Fórum de Codificadores de causas de mortalidade: Acesse em 7 passos
(atualizado em junho de 2013)
Para acessar o fórum de codificadores, é necessário:
- Estar cadastrado no DATASUS (veja abaixo passos de 1 a 6)
- Solicitar inclusão no grupo, para participar com perguntas e comentários (veja abaixo passo 7)
1º passo – acessar a pagina www.datasus.gov.br > clicar em serviços

2º passo – Estando em serviços > clicar em Fórum de debates
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3º passo – Estando na pagina do fórum de debates do DATASUS, clicar no canto superior direito em Registrar para
efetuar o seu cadastramento.
Caso já seja cadastrado nesta pagina pular para o 7º passo na página 4

4º passo – Aceitar os termos do fórum para prosseguir
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5º passo – Preencher o formulário abaixo, seguindo as instruções em vermelho.

Feitos os passos acima, seu perfil usuário está criado, mas sua conta está inativa.
6º passo – Ativar sua conta
Aguarde alguns minutos e abra o seu e-mail pessoal, informado no cadastramento acima.
Irá encontrar um e-mail enviado pela área de administração de redes do DATASUS, cujo remetente é identificado
como admrede.

Abra o e-mail, e observe o conteúdo deste e-mail.
Ativar a conta clicando no link que vem na parte de baixo do e-mail, conforme figura abaixo.
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Com esta etapa acima, você já estará habilitado para ler o conteúdo do fórum (ver adiante como entrar no fórum)
Para interagir com o fórum, fazendo perguntas ou comentando as respostas de algum outro usuário, falta muito
pouco.
O fórum só permite estas ações (perguntar ou comentar) se você fizer parte do grupo de usuários do grupo.
7º passo – PARA INTERAGIR COM O MODERADOR E OUTROS USUARIOS DO FÓRUM
Para participar fazendo perguntas ao moderador ou comentar com outros usuários do fórum, você precisa pedir
para ser incluído no grupo.
Como fazer isto:
Enviar um e-mail para maria.maranhao@saude.gov.br e dacio.rabello@saude.gov.br informando o nome que você
cadastrou no site acima. Aquele que veio no e-mail que você recebeu acima ao lado do titulo Usuario:

Tomaremos as providencias para inclui-lo no grupo em até 48 horas.
Só serão incluídos no grupo para participar do fórum com perguntas e comentários codificadores, multiplicadores, e
supervisores de qualidade de causas básicas que também estejam no cadastro de codificadores do SIM. Para saber
sobre o cadastro de codificadores, consulte o gestor Estadual ou Municipal do SIM ou acesse o instrutivo sobre este
tema na pagina do SIM.
Gestores e interlocutores do SIM e Sinasc que não atuam na codificação ou supervisão da qualidade da definição da
causa podem solicitar inclusão no grupo definido no 7º passo, e não devem ser inseridos no cadastro de
codificadores do SIM, por fugir do escopo deste cadastro.
Os demais poderão assistir a discussão, sem postar perguntas ou comentários, bastando ir até o 6º passo.
Leia o INSTRUTIVO 2 - FORUM - PARTICIPANDO DO FÓRUM DE CODIFICADORES para navegar no fórum e bom trabalho!!!
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