PARTICIPANDO DO FÓRUM DE CODIFICADORES – PARA QUEM JÁ É CADASTRADO (atualizado em junho de 2013)
Se você não é cadastrado leia o “Instrutivo 1 – Fórum - 7 passos para ter acesso ao Fórum de Codificadores
de causas de mortalidade” e faça o que é orientado lá.
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 – Na tela de login, informar o nome de usuário e senha que você cadastrou.

Se esqueceu a senha, olhar no seu e-mail a mensagem recebida de admrede (do DATASUS), ou clicar em esqueci a
senha. E ao receber o e-mail fazer o login acima.
Se a mensagem foi “sua conta não está ativa”, você vai precisar ativá-la. Para isso procure no e-mail a mensagem
recebida de admrede (do DATASUS), e realizar o 6º passo do instrutivo “7 passos para ter acesso ao Fórum de
Codificadores de causas de mortalidade” ou clicar em “Reenviar e-mail de ativação”. E ao receber o e-mail fazer o 6º
passo acima mencionado.

4º passo – Localizar os fóruns da SVS
Ao efetuar o login, do 3º passo, veja que no canto superior direito, agora está escrito o nome de usuário que você
cadastrou. Portanto você está logado.
A figura abaixo mostra a página dos fóruns de debates do DATASUS, onde estão todos os fóruns temáticos do
Ministério da Saúde, inclusive o nosso.
Agora você precisa rolar a tela para baixo e procurar a caixa de fóruns da SVS.
É a 14ª caixinha de borda azul para baixo.
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5º passo – Localizar o link do fórum de codificadores
Tendo localizado a caixinha com os fóruns da SVS, conforme a figura abaixo, localize o link onde está o fórum de
codificadores. Chama-se SIM - Codificação de causas de óbitos - codificadores
Clique sobre ele.

6º passo – Você agora está no fórum de codificadores de causas de mortalidade.
Sempre que entrar nesta área, veja se temos novidades na área de anúncios. Se é a primeira vez, leia o anúncio
“Boas vindas – Regras e organização do fórum – revisado em 2013”
Observe que o fórum está organizado por temas:
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Selecione um tema, e escreva sua pergunta, clicando no botão da esquerda onde está escrito postreply

Exemplos:
Postando uma pergunta dentro da opção Mortalidade por procedimentos médicos:
A – Selecionar o tema, conforme abaixo
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B – Clicar na caixinha POSTREPLY para postar uma nova pergunta ou comentário

C – Escreva a sua pergunta ou comentário e envie

Observe que ao lado do botão enviar existem outras opções:
Salvar rascunho – quando você quiser gravar uma parte da pergunta e concluí-la depois.
Prever – quando você quiser visualizar como a sua pergunta ficará formatada após ser enviada.
Prontinho. Agora é só esperar a resposta.
Se você quiser fazer um comentário em cima do comentário de alguém, recomendamos que você faça uma citação.
Para isso, clique no botão “Quote” ao invés de POSTREPLY
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Observe que qualquer participante poderá responder sua pergunta, a título de discussão ou contribuição.
Observe, entretanto, quem são os moderadores do fórum, conforme está explicado nos anúncios de boas vindas, e
abaixo reproduzido.
Assim você saberá quem está lhe orientando.
Neste momento, os moderadores do fórum são os seguintes:
A - Sobre codificação de causas de mortalidade:
1 - Angela Maria Cascão, da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro e membro do Grupo Revisor das Tabelas
de Decisão da causas de mortalidade;
2 - Heloisa di Nubila, da equipe do CBCD e membro do Grupo Revisor das Tabelas de Decisão da causas de
mortalidade;
3 - Hulda Kedma Rodrigues Orenha, da Secretaria Estadual de Saúde do Mato Grosso do Sul, membro do Grupo
Revisor das Tabelas de Decisão da causas de mortalidade;
4 - Mauro Tomoyuki Taniguchi, da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e também membro do Grupo Revisor
das Tabelas de Decisão da causas de mortalidade.
B - Sobre assuntos administrativos:
1 - Dacio de Lyra Rabello Neto - Responsável pela Área de Sistemas de Informações sobre Mortalidade e Nascidos
Vivos - para temas relacionados ao funcionamento do forum e o Seletor de Causas Básicas - SCB ;
2 - Helio de Oliveira – Técnico da CGIAE - Responsável pela organização de Cursos de Capacitação de Codificadores,
e atualização das alterações nos Volumes da CID-10;
3 - Maria Helian Nunes Maranhão – Técnico da CGIAE - Atualização e Manutenção do Cadastro Nacional de
Codificadores em Causa Básica de Mortalidade.

Se ficou com dúvidas, escreva para maria.maranhao@saude.gov.br com cópia para dacio.rabello@saude.gov.br
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