
1 
 

INSTRUTIVO PARA UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO NÃO CODIFICADORA 

SIM – Sistema de Informação sobre Mortalidade 

 

APRESENTAÇÃO 

Este documento é um guia para orientar gestores e técnicos dos Estados e Municípios para a configuração e 

UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO NÃO CODIFICADORA do SIM (com SCB desativado). Este tipo de instalação é indicado 

principalmente para municípios que não possuem codificadores, permitindo que mesmo sem contar com este 

profissional possam fazer a digitação de todo o conteúdo da DO, e ao digitar o atestado da Declaração de Óbito 

(DO) no SIM informem os termos/descrições das afecções em linguagem natural da forma que o médico escreveu 

no atestado das causas de morte. Permite que ao final da digitação de uma quantidade de DO definida pelo gestor, 

o município faça a geração de Arquivos de Transferência, e transfira estes registros sem códigos de CID10 no 

atestado, para o nível estadual, e deste os mesmos sejam replicados para o ambiente federal da mesma forma que 

aqueles que são produzidos por instalações tradicionais, codificadoras (com SCB ativado). A codificação dos 

atestados transferidos sem códigos passa a ser efetuada em um segundo momento por um codificador a distância 

cadastrado e habilitado no CSPU pelo Estado, direto no ambiente federal. 

A seguir instruções com o passo a passo das ações que devem ser adotadas para configurar e operar uma 

máquina não codificadora no SIM. 

Somente instalações municipais e regionais podem ser configuradas como não codificadoras.  

Para configurar uma instalação municipal ou regional como não codificadora, é obrigatório o consentimento 

(permissão) do gestor Estadual, e este consentimento é manifestado pela geração de uma chave, necessária para a 

configuração da máquina local. A geração da chave é uma funcionalidade exclusiva da instalação estadual.  

A habilitação do(s) usuário(s) que vai(ão) acessar o ambiente federal, codificar as DO que foram produzidas 

em uma  instalação não codificadora, transferidas somente com termos médicos no atestado (sem código), e 

depois de codificadas baixa-las e importa-las na máquina local também é uma atribuição do gestor Estadual 

(central ou regional), e é operada no CSPU. 

Portanto, atenção aos passos e ações definidos abaixo. Alguns se dão na máquina local, outros ocorrem na 

instalação Estadual, e outros no ambiente federal. 

Toda a operação de configuração e utilização da funcionalidade é realizada em 6 ações definidas de modo 
bem simples, em passos ilustrados com telas como segue abaixo: 
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 Atenção! 

1. As ações A, B, F e G devem ser executadas pelo nível Estadual. 

2. As ações C, D, F e H devem ser executadas pelo nível local (no qual será 

configurada a instalação NÃO codificadora). 

3. A ação E deve ser executada nos ambiente Federal pelo codificador 

cadastrado pelo Estado. 

 

A-Como gerar o “código de validação” para configurar uma máquina NÃO codificadora? 

Passo A1. Acessar a ferramenta de “Exportação e Importação de dados” do SIM. 
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Passo A2. No menu “Utilitários” clique no botão . 

 

Passo A3. Na tela “Gerador de chave Município/Regional não codificador”, digite os dados da instalação que será 

configurada como NÃO codificadora (Nível de Instalação; Código do Município e Número do Micro). Altere a validade 

da chave conforme necessário e clique no botão . 
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Passo A4. Copie o “Código Cryptografado” gerado e envie para o município. 
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Concluído.  

Oriente o nível local a executar os passos descritos no item C deste instrutivo. 

 

 Atenção! 

1. A configuração da instalação NÃO codificadora tem um prazo de validade de até 90 dias. Após esse 

período, se o município ainda precisar continuar com a instalação NÃO codificadora, deverá solicitar um 

novo código de validação ao nível Estadual. 

2. O município poderá retornar a configuração da instalação para “COM codificador” a qualquer momento, 

desde que todas as DO já tenham sido codificadas e seus dados importados para a máquina (ver itens E e F 

deste instrutivo). 

 

B-Como cadastrar o usuário codificador? 

Passo B1. Acessar o sistema CSPU (http://cspuweb.saude.gov.br/). 

 

Passo B2. No menu “Cadastros”, selecione a opção “Usuário”. 

 

http://cspuweb.saude.gov.br/
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 Atenção! 

 Se o usuário que será o codificador já estiver cadastrado no sistema, siga o “Passo 3”; 

 Se o usuário que será o codificador NÃO estiver cadastrado no sistema CSPU, pule para o “Passo 16”. 

 

Passo B3. Caso o acesso para codificador seja dado para um usuário já cadastrado no sistema, digite no campo 

“Pesquisa” o Nome, CPF, Login ou Código do usuário selecionando a referida opção de pesquisa no campo 

“Pesquisar por”. Em seguida clique no botão . 

 

Passo B4. Clique no nome do “Usuário” pesquisado para visualizar e alterar os dados. 

 

Passo B5. Na próxima tela, clique no botão . 
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Passo B6. Na tela de configuração, na tabela resumo, verifique se o usuário já está cadastrado no sistema “SIMWEB”. 

Caso positivo clique sobre o nome “SIMWEB”, caso negativo pule para o Passo 10. 

 

Passo B7. No campo “Grupos Cadastrados”, marque a opção “G_SIMWEB_CODIFICA” e clique no botão . 
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Passo B8. Verifique que a opção aparecerá no campo “Grupos do Usuário”. Clique no botão . 

 

Passo B9. O sistema apresentará mensagem de “Dados Atualizados com Sucesso!” Clique em ok para sair. 

 

 

Concluído.  O usuário já está habilitado para codificar as DO no SIM. 

Ver item E deste instrutivo. 

 



9 
 

 Atenção! 

Os passos 10 a 15 só devem ser seguidos se o usuário não estiver cadastrado no sistema “SIMWEB”, em 

resposta ao Passo 6. 

 

Passo B10. Na tela de configuração, na tabela resumo, verifique se o usuário já está cadastrado no sistema 

“SIMWEB”. Caso negativo selecione a opção SIMWEB no campo “Sistema”.

 

Passo B11. No campo “Tipo de Acesso”, selecione o nível (Estadual, Regional ou Municipal) de acordo com a 

necessidade de acesso para a codificação das DO. 

 

Passo B12. Siga o preenchimento dos demais campos, conforme seleção em Tipo de Acesso. 

 Se selecionado “Estadual”, deve ser preenchido o campo “Estado”. 

 



10 
 

 Se selecionado “Regional”, devem ser preenchidos os campos “Estado” e “Regional”. 

  

Passo B13. No campo “Grupos Cadastrados”, marque a opção “G_SIMWEB_CODIFICA” e clique no botão . 

 

Passo B14. Verifique que a opção aparecerá no campo “Grupos do Usuário”. Clique no botão . 

 

Passo B15. O sistema apresentará mensagem de “Dados Atualizados com Sucesso!” Clique em ok para sair. 

 

 

Concluído.  O usuário já está habilitado para codificar as DO no SIM. 

Ver item E deste instrutivo. 
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 Atenção! 

         Os passos 16 a 18 só devem ser seguidos se o codificador ainda não estiver cadastrado no sistema “CSPUWEB”. 

 

Passo B16. Caso o acesso para codificador seja dado para um usuário que ainda não está cadastrado no sistema, na 

tela de Cadastro de Usuários, clique no botão . 

 

Passo B17. Na tela seguinte digite os dados pessoais do usuário. E clique no botão . 

 

Passo B18. O sistema apresentará mensagem de sucesso. Clique no botão ok. 

                  Em seguida, retorne ao Passo 12 deste instrutivo. 
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C-Como alterar a configuração de uma máquina para NÃO codificadora? 

Passo C1. Acessar o Sistema Local com um usuário de perfil administrador. 

 

Passo C2. No menu “Área de Administração” clicar na opção “Configurações” 

 

Passo C3. Na próxima tela, marcar no campo “Tipo de Instalação” a opção “Sem Codificador”. 

Passo C4. Digitar o “Código de Validação” gerado pelo nível estadual. 

Passo C5. Clicar no botão . 
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Passo C6. O sistema apresentará uma tela pop-up solicitando a confirmação dos dados da máquina em que a 

alteração está sendo efetuada. Clique em OK. 

 

Passo C7. O sistema apresentará tela pop-up com mensagem de sucesso. Clique em OK. 

 

 

Concluído.  A instalação já está configurada como NÃO codificadora no SIM. 

Ver itens D, E e F deste instrutivo. 

 

D-Como digitar as DO em uma instalação NÃO codificadora? 

 Atenção! 

Este instrutivo se deterá as orientações quanto às especificidades para digitação do BLOCO V- Condições e causas 

do óbito, campos de 37 a 40 da DO, em uma instalação NÃO codificadora. Orientações gerais para digitação da DO 

no SIM podem ser observadas no Manual de Instruções para o Preenchimento da Declaração de Óbito disponível 

no link: http://svs.aids.gov.br/download/manuais/Manual_Instr_Preench_DO_2011_jan.pdf 

 

Passo D1. Acessar o Sistema Local com um usuário de perfil digitador. 

 

Passo D2. Verifique nas telas a diferença entre uma instalação codificadora e uma instalação NÃO codificadora para 

digitação do atestado. 

 Tela de uma instalação codificadora: verifique que todos os campos para digitação do atestado estão 

desabilitados. Nesse caso, o atestado deve ser inserido acionando o botão . 

http://svs.aids.gov.br/download/manuais/Manual_Instr_Preench_DO_2011_jan.pdf
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 Tela de uma instalação NÃO codificadora. Verifique que os campos para digitação do atestado estão 

habilitados e devem ser digitadas as descrições das causas de morte conforme estão na DO em papel. 

Apenas o campo “Causa Básica” aparece desabilitado. Este será preenchido após codificação do atestado  e 

importação dos dados para a máquina (ver itens E e F deste instrutivo). 
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Passo D3. Após digitação da DO, clique no botão . O sistema emitirá mensagem de sucesso. 

 

 

 

Concluído.  Agora deve ser aguardada a codificação do atestado (ver item E deste instrutivo). 

Lembre-se de importar os dados das DO após a codificação (ver item F deste instrutivo). 

 

E-Como codificar as DO da instalação NÃO codificadora? 

Passo E1. Acessar o Sistema Federal com um usuário de perfil codificador. 

 

 

Passo E2. No menu “Ferramentas”, selecione a opção “Codificação”. 

 

 

Passo E3. Preencha os filtros de pesquisa da tela seguinte: Cód. Município, Município, Nível, Micro, Lote (de 

preenchimento não obrigatório), Tipo de data, Data Inicial, Data Final e Tipo de Consulta. 
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 Atenção! 

 O campo “Tipo de Data” pode ser preenchido para pesquisa por data do “Cadastro da DO” ou data do 

“Recebimento do Lote”. 

 

 O campo “Tipo de Consulta” pode ser preenchido para codificar uma DO ou para alterar uma codificação já 

efetuada. 

 
 

Passo E4. Na tela seguinte, clique sobre o “Número da DO” que será codificada. 
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Passo E5. Na tela da DO, orienta-se que a página seja impressa para que o codificador realize o trabalho de 

codificação como se  o estivesse  fazendo em uma DO em papel. Ao codificar passar para o digitador que irá clicar no 

botão , 

 

 

Passo E6. O sistema irá abrir tela para digitação dos códigos das causas de morte (Linhas A, B, C, D e Parte II). Em 

seguida clique em . 
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Passo E7. O sistema apresentará a Causa Básica selecionada. Clique no botão . 

 

 

Passo E8. O sistema fechará a tela do SCB. Em seguida clique em  para salvar a DO. Será apresentada 

mensagem de sucesso. 

 

 

 

Concluído.  A codificação da DO está salva no Sistema Federal. 

Lembre-se que para atualizar o registro na máquina NÃO codificadora é necessário que o nível 

local execute a importação dos dados (ver item F a seguir). 
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F-Como importar os dados das DO depois de codificadas? 

Passo F1. Acessar o Sistema Federal com um usuário de perfil municipal/regional/estadual. 

 

 

Passo F2. No menu “Ferramentas”, selecione a opção “Atualizações dos Dados”, em seguida “Arquivos para 

importação das Dos” e, por fim, “Importação Codificada WEB”. 

 

 

Passo F3. Na tela seguinte, preencha os campos “Nível”, “Micro” e “Lote” (de preenchimento não obrigatório). 

Clique no botão . O sistema disponibilizará o download do arquivo (.txt) que deverá ser importado no 

Sistema Local, recomenda-se o uso da pasta padrão SiVitaisweb\SIM\Importação   
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Passo F4. Acesse a ferramenta de “Exportação e Importação de dados” do SIM. 

 

Passo F5. No menu Utilitários, clique no botão  (Importar codificação da web). Selecione o arquivo (.txt), na pasta 

em que o mesmo foi salvo. Se utilizar a pasta padrão indicada no passo F3, o mesmo estará em  

SiVitaisweb\SIM\Importação  e clique em Ok. 

 

 

Concluído.  

Você pode acessar uma DO na máquina NÃO codificadora e confirmar a importação dos dados 

verificando que os códigos estão no atestado, inclusive com a Causa Básica informada. Pode fazer 

relatórios envolvendo causas, e pode gerar arquivos DBF para tabular tudo inclusive causas. 
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G-Como verificar se todos as DO foram codificadas? 

Passo G1. Acessar o Sistema Federal com um usuário de perfil Estadual. 

 

Passo G2. No menu “Relatórios”, selecione a opção “Codificação”, em seguida “Quantitativo de Registros Codificados 

e Não Codificados”. 

 

Passo G3. Na tela seguinte, preencha os campos “Município”, “Nível”, “Micro”, “Lote” (lembre-se executar o 

relatório para todos os Lotes), “Tipo de Data” (que pode ser consultada por data de cadastro da DO ou de 

recebimento do lote) e os campos “Data Inicial/Final”. Clique no botão . 

 

 

 O sistema apresentará um relatório quantitativo informando o número de registros Codificados e Não 

Codificados. Ver tela a seguir. 
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 Atenção! 

Se ainda tiverem registros não codificados, será necessário codificá-los (ver ação E) e posteriormente importar os 

lotes que estavam com os registros sem codificação na máquina NÃO codificadora. Caso contrário o sistema não 

permitirá reverter a máquina em “COM Codificador”. Nesse caso será emitida a mensagem de erro: 

 

 

H-Como reverter uma máquina NÃO codificadora em codificadora?  

Passo H1. Acessar o Sistema Local com um usuário de perfil administrador. 

 

Passo H2. No menu “Área de Administração” clicar na opção “Configurações” 
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Passo H3. Na próxima tela, alterar a opção marcada no campo “Tipo de Instalação” para “Com Codificador”. Clique 

no botão . 

 

Passo H4. O sistema apresentará uma tela pop-up solicitando a confirmação dos dados da máquina em que a 

alteração está sendo efetuada. Clique em OK. 

 

Passo H5. O sistema apresentará tela pop-up com mensagem de sucesso. Clique em OK. 

 

 

Concluído.  A instalação já está configurada como COM codificador novamente. 

 

 Atenção! 

Se ao tentar reconverter a instalação em codificadora o sistema apresentar mensagem que precisa codificar todas 

as DO, significa que existem registros com causa básica em branco nesta instalação. Verifique o relatório descrito na 

ação G. Se todas as DO de todos os lotes já tiverem sido codificadas no sistema Federal e importadas para a 
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máquina local, então siga os passos abaixo: 

 

1 - Faça um backup e guarde 

2 - Identifique que registros estão com causa básica em branco nesta instalação (se possível gere um DBF para 

documentar).  

3 - Tente editar a DO no sistema, no menu alterar e digitar as causas novamente. 

4 - Se não conseguir alterar, tente excluir as DO com causa em branco.  

5 - Se não conseguir o passo 3 nem 4, rode o arquivo manutenção no link abaixo pela aba manutenção do 

exportador. Lembrar de documentar o passo 2. 

https://drive.google.com/open?id=0B1X5u0ttq6pTbnBWalJOVkdieGs  

6 - Em seguida tente refazer o procedimento de alterar a configuração de não codificadora para codificadora. 

7 - Gerar AT 

8 - Redigitar as DO excluídas no passo 5 

9 - Gerar AT novamente 

10 - transferir os AT gerados 

 

 

I-Como cadastrar Codificadora Municipal 

Este documento é um guia específico para orientar gestores e técnicos dos Estados e Municípios para o 

cadastro de codificadores que participarão da coleta ampliada. 

Orienta-se selecionar um codificador do próprio município para esta atividade. A seguir passo a passo com 

instruções para cadastrar um usuário de nível municipal incluindo a opção CODIFICADOR. 

 

Passo 1. Acessar o sistema CSPU (http://cspuweb.saude.gov.br/). 

 

Passo 2. No menu “Cadastros”, selecione a opção “Usuário”. 

https://drive.google.com/open?id=0B1X5u0ttq6pTbnBWalJOVkdieGs
http://cspuweb.saude.gov.br/
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 Atenção! 

 Se o usuário que será o codificador já estiver cadastrado no sistema, siga o “Passo 3”; 

 Se o usuário que será o codificador NÃO estiver cadastrado no sistema CSPU, pule para o “Passo 16”. 

Passo 3. Caso o acesso para codificador seja dado para um usuário já cadastrado no sistema, digite no campo 

“Pesquisa” o Nome, CPF, Login ou Código do usuário selecionando a referida opção de pesquisa no campo 

“Pesquisar por”. Em seguida clique no botão . 

 

 

Passo 4. Clique no nome do “Usuário” pesquisado para visualizar e alterar os dados. 
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Passo 5. Na próxima tela, clique no botão . 

 

 

Passo 6. Na tela de configuração, na tabela resumo, verifique se o usuário já está cadastrado no sistema “SIMWEB”. 

Caso positivo clique sobre o nome “SIMWEB”, caso negativo pule para o Passo 10. 
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Passo 7. No campo “Grupos Cadastrados”, marque a opção “G_SIMWEB_CODIFICADOR” e clique no botão . 

 

Passo 8. Verifique que a opção aparecerá no campo “Grupos do Usuário”. Clique no botão . 
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 Atenção! 

O usuário deverá estar cadastrado em outro grupo, por exemplo, “G_SIMWEB_NIVEL_TRES” como 

demonstrado na tela acima. Ressalta-se que devido a falha identificada no sistema, se o usuário for 

cadastrado apenas com o grupo G_SIMWEB_CODIFICADOR o menu ficará inativo. Esse problema já está em 

análise pelo Datasus e será corrigido a tempo de ampliarmos a atividade para outros municípios. 

 

Passo 9. O sistema apresentará mensagem de “Dados Atualizados com Sucesso!” Clique em ok. 

 

 

Concluído.  O usuário municipal já está habilitado para codificar as DO no SIM. 

 

 Atenção! 

Os passos 10 a 15 só devem ser seguidos se o usuário não estiver cadastrado no sistema “SIMWEB”, em 

resposta ao Passo 6. 

 

Passo 10. Na tela de configuração, na tabela resumo, verifique se o usuário já está cadastrado no sistema “SIMWEB”. 

Caso negativo selecione a opção SIMWEB no campo “Sistema”. 

 

 

Passo 11. No campo “Tipo de Acesso”, selecione o nível Municipal. 
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Passo 12. Siga o preenchimento dos demais campos “Estado”, “Código Município” e “Município”. 

 

 

Passo 13. No campo “Grupos Cadastrados”, marque a opção “G_SIMWEB_CODIFICADOR” e clique no botão . 

 

 

 Atenção! 

O usuário deverá ser cadastrado em outro grupo, por exemplo, “G_SIMWEB_NIVEL_TRES” como 

demonstrado nas telas a seguir. Ressalta-se que devido a falha identificada no sistema, se o usuário for 

cadastrado apenas com o grupo G_SIMWEB_CODIFICADOR o menu ficará inativo. Esse problema já está em 

análise pelo Datasus e será corrigido a tempo de ampliarmos a atividade para outros municípios. 
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Passo 14. No campo “Grupos Cadastrados”, selecione outro grupo para o usuário. A tela a seguir exemplifica a 

seleção da opção G_SIMWEB_NIVEL_TRES. Verifique que a opção aparecerá no campo “Grupos do Usuário”. Clique 

no botão . 

 

 

Passo 15. O sistema apresentará mensagem de “Dados Atualizados com Sucesso!” Clique em ok. 

 

 

 

Concluído.  O usuário municipal já está habilitado para codificar as DO no SIM. 

 

 

 Atenção! 

         Os passos 16 a 18 só devem ser seguidos se o codificador ainda não estiver cadastrado no sistema “CSPUWEB”. 

 

Passo 16. Caso o acesso para codificador seja dado para um usuário que ainda não está cadastrado no sistema, na 

tela de Cadastro de Usuários, clique no botão . 
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Passo 17. Na tela seguinte digite os dados pessoais do usuário. E clique no botão . 

 

 

Passo 18. O sistema apresentará mensagem de sucesso. Clique no botão ok. 

                  Em seguida, retorne ao Passo 10 deste instrutivo. 
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J-Como cadastrar outro perfil para usuário codificador 

Este documento é um guia específico para orientar gestores e técnicos dos Estados e Municípios para o cadastro de 

codificadores que já tem perfil municipal com um segundo perfil regional. 

 

 Atenção! 

4. As orientações abaixo são restritas a coleta atual devido as limitações 

atualmente existentes no CSPUWEB que serão sanadas antes da 

ampliação das atividades para todos os municípios 

5. Só será possível cadastrar os operadores no CSPU informando o 

passaporte no lugar do CPF. 

 

 

Passo A1. Acessar o sistema CSPU (http://cspuweb.saude.gov.br/). 

 

 

Passo A2. No menu “Cadastros”, selecione a opção “Usuário”. 

http://cspuweb.saude.gov.br/


33 
 

 

 

Passo A3. Clique no botão . 

 

Passo A4. Preencha dos dados do cadastro selecionando no campo “Tipo de Documento” a opção “Passaporte” e no 

campo “Documento (CPF ou Passaporte)” informe o nº do passaporte. 
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 Atenção! 

1. O “Login Name” deverá ser diferente do login já cadastrado. 

 

Passo A5. O sistema apresentará mensagem de sucesso. Clique no botão ok. 

 

Passo A6. O sistema apresentará a tela de configuração no campo “Sistema” selecione a opção “SIMWEB”. 

 

Passo A7. No campo “Tipo de Acesso”, selecione o nível (Regional). 
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Passo A8. Siga o preenchimento dos demais campos. 

 Selecione “Regional”, preencha  os campos “Estado” e “Regional”. 

 

 

Passo A9. No campo “Grupos Cadastrados”, marque conforme uma das opção abaixo: 

   Opção 01: “G_SIMWEB_CODIFICA”, clique no botão  e  “G_SIMWEB_INFANTIL” e clique no botão . 

 

 

 Opção 02:   “G_SIMWEB_CODIFICA”, clique no botão  e  “G_SIMWEB_MATERNO” e clique no botão . 
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Passo A10. Verifique que a opção aparecerá no campo “Grupos do Usuário”. Clique no botão . 

 

 

Passo A11. O sistema apresentará mensagem de “Dados Atualizados com Sucesso!” Clique em ok para sair. 

 

 

 

Concluído.  O usuário já está habilitado para codificar as DO no SIM. 

 

 

 

 


