
Considerações Finais: 
 

• Uma grande parcela da população utiliza o SUS como sua 
principal referência no atendimento da Atenção Básica, 
dispensação de medicamentos e Procedimentos de Alta 
Complexidade. 

  
• Não há um sistema de informação unificado para Unidades de 

Saúde Municipais, Estaduais e Federais, que possa fazer a leitura 
de único CNS. 

  
• A utilização do MPI  vem agregar como uma solução para os 

gestores no tratamento da multiplicidade de CNS, avançando, 
assim, para a consolidação dos princípios do SUS: 
Universalização, Equidade e Integralidade.  

• Desde agosto de 2010, foi formado um grupo de trabalho 
na SMS, que iniciou teste e aplicação da ferramenta MPI; 

• Técnicos de informática atuam na SMS–Gabinete, 
Coordenadorias, Supervisões e Unidades de Saúde, como 
multiplicadores para melhorar a qualidade na coleta e 
cadastro dos dados dos usuários no sistema; 

• Criada uma pasta pública dentro do e-mail institucional 
para o envio das solicitações de indexações; 

• Disponibilizada apostila via intranet, contendo os 
procedimentos para este envio; 

• Indexados 31.389 CNS ativos, mantendo-se o histórico 
do paciente (de agosto de 2010 à 01/06/2012); 

• O trabalho  tem a intenção de Levar uma base de dados 
organizada e higienizada do ponto de vista das 
multiplicidades, quando da unificação nacional das bases 
de dados já existentes. 
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Master Patient Index (MPI)  

Módulo dentro do SIGA-Saúde, para indexação de CNS 
em multiplicidade na Secretaria Municipal da Saúde 
(SMS) de São Paulo/SP. 
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