
 

 

DASC INFORMA – CARTÃO SUS (OBRIGATÓRIO) 

 

Prezados Alunos 
 
Houve uma mudança na forma de registro dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares pelo SUS, 
o que abrange também a administração de vacinas, inclusive as de campanha. 
 
A partir de janeiro/2012 haverá a necessidade de informar o número do Cartão Nacional de Saúde 
(CNS), conhecido como Cartão SUS, em todo o território nacional, para a realização de qualquer 
atendimento, cuja fonte pagadora seja o SUS. 
 
Assim, solicitamos a todos os alunos que não possuem o CNS que providenciem o mesmo, 
procedendo da seguinte forma: 
 
1. Dirigir-se à Unidade Básica de Saúde (Postinho) mais próximo da sua residência,  cujo endereço é 
encontrado no site da Prefeitura Municipal de Londrina, Secretaria Municipal de Saúde, clicando à 
esquerda no item: UBS – Unidades Básicas de Saúde, pelo link: 
http://www1.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=frontpageplus&Itemid=587 
 
2. Levar CPF e RG, comprovante de residência, sem os documentos o CNS não é emitido. 
 
3. Verificar se o nome no CNS está correto, solicite a correção, evitando assim problemas futuros. 
 
O CNS é emitido na hora, e este deve ser apresentado na ocasião em que for atendido pelo SUS. 
 
A DASC terá que cumprir o que determina a Portaria, assim quando se dirigir a esta unidade, favor 
trazer o CNS, pois dependendo do atendimento realizado, será necessário informar o referido 
número. 
 
Lembrem-se isto abrange a administração das vacinas, inclusive as de campanha. 
 
Certos da colaboração de todos em providenciar o seu CNS, agradecemos antecipadamente. 
 
DASC 
 
Dúvidas ou esclarecimentos, favor ligar para: 3371-5807 ou 3371-5808 (DASC-UEL) ou e-mail: dasc@uel.br. 
 
Enfa. Dra. Rita de Cássia Domansky 
Chefe da Seção de Projetos de Prevenção e Promoção da Saúde da Comunidade. 
 
Fonte: 
1. Secretaria Municipal de Saúde de Londrina. 
2. Portaria MS/GM nº 763, de 20 de julho de 2011, que dispõe acerca do preenchimento do número 
do Cartão Nacional de Saúde do usuário no registro dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares, 
no seu Art. 1º, que diz: 
O preenchimento do número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) do usuário será obrigatório para o 

registro dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares nos sistemas de informação do Ministério da 

Saúde, conforme o disposto no Anexo a esta Portaria. 


