Cartão Nacional de Saúde/ Cartão SUS

O cartão SUS é um direito de todo cidadão e toda cidadã brasileiro/a.
Assegurar que crianças, adolescentes e jovens possuam a numeração do
cartão SUS é uma forma de garantir a cidadania de milhares de pessoas,
pois ele é uma ferramenta importante na qualificação do
acompanhamento das condições de saúde das pessoas ao longo tempo,
e nos diferentes pontos da rede de atenção à saúde.
Seu objetivo é identificar o usuário do SUS e o acompanhamento do
conjunto de atendimentos realizados pelo sistema de saúde, onde quer
que eles aconteçam, por meio do acesso a uma base nacional de dados de
saúde do cidadão. É o instrumento de informatização necessário para a
organização da rede de atenção à saúde e de gestão do SUS.
O Programa Saúde na Escola (PSE) realiza ações de promoção da saúde e
prevenção de doenças e agravos com o objetivo de formar cidadãos mais
conscientes e informado/as sobre o autocuidado em saúde. Também
desenvolvem ações de assistência à saúde do/as educando/as que
apresentarem essa necessidade.

PASSO A PASSO PARA A OBTENÇÃO DO CARTÃO SUS.

O cartão SUS é feito com uso de um computador através do Cadweb ou
do Sistema e-SUS AB se estiver instalado na máquina. Se houver uma
impressora de etiquetas vinculada ao computador o cartão pode ser
impresso.
Mas, entendendo que existem situações em que estes itens possam não
estar disponíveis no momento do cadastro sugerimos que o cidadão possa
ter o cartão cadastrado em um computador com acesso a internet. Este
computador deve ter as configurações mínimas exigidas e não necessita
ter impressora vinculada permitindo ao cidadão sair com o numero do
cartão disponibilizado.

1 º Como gerar o Cartão SUS?
O profissional de saúde poderá gerar o cadastro de educandos no site:
https://cadastro.saude.gov.br/cadsusweb
Fazer login informando o Cadastro de Estabelecimentos de Saúde
(CNES), nome de USUÁRIO e SENHA.

2º Como o profissional de saúde se torna apto para gerar o
Cartão SUS?
O cadastro deverá ser feito por um profissional de saúde vinculado ao
CNES e deverá ser cadastrado para gerar o cartão SUS.

3º Como consultar o cadastro
Para consultar o cadastro e saber se o usuário possui o cartão, pode-se
pesquisar no site https://cadastro.saude.gov.br/cadsusweb utilizando
as seguintes informações: Nome, Nome da mãe, Nome do pai, Data de
nascimento e/ou CPF (conforme tela abaixo). Lembramos que
quanto mais informações forem preenchidas, mais rápida será a resposta
à pesquisa.
Uma sugestão que poderá facilitar o trabalho do/as gestore/as é
fazer uma relação do/as educando/as da escola com o levantamento
daquele/as que possuem a numeração do cartão e aquele/as que não
possuem a numeração. Assim, pode-se pensar em estratégias para
agilizar o cadastro de todo/as.

Dúvidas sobre o Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS) podem ser encaminhadas para:
cns.cadastramento@saude.gov.br

