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Coordenação Estadual da Atenção Básica-Saúde da Família 
Departamento de Ações em Saúde 
Secretaria Estadual da Saúde - RS 

Fone: (51) 3288-5904/5905 
Site: atencaobasica.saude.rs.gov.br 

SITE NOVO CNES  

As funcionalidades que ainda não foram implementadas continuam no site antigo http://cnes2.datasus.gov.br/ 

 

Para consultar equipes o site Novo do CNES, acessar:  http://cnes.datasus.gov.br/ 

1. No ícone "Consulta de Estabelecimento", poderá digitar o número do CNES do estabelecimento ou digitar o nome do município e clique 

em "Pesquisar": 

 

http://cnes2.datasus.gov.br/
http://cnes.datasus.gov.br/
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Departamento de Ações em Saúde 
Secretaria Estadual da Saúde - RS 

Fone: (51) 3288-5904/5905 
Site: atencaobasica.saude.rs.gov.br 

 

 

 

 

 

 

Selecionar novamente o Estado, tipo de 

Gestão, Município e Natureza Jurídica 

(Grupo) que tem interesse em 

consultar. Após clique em "Pesquisar". 
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Coordenação Estadual da Atenção Básica-Saúde da Família 
Departamento de Ações em Saúde 
Secretaria Estadual da Saúde - RS 

Fone: (51) 3288-5904/5905 
Site: atencaobasica.saude.rs.gov.br 

 

 

 

 

 

Será apresentado uma lista 

dos estabelecimentos de 

saúde do município 

consultado. 

Em cada estabelecimento poderá consultar a 

Informação do Estabelecimento, clicando o "+" ou 

a Ficha do Estabelecimento no " .___ " 
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Coordenação Estadual da Atenção Básica-Saúde da Família 
Departamento de Ações em Saúde 
Secretaria Estadual da Saúde - RS 

Fone: (51) 3288-5904/5905 
Site: atencaobasica.saude.rs.gov.br 

 

 

 

No tipo de consulta "Ficha de Estabelecimento", 

os módulos de consultas são os descritos no lado 

esquerda da tela.  
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Coordenação Estadual da Atenção Básica-Saúde da Família 
Departamento de Ações em Saúde 
Secretaria Estadual da Saúde - RS 

Fone: (51) 3288-5904/5905 
Site: atencaobasica.saude.rs.gov.br 

- Selecionando o módulo "Equipes", conseguirá ver os INE's das equipes e os profissionais vinculados a cada equipe: 

 

 

Tipo de Equipe - INE da 

Equipe - Nome - Área.  
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Secretaria Estadual da Saúde - RS 
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Clicando na seta da direita 

vai ter a possibilidade de 

selecionar os "DETALHES" 

por meio do ícone "+".  



7 

Coordenação Estadual da Atenção Básica-Saúde da Família 
Departamento de Ações em Saúde 
Secretaria Estadual da Saúde - RS 

Fone: (51) 3288-5904/5905 
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Será apresentado uma relação dos profissionais vinculados 

a equipe selecionada anteriormente, contendo Nome 

completo do profissional - CNS - CBO - Atividade - Se faz 

parte da equipes mínima  - Carga Horária e Data de Entrada. 
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Coordenação Estadual da Atenção Básica-Saúde da Família 
Departamento de Ações em Saúde 
Secretaria Estadual da Saúde - RS 

Fone: (51) 3288-5904/5905 
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- Clicando em "Profissionais", nos módulos a esquerda da tela: 

 

 

 

 

  

É possível visualizar os profissionais 

vinculados ao estabelecimento de saúde 

selecionado, além daqueles que compõem 

formalmente a equipe de Saúde da 

Família. 
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Coordenação Estadual da Atenção Básica-Saúde da Família 
Departamento de Ações em Saúde 
Secretaria Estadual da Saúde - RS 

Fone: (51) 3288-5904/5905 
Site: atencaobasica.saude.rs.gov.br 

2. No ícone "Consulta de Profissional", poderá digitar o nome do profissional e clique em "Pesquisar": 
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Coordenação Estadual da Atenção Básica-Saúde da Família 
Departamento de Ações em Saúde 
Secretaria Estadual da Saúde - RS 

Fone: (51) 3288-5904/5905 
Site: atencaobasica.saude.rs.gov.br 

- Clicar novamente em "Pesquisar" para consultar o profissional. Ainda é possível realizar as seguintes consultas: "Geral; Mais de 2 Vínculos 

Públicos; Mais de 5 Vínculos Públicos; Carga Horária Superior a 168 horas e Equipe Mais de 3 Vínculos": 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos "DETALHES" é possível consultar: 

1. Vínculos Ativos 

2. Histórico de Vínculos 

3. Vínculos com Equipes 
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Fone: (51) 3288-5904/5905 
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- Na opção de "Vínculos Ativos" aparecerá a carga horária do profissional e o tipo de vínculo: 

 

- Na opção de "Histórico de Vínculos" será possível acompanhar todos os estabelecimentos de saúde onde o profissional atuou: 
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- Já na opção "Vínculos com Equipes" é possível verificar quais equipes formalmente constituídas o profissional atuou: 

 

 

Suporte a Sistemas e Treinamento através do 136 

Além de um canal para que o cidadão possa se manifestar, também os usuários e profissionais da saúde pública podem esclarecer dúvidas, 

solicitar orientações, treinamento e capacitação para os sistemas e aplicativos de saúde desenvolvidos pelo DATASUS para as unidades de 

atendimento a saúde pública em todo o país.  

O Suporte Técnico 136 é também um canal de articulação entre o usuário dos sistemas e a gestão pública de Saúde, com o objetivo de 

melhorar a qualidade das informações e dos serviços prestados pelo SUS.  

O Suporte Técnico 136 opção 8, atende de 2ª a 6ª feira, das 8h às 20h (ligação gratuita)  ou ainda por solicitação de encaminhamento através 

do "FALE CONOSCO" e também por e-mail: suporte.sistemas@datasus.gov.br. Em algumas situações específicas o atendimento se dá 24 horas, 

7 dias por semana, como por exemplo o SNT (Sistema Nacional de Transplantes). A ligação é gratuita. 

http://datasus.saude.gov.br/fale-conosco
mailto:suporte.sistemas@datasus.gov.br

