PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Gerência de Controle e Avaliação
TIPOS DE ESTABELECIMENTOS
CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE
POLICLÍNICA: Unidade de saúde para prestação de atendimento ambulatorial em várias
especialidades, incluindo ou não as especialidades básicas, podendo ainda ofertar outras
especialidades não médicas. Podendo ou não oferecer: SADT e Pronto atendimento 24 Horas.
Obs : Para obter o cadastro do CNES neste tipo de estabelecimento , é necessário , preencher o
ficha nº 05 – Serviço e Classificação, referente ao serviço prestado pelo estabelecimento e de
acordo com a Tabela de Serviço e Classificação disponível.
CONSULTÓRIO ISOLADO: Sala isolada destinada à prestação de assistência médica ou
odontológica ou de outros profissionais de saúde de nível superior.
CLÍNICA ESPECIALIZADA/AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO: Clínica Especializada
destinada à assistência ambulatorial em apenas uma especialidade/área da assistência. (Centro
Psicossocial/Reabilitação etc..)
Obs : Para obter o cadastro do CNES neste tipo de estabelecimento , é necessário , preencher o
ficha nº 05 – Serviço e Classificação, referente ao serviço prestado pelo estabelecimento e de
acordo com a Tabela de Serviço e Classificação disponível.
UNIDADE DE SERVIÇO DE APOIO DE DIAGNOSE E TERAPIA: Unidades isoladas onde
são realizadas atividades que auxiliam a determinação de diagnóstico e/ou complementam o
tratamento e a reabilitação do paciente.
Obs : Para obter o cadastro do CNES neste tipo de estabelecimento , é necessário , preencher o
ficha nº 05 – Serviço e Classificação, referente ao serviço prestado pelo estabelecimento e de
acordo com a Tabela de Serviço e Classificação disponível.
UNIDADE MÓVEL TERRESTRE: Veículo automotor equipado, especificamente, para
prestação de atendimento ao paciente.
FARMÁCIA: Estabelecimento de saúde isolado em que é feita a dispensação de medicamentos
básicos/essenciais (Programa Farmácia Popular) ou medicamentos excepcionais / alto custo
previstos na Política Nacional de Assistência Farmacêutica.
Obs : Para obter o cadastro do CNES neste tipo de estabelecimento , é necessário , preencher o
ficha nº 05 – Serviço e Classificação, referente ao serviço prestado pelo estabelecimento e de
acordo com a Tabela de Serviço e Classificação disponível.
COOPERATIVA OU EMPRESA DE CESSÃO DE TRABALHADORES NA SAÚDE:
Unidade administrativa que disponibiliza seus profissionais cooperados para prestarem atendimento
em estabelecimento de saúde.
POSTO DE SAÚDE: Unidade destinada à prestação de assistência a uma determinada população,
de forma programada ou não, por profissional de nível médio, com a presença intermitente ou não
do profissional médico.
OUTROS TIPOS DE ESTABALECIMENTOS: Quando a prestação de serviço na área de saúde
não se enquadrar em nenhum dos tipos acima favor entrar em contato com a Gerência de Controle e
Avaliação.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Endereço: Av. Visconde de Taunay, 950, 2º Subsolo - Ronda - Ponta Grossa – PR / CEP: 84.051-900 / Fone – Fax: (42) 3901-1509
E-mail: controle-avaliacao@hotmail.com – controle.avaliacao@pontagrossa.pr.gov.br – Responsável CNES - Luciano

