Procedimentos necessários para Carteira Sanitária

Carteira Sanitária Inicial
1) Consultar Clinico Geral ou Médico do trabalho, que pode ser da Rede Pública ou
Privada, para avaliação e realização dos seguintes exames:

 Hemograma completo (sangue);
 Parasitológico (fezes);

2) Retornar ao médico com todos os exames;
Caso o exame der positivo e necessite de tratamento com medicamentos, o
manipulador deverá fazer o tratamento.

3) Solicitar para o médico o Atestado de Saúde para fazer a Carteira Sanitária;

4) Retirar a taxa de carteira sanitária para pagamento*
*( Na sede da Coordenadoria de Vigilância Sanitária);

5) Emissão da Carteira Sanitária: (Levar à Coordenadoria de Vigilância Sanitária)





*

Atestado de Saúde emitido pelo médico (recente, no máximo 6 meses);
Exames realizados (recente, no máximo 6 meses);
Número do CPF do manipulador de alimentos;
Comprovante de pagamento da taxa;
1 foto 3 x 4 recente*

(presencial: a Vigilância Sanitária disponibilizará câmera para captura da foto, ou apresentar um
documento com foto recente);

OBS: A Carteira Sanitária tem validade de 1 ano a contar da data da emissão
da carteira.

Renovação Carteira Sanitária
1) Consultar Clinico Geral ou Médico do trabalho, que pode ser da Rede Pública ou
Privada, para avaliação e realização dos seguintes exames:

 Hemograma completo (sangue);
 Parasitológico de fezes;

2) Retornar ao médico com todos os exames;
Caso o exame der positivo e necessite de tratamento com medicamentos, o
manipulador deverá fazer o tratamento.

3) Solicitar para o médico o Atestado de Saúde para fazer a Carteira Sanitária;

4) Retirar a taxa de carteira sanitária para pagamento*
*(Na sede da Coordenadoria de Vigilância Sanitária);

5) Emissão da Carteira Sanitária: (Levar à Coordenadoria de Vigilância Sanitária)
 Atestado de Saúde emitido pelo médico (recente, no máximo 6 meses);
 Exames realizados (recente, no máximo 6 meses);
 Comprovante de pagamento da taxa;

OBS: A Carteira Sanitária tem validade de 1 ano a contar da data da emissão
da carteira.

