
SAÚDE
EM SUAS

MÃOS
CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE



Quando for a qualquer unidade de saúde, leve o 
seu cartão. Sua identificação será imediata, com 
um atendimento mais rápido e maior facilidade 
na marcação de consultas e exames.

Com o cartão, as informações da sua saúde 
ficarão registradas, humanizando o atendimento, 
melhorando o seu acompanhamento e ajudando 
no controle e combate ao desperdício.

A implantação do Cartão Nacional de Saúde é 
feita em parceria com estados e municípios. 
Mesmo que a unidade de saúde que você 
procurar ainda não esteja utilizando o cartão, o 
seu direito de atendimento é garantido. Com o 
tempo, toda a rede do SUS utilizará o cartão.

Você está recebendo o seu
Cartão Nacional de Saúde

Ao receber seu cartão, verifique se os dados 
impressos de nome e data de nascimento estão 
corretos, se não estiverem, fale com o(a) atendente.

Atenção!

Traga sempre seu cartão com você.
Ele pode ser útil em qualquer ocasião.



Seu direito ao atendimento é garantido, 
mesmo que você não tenha o Cartão 
Nacional de Saúde ou que ele não tenha 
sido emitido pela Secretária de Saúde da 
cidade onde está sendo atendido.

Cuide bem do seu cartão:

• Evite atritos com qualquer superfície.
• Não use clipes no cartão.
• Não dobre o cartão.
• Não empreste seu cartão para ninguém.
• Proteja-o do sol, areia, umidade e 
altas temperaturas.

Lembre-se de que todas as informações dos 
atendimentos que forem identificadas com o número 
do seu cartão ficarão registradas no seu nome.

Boa saúde para você.

Ministério da Saúde
Secretaria Estadual de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde



O SEU ACESSO À SAÚDE GARANTIDO PELO SUS
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