
CADASTRO CARTEIRA 
DIGITAL DE VACINAÇÃO

OBS: CASO NÃO CONSEGUIR FAZER 
O CADASTRO DE PRIMEIRA NÃO 

DESISTA. OS SITES TEM 
BASTANTE INSTABILIDADE.

PASSO A PASSO:
CELULAR



1º PASSO: Acesse o site: 
https://conectesus-paciente.saude.gov.br/menu/home
e clique em «Entrar com Gov.br» 

Clique Aqui



2º PASSO: Digite seu CPF no campo 
AMARELO. Após Clique em «Continuar».



3º PASSO: digite sua senha, (Pule para o Passo
nº 16) caso já tiver cadastro no GOV.br 
Caso não tiver cadastro, siga os passos da 
próxima página. 

xxx.xxx.xxx-xx



4º PASSO: Agora selecione as 2 opções 
demarcadas abaixo e clique em «Continuar»



5º PASSO: Baixe o aplicativo do
Gov.br. Clique no lugar marcado e
vá até sua loja de aplicativos.



6º PASSO: Abra o aplicativo do
Gov.br. Clique no lugar marcado.



7º PASSO: Clique no «Entrar com 
o gov.br»



8º PASSO: Agora, clique em
«criar conta de outra forma»



9º PASSO: Agora, clique em
«Tentar de outra forma»



10º PASSO: Agora é a hora de confirmar 
alguns dados para o sistema saber que
realmente é você quem esta fazendo o 
cadastramento. No final da página 
clique em «Continuar»

*seleções feitas aleatoriamente.



11º PASSO: Nesta parte você deve conferir 
se seu CPF e Nome estão corretos. 
Caso sim,clique em «Continuar»

xxx.xxx.xxx-xx

xxxxxxxxxxx



12º PASSO: Agora você deve escolher uma 
das opções abaixo para ativar a sua conta
gov.br.  Para demonstrar, escolhemos a 
opção «Por e-mail». Digite o seu e-mail e 
clique em «Continuar»

xxxxxxx@xxx.com



13º PASSO: Agora você receberá em seu 
e-mail um código. Este deve ser inserido 
no campo selecionado. 
Logo após clique em «Continuar».

xxxxxxx@xxx.com

Caso não receber o e-mail, verifique sua caixa de spam.



14º PASSO: Agora você deve criar uma senha. 
Ela deve conter algumas especificações, que 
estão abaixo destacadas. Crie sua senha,
confirme ela e clique em «Continuar».



15º PASSO: Parabéns, sua conta foi criada. 
Clique em «Concluir»



16º PASSO: Agora é hora de acessar sua
conta criada.Vá até a sua loja de aplicativos
no celular e procure Conecta SUS.
Clique em «instalar».



17º PASSO: Abra o aplicativo Conecta SUS.
Clique em «pular»



18º PASSO: Agora é hora de acessar sua 
conta criada. Clique em «Entrar com Gov.br»



19º PASSO: Agora digite seu CPF e clique em
«Continuar.»



20º PASSO: Agora digite sua senha.
Clique em «Entrar»

12345

xxx.xxx.xxx-xx



17º PASSO: Clique em «Autorizar»

21º PASSO: Agora você precisa confirmar 
seu Contato. Digite seu Celular e clique 
em «enviar código»

(54) xxxxx xxxx



22º PASSO: Agora Confira seu celular, 
você receberá um sms com um código. 
Digite abaixo e clique em «Validar
código»

12345



23º PASSO: Pronto. O número de 
celular confirmado



24º PASSO: Clique em «Autorizar»



25º PASSO: Agora clique em «Aceito os 
Termos» 

xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx



26º PASSO: Após clique em «Vacinas.»

xxxxxxxxxxxxxx

xxx.xxx.xxx-xx
xxxxxxxxxxxxxx



27º PASSO: Agora é hora de gerar sua 
Carteirinha. Clique no intem 
CARTEIRA DE VACINAÇÃO DIGITAL.»

xxxxxxxxxxxxxx
xxx.xxx.xxx-xx



28º PASSO: Pronto! Sua Carteira de 
Vacinação Digital Foi Gerada. Clique na 
Impressora do lado direito. Sua Carteira 
foi salva em seu celular.

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxx.xxx.xxx-xx

xx/xx/xxxx
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