
GUIA PARA OBTER O

CERTIFICADO DE
VACINAÇÃO DA COVID-19

ATRAVÉS DO APLICATIVO CONECTESUS



ACESSE O LINK: https://conectesus-paciente.saude.gov.br/menu/home 

Ou acesse pelo 
QR Code:



Clique no botão
"Entrar com Gov.br



Preencha com o
seu CPF



Clique em avançar após preencher
seu CPF no espaço acima



Preencha o espaço em
branco com sua senha 000.000.000-00

Caso não lembre qual é sua senha, clique
no botão abaixo "esqueci minha senha"



Esqueceu sua senha?

000.000.000-00

Clique aqui



Seu e-mail

Seu número

Escolha uma
dessas opções
para recuperar

sua senha!



Isso pode ocorrer pela
desatualização de sua informações

no sistema!

Não conseguiu recuperar
a senha?

"E agora? 
O que eu faço?"

com suas informações,
depois, tente novamente
recuperar sua senha!

Não esqueça de levar seus documentos 
 pessoais e informações de contato

(telefone, e-mail, endereço...) e pedir
para adicioná-los ao cadastro!

Procure sua unidade de saúde e peça para
atualizar seu  Cartão Nacional de Saúde 



Clique em "Entrar"após preencher
sua senha no espaço acima

000.000.000-00



Nome Sobrenome

000.000.000-00

00000000000000000

Seu NOME completo, CPF e CNS (Cartão Nacional de Saúde ) devem aparecer no
campo superior da tela

Você será redicionado para uma nova janela
Nome Sobrenome

000.000.000-00

00000000000000000



Clique no ícone "Vacinas"



Clique no símbolo >



Clique no botão "Certificado de Vacinação"



Pronto!
Será exibido seu 

Certificado Nacional de 
Vacinação COVID-19

Esse documento serve como comprovação legal
de conclusão do esquema vacinal e pode ser

útil, por exemplo, para viajantes que planejam ir
a países que permitem a entrada de brasileiros
mediante a apresentação de comprovante de

vacinação (BRASIL, 2021).



Para salvar seu  Certificado Nacional de  Vacinação COVID-19 no computador
Clique no ícone 



Por fim,
clique em salvar 

Lembre-se que seu
certificado estará

sempre disponível no
ConecteSUS para

que você possa
consultá-lo quando

desejar!



ALGUMA DÚVIDA?
 

ENTRE EM CONTATO POR E-MAIL: 
 pni.chapeco@chapeco.sc.gov.br

Elaborado em 2021 por AC.
Enf. UFFS Maiqueli Mingoti


