
PORTAL DE SAÚDE DO CIDADÃO

No Portal de Saúde do Cidadão você 
poderá realizar seu PRÉ-CADASTRO

No Portal de Saúde do Cidadão você 
pode efetuar a consulta por nome ou por 
CPF e verificar se já possui o Cartão 
Nacional de Saúde. Caso ainda não 
possua o cartão, você poderá fazer o 
pré-cadastro gratuitamente por meio do 
Portal de Saúde do Cidadão seguindo as 
orientações abaixo.

Como fazer seu PRÉ- CADASTRO
• Você acessa o endereço  
<https://portaldocidadao.saude.gov.br>

• Acesse “Pré-Cadastro do Cartão 
Nacional de Saúde-CNS”;

• Preencha as informações solicitadas 
com bastante atenção;

• Após o preenchimento, será gerado um 
número de Protocolo de Pré-Cadastro
do Cartão Nacional de Saúde;

• Apresente o número de  Protocolo de 
Pré- Cadastro do Cartão Nacional de 
Saúde nas Unidades de Atendimento ou 
estabelecimento credenciados para a 
emissão do seu CARTÃO NACIONAL DE 
SAÚDE. O protocolo tem validade de 
90 dias.

Usando o Pré-Cadastro o seu atendimento 
será agilizado para emitir o cartão, 
restando apenas a verificação das 
informações prestadas junto a um agente 
público de saúde.



No Portal de Saúde do Cidadão você 
poderá também:

• Acessar seus dados – Você poderá 
conferir todos os dados cadastrados no 
Sistema Cartão Nacional de Saúde;

• Imprimir o Cartão Nacional de Saúde em 
papel (A4) – Você mesmo imprime o 
cartão diretamente na impressora colorida 
/ laser /matricial;

• Fazer download do aplicativo em  
smartphone ou tablet;

• Alterar sua senha de acesso;

• Inserir informações sobre sua saúde, se 
desejar;

• Consultar seu histórico do RASS – 
Registro das Ações e Serviços em Saúde;

• Buscar os Estabelecimentos de Saúde e 
Farmácias Populares mais próximos de 
você;

• Ter acesso à lista de medicamentos do 
programa Farmácia Popular.

A posse do CARTÃO NACIONAL DE 
SAÚDE pelo usuário garante o acesso a 
bases de dados informatizadas que 
auxiliam o seu atendimento com 
informações de seu histórico de saúde.

Você deve sempre portar o seu CARTÃO 
NACIONAL DE SAÚDE.

Acesse e conheça essa 
nova ferramenta 

<https://portaldocidadao.saude.gov.br>
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SUPORTE A SISTEMAS

OPÇÃO 8
www.datasus.saude.gov.br


