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deseja atendimento, bem como qualquer tipo de ressarcimento de valores
eventualmente cobrados dos clientes
quando em território estrangeiro.

SOLICITAÇÃO
A solicitação do CDAM será feita
pelo site do Ministerio da Saúde ou, de
maneira presencial, através das unidades do DATASUS/Ministério da Saúde
nos 26 Estados e o Distrito Federal.

Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde
www.saude.gov.br/bvs

Os documentos necessários são:

Governo
Federal

» Cartão Nacional de Saúde;
» Cópia e original do CPF;
» Cópia e original do Passaporte;
» Cópia e original do RG;
» Cópia e original do comprovante
de residência;
o SISCDAM surgiu para facilitar a
forma de solicitação do certificado, de
modo que, o interessado não precisa
se dirigir a uma regional do DATASUS
Ministério da Saúde para solicitar, bas-

O QUE É O CDAM

O

Certificado de Direito à Assistência Médica Gratuita
(CDAM) é um documento
emitido pelo Ministério da saúde que
garante ao cidadão brasileiro segurado pelo INSS e sua família, o direito de
atendimento médico nos sistemas da
rede publica de saúde nos países que
mantém acordos bilaterais com o Brasil.
Atualmente, o Brasil possui acordo com Cabo Verde, Itália e Portugal e
o certificado emitido para esses países
possuem validade máxima de um ano,
podendo ser solicitado por quantas vezes for necessário.
A depender dos acordos firmados, alguns países exigem que o interessado contribua para o Regime de
Previdência Geral de seu país de origem, são eles: Cabo Verde e Itália. Essa
exigência não se aplica a Portugal. Tem
direito ao certificado: aposentados e
pensionistas, celetistas, empregadores,
empregados domésticos, autônomos,
avulsos e temporários que contribuam
com INSS, além de seus dependentes
(menores de 21 anos) e cônjuges.
Vale lembrar que o certificado não
substitui o seguro internacional parpticular de saúde. Não garante, também,
transporte de corpo, nem translado
para onde o portador do certificado

ta acessar o site do Ministerio da Saúde e
fazer sua solicitação. Vale lembrar que a
entrega do certificado é presencial, visto
que, ainda, não há o modo de assinatura
digital para validar o documento.
Para solicitar o CDAM o interessado deve possuir o Cartão Nacional de
Saúde. A solicitação do cartão é feito, exclusivamente, nas unidades de Saúde em
todo territorio brasileiro, de maneira presencial.

LEGISLAÇÃO
A emissão do certificado é baseada
em acordo bilaterais firmados por regras
diplomáticas estabelecidas pelo Ministério
das Relações Exteriores.

documento que foi emitido pelo remetente é guardada para que o destinatário tenha a certeza da sua integridade quando do recebimento.
A emissão de documento pelo
SISCDAM – Sistema de emissão do
Certificado de Assistência a Saúde, é
realizada com a geração de um registro individualizado de operação identificado por código – RI, que identifica
o responsável emitente, com a sua devida qualificação. Assim, todo documento emitido pelo Sistema contém o
código do RI localizado na parte inferior do documento e não recebe assinatura manual.

Estes acordos visam garantir aos cidadãos brasileiros e dos países signatários
o acesso aos serviços e benefícios dos sistemas de seguridade social.

VALIDAÇÃO
Validar a autenticidade e a integridade de documento digital emitido com
código de validação pelo Ministério da
Saúde.
Autenticidade é a garantia de que o
documento foi assinado pelo o servidor
público descrito na assinatura. Integridade garante que o documento que está
sendo entregue corresponde àquele que
foi enviado. Para isso, uma cópia exata do

Para garantir a autenticidade do
documento emitido pelo SISCDAM,
digite o código RI no campo específico para recuperação do documento emitido. O documento recuperado
deverá ser validado em teor e forma
com a versão de posse do usuário.

