
Como obter meu Certificado de Direito a Assistência Médica – CDAM/PB4?  

 

O QUE É? 

O Certificado de Direito à Assistência Médica - CDAM é um certificado oriundo de 

acordos previdenciários assinados pelo Brasil com Cabo Verde, Itália e Portugal, que 

permite que cidadãos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil possam ser 

atendidos na rede pública de saúde daqueles países como os cidadãos locais. 

 

QUAL A DIFERENÇA ENTRE CDAM E PB4? 

 

PB4 é o nome mais popular do Certificado de Direito à Assistência Médica (CDAM), 

que também pode ser chamado de PT-BR/13. 

QUEM PODE UTILIZAR ESTE SERVIÇO? 

• Cidadão brasileiro e seus dependentes 
• Maiores de 18 anos 
• Menores de idade entram como dependentes do CPF responsável, ou com 16 

anos, apresentando a declaração de emancipação. 
  
Cidadão estrangeiro residente no Brasil: 

• Desde que tenha o RNE atualizado; 
• RG e CPF; 
• Tenha contribuído com a previdência, mesmo com destino à Portugal. 

 
 

ATRASO NA LIBERAÇÃO DO CDAM:  

 

Favor entrar em contato com o 136 ou caso esteja direcionado para o estado do PARÁ 

entrar em contato com o setor responsável pela emissão do CDAM do Ministério da 

Saúde/ Pará pelo contato a seguir: (91) 3265-6319.   

 ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DESTE SERVIÇO 

1) Solicitar o Certificado: 
 

O serviço é gratuito e o solicitante deve preencher o formulário específico com 

seus dados e de seus dependentes e apresentar a documentação comprobatória. 

Lembramos que esse serviço não é possível ser prestado no formato presencial. 

O canal de acesso será via portal www.gov.br 

 

Atenção: Preencher NOME e SOBRENOME no formulário conforme consta no 

PASSAPORTE. 

            

callto:(91)%203265-6319


              Documentação em comum para todos os casos: 

• Brasileiro com destino a Portugal: RG, CPF, passaporte válido e comprovante de 
residência no Brasil. 

• Brasileiro com destino a Cabo Verde ou Itália: RG, CPF, passaporte, comprovante 
de residência no Brasil e comprovante de vínculo com o INSS. 

• Estrangeiro com destino a Portugal, Cabo Verde ou Itália: CPF, passaporte, 
comprovante de residência no Brasil e comprovante de vínculo com o INSS. 

2) Receber o CDAM: 
 

Será encaminhado link para o e-mail cadastrado no www.gov.br que direcionará o 

solicitante à página do Portal de Serviços/Minhas Solicitações. Baixar o arquivo, 

imprimir e, posteriormente, apostilar. 

Quanto custa para tirar o PB4? 

O PB4 é gratuito, o processo é todo realizado online e você não pagará nada para 
solicitá-lo. 

 OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Quanto tempo leva? 

De acordo com o Governo Federal, depois que você solicita o PB4 online precisa 

esperar que o seu pedido seja analisado. O tempo de espera pode ser de até 15 dias, 

mas pode demorar até mais. 

  

Validade do Documento: 

• Válido por 365 dia(s) 

 
Informações adicionais ao tempo de validade: 

• A validade é de 12 meses a partir da assinatura pelo Ministério da Saúde. 

• Se o passaporte tiver validade inferior a 365 dias, a data de validade do CDAM 

será a mesma do passaporte 

 

http://www.gov.br/

