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CREDENCIAMENTO 

NO SISTEMA
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Para iniciar o processo de credenciamento no estádio, acesse o site https://voltadopublico.cbf.com.br/ .

Credenciamento no sistema
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Preencha todos os campos disponíveis na tela.

Caso seja do Sexo Feminino, preencha se está 

Gestante ou Puérpera no dia do jogo.

Ao finalizar o preenchimento clique em Registrar 

conta:

Credenciamento no sistema
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Após o registro da conta você será redirecionado para a área restrita do sistema:

Credenciamento no sistema



CADASTRO DE 

VACINAS
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• Caso os seus dados de vacina não estejam sendo apresentados automaticamente, você deve 

cadastrar os dados atualizados da mesma.

• Clique em Cadastrar Vacinas ou no botão Vacinas:

CADASTRO DE VACINAS
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Clique em Incluir Nova Vacina:

CADASTRO DE VACINAS
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1. Selecione a fabricante da vacina

2. Insira a data de aplicação da vacina

3. Insira o lote da vacina

4. Faça o upload da carteira de vacinação ou 

o do comprovante de vacinação

5. Clique em Incluir Vacina

CADASTRO DE VACINAS
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As vacinas cadastradas precisarão de aprovação após a inclusão manual:

CADASTRO DE VACINAS
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Após aprovação, as mesmas serão sinalizadas em verde.

Uma vez aprovadas, não necessitam mais de inclusão ou edição:

CADASTRO DE VACINAS



CREDENCIAMENTO 

NO JOGO
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Com o ingresso já comprado, no jogo apresentado, clique em Inscrição:

CREDENCIAMENTO JOGO
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Informe o número do ingresso comprado e clique em Iniciar inscrição:

CREDENCIAMENTO JOGO
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Aceite os termos de Responsabilidade de Participação no Evento e Termo de Autorização Para Uso e 

Compartilhamento de Dados e Imagem.

Marque a opção “Afirmo que li o termo e estou de acordo” e clique em Aceitar:

CREDENCIAMENTO JOGO
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Fique atento aos critérios para 

apresentação de exame.

Conforme determinado em Portaria 

publicada no D. O do Amazonas:

Para torcedores com ciclo vacinal 

completo, não é obrigatória a 

apresentação de exame RT-PCR ou 

Antígeno.

Para torcedores com apenas a 

primeira dose, será necessária a 

apresentação do RT-PCR com 72h de 

antecedência ou Antígeno com 48h 

de antecedência.

Para ambos, o Formulário 

Epidemiológico deverá ser 

preenchido com 24h de 

antecedência.

CREDENCIAMENTO JOGO
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Caso o seu exame PCR ou Antígeno não esteja no sistema, no prazo de envio, clique em Incluir Exame:

CREDENCIAMENTO JOGO
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1. Selecione o tipo de Exame que deseja incluir

2. Informe o laboratório

3. Informe a data de coleta do exame

4. Informe o resultado do exame, conforme o 

laudo disponibilizado pelo laboratório

5. Clique em Incluir o exame.

Seu exame será verificado pela comissão 

responsável e estará sujeito a aprovação.

CREDENCIAMENTO JOGO
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Após aprovação, o exame estará sinalizado em Verde. Caso seja reprovado, estará sinalizado em vermelho.

CREDENCIAMENTO JOGO
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No prazo do envio do formulário, clique em Preencher Formulário:

CREDENCIAMENTO JOGO
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Preencha todo o formulário epidemiológico.

Clique em Salvar Formulário.

CREDENCIAMENTO JOGO
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Com a vacina aprovada, exame PCR ou Antígeno aprovados e Inquérito Epidemiológico aprovado será possível gerar o 

Voucher para acesso ao estádio.

Clique em Emitir Voucher:

CREDENCIAMENTO JOGO
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Compareça ao estádio com o Voucher Emitido:

CREDENCIAMENTO JOGO



EFETUANDO  LOGIN
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Sempre que precisar acessar o sistema, com a conta já criada, acesse https://voltadopublico.cbf.com.br/ e clique em Login:

Efetuando login

https://voltaaopublico.cbf.com.br/
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Insira o e-mail e senha cadastrados anteriormente.

Clique em Entrar:

Efetuando login
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Você acessará a área restrita do sistema:

Efetuando login
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