
A Carteira Digital da Odontologia

Passo a passo 



1. Para aderir à Identidade Digital
 CFO_ID, entre no site do CFO:

www.website.cfo.org.br



2. Acesse o espaço 
“Identidade Digital”



3. Na sequência, clique em 
“cadastro”. Você vai ser 

levado para um mapa.



4. Escolha o estado do seu CRO, 
no Mapa.



5. Em “Campanha de recadastramento”
marque o item “profissional”, 
preencha todos os seus dados 

e clique em “acessar”. 



6.  Aceite os “Termos de consentimento
 para uso dos dados pessoais”. 



7. Você será direcionado para a página 
que contém as especificações da foto.

Leia atentamente as informações e
preencha ou atualize os dados. 



8.  Ao final da página, no canto inferior 
direito da tela, clique em “Adicionar”. 
Vão aparecer duas opções: subir uma 

foto digital já existente, ou tirar, no 
momento, uma foto com a 

câmera do seu celular.  



Para subir uma foto digital já existente, 
escolha uma foto 3X4 nos seus arquivos

 e depois que ela carregar, clique
 em “prosseguir”. 

Para tirar uma foto na hora, clique em 
“tirar foto”, posicione a câmera 

frontal, enquadre, tire a foto 
e clique em “prosseguir”. 



9.  Seus dados irão aparecer novamente. 
Clique em “salvar”, caso estejam corretos. 

Caso contrário, vá em “voltar” para corrigir.  



11. No seu celular baixe o 
aplicativo “CFO_ID”, que está 
disponível para Android e IOS .

10.  Agora, você vai receber um e-mail 
apenas confirmando o cadastro 

da foto.  

App Store
Disponível na

Google Play
Disponível na



12. Antes de preencher os dados, clique em  
“Primeiro acesso”. 

13. Preencha o campo com o seu CPF 
e clique em “enviar solicitação”.



14. Você vai receber no seu e-mail, a 
“senha de acesso ao aplicativo”. 

Copie!  

15.De volta ao aplicativo, no seu celular, 
preencha com o seu CPF e a senha

recebida. Clique em “entrar”. 



16. Na sequência, clique em “próximo”, 
aceite os termos de uso e as condições 

de politica de privacidade.     





17. Você está de posse da sua Carteira de 
Identidade Digital CFO_ID. Para 
acessá-la,clique em “identidade 

profissional”. 





18. Além da Identidade, você terá acesso
 ao QR CODE, que é um código que 

valida a autenticidade do documento.  
Para ter acesso ao QR CODE, role 

a tela de baixo para cima 
até chegar nele.

19.Pronto! Você está de posse da 
sua Identidade Digital CFO_ID!
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