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O presente manual foi desenvolvido exclusivamente para a compreensão e esclarecimento de
dúvidas geradas na utilização do novo portal de serviços do Saúde Caixa. Seu conteúdo é focado na
sua utilização pelos beneficiários titulares do plano, acessível no momento, através do endereço
https://saude.caixa.gov.br/portalprd.

O que é o Portal de Serviços do Saúde CAIXA?
O portal de serviços oferece aos beneficiários do Saúde Caixa, informações e ferramentas que
busquem facilitar a análise do histórico financeiro, conferência de dados cadastrais, informações
diversas sobre o grupo familiar, além de oferecer a busca de rede credenciada.

Canais de Atendimento Saúde Caixa
Telefone: 0800 095 60 94
Horário de atendimento: Todos os dias, 24h
Portal de serviços: https://saude.caixa.gov.br/portalprd (Link temporário para o período de transição)
Site da Central de Atendimento: http://www.centralsaudecaixa.com.br/
Mês/ano publicação: 01/2022
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Acessibilidade
O novo Portal de Serviços oferece novas opções visando garantir maior acessibilidade a todos
os seus usuários. Após realizar o login no portal, o menu superior do portal apresenta funções para
aumento das fontes do portal
contraste através do botão

, sua redução

e a opção para ativação da versão em alto

, o qual visa facilitar a leitura.

Acesso a nova versão do portal pelos beneficiários
O acesso a nova versão permanece o mesmo já utilizado na versão atual do portal de serviços,
acessível em https://saude.caixa.gov.br. Caso tenha dificuldades no acesso está disponível a opção
“esqueceu sua senha” a qual será encaminhada ao e-mail já cadastrado.
Importante: A nova senha criada no novo portal não funcionará na versão atual do portal de
serviços.

Cadastramento do Beneficiário
Para os novos Beneficiários ou para aqueles que nunca realizaram o acesso ao portal de
serviços, a opção “Cadastre-se aqui” presente na tela de login do portal iniciará o processo de
cadastramento:
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Em seguida, o beneficiário titular deverá selecionar o perfil “Beneficiário”, selecionar a opção
de cadastro entre CPF, Número do Cartão ou Código do Beneficiário, preenchendo em seguida a
opção escolhida, data de nascimento e e-mail de contato:

Caso o sistema exiba a mensagem que o cadastro já existe ou que o endereço de e-mail não
foi localizado, será necessária realizar a atualização cadastral junto à central de atendimento,
informando um endereço de e-mail válido e atualizado.

Painel de Avisos
Após o login, a navegação é feita através do menu presente na lateral esquerda, sendo a
primeira opção o painel de avisos do plano, utilizado para comunicações diversas:
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Consulta dos Dados Cadastrais
A opção “Administração” quando selecionada exibe o submenu “Dados Cadastrais”, o qual
permite a conferência dos principais dados cadastrais presentes na base do Saúde Caixa.

As demais abas apresentam os dados de endereço tanto residencial quanto comercial, bem
como dados dos dependentes ativos e cancelados.
Caso algum dado esteja incorreto ou desatualizado, o beneficiário poderá entrar em contato
com a nossa Central de Atendimento para realizar as devidas correções.
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Extratos de Utilização/Financeiros
A opção seguinte apresentada no menu lateral, exibe relatórios relativos aos extratos
financeiros e de utilização do plano.

Extrato de Coparticipação
A primeira opção apresenta o extrato de coparticipação do grupo familiar e permite a consulta dos
extratos dos últimos 12 meses:

Caso o beneficiário deseje obter o detalhamento dos procedimentos realizados e que geraram
a coparticipação, basta clicar sobre o número do documento:
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Extrato de Reembolso
De maneira similar ao extrato de coparticipação, a opção seguinte permite aos beneficiários
que sejam verificados os extratos de reembolso gerados nos últimos 12 meses:

Histórico Financeiro
A terceira opção sub menu de extratos financeiros, apresenta ainda a opção de histórico
financeiro, o qual reúne mensalmente os dados de mensalidade, coparticipação e reembolso. Para
detalhar, basta clicar sobre qualquer dado da linha correspondente ao dado de interesse:
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Status de Solicitação de Autorização Prévia
A nova versão do portal permite que os beneficiários realizem a consulta do status de
solicitações prévias dentro de período de até 90 dias. Para consultar basta informar o período de até
90 dias nos campos Data Inicial e Data Final, e selecionar o nome do beneficiário que aguarda a
autorização:
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Cartão Saúde Caixa
Ao clicar na opção exibir cartão dentro do submenu “Cartão Saúde Caixa”, é exibida a versão
atualizada de todos os cartões dos beneficiários e dependentes do grupo familiar:

Demonstrativo de Imposto de Renda
O submenu Demonstrativos apresenta a opção “demonst. Imposto de Renda”, usada para
emissão do relatório anual destinado a apresentação da declaração de IRPF à Receita Federal. Para
solicitar, basta preencher o campo Ano de referência e em seguida clicar no botão “Solicitar”. O
relatório será gerado e disponibilizado na mesma página para download em alguns instantes:
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Consulta Rede Credenciada
Está disponível tanto dentro do ambiente logado quanto para consulta pública, a ferramenta de
pesquisa de credenciados do Saúde Caixa. Para acessar, basta clicar na opção “Consultar Rede”:

Alternativamente, a busca de rede credenciada pode ser acessada fora do ambiente logado do
portal. Para isso, basta clicar no botão “Pesquisa de Credenciados” na tela inicial do portal:
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Independente da opção de acesso escolhida, o portal irá realizar o redirecionamento do usuário
para a tela específica de pesquisa, reproduzida a seguir:

O único filtro obrigatório para pesquisa é o Estado, porém, o beneficiário poderá incluir outros,
tais como: cidade, bairro, Nome do prestador, Tipo do prestador ou especialidade. A inclusão dos
filtros permite uma busca mais rápida e assertiva.
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