
 

Localize e abra a App 

Store (iPhone) ou a Play 

Store (Android) no seu 

celular (se já tiver o 

aplicativo instalado, pule 

para a página 5 deste 

roteiro) 



 

 

 

Procure por “Saúde CAIXA” 



 

Clique no aplicativo  que 

tem o logotipo do “Saúde 

CAIXA”. 



 

 

Clique em “instalar”. 



 

Localize e abra a App 

“Saúde Caixa” no seu 

celular. 

 



 

Clique em “acesse 

sua conta”. 

 



 

Clique em “cadastre-

se” (se já tiver cadastro, 

vá à página 18 deste 

guia). 

 

 



Informe o CPF do dono 

do celular (se o 

aparelho for do 

dependente, informe 

os dados do 

dependente, pois ele 

também poderá ter 

acesso ao aplicativo – 

funcionalidade a ser 

implantada nas 

próximas versões). 

Clique em “Próximo” 

 



Informe o nome do 

dono do celular (o 

dependente também 

poderá ter acesso ao 

aplicativo, nas versões 

futuras). 

 

Clique em “Próximo” 

 



Informe a data de 

nascimento do dono do 

celular (o dependente 

também poderá ter 

acesso ao aplicativo). 

 

Clique em “Próximo” 

 



 

Informe o e-mail de 

contato (atenção pois 

para finalizar o cadastro 

é necessário acessar 

esse e-mail). 

 

Clique em “Próximo” 

 

Repita o e-mail 

informado, para 

confirmação 



 

Crie uma senha 

atendendo aos 

requisitos. 

 

Digite a senha que 

acabou de criar. 

 

Digite novamente, para 

confirmação. 

 
Clique na caixa branca 

ao lado de “não sou um 

robô” 

 



 

A caixa branca se transformará 

neste círculo azul 

 

Na mesma tela, abaixo, 

clique em “Cadastre-se” 

 



 

Essa mensagem será 

exibida. 

 



 

Abra sua caixa de e-mail. 

 

Procure pelo e-mail 

enviado por 

“logincaixa@caixa.gov.br”

com assunto “Verificação 

de e-mail”,  

Clique em cima de “link 

para verificação de 

endereço de e-mail”. 

 



 

Após clicar no link do e-

mail, seu navegador 

abrirá nesta página. 

(seu endereço de e-mail aparecerá aqui) Verifique se o e-mail 

mostrado é o seu e clique 

em “confirmar”. 



 

Aguarde até que essa 

mensagem seja exibida. 

 

Atenção, pois pode ser 

exibida uma tela de erro. 

Aguarde até que ela seja 

substituída por essa (pode 

demorar até 30 segundos, 

dependendo da sua  

conexão com a internet). 

 

Abra novamente o 

aplicativo do Saúde 

CAIXA. 



 

Informe o CPF do dono 

do celular (lembrando 

que o dependente 

também poderá ter 

acesso ao aplicativo, 

nas futuras versões). 

 

Clique em “próximo” 

 



 

Informe a senha 

cadastrada 

anteriomente (somente 

números). 

 

Clique em “entrar” 

 



 

Marque “estou de 

acordo com as 

informações” e clique 

em “próxima”. 

 



 

Nome do beneficiário 

Número da Carteira 

Clique aqui para abrir o 

menu. 

Clique aqui para ver 

sua carteirinha 

Clique aqui para pesquisar 

os credenciados 

Clique aqui para ver dicas 

rápidas (passe para os 

lados para ver outras 

dicas). 

Clique aqui para ver os 

dados dos dependentes 



 

Essa é a tela do menu. 

Clique no demonstrativo 

que deseja visualizar. 

 

NOME DO 

BENEFICIÁRIO 

Nº da carteira 

 



 

Clique aqui para visualizar 

os dependentes. 

Clique aqui para ver 

as carteiras dos 

dependentes 

Nome do beneficiário 

Nomes dos dependentes 

Número da carteira 



 

Exemplo de tela da 

carteirinha do plano. 

Essa tela pode ser 

apresentada no lugar de 

sua carteirinha plástica. 

 

Passe para os lados e veja 

as carteiras dos 

dependentes. 

 

Nome do beneficiário 

 
Nº da carteirinha 

 

N
o

m
e d

o
 b

en
eficiário

 

 

N
ú

m
ero

 d
a carteira 

 

D
ata d

e valid
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 D
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