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Informe sua matrícula 

com “C” no início e sem o 

dígito e clique em 

“avançar”. 

 

Caso não possua cadastro, clique aqui e, na página que 

abrir, clique aqui 



 

 

Informe sua senha e 

clique em “avançar”. 

 

Caso não lembre da senha, clique aqui e aguarde o e-mail 

com a senha (parte do endereço aparecerá na tela). 



 

 

Clique em “autorização prévia” e, quando 

aparecer na tela, clique na opção “solicitar 

autorização prévia”. 

 



 

BENEFICIÁRIO ATENDIDO 

   

Ao lado do nome do beneficiário atendido, selecione o tipo de autorização e clique na seta azul 

MÉDICA 



Após selecionar o tipo, aparecerá uma explicação na tela. Verifique se o tipo selecionado está de 

acordo com o serviço a ser autorizado. 

 



 

Preencha os dados de acordo com a 

requisição médica 

Após preencher os 

dados, marque a 

opção “conheço e 

aceito...” e, depois, 

clique em “continuar 

solicitação”. 

 

Informe aqui onde pretende realizar o 

atendimento (nome e CNPJ da clínica, nome 

e CPF do médico que fará o procedimento).. 



 

 

 

 

 

 

 

Se aparecer essa tela, 

clique na engrenagem 

e depois em 

“configurações do 

modo de exibição de 

compatibilidade”. 



 

 

 

 

 

 

 

Aparecerá essa 

mensagem, com o 

caixa.gov.br já 

preenchido onde diz 

“adicionar este site”. 

Clique em “adicionar”. Depois clique em 

“fechar”. 



 

 

 

 

 

 

 

Na próxima tela, 

procure a opção 

“NOVA CHAVE 

ELETRÔNICA”. 

Informe seu e-mail de 

contato. 

Clique em “enviar 

chave eletrônica”. 

Leia as mensagens 

exibidas e clique em 

OK 



Em aproximadamente 30 minutos, você receberá um e-mail 

de “retorno@centralsaudecaixa.com.br” 

No e-mail recebido, 

Clique em “clique aqui”. 

Uma tela do navegador será aberta. 

Clique em “avançar”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leia as instruções e clique em 

“entendi”. 



 

 

 

 

 

 

Localize o documento no computador. 

Arraste e solte no local indicado. 

Se preferir, procure clicando em “procurar”. 



 

 

Observe que aparece uma imagem do 

documento (se houver mais de um, 

aparecerão diversas imagens).  

Clique em “enviar”. 



 

Quando todos os arquivos forem enviados a barra será 

totalmente carregada e aparecerá a mensagem  

“concluído”. 

Clique em “concluir envio”. 

Você receberá e-mails informando sobre o 

andamento de seu pedido. 

Pronto! 


