
COMUNICADO SAÚDE CAIXA - Atualização das Carteirinhas UNIMED 

Centro Oeste Paulista - Orientações aos beneficiários. 
1. Em consequência do vencimento das carteirinhas da UNIMED Centro Oeste Paulista 

(operadora credenciada parceira na região) em 23/03/2021, comunicamos que as carteiri-

nhas com vigência atualizada estarão disponíveis, EXCLUSIVAMENTE, em formato digital 

no aplicativo da própria Unimed. Assim, para atendimento em qualquer prestador Unimed 

das áreas de abrangência relacionadas abaixo será necessária a apresentação da carteirinha 

virtual.  

 Regional Adamantina 

 Regional Lins 

 Regional Lençóis Paulista 

 Regional Dracena 

 Regional Marília 

 Regional Tupã 

 Regional Assis 

 Regional Avaré 

 Regional Botucatu 

 Regional Presidente Prudente 

 Regional Ourinhos 

 

2. O aplicativo está disponível para Android e IOS; para baixar basta acessar o Play Store ou 

o App Store no seu Smartphone e procurar pelo aplicativo “UNIMED SP – CLIENTES”, 

conforme imagem abaixo:  



> Acesse o Google Play ou a App Store e procure o nome “Unimed SP Clientes”; 

> Clique em “Instalar” e aguarde o download completo; 

> Abra o app Unimed, informe o número da sua carteirinha, a data de validade e o seu 

CPF; 

> Clique em “Avançar”; 

> É hora de fazer seu cadastro: insira seu e-mail e defina uma senha para o novo app; 

> Pronto! Agora é só clicar em “Finalizar”. 

Dúvidas exclusivamente sobre o cadastro e a utilização do app podem ser sanadas di-

retamente com a Unimed através dos telefones 0800 770 6855 ou 0800 941 6855.  

 

3. Salientamos que, para informações que são de responsabilidade do SAÚDE CAIXA, co-

mo novos cadastros e renovação de cadastro deverão ser cumpridos os passos abaixo:  

>  Acesse o site: http://www.centralsaudecaixa.com.br/ 

>  No menu superior do site, clique em FALE CONOSCO. 

>  Escolha o tipo de mensagem para enviar para o Saúde CAIXA: Marque INFORMAÇÃO/

SOLICITAÇÃO. 

> Selecione se o remetente é: BENEFICIÁRIO 

> Selecione o serviço: CARTÃO 

> Selecione o assunto: CARTÃO PARA CONVÊNIO REGIONAL 

> Complete todos os demais campos que o sistema solicitar. 

> Em mensagem/Solicitação: informe a sua demanda/necessidade. 

> Clique em Enviar. 

> Será gerado um número de protocolo, para acompanhamento da demanda. 
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