Demonstrativo Despesas
Médicas do Saúde CAIXA
Em virtude da abertura do período para Declaração de Imposto de Renda
2022, ano-calendário 2021, informamos que o Demonstrativo Despesas
Médicas do Saúde CAIXA já encontra-se disponível para consulta e
captura, pelos seguintes canais e respectivos passo a passo:

NOVO Portal Saúde CAIXA: https://saude.caixa.gov.br/PORTALPRD/
Efetue o login na tela inicial. Caso já possua cadastro no portal
atual, basta efetuar o login com CPF ou matrícula completa (sete
números, com dígito, sem C ou traço);
Caso não lembre a senha, utilize a opção “Esqueceu sua
senha?” para realizar a troca;
No menu lateral esquerdo, acesse a opção “Demonstrativos” e em
seguida o submenu “Demonstr. Imposto de Renda”, informe o
Ano de Referência 2021 e clique no botão “Solicitar” para geração
do demonstrativo;
Na sequência será exibido o botão “Download” na parte inferior
da tela que possibilitará salvar o demonstrativo em seu
dispositivo.

Portal Saúde CAIXA: https://saude.caixa.gov.br
Efetue o login no canto superior direito. Se for seu primeiro
acesso, clique na opção “Cadastrar-se” e insira os dados,
começando com a inclusão da matrícula completa (sete números,
com dígito, sem C ou traço);

Acesse a opção “Demonstrativo IRPF", informe o Ano Calendário
2021 e clique no botão “Filtro” para geração dos dados;
Clique no ícone da impressora, que será exibido;
Após a gravação dos dados, acesse a opção “Relatórios Gerados”
para acessar/salvar o demonstrativo.

NOVO APP Saúde CAIXA (disponível na App Store e Google Play):
Efetue o login por meio do ícone “Acesse sua conta”;
Inserir CPF e senha do login único CAIXA;
Acesse a opção “Comprovante IRPF”, informe o Ano Base 2021 e
clique no botão “Pesquisar”.

O Demonstrativo de IR do Saúde CAIXA apresenta todos os valores pagos
e recebidos de janeiro a dezembro de ano calendário referência, devendo
ser declarado à Receita Federal o valor igual à soma das mensalidades e
coparticipações vinculadas ao CPF de cada membro do grupo familiar.
Quaisquer esclarecimentos adicionais podem ser obtidos junto à Central
Saúde CAIXA:
Telefone 24h, 7 dias por semana (ligação gratuita): 0800 095 6094
Fale Conosco: www.centralsaudecaixa.com.br/fale-conosco/
Atendimento On-line via Chat: www.centralsaudecaixa.com.br
WhatsApp: (61) 99186-5878

