
Meu primeiro acesso Passo 1

Caso você não saiba o número da sua carteirinha, entre 
em contato com a nossa Central de Relacionamento 
através do telefone 4004-0183 (capitais)
ou 0800 722 0183 (demais regiões). 

Nossos atendentes estão disponíveis 24h por dia, nos 
sete dias da semana, inclusive feriados. 

Na página de acesso ao Portal PASA, digite o número da 
sua carteirinha nos campos 'Carteirinha/CPF' e 'Senha'.

Número da carteirinha: O número da sua carteirinha é 
composto por 10 dígitos (90 + 08 dígitos). Veja o 
exemplo abaixo:  

9012345600Carteirinha

90
Corresponde 
a identificação 
do plano PASA

123456
representa
o número
da matrícula 
do grupo familiar00 

cada dependente
ou agregado possui

um código final diferente

Usuário e senha 

Atenção: Não coloque espaço entre os números.



Passo 2
Cadastro do beneficiário
Em seguida, aparecerá uma tela para cadastro dos 
dados do beneficiário e alteração da senha. Preencha 
todos os campos corretamente e envie suas 
informações.

Feito isto, automaticamente, você será direcionado 
para a área exclusiva do usuário. Navegue no menu 
inicial e confira todas as informações detalhadas do 
seu plano.



Passo 3
Acesso ao Portal PASA
A partir de agora você deverá acessar o Portal PASA 
com a nova senha cadastrada. 

Mas não se preocupe se não lembrar a senha! Vá até 
página inicial do Portal PASA e clique em ’Esqueci minha 
senha'. Em seguida, insira os dados solicitados e envie 
suas informações. 

Você receberá um link no e-mail com o passo a passo 
para alteração de senha. Siga as instruções e navegue 
no Portal!



Passo 1
Baixe o app Saúde PASA
Em seu celular, acesse a loja oficial de aplicativos e 
baixe gratuitamente o app Saúde PASA. 

Aplicativo Saúde PASA

Passo 2
Faça o login
Clique no ícone         e faça o login com os mesmos 
dados de acesso ao Portal PASA.

Passo 3
Navegando no app
Agora é só usar! O aplicativo Saúde PASA conta com 
funcionalidades que facilitam bastante o acesso às 
informações do seu plano de saúde. 


