
Chegou o novo 
App Unimed SP - Clientes

SPClientes



Faça o download do 
aplicativo para o estado 
de São Paulo:

Para localizar o app em uma das lojas, basta 
pesquisar por “Unimed SP - Clientes”. 

SPClientes



4. Compartilhe os dados 
que encontrar no Guia 
Médico com seus contatos.

Dicas

1. A tela inicial apresenta os 
atalhos para as funções no 
seu aplicativo.

2. Use o menu para ter 
acesso a todas as funções do 
aplicativo sempre que quiser.

3. Guia de médicos e 
prestadores fácil de buscar. 
Salve favoritos e encontre os 
recentes.

5. Toque no número de 
telefone para fazer uma 
ligação.



.

Dicas

7. Esse histórico lista 
todos os procedimentos  
realizados. Ao clicar no ícone...

8. ... serão apresentados os 
detalhes do procedimento.

9. Fique por dentro das 
notícias disponibilizadas pela 
Unimed.

6. Tenha o histórico e o status 
de suas autorizações.



Cartão Virtual
Seus dados sempre à mão e com facilidade na 
hora do atendimento por meio do QRcode*.

4. Para ser atendido em consutórios 
e prestadores, toque em “QRCODE/ 
TOKEN e apresente-o.

*Sujeito à disponibilidade do prestador, não impedindo seu atendimento caso não possua a tecnologia.

2. Os seus dados do cartão 
Unimed com fácil acesso para 
consultas.

3. Os seus dados com cartão 
Unimed com fácil acesso para 
consultas.

1. Os seus dados do cartão 
Unimed com fácil acesso para 
consultas.



2. Informe o seu CPF. 3. Se tiver em mãos seu 
QRCode, selecione “Registre-se 
por QRCode” e o posicione no 
quadro da câmera.

4. Se o aplicativo solicitar, 
selecione a sua Unimed.

1. Selecione “Registre-se”.

Como se cadastrar?
Após realizar o download do seu aplicativo nas lojas 
Play Store ou Apple Store, siga este passo a passo:



Como se cadastrar?
Após realizar o download do seu aplicativo nas lojas 
Play Store ou Apple Store, siga este passo a passo:

6. Se você possuir mais de 
um contrato, o aplicativo 
solicita que informe qual deles 
irá utilizar para o registro.

7. Será apresentada sua 
carteirinha e você deverá informar 
a sua data de nascimento para 
confirmação.

8. Registre seu usuário com sua 
conta do Facebook, do Google ou 
então forneça um e-mail e uma 
senha, conforme preferir.

5. Para localizar, basta digitar parte 
do nome e dar um simples toque 
em sua Unimed Contratada.



Como se cadastrar?
Após realizar o download do seu aplicativo nas lojas  
Google Play ou Apple Store, siga este passo a passo:

12. Pronto, agora 
 é com você!

11. Se desejar, utilize sua 
impressão digital para realizar a 
autenticação no seu aplicativo.

9. Após seu registro, você 
receberá um e-mail para 
confirmar o cadastro e garantir a 
sua segurança.

10. Após a confirmação de e-mail, 
você será informado que seu acesso 
foi validado.



www.unimedfesp.coop.br

SPClientes


