
Carteirinha 
Virtual

A CAMARJ em conjunto com a Mobile Saúde, lança seu cartão virtual, um aplicativo que irá 
facilitar o acesso aos serviços e informações de beneficiários. Disponibilizada para Smartphones 

a nova ferramenta, encontra-se disponível para download gratuito na App Store (iPhone) e 
Google Play (Android), que além de oferecer entre tantas coisas consulta a rede credenciada e o 

cartão virtual, que poderá substituir o cartão impresso. 

Camarj apresenta	a	sua



O Cartão Virtual é um documento de 
identificação do beneficiário para acesso 
a serviços a saúde em uma rede 
credenciada.

No aplicativo os beneficiários poderão ter 
acesso a outras facilidades como:

Ø Noticias da operadora
Ø Lista com telefones
Ø Consulta a Rede Credenciada

Além de estar acompanhando a evolução 
tecnológica a CAMARJ também se 
preocupa com redução de custos por 
conta das carteirinhas impressas em 
PvC.



Procure o Aplicativo
Na	Google	Play	(Android),	procure	por:

Camarj Guia	Saude

Instale o Aplicativo



Procure o Aplicativo
Na	App Store (iPhone),procure	por:

Camarj Guia	Saude

Instale o Aplicativo



Utilizando 
Cartão

Depois	de	instalado	basta	
abrir	o	Guia	Saúde	e	
colocar	os	dados	

necessários	para	ter	
acesso	ao	cartão	virtual.

Carteirinha – Acesse	
essa	opção	para	
acessar	o	cartão	
virtual

Usuário:
Coloque	seu	CPF

Senha:
Coloque	os	6	
primeiros	dígitos	
do	CPF



Titular
Os titulares do plano tem 

acesso ao seu cartão próprio e 
de seus dependentes em seu 

smartphone

Cônjuge/Companheiro(a)
O cônjuge ou companheiro(a) terá 
acesso ao seu próprio cartão, isso 
se aplica aos demais dependentes.

O acesso se dará sempre com 
o CPF do dependente, caso 

não possua entrar em contato 
com o setor de Beneficiários 

da CAMARJ

Demais Dependentes

Sempre que for necessário 
nosso beneficiário poderá 

imprimir o seu cartão 
virtual. A impressão 

poderá ser feita através do 
site www.camarj.com.br 
Dessa maneira, o cartão 
estará disponível sempre 

que for necessário. 



Perguntas
1- Porque a CAMARJ está adotando  o método de cartão virtual? 
 
2- A CAMARJ vai parar de enviar os cartões em PVC? 
 
3- O Cartão Virtual já está disponível? 
	
4- Como utilizo meu cartão virtual 
 
5- O modelo impresso é igual ao cartão PVC? 
 
6- Não tenho acesso a internet ou não possuo smartphone, como 
posso ter meu cartão virtual? 
 
7- Tenho acesso a internet, possuo smartphone mas não tenho uma 
impressora. E agora? 
 
8- Esse documento pode ser falsificado? Como verificar 
autenticidade? 



Respostas
1- A adoção do cartão virtual visa a redução futura nos custos que são as 
impressões dos cartões em PVC, modernizar e facilitar o acesso de nossos 
beneficiários. 
 
2- Não, a CAMARJ não irá parar de enviar os cartões em PVC, serão 
enviados como de costume. 
 
3- Perguntar a helena uma data que estará disponível 
 
4- Baixe o aplicativo “CAMARJ Guia Saúde” na App Store ou na Google 
Play, vá no ícone carteirinha e digite seu CPF como “Usuário” e os 6 
primeiros dígitos do CPF como “Senha”. 
 
5- Sim, o modelo impresso é igual ao PVC. 
 
6- A CAMARJ continuará a enviar o cartão PVC como de costume. Caso 
não possua um Smartphone e acesso a internet a carteira de PVC continua 
sendo válida para atendimentos a saúde em nossos credenciados. 



Respostas

7- A impressão não é obrigatória, podendo o beneficiário salvar a 
imagem no seu smartphone e apresentar na rede credenciada. 
 
8- Na apresentação da carteira virtual será exigido por parte do 
credenciado um documento de identificação com foto e toda rede 
credenciada deverá efetuar consultar a autenticidade do cartão via 
consulta de elegibilidade no Portal da CAMARJ. Esta consulta dirá se o 
beneficiário está elegível ou não para realizar aquele serviço. 


