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1. Apresentação 
 

Este manual tem por objetivo auxiliar os beneficiários da Unimed de Botucatu a 

terem acesso ao Portal dos Beneficiários. 

Para acessar o endereço do Portal, deve-se digitar o seguinte endereço eletrônico: 

https://portalbeneficiario.unimedbotucatu.net.br/ ou acessar o site da Unimed de 

Botucatu https://www.unimed.coop.br/web/botucatu e clicar na opção Portal dos 

Beneficiários. 

O endereço (URL) continua o mesmo da versão anterior. Essa nova versão visa 

melhorar a experiência de utilização do Portal, sobretudo em dispositivos móveis 

Foram disponibilizadas novas funcionalidades, como acesso rápido ao aplicativo 

mobile da Unimed de Botucatu e um local com os principais contatos e endereços dos 

serviços disponibilizados. 

 

  

https://portalbeneficiario.unimedbotucatu.net.br/login.aspx
https://www.unimed.coop.br/web/botucatu
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2. Acesso de Usuários 
 

A página de acesso ao Portal dos Beneficiários tem um novo layout, conforme pode 

ser visto na figura 1 abaixo, porém mantem a mesma estrutura de acesso.  

 
Figura 1 - Página de log in 

Para acessar, basta entrar com o número de matricula (cartão do beneficiário) e a 

senha previamente cadastrada na versão anterior do Portal dos Beneficiários, clicando 

posteriormente no botão Acessar.  
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3. Acesso de Novos Usuários 
 

Foi disponibilizado um novo processo de autenticação e cadastro de senha pessoal, 

proporcionando mais segurança ao acesso e dados dos beneficiários. 

Clicando no botão Primeiro Acesso será mostrado uma instrução de como usar 

a senha padrão para a primeira autenticação, como visto a seguir na figura 2. A senha 

é formada pelos 4 primeiros dígitos da matricula e o último. A matricula pode ser 

encontrada no cartão fornecido pela Unimed ou através do aplicativo. 

 
Figura 2 - Mensagem explicativa da senha padrão 

Ao digitar a matricula e a senha padrão, haverá um redirecionamento para uma 

página com checagem dos dados pessoais, como visto na figura 3. É importante 

salientar que informações como telefone e CPF não podem conter pontuação na 

digitação em seus campos correspondentes, apenas números. 

 
Figura 3 - Página de confirmação de dados para primeiro acesso 
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Caso o beneficiário não possua um e-mail e não tenha acesso a um, então ele deve 

entrar em contato com a Unimed de Botucatu no telefone exibido na parte inferior da 

página e um colaborador irá liberar seu acesso após a confirmação de alguns dados 

pessoais, como pode ser visto no capítulo 6 deste manual. 

Após a confirmação dos dados, será enviado uma mensagem ao e-mail informado 

pelo beneficiário, como visto nas figuras 4 e 5.  

O e-mail poderá demorar alguns minutos para ser recebido, caso não o receba, o 

beneficiário pode tentar o processo de autenticação com a senha padrão novamente.  

 
Figura 4 - Mensagem com instruções de envio de e-mail 

 

 
Figura 5 - Modelo de e-mail enviado ao beneficiário 

Para ter acesso ao Portal dos Beneficiários então, basta realizar o acesso pelo link 

que foi disponibilizado no e-mail, como mostrado na figura 5, e o mesmo será 
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redirecionado para uma página de cadastro de senha pessoal de acesso, como o 

exemplo da figura 6. A senha deve conter entre 8 e 20 caracteres.  

 
Figura 6 - Página de alteração / cadastro de senha 

Ao clicar no botão Cadastrar, a nova senha será gravada e uma mensagem de 

confirmação será exibida para o beneficiário e, a partir de então, o processo de 

autenticação já poderá ser realizado conforme visto no capitulo 2. 

 
Figura 7 - Mensagem de confirmação de cadastro / alteração de senha 
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4. Mensagens de Erros e Alertas 
 

Ao realizar o processo de autenticação no Portal dos Beneficiários da Unimed de 

Botucatu, os dados do beneficiário são checados para a liberação do acesso ao mesmo. 

Abaixo iremos verificar as principais mensagens de alerta e erro no momento do 

acesso, e seus significados. 

 
Figura 8 - Alerta de primeiro acesso 

Caso seja o primeiro acesso e o beneficiário tente entrar com uma senha que não 

seja a senha padrão, conforme foi visto no capítulo 3, o sistema irá gerar a mensagem 

vista na figura 8, informando que é o primeiro acesso ao portal e deve ser usado a 

senha padrão para obter acesso. 

 
Figura 9 - Alerta de senha inválida 
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Caso um beneficiário que já tenha uma senha pessoal cadastrada tente acessar o 

Portal com uma senha diferente da cadastrada, o sistema irá gerar uma mensagem 

informando que a senha não é válida, como pode ser visto na figura 9. 

 
Figura 10 - Alerta de cartão não localizado 

Caso o beneficiário entre com um número de matricula (cartão) que não existe, o 

sistema irá alertar que o número do cartão não foi localizado, conforme figura 10. 

 
Figura 11 - Alerta de acesso exclusivo 

Caso o beneficiário entre com o número de matricula de alguma outra Operadora, 

tanto Unimed quanto de Auto-Gestão, o sistema irá apresentar uma mensagem de 

acesso exclusivo, conforme mostrado na figura 11. 
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Figura 12 - Alerta de beneficiário bloqueado 

Caso o beneficiário da Unimed de Botucatu esteja bloqueado para uso do plano de 

saúde, seja por motivo de cancelamento de contrato, entre outros, o sistema irá exibir 

uma mensagem de bloqueio conforme figura 12. 

 
Figura 13 - Página de orientação para acesso ao portal da FESP 

Se o beneficiário tiver um plano comercializado para ela pela FESP (Federação das 

Unimeds do Estado de São Paulo - Repasse), então o sistema mostrará uma orientação 

de como o beneficiário poderá ter acesso ao Portal dos Clientes da FESP, conforme 

figura 13. 
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5. Recuperação de Senha 
 

Para que o beneficiário possa recuperar uma senha que tenha perdido / esquecido, 

basta clicar no link disponibilizado como Esqueci minha senha, na página de acesso 

ao portal. 

O beneficiário será redirecionado para a página de recuperação de senha, conforme 

ilustra a figura 14. 

 
Figura 14 - Página de recuperação de senha 

Nesta página deve-se digitar o número da matricula (cartão) do beneficiário que 

deseja recuperar a senha e clicar no botão Recuperar Senha.  

Será enviado uma mensagem para o cadastro de uma nova senha ao e-mail 

previamente cadastrado pelo beneficiário, com um link para alteração da senha 

pessoal de acesso ao Portal, semelhante ao processo executado no primeiro acesso. 

Após o envio do e-mail, o sistema mostra uma mensagem na página de acesso ao 

Portal, informando o beneficiário para qual endereço a mensagem foi enviada, como 

pode-se conferir na figura 15, logo abaixo. 
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Figura 15 - Mensagem de envio de e-mail para recuperação de senha 

Se o beneficiário desconhecer o endereço de e-mail exibido na mensagem, ele pode 

clicar no link clique aqui, e o mesmo será redirecionado para uma página de cadastro 

de novo endereço de e-mail e confirmação de dados, semelhante à mostrada na figura 

3 do capitulo 3. 

Caso o beneficiário já tenha acessado o Portal do Beneficiário anteriormente, porém 

não tenha um e-mail cadastrado, ele será redirecionado para novo cadastro de e-mail 

e confirmação dos dados pessoais, e lhe será exibido uma mensagem informando que 

ele não tem e-mail cadastrado, conforme figura 16. 

 
Figura 16 - Página de cadastro de e-mail 
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6. Troca de Senha Pessoal 
 

Para trocar a senha, deve-se clicar no nome do beneficiário que é mostrado na 

parte direita do menu de opções do Portal do Beneficiário e em seguida selecionar a 

opção Trocar Senha, como mostrado na figura 17. 

 
Figura 17 - Página de alteração de senha 

Deve-se digitar a nova senha e repeti-la no campo logo abaixo, em seguida clicar 

no botão Enviar, para que a mesma seja alterada. Uma mensagem de confirmação é 

exibida como ilustra a figura 18, logo abaixo. 

 
Figura 18 - Mensagem de confirmação de alteração de senha 

Obs.: O e-mail é de preenchimento obrigatório, a menos que o beneficiário já 

tenha sido liberado da obrigatoriedade por um colaborador da Unimed de Botucatu, 

conforme visto na página 6, capítulo 3.  
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7. Aplicativo Unimed 
 

Com o aplicativo da Unimed de Botucatu, o beneficiário tem acesso imediato a 

carteirinha pessoal e de dependentes, documento fundamental em casos de 

emergência. Além disso, é possível utilizar o aplicativo para consultar o Guia Médico 

Cooperados e Rede Credenciada, consultar autorizações de exames e procedimentos, 

realizar o pedido de 2ª Via de cartão, entre outros serviços. 

Baixe agora o aplicativo utilizando o QR-Code abaixo e obtenha todas as vantagens 

de ter acesso aos recursos disponíveis em seu celular. 
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8. Contato e Considerações Finais 
 

Este manual busca demonstrar o processo de log in do Portal dos beneficiários da 

Unimed de Botucatu e as formas disponíveis para alteração e recuperação de senha, 

não abrangendo os demais recursos contidos no portal. 

Caso ainda tenha dúvidas em relação ao processo ou necessite de quaisquer outras 

informações, disponibilizamos abaixo os seguintes contatos para ajuda e 

esclarecimentos. 

Para dúvidas gerais, recuperação de senha e dados cadastrais disponibilizamos o 

telefone (14) 3811-4502, setor de Cadastros da Unimed de Botucatu. 

Para dúvidas relacionadas a parte técnica, erros e inconsistências do Portal, 

disponibilizamos o telefone (14) 3811-4527, setor de suporte técnico. 

Para demais setores, temos uma área de contatos no Portal onde disponibilizamos 

os principais contatos da Unimed de Botucatu.  

 

 

  



 

 
_____________________________________________________________________ 
Unimed de Botucatu – Tecnologia da Informação 16 
 

9. Índice de Figuras 
 

Figura 1 - Página de log in ............................................................................................................. 4 

Figura 2 - Mensagem explicativa da senha padrão ........................................................................... 5 

Figura 3 - Página de confirmação de dados para primeiro acesso ..................................................... 5 

Figura 4 - Mensagem com instruções de envio de e-mail ................................................................. 6 

Figura 5 - Modelo de e-mail enviado ao beneficiário ........................................................................ 6 

Figura 6 - Página de alteração / cadastro de senha ......................................................................... 7 

Figura 7 - Mensagem de confirmação de cadastro / alteração de senha ............................................ 7 

Figura 8 - Alerta de primeiro acesso ............................................................................................... 8 

Figura 9 - Alerta de senha inválida ................................................................................................. 8 

Figura 10 - Alerta de cartão não localizado ...................................................................................... 9 

Figura 11 - Alerta de acesso exclusivo ............................................................................................ 9 

Figura 12 - Alerta de beneficiário bloqueado ..................................................................................10 

Figura 13 - Página de orientação para acesso ao portal da FESP .....................................................10 

Figura 14 - Página de recuperação de senha ..................................................................................11 

Figura 15 - Mensagem de envio de e-mail para recuperação de senha .............................................12 

Figura 16 - Página de cadastro de e-mail .......................................................................................12 

Figura 17 - Página de alteração de senha ......................................................................................13 

Figura 18 - Mensagem de confirmação de alteração de senha .........................................................13 

 


