
as informações mais importantes 
do seu plano em um só lugar.

aplicativo
de saúde

Funcesp



 mais  
facilidade

A Funcesp lançou um aplicativo de saúde  
que vai mudar a forma que você usa o seu plano 
de saúde. Para baixar no seu celular é só entrar 
na App Store ou no Google Play, procurar 
por Funcesp e fazer o download. É gratuito.

Com diversas funcionalidades, o aplicativo  
permite que você acesse as informações  
mais importantes do seu plano de saúde  
sempre que quiser, diretamente pelo celular.  
Veja as funções a seguir.

no seu dia a dia
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Agora você pode visualizar os boletos 
pagos, não pagos e a vencer pelo nosso 
aplicativo de saúde!





Você também pode escolher, como filtro  
opcional, qual o Tipo de prestador desejado.   
Ex.: hospital, clínica de médicos, odontologia, etc;

3
Outra opção de filtro que pode ser usada 
é a Especialidade. Ex.: pronto-socorro, 
cirurgião dentista, endoscopia, etc;

Se você não tiver 
certeza de qual o tipo 
de prestador, deixe 
esta opção em branco 
e preencha apenas a 
especialidade buscada 
(próxima etapa).



Já se você tiver um local ou um profissional 
específico em mente, basta digitar o nome 
no campo “Nome prestador”. Caso não 
esteja procurando por alguém em especial, 
é só deixar essa opção em branco.

O aplicativo irá lhe mostrar quais 
as opções disponíveis, de acordo 
com os filtros selecionados.

Pronto!
E para favoritar os seus locais de 
atendimento preferidos e encontrá-los 
com mais facilidade na próxima vez 
que acessar, basta clicar na estrelinha 
acima da palavra “salvar”. 
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Pra te ajudar a lembrar de tomar o 
remédio na hora certa, o aplicativo  
de saúde vem com um despertador.  
É só você clicar no ícone do alarme,  
na página inicial, tocar no símbolo +  
e programar quantos alarmes desejar.

saúde

E como a prevenção é o melhor remédio, as 
edições da revista Bem-estar estão sempre 
recheadas com dicas de prevenção e saúde. 
Pelo aplicativo você pode acessá-las diretamente 
no celular e ainda baixar um exemplar, ou mais, 
para ler mais tarde. Na mesma seção você 
tem a disposição os Manuais da Funcesp, 
que vão te ajudar sempre que surgir alguma 
dúvida. Tudo muito simples, fácil e rápido!

sempre em dia
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Clique no ícone Boleto, na página inicial, e 
efetue o login informando seu CPF e senha 
de acesso ao portal da Funcesp.

Depois, é só clicar sobre o boleto do mês desejado e 
visualizar os detalhes da fatura.  Nos detalhes, você 
pode ver informações como, vencimento, valor e 
situação.

Caso deseje efetuar o pagamento, basta clicar na 
opção Copiar Código, entrar no site ou aplicativo do 
seu banco e colar o código no campo do número de 
barras.

ACESSE AO MESMO BOLETO 
DISPONÍVEL NO PORTAL
Veja como usar:



O Extrato de Coparticipação relaciona todas 
atividades realizadas em seu plano de saúde, 
consultas, exames, e outros procedimentos, 
informando data, rede credenciada, quantidade 
de eventos realizados, o valor do serviço e o 
valor a ser pago na coparticipação, além de 
totalizar tais valores no período. Para acessar 
este serviço você deve estar logado.

CONTROLE TOTAL DO USO E DOS GASTOS 
COM SEU PLANO DE SAÚDE

Clique no ícone Extrato de Coparticipação, na 
página inicial, e efetue o login informando seu CPF 
e senha de acesso ao portal da Funcesp.



Clique no ícone Extrato Anual, 
na página inicial.

Depois, é só clicar sobre o ano desejado 
e visualizar os detalhes do extrato.

ACESSE AO EXTRATO ANUAL 
DE SAÚDE PELO APP
Veja como usar:
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Disque-Funcesp
0800 012 7173 ou (11) 3065 3000 
de 2ª a 6ª feira das 9h às 18h 
atendimento@funcesp.com.br 
www.funcesp.com.br


