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Aplicativo SulAmérica Saúde

A SulAmérica levou as 

informações do 

seguro saúde para a 

tela do celular.

São diversas 

funcionalidades para 

que o cliente tenha mais 

comodidade e 

aproveite ainda mais os 

benefícios do seguro a 

qualquer hora e 

lugar.



Acesso ao SulAmérica Saúde

Para facilitar o acesso, os segurados 

podem fazer o Login por CPF. 

Muito mais Fácil e Rápido!

Caso não tenha acesso, clicar na opção “Ainda não 
tenho senha”



Carteirinha Digital
Acesso à carteirinha digital para utilização na rede referenciada, devendo ser apresentada junto a
um documento de identificação com foto.



Rede Referenciada
A pesquisa se inicia pela região e pode ser realizada por procedimento, tipo de atendimento (PS,
H, M), especialidade e nome do prestador, sendo possível mostrar os prestadores mais próximos
do endereço escolhido e traçar a rota no mapa.
É possível solicitar agendamento para especialidades disponíveis.



Medicamentos com Desconto
O descôntometro é atualizado em tempo real.
É possível fazer a busca de medicamento com desconto, localizar farmácias de acordo com o

endereço ou localização e consultar o extrato de economia.



Imposto de Renda
Permite fazer o download do demonstrativo de imposto de renda emitido pela seguradora, contém
as informações sobre os pagamentos que o segurado efetuou e reembolsos relativos ao seu
produto.



Reembolso – Prévia

Consulta prévia de diversos procedimentos para saber qual valor será reembolsado.



Reembolso - Solicitação
Solicitação de reembolso para consulta médica e outros procedimentos.
É necessário preencher todos os dados do segurado e da solicitação e enviar a imagem da
documentação. É possível também atualizar dados bancários, consultar a documentação
necessária de acordo com tipo de serviço.



Reembolso - Consultar

Acompanhamento e detalhes das solicitações de reembolso realizadas.



Autorização de Procedimentos
Acompanhamento do status de pedidos de autorização de procedimentos, com notificação sempre
que houver alguma atualização.



Extrato de Utilização
Acesso a todas as consultas, exames e procedimentos realizadas pelo segurado titular ou
dependentes menores de 18 anos.



Saúde Ativa
Link para o site do Programa Saúde Ativa com informações de como ter uma vida mais saudável.



Chat
Acesso ao atendimento SulAmérica Saúde para tirar dúvidas, fazer solicitações, sugestões ou
reclamações. De 2ª a 6ª das 7h às 23h, exceto feriados nacionais.



Solicitar atendimento
Solicitar orientação por telefone com profissionais da área da saúde, 24 horas por dia, para
esclarecer dúvidas sobre dosagens, bulas de remédios, entre outros.
Solicitar agendamento por especialidade.
Solicitar atendimento com médico e/ou psicólogo na tela.

Sendo identificada necessidade, poderá ser encaminhada ambulância para atendimento domiciliar ou remoção ao hospital
mais próximo. Verifique a disponibilidade em programasaudeativa.com.br.

http://painel.programasaudeativa.com.br/omt


Orientação Médica Telefônica

Equipe de Profissionais de saúde especializados para 
tirar dúvidas, passar orientações seguras e transmitir 
muita tranquilidade.
Tudo isso Gratuito e Ilimitado!
Disponível 24hs por dia e 7 dias por semana.



Médico na Tela

Fale com um médico plantonista.
Disponível 24hs por dia e 7 dias por semana.



Médico na Tela



Psicólogo na Tela

Faça sessões de terapia por videoconferência, de 
onde você estiver.
Disponível 24hs por dia e 7 dias por semana.



Psicólogo na Tela

Após informar a especialidade desejada, 
é possível visualizar a lista de 
profissionais disponíveis.



Atendimento Corona Vírus
Realizar atendimento exclusivo a segurados com dúvidas ou suspeita de Corona Vírus.
É possível realizar avaliação prévia. De acordo com os sintomas será dada orientação necessária e
direcionado para um dos serviços.
Botão habilitado devido a Pandemia COVID-19

Após iniciar a 
avaliação, 
haverá um 

questionário com 
perguntas 

determinantes 
para o resultado

e 
direcionamento.



Emergência Médica
Acesso rápido a lista de prontos-socorros mais próximos, botão para ligar para a Orientação
Médica ou acionar o SAMU.



Menu Lateral

No menu lateral é possível Consultar dados cadastrais, com 
possibilidade de alteração das informações bancárias para 

recebimento de reembolso e do  número de celular para 
recebimento de SMS com status de reembolso e autorização 

de procedimentos.
Adicionar os acessos mais utilizados aos Favoritos. 
Consulta a Cobertura do Plano,  os Canais de 

atendimento, Informações úteis, links úteis,  Guia de uso 
consciente além de nos ajudar com sugestões de melhoria 

e avaliação do App. 




