
Mais saúde na palma da sua mão.

CAMPERJ 
SAÚDE
O aplicativo da CAMPERJ.



MUITA 
PRATICIDADE 
E SEGURANÇA 
PARA O SEU 
DIA A DIA. 

A CAMPERJ coloca a saúde 
dos seus beneficiários como 
prioridade.

Por isso, está sempre em busca
de novas soluções e alternativas 
para levar mais bem-estar, 
comodidade e agilidade para 
a sua rotina. Agora, traz mais 
uma grande novidade: o aplicativo 
da CAMPERJ mudou e ficou 
ainda melhor.

O CAMPERJ SAÚDE é uma 
nova plataforma digital para 
os beneficiários que reúne tudo 
o que você precisa em um único 
lugar, na palma da sua mão.

O CAMPERJ SAÚDE oferece diversas facilidades, 
tanto para o beneficiário como para o médico assistente.

 Histórico médico;

 Monitoramento de consultas;

 Carteirinha virtual;

 Rede credenciada e referenciada;

 Muito mais.

COMPLETO EM CADA DETALHE.

Quer saber mais sobre o CAMPERJ SAÚDE, o aplicativo da CAMPERJ?

Preparamos uma cartilha especial para te ajudar a aproveitar ao 

máximo esta nova experiência e conhecer esta novidade.
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COMO INSTALAR O CAMPERJ SAÚDE?

• Acesse a loja de aplicativos do seu smartphone
Apple Store ou Google Play.

• Agora, você já pode acessar o melhor da CAMPERJ 
  direto do seu celular.

• Procure por CAMPERJ SAÚDE.
  Clique em Instalar e aguarde o download.
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CAMPERJ Saúde
Olá, Vitor!



O CAMPERJ SAÚDE foi 
planejado para facilitar a sua 
vida e tudo é bem intuitivo.  

Ele possui um menu com 
abas que contempla todos 
os recursos oferecidos.

DESCUBRA 
TUDO O QUE O 
CAMPERJ SAÚDE 
PODE FAZER 
POR VOCÊ.

PARA ACESSAR A SEÇÃO DESEJADA, 
BASTA TOCAR NA OPÇÃO ESCOLHIDA.

Contatos CAMPERJ Agendamento de consultas

Centro de Valorização 
da Vida (CVV)

Rede Referenciada

Rede Credenciada Resultados de exames

Carteira de vacinação

Medidas

Dados do Beneficiário

Carteirinha virtual

Histórico de saúde

• Alergias e intolerâncias;

• Doenças;

• Histórico familiar;

• Internações e procedimentos;

• Histórico social e hábitos.

CTI COR 
Atendimento de urgência

e emergência

Orientação Médica 
por Telefone (OMT)
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camperj

**********

TELA DE LOGIN

LOGIN 

Digite aqui o seu nome de usuário da CAMPERJ.

SENHA

Digite a senha que você criou.

Você também pode cadastrar 
sua digital para 
facilitar seu acesso.

BIOMETRIA DIGITAL

Para começar a utilizar o CAMPERJ SAÚDE,
você só precisa do seu nome de usuário e senha.
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HOME
Esta é a HOME do CAMPERJ SAÚDE.
É a página central do aplicativo,
onde tudo começa.

Nela, você pode acessar 
muitas opções do app

com um só toque:

Home

Saúde

Medidas

Medicamentos

Consultas

e muito mais

Você também 
pode navegar pelo 
app deslizando o 
dedo para cima 
para descer a tela.
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CONTATOS CAMPERJ

Para garantir o melhor atendimento para 

os seus beneficiários, esta página reúne 

todos os CONTATOS da CAMPERJ em um só lugar.

Aqui, você encontra os principais canais de 

atendimento da CAMPERJ, com acesso direto 

a telefones, e-mails, site da instituição 

e links para consultar a rede de atendimento.
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REDE REFERENCIADA

Para garantir o melhor atendimento para 

seus beneficiários, a CAMPERJ conta 

com uma REDE REFERENCIADA de alto 

padrão, selecionada criteriosamente com os 

melhores profissionais e instituições 

de Saúde. 

São diversas especialidades para garantir o 
melhor atendimento em qualquer situação.

Você pode conferir 
quais profissionais e 
estabelecimentos estão 
na Rede Referenciada 
do seu plano.
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REDE CREDENCIADA

Com uma vasta rede de parceiros em sua 

REDE CREDENCIADA, a CAMPERJ trabalha 

sempre com foco na alta qualidade de 

atendimento, na segurança e na comodidade 

dos beneficiários. 

Diversos profissionais e instituições 
das mais variadas áreas da Medicina, 
à disposição dos beneficiários 
em várias localidades.

Nesta seção, você 
encontra uma lista 
com os profissionais 
de Saúde e 
estabelecimentos 
credenciados pela 
CAMPERJ.

9



DADOS DO BENEFICIÁRIO

Em DADOS DO BENEFICIÁRIO, estão 
as suas principais informações:

• Nome

• Data de nascimento

• Tipo sanguíneo

• E-mail

• Telefone

• Endereço

Além disso, nesta página, 
você pode utilizar o Tema 

Escuro do aplicativo. Ele pode 
facilitar a visualização das 
informações na tela para 

algumas pessoas.
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CONTA

Aqui, você acessa a tela 
CONTA, onde você encontra
alteração dos seus dados 
e senha, acesso aos termos 
de uso, a sua Carteirinha Virtual 
e mais:

• Ver carteirinha virtual;

• Alterar meus dados;

• Controle de acesso;

• Alterar minha senha; 

• Termos de uso;

• Contatos e links;

• Sair.
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CARTEIRINHA VIRTUAL

Nesta tela, você encontra facilmente sua 
CARTEIRINHA VIRTUAL CAMPERJ, 
para utilizar sempre que necessário.

MAIS PRATICIDADE PARA 
O SEU ATENDIMENTO.
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HISTÓRICO DE SAÚDE

Nesta etapa, estão disponíveis 
todas as informações 
referentes a sua saúde e 
ao acompanhamento médico*.

• Alergias e Intolerâncias;

• Doenças;

• Histórico familiar;

• Internações e procedimentos;

• Histórico social e Hábitos.

* Função válida apenas após a realização do 
cadastro e preenchimento das informações 
no próprio aplicativo.
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RESULTADOS DE EXAMES

Aqui, você encontra os seus 
resultados dos seus exames 

médicos já realizados*. 

Você pode consultar, 
rapidamente, todas as 

informações necessárias.

*Desde que devidamente cadastrados.
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MEDIDAS

Nesta tela, você tem acesso 
a todos os seus dados e 
estatísticas*:

• Frequência cardíaca;

• Pressão arterial;

• Altura;

• IMC – Índice de Massa Corporal ;

• Peso;

• Frequência respiratória;

• Glicemia capilar;

• Saturação de O²;

• Temperatura.

*Desde que devidamente cadastrados.
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AGENDAMENTO DE CONSULTAS

MUITO MAIS AGILIDADE E 
COMODIDADE PARA VOCÊ.

Aqui, você pode marcar 
sua consulta com a Rede 
Referenciada CAMPERJ em 
poucos toques.

Você só precisa encontrar 
o nome do seu médico, 
escolher o melhor horário 
para você e pronto! Sua 
consulta já está marcada.
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CAMPERJ. Por você, para você.
www.camperj.com.br

Esperamos que esta cartilha 
tenha te ajudado com o novo 
aplicativo CAMPERJ SAÚDE. 

Se você precisar de mais informações 
ou quiser tirar dúvidas, entre em contato conosco.

  (21) 2224-9688

  suporteapp@camperj.com.br


