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Beneficiários da  cidade do Rio de Janeiro
e de  alguns  municípios do estado do Rio*
podem realizar  exames laboratoriais  com
coleta na residência, sem cobrança de taxa

A isenção de pagamento de taxa de coleta domiciliar é
garantida a todos os planos da FioSaúde pela Beep Saúde,
e aos exames de anatomia patológica e citopatologia, para

os quais incide cobrança de co-participação.
Atenção: o convênio não contempla cobertura para vacinas.

Veja ao lado onde o atendimento é disponibilizado!

Baixe grátis o aplicativo!
Para Android ou I-Phone *Disponível para a cidade do Rio de Janeiro, Niterói,

São Gonçalo, Mesquita, Nova Iguaçu, Belford Roxo,
Nilópolis, São João de Meriti, Duque de Caxias, Quei-
mados, Búzios, Cabo Frio, Araruama, Arraial do Cabo,
Rio das Ostras, Macaé, São Pedro da Aldeia, Saqua-

rema, Iguaba Grande, Teresópolis e Petrópolis.

Em convênio com a Beep Saúde

Basta buscar por «Beep Saúde»
na Apple Store ou Play Store

Veja como agendar exames c/aplicativo Beep Saúde instalado no celular:

Faça seu
cadastro!

As etapas
nas telas
à direita

são realizadas
somente no

primeiro acesso

Agende
seu

exame!

Nos
próximos
acessos,

basta
fazer
login

Resultados
de exames

podem
ser

acessados
no próprio
aplicativo

Clique no ícone do App e
digite endereço e cidade

Selecione seu nome ou
cadastre familiar no plano

Envie identidade, carteira
do plano e pedido médico

   Tire foto ou dê
upload de arquivo

    Escolha dia e horário e
clique em concluir agendamento

Role a
tela para
fazer a
foto do
pedido
médico

Selecione EXAME Clique: plano de saúde Clique em FioSaúde No 1º acesso, cadastre-se Digite seus dados Conclua o cadastro

Volte a acessar p/ver
resultado de exameAcesse c/email e senha
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Não há cobertura
para vacinas Escolha a senha

e aceite termos

Maria da Silva

FRENTE
do documento

VERSO
do documento


