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O Auxílio-Medicamento
oferecido pela Funcesp mudou! 
Agora, é operacionalizado pela 
Funcional Health Tech, com 
mais comodidade e acesso a 
vários tipos de medicamentos. 

Conheça neste material todas as vantagens 
do seu benefício e saiba como utilizá-lo.



medicamento

Vantagens do seu

auxílio-

Rede Credenciada de farmácias e drogarias 
em todo o país. Tem sempre uma pronta 
para atendê-lo! 

Pesquise aqui para encontrar a unidade mais 
próxima de você. 

Veja como
utilizar o seu

benefício

Ampla Lista Padrão de Medicamentos com 
descontos diferenciados sobre o preço máximo
ao consumidor. 

Pesquise aqui para encontrar o seu medicamento.

Para fazer o log in, bastar inserir os números 
do seu cartão Funcesp e do seu CPF.  

No caixa do estabelecimento, não se esqueça 
de assinar o comprovante e depois avaliar sua 
compra no APP ou pelo site da Funcional. 

No ato da compra, apresente sua receita 
digitalizada, seu cartão, um documento com foto 
e a receita médica.

Com sua receita médica, o cartão do plano de 
saúde, ou o cartão virtual disponível no APP da 
Funcional, dirija-se a uma farmácia credenciada. 

https://beneficiario.funcionalmais.com/Beneficiario/Medicamentos
https://beneficiario.funcionalmais.com/Beneficiario/Medicamentos


Veja como fazer a digitalização das suas 
receitas, no ato da compra ou previamente
Para efetuar a compra COM SUBSÍDIO, 
você deverá apresentar a receita 
digitalizada. Faça isso com praticidade e 
autonomia,  usando o APP da Funcional. 
Con� ra o passo a passo a seguir:

Com os números de seu cartão Funcesp e 
do seu CPF, faça o log in no APP.

No menu principal, clique em “ANEXAR 
RECEITA”. Na tela seguinte, clique em 
“ADICIONAR RECEITA” e tire uma foto.

Em seguida, selecione a imagem da receita 
e clique em OK. Clique em ENVIAR e 
aguarde a con� rmação.

Sua receita está digitalizada!
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Após a digitalização da sua receita, 
efetue sua compra com subsídio
Feita a digitalização, durante o atendimento 
na farmácia, você receberá em seu celular 
a mensagem automática* “Clique aqui para 
anexar suas receita”. 

Clique sobre ela e, depois, clique em 
“ADICIONAR RECEITA”. Na tela seguinte, 
é possível visualizar todas as receitas que 
você tem arquivadas, já fotografadas. 
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Após selecionar a imagem da receita do 
medicamento em questão, clique em OK. 
Em seguida, em “ENVIAR” e aguarde a 
con� rmação para efetuar a compra com o 
subsídio.  

*Para receber a mensagem automática, é necessário que você 
deixe o aviso de noti� cações ativo na con� guração de seu 
aparelho celular.



Acesso rápido às 
informações do 
seu benefício.

NO APLICATIVO E SITE FUNCIONAL
VOCÊ TEM TUDO O QUE PRECISA, A 
QUALQUER HORA!

Localização de toda a rede

Busca de medicamentos

Extrato e saldo

Digitalização da receita

Cartão virtual 
*disponível apenas no APP

Informações sobre o benefício



Entenda como é calculado 
o subsídio do seu medicamento.
Subsídio é o valor assumido pela Funcesp sobre a sua 
compra, que varia de acordo com sua faixa de renda, 
conforme tabela abaixo*. 

O subsídio é aplicado sobre o valor �nal do medicamento 
de marca referência* adquirido, ou seja, após a 
aplicação do desconto, quando houver. No entanto, se 
o medicamento adquirido tiver um genérico equivalente 
e intercambiável das marcas Medley ou EMS, o subsídio 
será aplicado sobre o menor valor comparativo entre 
o valor �nal do medicamento e o preço máximo ao 
consumidor do genérico intercambiável. 

Obrigatória a apresentação de receita para aplicação do subsídio. 

*Valores válidos no período entre julho de 2019 e junho de 2020, 
corrigidos de acordo com o IPC-Fipe.

Renda (em R$) Valor do
subsídio

menor que 3.571,46                                                                   40%

maior ou igual a 3.571,47 e menor que 6.122,50 35%

maior ou igual a 6.122,51 e menor que 9.183,78 25%

maior ou igual a 9.183,79 e menor que 11.734,82 20%

maior ou igual a 11.734,83 15%

Veja um exemplo:
Na compra de um medicamento de marca referência 
que custe R$ 100 e o genérico R$ 80 - considerando um 
subsídio de 40% -, você terá o subsídio calculado sobre 
o valor de venda do genérico e pagará apenas R$ 68.

40%  de  R$ 80  =  R$ 32

desconto
do subsídio

valor teto 
do genérico

valor do
subsídio

R$ 100  -  R$ 32  =  R$ 68

valor do 
medicamento 

de marca

valor do 
subsídio

valor a ser 
pago pelo 

medicamento 
de marca

Importante:

• A parte não subsidiada será cobrada à vista no ato da compra; 

• A receita deve estar em nome do titular do cartão. Caso não 

esteja, a venda não poderá ser realizada; 

• Compra sem receita será autorizada com pagamento total à vista. 

Ou seja, se desejar comprar um produto que não tenha receita, terá 

os descontos acordados, mas a Funcesp não subsidiará o produto.

• As receitas terão validade de 30 dias para medicamentos agudos e 

de 180 dias para de uso contínuo.

Importante:
• Caso o medicamento de marca referência não possua 
genérico da EMS ou da Medley, o subsídio incidirá sobre 
o valor de venda dele.
• Caso o medicamento de marca referência possua preço 
de venda inferior ao preço do genérico, será considerado 
para cálculo do subsídio o preço de venda do primeiro.
 
*Marca Referência é aquela considerada “inovadora” ou pioneira em sua 
categoria na indústria farmacêutica.

Subsídio sobre o 
preço praticado do 
produto de marca

Medicamento Intercambiável?
Principio ativo | Dosagem | 

Forma farmacêutica | Quantidade

O subsídio 
será aplicado 
de acordo com o 
PMC mais alto

Análise de maior PMC 
(Preço Máximo 
ao Consumidor)

NãoSim

Medicamento 
de Marca



Lista Padrão
de Medicamentos (LPM)

Con� ra alguns dos laboratórios 
parceiros da nossa Lista Padrão:

Peça ao seu médico que receite medicamentos 
desta lista para que você possa aproveitar 
ao máximo o seu benefício.



E se o sistema da Funcional estiver 
inoperante?

Dirija-se a outra farmácia credenciada, e certi� que-se de 
que o problema não seja da rede ou do sistema da loja. 
Se persistir o problema, entre em contato com a Funcesp 
por meio de nossos canais de atendimento.

E se o medicamento estiver em falta na 
farmácia credenciada? 

Recomendamos que procure em outra farmácia 
credenciada, pois faltas especí� cas não estão 
relacionadas à gestão do Programa.

Se a farmácia que costumo comprar ainda 
não estiver credenciada, posso pedir 
reembolso?

Não. O reembolso só é realizado para usuários de 
cidades onde não há rede de farmácias credenciadas. 
Mas você pode indicar uma unidade para que a Funcesp 
veri� que a possibilidade de seu credenciamento. 

Se não for possível baixar o APP, existe 
outra forma de usar o auxílio-medicamento?

O aplicativo da Funcional oferece ao bene� ciário rapidez e 
autonomia na digitalização da sua receita médica.  Caso 
não seja possível baixá-lo por algum motivo, consulte em 
uma farmácia da rede credenciada a possibilidade de a 
receita ser digitalizada na própria unidade. 

Caso tenha outras dúvidas, acesse 
nossos canais de atendimento.

Chat Funcesp www.funcesp.com.br

E-mail atendimento@funcesp.com.br

Disque-Funcesp 0800 012 7173 | (11) 3065-3000 

De 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h.

Esclareça 
suas dúvidas
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