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POSTAL SAÚDE O projeto foi iniciado em março de 2013. Em 

janeiro de 2014, a Central de Atendimento (0800) e a 

Rede Credenciada dos mais de 25 mil Prestadores de 

Serviços já estavam operacionais. 

O Plano CorreiosSaúde, graças a uma mudança no 

modelo operacional, vem alcançando resultados positivos, 

que hoje permitem oferecer um padrão de facilidades 

análogo aos melhores planos de saúde do Brasil. O salto de 

qualidade foi alcançado desde que a gestão antes realizada 

internamente pela área de Recursos Humanos dos 

Correios passou a ser realizada pela caixa de assistência, 

utilizando sistemas de última geração. 

A POSTAL SAÚDE emprega novas tecnologias, 

processos, conta com coberturas adicionais e recursos 

avançados, que permitem diminuir os riscos de fraude 

e de usos indevidos do plano, aprimorar o atendimento 

aos Beneficiários, agilizar o envio de informações em 

tempo real, padronizar e integrar processos. A caixa de 

assistência atende a mais de 422 mil Beneficiários por 

meio de uma rede de 25 mil Prestadores de Serviços 

em todo o país. Isso representa um incremento de 

20% em relação ao número de 2013, que consome em 

pagamentos recursos de mais de R$1 bilhão ao ano. 

“Conhecendo a complexidade do processo de 

autorização para procedimentos médicos, a POSTAL 

SAÚDE simplifica a experiência do Beneficiário no 

momento do atendimento, além de evitar procedimentos 

indevidos. O processo acontece via sistema, de maneira 

rápida e segura, o que agiliza a operação”, afirma Sérgio 

Francisco da Silva, diretor-presidente da POSTAL SAÚDE. 

Outros benefícios importantes para a 

prestação de serviços de qualidade também foram 

conquistados, sobretudo o aprimoramento do controle, 

acompanhamento e fiscalização dos procedimentos 

médico-hospitalares e odontológicos: 100% das contas são 

auditadas, via extensão de auditoria técnica, em todo o país.

O atendimento médico-hospitalar e odontológico 

oferecido aos Beneficiários também foi aprimorado, 

tornando-se ainda mais especializado, rigorosamente 

dentro dos padrões orientados pela Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS). Um bom exemplo é a adoção 

do Cartão de Identificação do Beneficiário (CIB), utilizado 

para autorizações de procedimentos diretamente nos 

Prestadores de Serviços de saúde. Antes, o Beneficiário 

levava uma guia de autorização a um ambulatório dos 

Correios para posteriormente solicitar as consultas 

POSTAL SAÚDE

Na página anterior, em sentido 
horário: Assembleia de criação da 
POSTAL SAÚDE em 30 de abril de 
2013; o Cartão de Identificação 
do Beneficiário (CIB); Centrais de 
Atendimento POSTAL SAÚDE; 
Atendimento do Programa de 
Saúde no Trabalho: compromisso 
dos Correios em parceria com 
a POSTAL SAÚDE; e a primeira 
Unidade de Representação 
Regional, em Maceió/AL.
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ou exames. Com o CIB, esta etapa do processo foi 

modernizada, reduzindo a burocracia e poupando o 

tempo despendido pelo Beneficiário. 

Além disso, a POSTAL SAÚDE também criou o 

portal na internet, www.postalsaude.com.br, que oferece 

um modo fácil de encontrar médicos, clínicas e hospitais 

credenciados. Por meio do serviço de geolocalização, 

é possível achar o Prestador cujo endereço esteja mais 

próximo do Beneficiário. Também é possível pesquisar 

a listagem de farmácias e os medicamentos que fazem 

parte do Plano Postal Benefício Medicamento (PBM). 

No portal, o Beneficiário tem sua própria área com uma 

infinidade de serviços disponíveis, tais como o Cartão de 

Identificação do Beneficiário (CIB) provisório, o histórico 

financeiro, o extrato de utilização do plano e muito mais. 

O novo aplicativo da POSTAL SAÚDE para celulares 

também já está disponível. Por meio dele, é possível obter 

detalhes do Prestador médico, calcular a rota de chegada e 

até mesmo compartilhar essas informações na rede social. 

O app já está disponível para aparelhos Android e iOS.

A operadora inovou para garantir a comodidade 

dos pacientes em tratamento de câncer, oferecendo 

o serviço de entrega de mais de 30 medicamentos 

quimioterápicos de uso oral na casa do Beneficiário. O 

serviço é realizado em todo o país. O custo da entrega fica 

por conta da POSTAL SAÚDE. 

Sempre atenta à evolução do mercado de saúde 

suplementar, prova disso é a cobertura de todos os 

procedimentos do rol de exigências da ANS, além de alguns 

excepcionais, tais como internação domiciliar, hidroterapia, 

fisioterapia domiciliar e transplantes de órgãos, entre 

outros. Entre os principais procedimentos estão aqueles que 

ocorrem com mais frequência e influenciam diretamente a 

qualidade de vida dos Beneficiários.

Cirurgias por vídeo, tratamentos de dores crônicas 

nas costas utilizando a radiofrequência, nova técnica de 

radioterapia para tumores de cabeça e pescoço, implante 

de esfíncter artificial para casos graves de incontinência 

urinária masculina, radioablação de tumores hepáticos 

são alguns dos procedimentos que estão em plena oferta 

pela caixa de assistência.

Outra mudança significativa para o Beneficiário 

é que o número de consultas para determinadas 

especialidades aumentou: fonoaudiologia (de 6 para 

24), nutrição (de 6 para 12), psicologia (inclusão de 12), 

psicoterapia (inclusão de 12) e fisioterapia (inclusão de 

consulta) tiveram um grande crescimento, todas elas com 

critérios de liberação definidos pela ANS.

Algumas ações implementadas pela POSTAL SAÚDE 

aumentam a praticidade nas emissões de guias médicas e 

odontológicas. O autorizador web, por exemplo, dá mais 

celeridade à liberação de procedimentos – alguns são 

feitos automaticamente. Além disso, é importante lembrar 

que todo o processo de geração e acompanhamento de 

senhas é responsabilidade do Prestador. 

A centralização do serviço e da utilização da tabela 

de cobertura do Plano CorreiosSaúde (que é maior que 

aquela exigida no rol da ANS) dá à Central de Regulação 

um padrão para as liberações de procedimentos. A 

definição de critérios administrativos, aliada à capacidade 

técnica dos profissionais para avaliação dos casos, garante 

que os atendimentos sejam liberados de acordo com a 

necessidade de cada Beneficiário, observando o melhor 

tratamento para cada caso. Isto possibilita também maior 

transparência e evita a ocorrência de fraudes.

A mudança para um sistema eletrônico ajuda a 

atuação dos Prestadores na hora de solicitar senhas de 

liberação, o que agiliza o atendimento.

Casos de urgência e emergência, por exemplo,  

não passam por qualquer regulação, ou seja, são 

autorizados imediatamente, cabendo apenas a verificação 

da elegibilidade (averiguar se o Beneficiário tem direito 

ao plano). 

A Central de Regulação funciona 24h por dia, 7 dias 

por semana; e o contato também é de responsabilidade 

do Prestador, a exemplo do autorizador web.

Com base nas informações obtidas nos 

atendimentos pela Central de Regulação, as demais 

Unidades Administrativas da POSTAL SAÚDE ficam aptas 

a planejar e estruturar ações necessárias para garantir 

a manutenção dos serviços, assegurando o melhor 

atendimento a todos os Beneficiários.

O mesmo ocorre com a Central de Faturamento:  

a centralização do serviço em um sistema eletrônico 

“A POSTAL SAÚDE 
simplificou  

os processos de 
autorização para 

procedimentos médicos para 
o Beneficiário no momento do 

atendimento, além de evitar 
procedimentos indevidos.” 
Sérgio Francisco da Silva, 

diretor-presidente da 
POSTAL SAÚDE. 

Confira alguns números sobre a POSTAL SAÚDE

Mais de 422 mil vidas entre 
titulares, dependentes e 
aposentados compõem hoje a 
carteira de Beneficiários do 
Plano CorreiosSaúde.
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Rede Credenciada com mais de 
25 mil Prestadores de Serviços 
médicos, hospitalares e odon-
tológicos em todo o país, inclu-
sive nas regiões mais remotas.

Atualmente, são 27 ambulatórios 
sob a gestão da POSTAL SAÚDE. A 
caixa de assistência vai implantar, 
em 2016, o modelo de atenção à 
saúde por meio de clínicas que terão 
clínico geral, ortopedista, ginecolo-
gista, pediatria, cardiologista e 
equipe multidisciplinar (psicólogo, 
nutricionista, enfermagem e assis-
tente social), além de serviços odon-
tológicos, como profilaxia e clínica. 
As clínicas serão inauguradas, 
inicialmente, no DF e em SP 
(SPM Jaguaré) e também 
oferecerão programas de saúde 
voltados para a prevenção em saúde 
dos Beneficiários.

26.316 ligações de Beneficiá-
rios e 11.346 ligações de Cre-
denciados recebidas na Central de 
Atendimento em julho/2015, com 
qualidade: 95% das chamadas dos 
Beneficiários foram atendidas em 
até 60 segundos e 70% das cha-
madas dos Credenciados foram 
atendidas em até 30 segundos.

Mais de R$685 milhões em 
pagamentos efetuados para a 
Rede Credenciada no primeiro 
semestre de 2015.

De janeiro a agosto de 2015, foi 
autorizado mais de 1,9 milhão 
de atendimentos em 
consultórios, clínicas médicas e 
odontológicas, laboratórios e 
hospitais credenciados em todo 
o Brasil. Somente em julho de 
2015, foram mais de 490 mil 
autorizações para:

Consultas:

Exames/Serviços
de Diagnóstico:

Internações:

Atendimentos Odontológicos:

Atendimentos de
Urgência/Emergência:

Números referentes a julho/2015

Aplicativo da 

POSTAL SAÚDE  

para smartphones.

Veja no mapa a sua 

localização, calcule a rota 

até o Prestador a partir da 

sua localização atual e 

compartilhe!
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único cria a uniformidade de critérios, aplicando os 

mesmos parâmetros de auditoria administrativa e 

pagamento para todos os Prestadores.

novos Credenciados em todo o país

Com o objetivo de ampliar a Rede Credenciada 

e oferecer serviços de qualidade aos Beneficiários, a 

POSTAL SAÚDE fez um estudo no primeiro trimestre 

de 2015 para identificar os principais locais com 

dificuldades de Prestadores de serviços de saúde. 

Após o estudo, foi observada a necessidade de novos 

Credenciados nas cidades do interior, especialmente na 

região Norte do país. 

Depois do mapeamento, foram enviadas, no 

início de agosto, 16 mil cartas-convite para Prestadores 

de Serviços de todo o Brasil. A ideia é prospectar novos 

Credenciados das mais diversas especialidades médicas 

e odontológicas. O objetivo é atingir no mínimo 20% dos 

Prestadores, ou seja, mais de 3.200 novos Credenciados 

para a Rede da POSTAL SAÚDE. 

No mesmo período, também foi iniciada a 

recontratualização junto àqueles já credenciados. 

Já foram enviados mais de 16.300 contratos. Todo o 

processo foi feito de acordo com o que estabelece a 

Resolução Normativa nº 363, da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS). 

Livre Escolha: sua vontade, nosso compromisso

Com o sistema de Livre Escolha, você pode utilizar 

serviços médicos, hospitalares e odontológicos em 

estabelecimentos de sua preferência, mesmo que eles 

não sejam credenciados ao plano. É só pagar as despesas 

e solicitar o reembolso mediante a apresentação de 

recibo (pessoa física) ou nota fiscal (pessoa jurídica).

O valor do reembolso será sempre de acordo 

com as tabelas praticadas pela POSTAL SAÚDE na 

unidade federativa onde ocorreu o atendimento, 

descontado o compartilhamento. Somente serão 

reembolsados os procedimentos cobertos pelo plano 

A autogestão é uma alternativa econômica para 

a instituição, que paga apenas os serviços realmente 

efetuados pelos profissionais e Prestadores de Serviços 

de saúde. Além disso, a autogestão confere liberdade 

às entidades participantes para decidir o formato do 

plano a ser adotado, de acordo com as necessidades 

existentes. É um modelo focado na atenção integral 

à saúde, por isso não há restrições a doenças e lesões 

preexistentes. De acordo com a União Nacional das 

Instituições de Autogestão em Saúde (UNIDAS), 

por todas estas razões, o segmento vem sendo 

reconhecido pelo governo como forte aliado para 

contribuir na adoção de medidas voltadas à melhoria 

da qualidade da assistência à saúde dos trabalhadores e 

seus familiares.

 

Mas como funciona exatamente?

A autogestão em saúde é o segmento em que a 

própria instituição é a responsável pela administração 

do plano de assistência à saúde oferecido aos seus 

empregados, servidores ou associados e respectivos 

dependentes, eliminando assim a necessidade de 

contratação de intermediários. 

 

Qualquer pessoa pode participar?

Não. Podem participar das autogestões apenas 

aqueles ligados à empresa mantenedora.

 

AUTOGESTÃO 
Muito mais 
vantagem

de saúde e condicionados à observância dos períodos 

de carência, mecanismos de regulação e procedimentos 

cobertos pelo plano, limites de utilização e consultas nas 

especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de 

Medicina (CFM).

 Viva Benefícios:  

mais facilidades para você 

O Viva Benefícios é o programa de relacionamento 

da POSTAL SAÚDE. Em uma só conta, você junta VIDAS 

para trocar por produtos nos catálogos de parceiros. 

Além disso, o Beneficiário conta com uma ampla rede 

de descontos exclusiva em diversos estabelecimentos 

comerciais em todo o país. Para comprar com desconto 

na Rede Credenciada, basta apresentar o Cartão de 

Identificação do Beneficiário (CIB), acompanhado de 

documento de identidade com foto.

 VIDAS podem ser trocadas por produtos dos 

catálogos disponíveis no site www.vivabeneficios.com.br. 

Caso o Beneficiário não possua a totalidade de VIDAS 

necessárias para adquirir um produto, elas podem 

funcionar como desconto, basta complementar a 

diferença com o cartão de crédito. O funcionamento é 

bem simples, como em uma loja online, só que, na hora 

de pagar, você utiliza as VIDAS.

Mais importante, todas as melhorias foram 

conquistadas obtendo ainda uma redução no custo per 

capita de cerca de 17,8% em 2014.

Quem mantém o plano?

No caso da POSTAL SAÚDE, as fontes de recurso 

para manutenção são: 

1.  Repasses da Mantenedora (Correios) e da 

Patrocinadora (Postalis)

2.  A participação financeira paga pelos Associados 

de todas as categorias, na forma que vier a ser 

definida nos respectivos Regulamentos dos 

Planos ou Convênios de Adesão. 

3.  As receitas financeiras resultantes da 

aplicação de reservas e disponibilidades. 

4. Os bens móveis e imóveis e suas rendas. 

5.  As doações, subvenções, legados e rendas 

extraordinárias não previstas nos incisos 

precedentes. 

6. As receitas de qualquer natureza.

 

 Qual a principal diferença entre um plano de 

autogestão e um plano tradicional?

Uma das principais diferenças entre os planos 

de saúde privados e as autogestões é que elas não têm 

fins lucrativos, pois as próprias empresas administram 

programas de assistência à saúde para seus empregados, 

além de oferecer a melhor relação custo-benefício. Além 

disso, as autogestões trabalham com o desenvolvimento 

de programas de prevenção de doenças e promoção 

da saúde, utilizados como ferramenta para 

acompanhamento e controle dos riscos a que está sujeita 

a população assistida. Outro aspecto fundamental é a 

transparência nas ações vinculadas à gestão dos recursos 

disponíveis, já que a própria empresa tem o controle 

sobre as informações dos planos assistenciais.

Com o Viva Benefícios, VIDAS funcionam  
como desconto ou moeda de troca  

por produtos dos catálogos disponíveis  
no site www.vivabeneficios.com.br. 

As autogestões  
não têm fins 

lucrativos além de 
desenvolver programas 

de prevenção de 
doenças e promoção 

da saúde.

A autogestão vem sendo 
reconhecida pelo governo 

como forte aliada para 
contribuir na adoção de 

medidas voltadas à melhoria 
da qualidade da assistência 
à saúde dos trabalhadores e 

seus familiares.




