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USE SEU PLANO
E
DE FORMA CONSCIENT

Beneficiário, a Postal Saúde quer
cuidar de você por muito tempo,
por isso é muito importante para
o bem da sua saúde e para a
sustentabilidade do benefício
o uso racional do seu plano.
Muitas pessoas não fazem
acompanhamentos corretos
da saúde, não possuem
um médico de confiança,
tendem a não acreditar
nos diagnósticos. Repetem
várias vezes os exames e
procuram por diversos
especialistas para
confirmar determinados
diagnósticos.

Use seu plano de forma consciente

5

O problema do mau uso do plano de saúde revela um
aspecto cultural do brasileiro e que precisa ser mudado.
A prevenção por meio de atenção continuada ainda é a melhor
maneira de se evitar uma doença. Infelizmente, no Brasil,
o foco está apenas na doença e não na prevenção.
O uso racional e inteligente do plano de
saúde, com a realização de exames e
consultas periódicas preventivas
e cuidados no dia a dia com a
saúde evitam o atendimento de
emergência, idas aos prontos
atendimentos e até mesmo
internações.
O objetivo desta cartilha é
orientá-los como usar o plano
da melhor forma, sem abuso,
e contribuir para a melhoria da
sua qualidade de vida. Além de
manter o padrão de atendimento de
excelência a todos os beneficiários
e minimizar eventuais desequilíbrios
financeiros da operadora.
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Informações Gerais

Usar o plano de saúde de forma
consciente significa tranquilidade
para você e sua família.
Também cabe a você ajudar a
controlar os gastos para manter
o plano com qualidade e sem aumento
de custos.
Acompanhe sempre seus
extratos de utilização.
qualquer desconformidade
entre em contato com a Central
de Atendimento da Postal Saúde,
0800 888 8116.
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Em caso de perda ou roubo do Cartão
de Identificação do Beneficiário
(CIB) comunique à Postal Saúde
imediatamente.
Um novo CIB será gerado, enviado
para o seu e-mail e disponibilizado no
aplicativo da Postal Saúde.
Organize um mini prontuário,
mantendo em uma pasta/arquivo
dados e referências da sua saúde
e de sua família. Guarde receitas,
exames e tratamentos realizados para facilitar
a consulta e fornecer ao médico dados essenciais ao
diagnóstico e tratamento.
Em caso de dúvida de sintomas procure sempre seu médico,
ele facilitará a identificação do diagnóstico e poderá indicar o
especialista correto, caso necessário. Quando você procura
seu médico de confiança, otimiza seu tempo não tendo
que gastá-lo com várias opiniões de outros especialistas e
libera o consultório especializado para outro paciente que
realmente esteja precisando, evitando o congestionamento
de consultas, muitas vezes desnecessárias
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Receita para ter saúde
de saúde
e como usar o seu plano
1. Consulta
a) Quando for ao consultório médico/odontológico, assine
somente uma vez a guia de consulta e confira sempre a
descrição do procedimento. Assim você evita cobrança
indevida à Postal Saúde e do seu compartilhamento.
b) Durante a consulta, explique detalhadamente para o seu
médico todos os seus sintomas. Leve seus exames antigos,
o nome de todos os seus medicamentos e receitas antigas.
Desta forma, o médico irá examiná-lo de forma completa,
analisando seu histórico.
c) Se não puder comparecer à consulta, desmarque. Alguns
prestadores cobram da operadora pela sua falta, e você
também poderá ser cobrado por meio do compartilhamento.
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2. Excesso de exame
Procure sempre questionar os exames pedidos, qual o
objetivo e qual a sua eficiência no diagnóstico. essa atitude
evita a multiplicação de exames que muitas vezes causam
problemas à saúde e exposição desnecessária a irradiações.
Para evitar remarcações, sempre que for realizar um exame
procure se informar 24h antes dos exames laboratoriais
sobre os procedimentos preliminares, como jejum, abstinência
e outras orientações no laboratório ou clínica em que será
realizado o procedimento. Evite assim ter que remarcá-los.

3. Pronto-Socorro
Vá ao pronto socorro somente quando for realmente
necessário e, se possível procure orientar-se com
médico que possui o seu histórico de saúde.
Pela grande concentração de pessoas
portadoras de diversas doenças, eles
não são ambientes saudáveis. Para
preservar sua saúde, procure
Pronto

o

Socorr

o prestador credenciado
de urgência/emergência
somente em situações
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graves, que envolvam cortes, fraturas, traumas, casos
agudos com potencial risco à saúde ou sofrimento intenso.
O melhor lugar para cuidar da sua saúde é o consultório
do seu médico, que conhece seu histórico, a evolução de seu
quadro clínico e sua medicação.

4. Confie no seu médico
Não troque de especialista a todo o momento. Isso poderá
confundir seu diagnóstico, além de fazê-lo repetir
procedimentos já realizados, elevando os custos de
seu plano e de sua coparticipação.
Tenha um médico de confiança e procure-o sempre que
precisar. Conhecendo seu histórico, ele pode fazer
diagnósticos mais precisos.

5.

Automedicação
Não se automedique. tomar remédios
sem orientação de um profissional
de saúde poderá ser prejudicial
ao tratamento que seu médico iniciou

ou iniciará.
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6. Rede Credenciada
A Postal Saúde escolheu os prestadores
mais aptos da sua região para melhor
atender você. Consulte a rede
credenciada por meio do site, aplicativo,
Central de Atendimento
ou diretamente em sua regional.
Consulte também a sua Unidade Regional e se informe
quanto à disponibilidade de ambulatório e as especialidades
disponíveis. Além de ser uma grande facilidade na hora de
cuidar da sua saúde, para atendimentos realizados nos
ambulatórios não é cobrado compartilhamento!

7. Procedimentos por sessão
Alguns procedimentos são autorizados por sessão,
como: Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia, Nutrição,
Quimioterapia, Acupuntura, etc.
Esses procedimentos precisam do encaminhamento do
seu médico após diagnóstico e avaliação da necessidade.
Nunca assine todas as sessões ao mesmo tempo. Assine
e date no dia e horário que realizar o procedimento.
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8. Mantenha seus dados cadastrais atualizados
A atualização pode ser realizada por meio da Central de
Atendimento ou no MINHA POSTAL, uma ferramenta on-line
que oferece várias facilidades aos beneficiários.
Além de possuir informações sobre o plano CorreiosSaúde,
o MINHA POSTAL permite, entre outras funcionalidades,
a atualização cadastral de titulares e dependentes.
Alteração de endereço e contato são atualizados imediatamente!
Acesse: www.postalsaude.com.br/minhapostal

9. Adote novos hábitos
Cada pessoa é responsável por sua saúde.
Use o plano de saúde da forma correta praticando medicina
preventiva. Evitar a doença é melhor que tratá-la.
Prevenir é viver com qualidade, é cuidar constantemente
da saúde para que a doença não apareça. Nutrição correta,
atividade física, consultas e exames
de rotina são importantes para
que você possa ter maior
controle sobre sua saúde.
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Comece agora a mudar:
a) Tenha hábitos saudáveis de vida para a prevenção de
doenças. Coma menos industrializados.
b) Escolha uma atividade física que você goste e movimente-se.
c) Beba mais água, seu corpo precisa e sua saúde agradece!
d) Cuidado com o excesso de glúten. Ele faz mal para seus
intestinos, sistema imunológico, articulações e pele. Além
de agravar algumas doenças.
e) Durma pelo menos 7 horas por noite. Seu sono pode
melhorar muito sua saúde!
f) Evite os vícios: cigarro, bebida, refrigerantes, frituras,
açúcar e excesso de sal. Sempre é tempo de mudar!

10. Responsabilidade
O plano é de responsabilidade de todos. O mau uso gera
mais custo para a Postal Saúde e para você.
Sempre informe à Postal Saúde as irregularidades que
porventura você encontrar.

14

Use seu plano de forma consciente

24h

0800 888 8116

0800 888 8117

www.postalsaude.com.br

Ouvidoria

0800 888 8120

Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios
CNPJ: 18.275.071/0001-62 – ANS nº 41913-3
Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco F
Edifício Palácio da Agricultura, 5º e 6º andares
Asa Norte - Brasília/DF - CEP 70.040-908

(61) 3425-6700

w w w.p ost alsaú de.com . br

