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FAQ – Perguntas mais frequentes 
 
1. Recebi uma ligação em nome da Postal Saúde falando de um programa chamado 

Saúde em Dia. Ele existe mesmo? Como funciona? 
 
Sim, existe. O programa Saúde em Dia é uma ação promovida pela Postal Saúde com 
o objetivo de prestar um atendimento especializado e personalizado ao beneficiário que 
possuir algum risco que possa se transformar em doença ou que necessite de atenção 
e orientação de equipe multiprofissional. 
 
2. Quem pode entrar no programa?  
 
Podem entrar no programa os beneficiários identificados no cadastro médico da Postal 
Saúde que possuem algum risco de agravamento de doença ou realizaram algum tipo 
de procedimento ou exame que sinalizou a necessidade de uma atenção especial e 
personalizada por uma equipe multiprofissional de saúde. 
 
4. O que é equipe multiprofissional de saúde? 
 
É uma equipe composta por profissionais de saúde, entre eles médico, enfermeiro, 
técnico de enfermagem e nutricionista. 
 
 
5. Como posso entrar no programa Saúde em Dia? 
 
Pode entrar no programa o beneficiário que for identificado com algum risco de 
agravamento de doença e que necessite de cuidados personalizados. Se esse é o seu 
caso, você receberá uma ligação telefônica de um profissional de saúde, que fará 
algumas perguntas para verificar se você tem as características para ser inserido no 
Saúde em Dia. Em caso positivo, você será incluído no programa e, de acordo com a 
sua situação particular, será acompanhado e orientado, via telefone, por uma equipe 
multiprofissional composta por enfermeiro, técnico de enfermagem, nutricionista e 
médico. 
 
 
6. O Saúde em Dia é só para o titular? 
 
Não. Se o dependente tiver o perfil para o programa e for avaliado como elegível para 
participar das ações, poderá ser incluído no Saúde em Dia. No entanto, a Postal Saúde 
é quem fará o contato. 
 

7.  Eu sou hipertenso e/ou diabético, posso entrar no Programa Saúde em Dia ou 
indicar uma pessoa? 

Se o beneficiário possuir o perfil definido pela Postal Saúde para participar do Saúde 
em Dia, o profissional de saúde da Postal Saúde fará contato para informar sobre o 
programa. Caso preencha os requisitos, ele será inserido no Saúde em Dia. Se não 
houver ligação telefônica da Postal Saúde, é porque você não é elegível para o 
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programa. No entanto, a Postal está desenvolvendo outros programas nos quais, 
dependendo dos critérios, você poderá ser inserido. 

 
8. Como me inscrevo no Saúde em Dia?  Posso indicar ou incluir alguém no 
programa? 
 
A Postal Saúde é quem pré-seleciona o beneficiário que possui as características para 
ser inscrito no programa e entra em contato para falar sobre questões de saúde. Todos 
aqueles que preencherem os  
requisitos serão inseridos no Saúde em Dia e receberão uma ligação da Postal Saúde.  
 
9. Quais as doenças que serão tratadas no Saúde em Dia? 
 
 Além de algumas doenças como diabetes, hipertensão e obesidade que serão tratadas 
no programa, existem outras enfermidades que também podem ser contempladas no 
Saúde em Dia. Isso porque a Postal Saúde realiza uma avaliação do perfil de saúde do 
beneficiário, e pode ocorrer de ele não ter nenhuma das doenças citadas anteriormente, 
mas precisar de um acompanhamento médico mais constante. Nesse caso, beneficiário 
poderá ser elegível para o programa.    
 
 
10. Onde funcionará? 
 
Não há consultório físico para o atendimento, que será feito pelos seguintes canais: 
 
Teleatendimento – 0800 881 1020 e  
Aplicativo Mobile – Postal 24 horas 
 
A atuação da Postal Saúde será para os beneficiários de todo o país (âmbito nacional). 
 

11. O Saúde em Dia é como a Home Care? 

 

Não. O programa Saúde em Dia não contempla assistência domiciliar. A equipe da 
Postal Saúde realiza o atendimento e o acompanhamento do beneficiário que se 
enquadra no perfil, conforme os níveis de riscos de agravamento e de doença que o 
beneficiário possua. O atendimento é feito pelo 0800 881 1020 e pelo Aplicativo Mobile 
– Postal 24 horas. 

 

12. O beneficiário incluído no Saúde em Dia terá direito a medicamento, material 
de higiene pessoal, aparelho ou algum insumo? 

 

Não. Nenhum material ou medicamento será oferecido. O Saúde em Dia oferecerá 
apenas o atendimento e o acompanhamento, via telefone, por equipe multiprofissional 
e orientação em saúde pelo 0800 881 1020 e pelo Aplicativo Mobile – Postal 24 horas. 
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13. O beneficiário que entrar no Saúde em Dia pagará algo mais para isso? 

 

Não. A prestação de serviços do Saúde em Dia não vai gerar nenhum custo adicional 
ao beneficiário. Porém, as consultas, os exames e as internações hospitalares 
realizados na rede credenciada continuarão incidindo coparticipação. 

 
14. Quando eu precisar de algum tipo de cuidado ou informação sobre saúde onde 
posso ligar? 
 
Sempre que você tiver alguma dúvida com relação à sua saúde, ou à utilização de algum 
medicamento, ou sentir algum sintoma diferente ou persistente, poderá ligar no número 
0800 881 1020. Com este número você ou seu familiar ou o cuidador responsável 
poderá solicitar informações 24 horas por dia, 7 dias da semana no telefone. 
 
 
15. Como será o acompanhamento personalizado? 
 
O acompanhamento personalizado será feito da seguinte forma: o profissional de saúde 
faz uma avaliação médica e, em seguida, define o nível de risco de agravamento da 
doença e a condição de saúde do beneficiário. A partir do resultado dessa avaliação é 
que será definida a frequência dos contatos telefônicos que a equipe fará ao beneficiário 
e o plano de cuidado para o devido acompanhamento.  
 
16. Quando eu ligar vai ter custo? 
 

Não. A ligação para o 0800 881 1020 é gratuita e não terá custo adicional ao seu plano. 

 


