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Postal Saúde informa sobre entrega de quimioterápicos orais em domicílio 

O serviço proporciona mais segurança e conforto durante a pandemia, sem custo adicional

Com o foco no cuidado e na segurança, a Postal Saúde reforça que, nesses tempos de pandemia, os beneficiários em 
tratamento com quimioterápicos orais não precisam mais sair de casa para receber os seus medicamentos, pois 
a Operadora garante a entrega em domicílio, no conforto do lar, sem a necessidade de deslocamento até uma clínica ou 
hospital conveniado.    

Mais uma iniciativa da Postal Saúde no sentido de preservar a saúde dos beneficiários que, em virtude das especificidades do 
tratamento que realizam, são considerados grupos de risco no atual cenário epidemiológico. 

Como aderir à entrega em domicílio 
Aqueles que ainda não optaram por usufruir desse serviço deverão preencher, assinar e enviar à Postal Saúde o Termo de 
Adesão (preenchido pelo beneficiário ou responsável legal), acompanhado da Prescrição Médica atualizada.   
Lembrete: 
A receita tem validade de 6 meses, a partir da data de assinatura do médico.  
Caso sua receita esteja com prazo a vencer, entre em contato com o seu médico e solicite a renovação da prescrição médica, 
com pelo menos 20 dias de antecedência, em relação à validade da primeira prescrição.

Atenção ao endereço!
Lembramos que o endereço e os números de contato informados no documento deverão ser os mesmos indicados para a 
entrega em domicílio da medicação.  

Clique aqui para acessar o Termo de Adesão.  

Como enviar os documentos  
O Termo de Adesão (devidamente preenchido e assinado) e a Prescrição Médica deverão ser digitalizados e encaminhados 
para o e-mail: quimioterapicos@postalsaude.com.br.  
Caso você não tenha acesso à internet, poderá entregar a documentação na Filial da Postal Saúde do seu estado. Confira a Filial 
mais próxima de sua localidade   

Se você ficou com alguma dúvida, confira o FAQ (Perguntas Mais Frequentes) que a Postal Saúde preparou para você.   

Saiba mais acessando o link: Quimioterápicos Orais e Adjuvantes

Atenciosamente,
Diretoria de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes 

Postal Saúde. Sua vida, nossa existência.

Oscar Henrique Grault Vianna de Lima 
Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes

https://www.postalsaude.com.br/wp-content/uploads/2021/04/FOP-070-04-termo-de-adesao-para-o-fornecimento-de-medicamentos-quimioterapicos-orais-1.docx
https://www.postalsaude.com.br/encontre-sua-filial/
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https://www.postalsaude.com.br/medicamentos-quimioterapicos-orais-e-adjuvantes/

