
Dadas as orientações de acesso, o bene�-
ciário deverá seguir os seguintes passos 
para emissão do Extrato de Utilização:

Caso já seja cadastrado, faça seu login 
(usuário: 12 primeiros números da 
carteirinha do bene�ciário e senha)

Caso não seja cadastrado, clique no 
campo “Dúvidas no acesso?”
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O bene�ciário deverá acessar site da operadora (www.postalsaude.com.br)

1º PASSO 

2º PASSO 
Acessar a ÁREA RESTRITA:

3º PASSO 

a)

b)
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c) Clique no campo “Bene�ciário”

d) Leia atentamente as informações:
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e) Clique no campo “Menu”:

f ) Clique no campo 
            “Extrato de Utilização”
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g) Informar competência, listar dependentes se for o caso e gerar relatório (nesta sequência).

h) Clicar em “OK”

i) Clique no campo “Menu”
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k) Clique em  relatórios do usuário clique  no ícone       se desejar gerar o relatório  ou na 
lixeira       se desejar excluir o relatório.

f ) Clique no campo 
            “Visualizações”
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Extrato de Utilização

Modelo de extrato de utilização
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Nome do Titular: 
Nome do Paciente: (pode ser o titular e/ ou seus dependentes);
Mês de competência: corresponde ao mês do compartilhamento das despesas médicas e odontológicas;
Identi�cação do Prestador: são apresentados o CNPJ e a Razão Social do prestador que realizou 
o atendimento;
Data do atendimento: Data da realização do evento ;
Tipo de Guia: forma de atendimento (consulta, internação, exames/SADT);
PEG: Número de protocolo utilizado pela operadora;
GUIA: Numeração utilizado pela operadora para localizar guia enviada pelo Prestador;
Código: Descrição e Valores dos Eventos e grau: Identi�cação de cada evento realizado, com base na classi�ca-
ção da TUSS (Terminologia Única em Saúde Suplementar), e dos seus respectivos valores; 
Valor Compartilhado: Identi�ca o valor a ser compartilhado por cada despesa;
Valor Correios: Valor referente a participação dos Correios frente a despesa apresentada;
Reapresentado: Ocorre quando há glosa na fatura total ou em alguns eventos (procedimentos) ao prestador 
e ele apresenta recurso para reversão, quando este recurso é aceito pela operadora (conforme previsto em 
contrato entre operado e prestador de saúde) é cobrado a coparticipação como prevê MANPES em seu 
módulo 16 Cap. 1 Anexo 2 item 22.
Subtotal da Guia: somatório do valor total de todos os eventos pagos ao prestador por cada guia; 
Subtotal do bene�ciário: somatório do valor total de todos os eventos realizado pelo bene�ciário pagos ao 
prestador por cada guia; 
Total de utilização: Valor total das despesas do extrato.

Ficha �nanceira
Resíduo antes do mês: resíduo acumulado até mês anterior ao extrato;
Valor das despesas: somatório do valor total de todos os eventos pagos ao prestador por cada guia; 
Valor da empresa: Valor referente a participação dos Correios frente a despesa apresentada;
Valor compartilhado: Identi�ca o valor a ser compartilhado por competência;
Valor descontado em folha: Identi�ca valor descontado da folha de pagamento (contracheque);
Resíduo atualizado após o compartilhamento: Valor do resíduo após o desconto.

Informações gerais da Postal Saúde
Valores totais pagos pela Postal Saúde

Valor total das despesas: Valor total do faturamento das contas pagas aos credenciados naquele mês;
Valor  total da empresa: Valor custeado pelos Correios de todas a despesas médicas e odontológicas da 
carteira de bene�ciários daquele mês;
 Valor total do compartilhamento: Somatório dos descontos em folha de pagamento de todos os bene�ci-
ários do plano naquele mês/competência.

Legenda do Extrato de Utilização:

Observação: Caso o bene�ciário não reconheça o prestador, consultar o cadastro do prestador 
que realizou o atendimento e informar “ NOME FANTASIA.


