
Cuidar também 
é informar e ser 
transparente 
com você.

QSAÚDE 
EXPLICA
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OLÁ! :)

É muito bom ter você 
no Qsaúde, um plano criado 
para cuidar da sua saúde 
de um jeito inovador, 
colocando a sua vida 
no centro do cuidado. 
Criamos este guia rápido 
a partir das principais 
dúvidas de nossos clientes, 
para você ter ainda mais 
facilidade e tranquilidade 
no seu dia a dia.

Boa leitura.
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ESTE PDF 
É INTERATIVO

Isso quer dizer 
que menu, endereços 
de sites, logos e botões 
são clicáveis para facilitar 
a sua navegação.

Por exemplo: para voltar 
para ao menu principal, basta 
clicar em Menu Principal, 
no topo de cada página.

MENU PRINCIPAL
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Clique para saber mais.

12. Abrangência de Atendimento

21. Ouvidoria

13. Coparticipação de PS

14. Carteirinha

15. Alterações Cadastrais

16. Boleto

17. Cancelamento do Plano

18. Reajuste Anual

20. Dúvidas Frequentes

19. Reajuste por Faixa Etária

MENU 
PRINCIPAL

2. Médico de Família

3. Médico Especialista

4. Plano do Cuidado

5. GuiaQ da Saúde

6. GuiaQ Administrativo

8. Portal

7. TimeQ

9. App Qsaúde

10. Botão Qcuidado

11. Pronto-Socorro

1. Canais de Atendimento
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Na aba Atendimento, 
clique em Falar com GuiaQ.

CANAIS DE
ATENDIMENTO
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WhatsApp 
11 3003-9151

App Qsaúde

Atendimento 24h, 7 dias por semana.

1 MENU PRINCIPAL



6 Atendimento 24h, 7 dias por semana.

CANAIS DE
ATENDIMENTO

1
3003 9151 

Telefone

0800 5229 000 
SAC 24h

MENU PRINCIPAL
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2
ATENÇÃO 
PRIMÁRIA

7

MENU PRINCIPAL

A Atenção Primária à Saúde (APS) é como 
chamamos o primeiro nível de atenção em 
saúde e possui como enfoque o cuidado 
das pessoas ao longo da vida, com 
medidas de prevenção e promoção de 
saúde, de modo a evitar doenças e o 
agravamento das condições de saúde já 
existentes. Assim, a Atenção Primária a 
saúde possui como essência o cuidado e 
não apenas o tratamento de doenças. 



É com base nessa essência, que o Qsaúde 
atua e se compromete, com enfoque nos 
4 pilares da APS, que englobam a 
acessibilidade aos serviços de saúde de 
maneira facilitada; monitoramento de 
saúde por uma equipe especializada 
durante todas as fases de vida das 
pessoas; integralidade nos cuidados em 
saúde, além da coordenação do cuidado, 
responsável pelo gerenciamento do 
cuidado de modo contínuo :)

Para isso, o Qsaúde disponibiliza 
parcerias com clínicas especializadas em 
atenção primária, com equipes dedicadas 
a cuidar de forma integral de todos os 
clientes. 

8



3
MÉDICO 
DE FAMÍLIA

7

especializado que atua na atenção 
primária, capacitado para promover 
saúde, prevenir e tratar doenças 
desde crianças a idosos.

Sempre com olhar acolhedor,  
o SEU MÉDICO estará sempre 
PRÓXIMO para ouvir você e entender 
de forma ampla o seu ambiente 
familiar e de trabalho, conseguindo, 
dessa forma, cuidar da sua saúde 
física e mental.

De forma global e integrada, 
em conjunto com uma equipe 
multidisciplinar, ele trilha um 
Plano do Cuidado individualizado, 
gerenciando sua jornada de maneira 
assertiva e cuidadosa.

MENU PRINCIPAL



4
MÉDICO 
ESPECIALISTA

Queremos oferecer o melhor cuidado 
para você. Para isso, entendemos  
que o Médico de Família é o 

 
te encaminhar ao especialista.  
Nesse caso, procure o Médico  
de Família ou sua GuiaQ da Saúde.
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MENU PRINCIPAL
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PLANO DO 
CUIDADO

9

5
 

 

 
 

 
 

MENU PRINCIPAL

É um plano personalizado com ações de 
promoção, prevenção, tratamento e 
reabilitação de saúde, criadas com base 
no seu perfil, nas informações do seu 
Questionário de Saúde e a partir
da avaliação do Médico de Família e da 
equipe multiprofissional responsável 
pelo seu cuidado.
Com ele, podemos oferecer um  cuidado 
individualizado de acordo  com suas 
necessidades e particularidades.



GUIAQ 
DA SAÚDE

10

6 MENU PRINCIPAL
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Dúvida sobre tratamentos ou  cuidados 
com a sua saúde? Fale  diretamente com a 
sua GuiaQ  da Saúde: ela faz parte da 
equipe de coordenação do cuidado, sendo 
uma profissional de  enfermagem dedicada 
a cuidar  de você de forma personalizada  e 
acolhedora, monitorando seus
hábitos, consultas e procedimentos.  Ela 
conhece bem o seu histórico de  saúde e o 
Plano do Cuidado. Assim,  você tem 
orientação direta, ágil
e com maior comodidade.



10 11

A sua GuiaQ da saúde pode entrar em 
contato com você, por meio dos canais de 
atendimento, como whatsapp;  telefone e 
e-mail, para orientação, direcionamento e 
monitoramento do cuidado, de acordo com o 
seu perfil de saúde. Caso queira falar com a 
sua GuiaQ, você pode acioná-la pelo 
whatsapp (3003-9151) ou telefone 
(3003-5513).



7
GUIAQ 
ADMINISTRATIVO

 
que te apoia e auxilia 
em qualquer questão 
administrativa, como: 
agendamentos, dúvidas 
contratuais, alterações 
cadastrais, assuntos 

 
sobre o App e outros 
assuntos e serviços. 
Estamos prontos 
para te atender 24h 
por dia, 7 dias na semana.
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11 12



13 13

8
PROGRAMAS 
DE SAÚDE

MENU PRINCIPAL

Com os programas de saúde, criamos 
ações com o intuito de  promover saúde, 
prevenir agravos/doenças e auxiliar no 
processo de reabilitação.

Os programas são elaborados em parceria 
com as clínicas de APS, nosso time de 
gestão de saúde e demais prestadores.
Desse modo, a Qsaúde disponibiliza 
programas para todas as fases da vida, 
como para gestantes e bebês até os dois 
primeiros anos de vida, com o intuito de 
acompanhar, orientar e atuar de forma 
mais próxima na promoção de saúde das 
gestantes e no desenvolvimento dos bebês 
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nestes primeiros anos de vida; programa 
de controle de peso com enfoque na 
mudança de hábitos e qualidade vida; 
programa para proporcionar alívio e 
controle de dor, melhorando o bem 
estar de quem possui dores crônicas; 
monitoramento e gerenciamento de 
clientes com doenças crônicas, 
orientando e  incentivando quanto ao 
tratamento adequado e de mudanças de 
estilo de 
vida; entre outros programas de saúde.
 
Além disso, são oferecidas oficinas de 
saúde com equipe multiprofissional, 
abordando temas como, mudanças de 
hábitos, alimentação saudável, atividade 
física, saúde mental, entre outros. 

Os programas ocorrem de modo 
presencial, por tele consultas e por meio 
de contatos telefônicos. ; )
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9
QUESTIONÁRIO 
DE SAÚDE

MENU PRINCIPAL

Com o intuito de conhecer você melhor, e isso 
inclui não apenas suas doenças e condições 
de saúde, mas também seus hábitos e 
escolhas de vida, o Qsaúde disponibiliza 
questionários de saúde que podem ser 
respondidos no APP Qsaúde ou com as 
GuiasQ da Saúde e a Equipe de APS. 
Os questionários são perguntas criadas para 
identificar o seu perfil e os riscos de 
desenvolver doenças no futuro. Com eles  
conseguimos agir preventivamente para evitar 
algumas condições de saúde. O questionário 
também �ajuda o Médico da Família a elaborar 
o seu Plano do Cuidado e direcioná-lo para os 
Programas de Saúde adequados. Assim, 
conseguimos cuidar, de verdade, da saúde 
das pessoas, agindo de forma preventiva, 
humanizada e personalizada.
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PORTAL

13

Em nosso Portal, 
você tem à disposição 
acesso aos documentos do 
seu plano, sua carteirinha, 
rede credenciada 
e alterações cadastrais.

MENU PRINCIPAL
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10 11
APP 
QSAÚDE

14

No nosso aplicativo, 
você encontra sua agenda 
de consultas, histórico de 
saúde, rede de atendimento, 
Botão Qcuidado 
e muito mais. Além disso, 
você tem um canal 
de atendimento direto 
com sua GuiaQ da Saúde 
e Administrativo, sempre 
que precisar.

MENU PRINCIPAL
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11 12

15

BOTÃO 
QCUIDADO

O Botão Qcuidado é um serviço 
de suporte clínico para casos 
de pronto atendimento de baixa 
complexidade. Disponível 

 

24 horas por dia, 7 dias por semana.
Para acessar, clique no botão 

 

em destaque na tela do App. 
 

Uma equipe de saúde vai atender, 
orientar ou direcionar você  
para o cuidado mais adequado.

MENU PRINCIPAL
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12 13
PRONTO- 
SOCORRO

16

Acione o Botão Qcuidado  
no App e fale com o nosso médico  
para receber orientações.
Se  houver necessidade de 
atendimento no pronto-socorro, 
procure um hospital referenciado  
da rede Qsaúde.

MENU PRINCIPAL
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13 13
PRONTO- 
SOCORRO

17

A lista de hospitais que prestam 
o serviço de PS está disponível 
no seu App. Mas lembre-se: o uso 
de PS, sem ser encaminhado por 

do Botão Qcuidado ou do nosso 
timeQ, pode gerar cobrança de 
coparticipação como previsto  
no seu contrato.

MENU PRINCIPAL
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ABRANGÊNCIA 
DE ATENDIMENTO

18

14
Queremos estar 
sempre com você, 
mas, por enquanto, 
nosso atendimento 
é exclusivo no município 
de São Paulo (capital).

MENU PRINCIPAL
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14
COPARTICIPAÇÃO 
DE PRONTO-SOCORRO

19

15
Coparticipação é o valor pago à operadora por 
um procedimento ou atendimento de saúde. 
No Qsaúde a coparticipação pode ser cobrada 
se você for para um Pronto-Socorro sem 

(com exceção dos atendimentos de maior 
gravidade). A coparticipação também é cobrada 
nos casos de internação psiquiátrica que 
excedam 30 dias (conforme previsto pela ANS).

MENU PRINCIPAL
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15
CARTEIRINHA

20

16
Enviamos o número 
da sua carteirinha por e-mail 
e SMS, na data de vigência do 
seu plano. Sua carteirinha é digital 
e está disponível no App e Portal. 
Com o número da sua carteirinha 

 
você já garante seu atendimento.

MENU PRINCIPAL
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21

17
ALTERAÇÕES 
CADASTRAIS

WhatsApp 
11 3003-6000

Alguns dados como e-mail, 
telefone e endereço podem ser 
alterados direto no App, na aba 

 
Agora, se você precisar fazer 
outras alterações, fale com 
o GuiaQ Administrativo pelo 
WhatsApp ou pelo telefone  
3003 6000.

MENU PRINCIPAL
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BOLETO

Para consultar seus boletos, 
 

(no rodapé da página inicial 
do aplicativo) e clique na 
opção Meus Pagamentos. 
Ao carregar a tela, você terá 
acesso aos boletos pagos 
e pendentes.
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18 18
CANCELAMENTO 
DO PLANO

23

O cancelamento 
do plano ocorrerá após 
60 dias de inadimplência.

MENU PRINCIPAL
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REAJUSTE 
ANUAL

24

A ANS é a entidade responsável pela 
regulação dos reajustes aplicados 
pelas operadoras de planos de saúde. 
Atualmente, existem dois tipos possíveis 
de aumentos: reajuste anual por variação 
de custos e reajuste por variação de faixa 
etária do cliente.

2018 
2019 
2020

MENU PRINCIPAL
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REAJUSTE POR 
FAIXA ETÁRIA

25

20
Os valores dos planos são estabelecidos de acordo 
com as faixas etárias apresentadas abaixo. O reajuste 
ocorre quando você muda de idade e se enquadra 
em uma nova faixa etária. Reajustes estão previstos 
em contrato e respeitam os regulamentos da ANS.

Até 18 anos
19 a 23 anos
24 a 28 anos
29 a 33 anos
34 a 38 anos
39 a 43 anos
44 a 48 anos
49 a 53 anos
54 a 58 anos
A partir de 59 anos

MENU PRINCIPAL



21
DÚVIDAS 
FREQUENTES

26

Para saber mais, 
acesse a nossa página 
de dúvidas frequentes.
Lá você vai encontrar 
informações mais 
detalhadas e respostas
para outras perguntas 
comuns.

Se ainda tiver 
alguma dúvida, 
fale com a gente 
pelos nossos canais 
de atendimento.

QUERO SABER MAIS

MENU PRINCIPAL
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OUVIDORIA

27

com o atendimento recebido 
ou seu problema não 
foi resolvido, fale com 
a nossa Ouvidoria.

ENVIAR MENSAGEM

MENU PRINCIPAL
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