
Clique aqui para preencher 
o Formulário

Quem pode participar:

• Beneficiários aposentados 
e seus dependentes;
• Dependentes de beneficiários 
ativos acima dos 40 anos;
• Beneficiários do Banco BRB, 
afastados por licença saúde e 
com idade acima de 40 anos.

O Projeto Saúde em Dia 
possibilita o diagnóstico 
precoce de doenças e 
viabiliza a identificação 
de fatores de risco à 
saúde, por meio de 
exames preventivos. 

Sem taxas de coparticipação

A adesão é voluntária e isenta de cobrança de coparticipação para 
os exames indicados e consultas realizadas na Clínica Saúde BRB.

A partir de julho/22, a Clínica Saúde BRB disponibilizará, 
mensalmente, trezentos horários de consultas médicas aos 
beneficiários vinculados ao Projeto, que serao atendidos por 
ordem de inscrição.

Exames realizados

Um médico da Clínica Saúde BRB emitirá as guias de solicitação 
de exames, que serão enviadas para o e-mail indicado no 
formulário de inscrição. Os exames deverão ser realizados 
nos prestadores indicados nas guias.

Como participar

Basta preencher o formulário, que tem a finalidade exclusiva 
de coletar as informações para inscrição - sua e de eventuais 
dependentes - e observa total conformidade com as diretrizes 
legais e regulamentares relativas à segurança da informação 
e privacidade.

Todos os dados tratados no âmbito deste projeto 
serão utilizados pela Clínica Saúde BRB no contexto 
das atividades de Atenção Primária à Saúde [APS].

Importante:

• Caso os exames laboratoriais já tenham sido realizados nos 
últimos 30 dias, não há a necessidade de repeti-los. Entre em 
contato com a Clínica Saúde BRB e agende a consulta.

• Caso os últimos exames de Mamografia e Papanicolau tenham 
sido realizados em até um ano, não são necessários novos exames. 

• Faça os exames impreterivelmente no prazo de validade das guias.

• Após receber os resultados dos exames, entre em contato com 
a Clínica Saúde BRB para agendar a sua consulta.

SAÚDE
 DIAem

Coloque a sua

Informações adicionais:
Telefone: (61) 3029-6363  
E-mail: clinica@clinicasaudebrb.com.br

A Saúde BRB conta 
com sua participação.

Glicemia em jejum

Lipidograma completo

Creatinina

Pesquisa de Sangue Oculto

Público Masculino Público Feminino

PSA (acima de 45 anos)

Consulta Urológica

Mamografia

Consulta Ginecológica c/ 
Papanicolau (até 64 anos)

ANOS

SUA SAÚDE É O 
NOSSO PLANO 
MAIS IMPORTANTE.

https://forms.gle/Quvv2ZFw88gRZ4SS7

