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Atenção à Saúde

1 Medicina Preventiva

Monitoramento de Crônicos 2

Atenção Domiciliar3



• Bem estar
• Gestantes
• Doenças crônicas
• Oncologia
• Alta Complexidade

Trata-se de um novo conceito
de cuidado na Seguros Unimed,
centrado no indivíduo e com foco
na melhoria da qualidade de vida.



Área responsável pelo desenvolvimento de ações voltadas 
para a prevenção de fatores de risco e doenças e promoção 
de saúde. 

Serviços oferecidos:

1. Desenvolvimento de materiais de educação em Saúde;
2. Monitoramento e orientação em saúde por meio de 

ChatBot e Aplicativo.

Medicina Preventiva



Folders e News - Site



1. Pré-natal

Acompanhamento de Saúde via SMS (ChatBot)



1. Pré-natal

Monitoramento Clínico - SMS



Acompanhamento de Gestante via APP – Canguru Gravidez



1. Pré-natal

Monitoramento Gestantes



Cuidando de Perto - Monitoramento de Crônicos

Cuidando de Perto é um programa de telemonitoramento clínico, 
realizado por equipe multidisciplinar, com objetivo de coordenar 
o cuidado em todas os níveis de atenção, oferecendo suporte 
para o percurso assistencial,  educação e orientação em saúde e  
facilitação do acesso aos serviços de saúde necessários. 



EQUIPE

O programa conta com equipe multiprofissional composta 
por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
assistente social e administrativos.

A Central funciona de segunda à sábado das 08 às 20 
horas.



CONDIÇÕES CLÍNICAS ELEGÍVEIS

Serão considerados: 
o estágio da condição crônica, 
o risco clínico, 
os eventos de internação hospitalar e 
de passagens em pronto socorro associadas a:

• Hipertensão Arterial Sistêmica;
• Diabetes Mellitus;
• Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
• Doenças Cardiovasculares;
• Doenças Neurológicas Crônicas;
• Doença Renal Crônica;
• Doenças Reumatologias;
• Doenças Hepáticas;
• Neoplasias;
• Idoso frágil.



• Internação Hospitalar

• Indicação Empresa/Corretora

• Próprio Beneficiário - Site

FONTES DE CAPTAÇÃO



Indicação

Captação

Elegível

Monitoramento:

1. Rotina

2. Intercorrência

3. Agendamento

Alta:

1. Alta Melhorada

2. Alta Por Abandono

3. Exclusão Plano

4. Óbito

Não Elegível:

1. Recusa

2. Insucesso

Fluxo de Monitoramento



Atenção Domiciliar

A Assistência Domiciliar é uma modalidade de tratamento que
abrange um conjunto de ações da equipe multidisciplinar.

O beneficiário poderá ser incluído no programa após um evento
de hospitalização ou após avaliação médica ambulatorial de
acordo com os seguintes critérios:

• Pós alta hospitalar para curativos, antibióticos, reabilitação;
• Portador de patologias cuja recuperação/convalescença seja

prolongada e, somente possível em ambiente domiciliar;
• Beneficiário em cuidados paliativos,
• Beneficiários com alto grau de dependência, com dispositivos

e cuidador/familiar não capacitados.

O atendimento em regime de Atenção Domiciliar não se aplica à
beneficiários psiquiátricos, etilistas crônicos, tóxico dependentes.

• Nos casos de Internação Domiciliar (sem cobertura contratual) será solicitada
autorização do estipulante.



Obrigado!




