PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA
E QUALIDADE DE VIDA
De forma pioneira, a NotreDame Intermédica entendeu
que cuidar da saúde é muito mais que atender pessoas
doentes. Por isso, em 1982, adotou o conceito
de Assistência Integral à Saúde, realizando amplo
trabalho em Medicina Preventiva por meio da adoção
de hábitos saudáveis, evitando, assim, o adoecimento
das pessoas.
A Medicina Preventiva da NotreDame Intermédica
contempla estratégias de identificação e estratificação
de riscos, com três níveis de atuação, que englobam:
• Promoção da saúde e desenvolvimento de 		
autocuidados.
• Gerenciamento da saúde de pacientes com 		
problemas crônicos e específicos.
• Gerenciamento de casos de alta complexidade.

PROGRAMAS EXCLUSIVOS
Todos os beneficiários recebem os cuidados de uma
equipe multidisciplinar especializada, que contribuem
para a qualidade de vida das pessoas, a redução
do absenteísmo e o aumento de produtividade nas
empresas.

PROMOÇÃO DA SAÚDE
Em suas unidades QualiVida, orienta os beneficiários
e familiares sobre a importância da prática de hábitos
saudáveis, através de:
• Oficinas de saúde, palestras e cursos sobre
alimentação saudável, planejamento familiar, 		
atividade física, estresse, gestação, entre outros
diversos temas.
• Grupos terapêuticos: tabagismo, problemas da
coluna e obesidade.
• Orientações individuais, em grupo e por telefone.
• Materiais informativos.
• Campanhas de prevenção.
• Perfil saúde dos funcionários das empresas clientes.

PROGRAMA GESTAÇÃO SEGURA
O Programa Gestação Segura é destinado às
gestantes beneficiárias da NotreDame Intermédica,
cujo objetivo é promover a sua saúde por
meio de acompanhamento e monitoramento
telefônico realizado durante a gestação e
pós-parto, esclarecendo dúvidas e realizando
encaminhamento para cursos, além de dispor de
consultas de equipe multidisciplinar e médicos de
referência para o alto risco, inclusive com apoio e
direcionamento após internação. A existência de
um canal de comunicação ágil entre a equipe de
saúde especializada e as gestantes propicia maior
tranquilidade para a família, aumento da adesão
aos tratamentos propostos, reduzindo os partos
prematuros e complicação materno-infantil.

PREVENTIVA PREMIADA
O Preventiva Premiada estimula as boas práticas de
saúde e o desenvolvimento de autocuidados, evitando
doenças e possíveis complicações por meio da adoção
de hábitos saudáveis durante o pré-natal e pós-parto.
Sempre que a mamãe praticar boas ações, pode
convertê-las em pontos que se transformarão em
prêmios. Um site exclusivo, pessoal e personalizado
oferece informações sobre gestação, aleitamento
materno e vacinação infantil.

PROGRAMA DE APOIO AO PACIENTE
COM DOENÇAS CRÔNICAS
O Programa de Apoio ao Paciente com Doenças
Crônicas consiste no gerenciamento da saúde dos
beneficiários com determinadas doenças crônicas,
sem perda da autonomia. Auxilia quanto à melhor
utilização da assistência médica, na solução de
intercorrências e na adesão ao tratamento proposto,
por meio de orientações, esclarecimentos e suporte
emocional por telefone realizados por equipe
multiprofissional.
As doenças atendidas são: hipertensão arterial,
diabetes, obesidade, problemas de coluna, asma e
doenças cardíacas. Os portadores de doenças desse
programa que permaneçam com adesão insatisfatória
e dificuldades no controle da saúde, tais como
obesos mórbidos ou severos, diabéticos insulinodependentes e cardiopatas descompensados, são
direcionados para unidades de Prevenção com infraestrutura adequada para atendimento desses casos
e com suporte de equipe multidisciplinar.

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA
AO IDOSO
O Programa de Assistência ao Idoso propicia
um atendimento integral aos idosos com perda
moderada da capacidade funcional, por meio
de equipes multidisciplinares coordenadas por
médicos geriatras e compostas de fisioterapeutas,
nutricionistas, assistentes sociais, terapeutas
ocupacionais e fonoaudiólogos. Tem por objetivo
estimular o envelhecimento saudável.

ONCOLOGIA
Com a missão de cuidar da saúde das pessoas,
a
NotreDame
Intermédica
desenvolveu
um
ambiente acolhedor aos pacientes que necessitam
de tratamento oncológico e/ou quimioterápico:
o Centro de Oncologia. Dispõe de médicos e
profissionais multidisciplinares, além de uma exclusiva
Central Telefônica, com profissionais especializados
para oferecer orientações e conforto aos pacientes
e seus familiares.
Possui, ainda, uma farmácia de dispensa de
drogas orais, perfeitamente integrada às consultas
médicas, permitindo o fornecimento ágil e seguro de
medicamentos.

ALTA COMPLEXIDADE
O paciente do Programa Alta Complexidade recebe
suporte específico moldado para seu caso, com
estrutura de saúde concebida para esta finalidade, pois
as diversas necessidades especiais exigem cuidados
e atenção de vários tipos de serviços e profissionais.
Disponibiliza uma Central Telefônica 24 horas, que
garante conforto e proporciona segurança aos
pacientes e seus familiares. O programa de
acompanhamento atua com equipe multidisciplinar,
que trabalha de forma conjunta. São médicos,
enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas
e psicólogos, além de assistentes sociais,
nutricionistas e administrativos. Todos esses
profissionais altamente qualificados.
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Para mais informações sobre os nossos programas,
ligue:

CENTRAL DE ATENDIMENTO
ABC (11) 4122-8740
São Paulo (11) 3660-1020
Campinas (19) 3741-2211
Jundiaí (11) 4527-6205
Santos (13) 3229-1580
Sorocaba (15) 3212-9370
Rio de Janeiro (21) 2528-8210
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