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TELEMEDICINA
 O  TELEMEDICINA é um novo conceito de tecnologia aplicada à saúde, uma plataforma de saúde digital completa, que 

oferece serviços de suporte e promoção de saúde de forma fácil e segura. A partir de um smartphone é possível ter acesso 

à cuidados médicos à distância através de uma interface simples e intuitiva.

1. Canais de Contato: Modelo de operação omnichannel, oferecendo o canal de atendimento com médicos e enfermeiros, 

7 dias por semana, de acordo com a preferência do usuário:

- WhatsApp
- SMS
- Vídeo
- Telefone



2. Principais Funcionalidades

• Consulta por vídeo com médicos (imediata ou agendada);

• Prescrição digital através do e-mail;

• Emissão de atestado médico digital através do e-mail;

• Triagem com chat automático;

• Monitor de saúde com contador de passos, ingestão 

hídrica, IMC e calorias perdidas;hídrica, IMC e calorias perdidas;

• Canal de atendimento (0800) 24 horas, 7 dias por semana;

• Não requer aparato tecnológico por conta da contratante, basta

o beneficiário ter um smartphone que possuirá acesso às consultas via vídeo.



VÍDEO CONSULTA
EM ANDAMENTO

HISTÓRICO DE
CONSULTA

TRIAGEM COM
CHAT AUTOMÁTICO

MONITOR DE
SAÚDE

3. Jornada COVID-19: diante do cenário de alerta frente a atual pandemia de COVID 19, o uso da medicina à distância foi reg-

ulamentado no Brasil, de acordo com a Portaria 467 do Ministério da Saúde. A Telemedicina é mais uma ação primordial 

para o a continuidade do suporte médico, além de reduzir a circulação de pessoas e a exposição ao vírus.



A jornada no Teladoc App contempla:

• Dúvidas frequentes sobre COVID-19;

• Chatbot para dúvidas com transbordo humano via WhatsApp;

• Ligação telefônica para linha de atendimento médico;

• Consulta médica por vídeo;

• Localização dos serviços de saúde próximos ao usuário, como hospitais e

farmácias.farmácias.



4. Equipe Técnica: médicos da família são responsáveis pelas orientações e condução de todos os casos. Capacitados a acol-

her o paciente em nome da empresa e garantir que a demanda e expectativa de cada ligação sejam atendidas e encaminha-

das adequadamente. Esse canal que tem como objetivo o acolhimento das demandas de saúde e utilizam metodologias de 

atendimento como:

• Exame físico à distância (orientado ou referido); 

• Informações referentes a doenças, tratamentos, prevenção e promoção da saúde;

• Script de atendimento;

• Aconselhamento sobre preparo e realização de exames médicos;

• Telepropedêutica;

• Assessoria para compreensão de relatórios médicos, terminologias médicas, de avaliação e diagnósticos;

• Suporte de decisão clínica;

• Protocolos clínicos;



• Acompanhamento pós-internação;

• Informação sobre vacinação, campanhas de saúde (ativas, exemplo

Dengue);

• Informações sobre programas de vacinação em caso de viagens ao exterior;

• Monitoramento de pacientes crônicos, com foco em adesão ao tratamento;

• Orientação nas urgências e emergências;

• Condução e acompanhamento (por telefone) dos casos de urgências e• Condução e acompanhamento (por telefone) dos casos de urgências e

emergências;

• Acionamento de APH terceirizado e acompanhamento.



Suporte de equipe de enfermagem:

• Acolhimento dos beneficiários em caso de dúvidas, impasses antes, durante e após a vídeo orientação;

• Monitoramento clínico dos usuários;

• Interação com a equipe médica, priorização de casos urgentes;

• Comunicação com a equipe de tecnologia para apontamento de correções e melhorias;

• Encaminhamento ou direcionamento para a rede credenciada ou preferencial definida pelo cliente;

• Serviços ativos de avaliação de satisfação (NPS) por SMS, telefone ou e-mail.• Serviços ativos de avaliação de satisfação (NPS) por SMS, telefone ou e-mail.



ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL

 O Serviço de Assistência Residencial tem como objetivo, a realização serviços 

na residência habitual do Segurado, em caso de evento previsto ou problema 

emergencial, Roubo ou Furto Qualificado, Incêndio, Raio ou Explosão, 

Dano Elétrico, Desmoronamento, Vendaval, Granizo ou Fumaça, 

Alagamento, Impacto de Veículos, Queda de Aeronaves. 

 Problema Emergencial evento súbito, inesperado, ocasionado pela 

danificação ou desgaste de materiais no imóvel, que exige um atendimento danificação ou desgaste de materiais no imóvel, que exige um atendimento 

imediato para evitar a seriedade dos danos ou diminuir suas consequências, 

em caráter exclusivamente reparatório. 

SERVIÇOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DANOS EM FECHADURAS OU CHAVES.









ATENDIMENTO





ACIDENTES PESSOAIS (AP)

 O seguro AP é um produto com a garantia de proteger o cliente, 

trazendo conforto e tranquilidade através de exclusiva cobertura em 

caso de acidente que garante ao segurado ou aos seus beneficiários o 

pagamento da importância segurada contratada, em caso de ocorrência 

de evento coberto.

 Considera-se como acidente pessoal o evento com data caracterizada, 

exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador 

de lesão física que, por si só, e independentemente de qualquer outra 

causa, tenha como consequência direta a morte ou invalidez permanente 

total ou parcial do segurado, ou que torne necessárioo tratamento médico.



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
SAIBA MAIS SOBRE ESTE PRODUTO

Garantia de pagamento de indeni-

zação em caso de morte por acidente 

pessoal coberto.
Morte acidental

em acidente

pessoal coberto.

Invalidez gerada

em acidente

pessoal coberto.

ÂMBITO GEOGRÁFICO

O seguro dará cobertura por todo o Globo Terrestre.

Todos os segurados do AP Premiado farão parte de títulos de 
capitalização que darão direito a concorrer 1  prêmio de 
R$20.000,00 bruto mensais, conforme regulamento disponibi-
lizado pela +Vantagens.

Garantia do pagamento de indeni-

zação relativa à perda, redução ou à im-

potência funcional definitiva, total ou 

parcial, de um membro ou órgão em 

virtude de lesão física, causada por aci-

dente pessoal coberto.

MORTE ACIDENTAL (MA)

INVALIDEZ PERMANTE POR
ACIDENTE (IPA)






