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O que é a Atenção Domiciliar da Unimed-BH

O serviço de Atenção Domiciliar da Unimed-BH oferece assistência, mensalmente, a cerca de 

4.500 clientes que apresentam dificuldades em se deslocar para clínicas e hospitais. 

Mais de 24.000 visitas são realizadas, por mês, 

pelos nossos profissionais de saúde. Os 

atendimentos em domicílio abrangem 

prevenção e tratamento de doenças, 

reabilitação, orientação dos cuidadores e 

cuidados paliativos.

A maioria dos clientes são idosos frágeis, com 

mais de 80 anos, que são acompanhados nas 

suas residências ou em Instituições de Longa 

Permanência (Casas de Idosos), por uma equipe 

de médicos, enfermeiros, psicólogos, 

fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, 

e assistentes sociais.



Contexto da Pandemia de COVID-19

A pandemia de COVID-19 apresentou diversos desafios para a Unimed-BH. A Cooperativa adotou uma 

estratégia de adequação da sua estrutura de serviços e da atuação de seus profissionais para seguir 

oferecendo a melhor assistência aos clientes de forma efetiva e alinhada à nova realidade. 

Como manter todos os cuidados a esse grupo de clientes 

vulneráveis, garantindo SEGURANÇA, AGILIDADE, 

RESOLUTIVIDADE em uma JORNADA DE EXCELÊNCIA?

Como garantir o distanciamento social e todas as medidas 

de segurança, evitar o deslocamento dos clientes da 

Atenção Domiciliar às unidades hospitalares e, ao mesmo 

tempo lidar com o medo dos clientes de receber 

profissionais de saúde em casa?
Campanha interna para reconhecimento dos profissionais de saúde da 

Unimed-BH. Na foto, médica cooperada da Atenção Domiciliar.

A Atenção Domiciliar foi uma das frentes de 

adaptação. Foi preciso reinventar o serviço.

PRINCIPAIS DESAFIOS



Inovação: oferecer assistência à distância

Médicos e enfermeiros realizam atendimento por meio 

de vídeo chamada, 7 dias por semana.

Tecnologia 100% desenvolvida pela Unimed-BH 

Aproximandamente 25 mil atendimentos em 

3 modalidades: Teleorientação, Telemonitoramento e 

Teleconsulta

Redução das visitas domiciliares e garantia da 

continuidade do atendimento com cuidado, qualidade e 

segurança.

Diante dos desafios apresentados pelo contexto da pandemia, unimos tecnologia 

e inovação para criar a Telessaúde Domiciliar, no final de março de 2020. 

Diferenciais do serviço:

Dra. Tatiana Casagrande e Dra. Lílian Gontijo médicas 

cooperadas da Atenção Domiciliar.



Inovação: oferecer resposta rápida em domicílio

Outra iniciativa de inovação na Atenção Domiciliar, diante do contexto da pandemia, foi a organização dos 

TIMES DE RESPOSTA RÁPIDA, para atendimento aos clientes em domicílio nas situações classificadas como 

prioritárias e para coleta de exames para COVID-19.

Quando o cliente liga na Telessaúde Domiciliar e é 

confirmada a necessidade de atendimento, um Time de 

Resposta Rápida é enviado ao domicílio com o propósito 

de solucionar a demanda no local, sempre que possível.

Quando é identificada suspeita de COVID-19, é oferecida a 

coleta de exame diagnóstico em casa, com resultado em 

24 horas – COMODIDADE e SEGURANÇA para o cliente.

Os atendimentos do TIME DE RESPOSTA RÁPIDA têm uma 

RESOLUTIVIDADE DE 91% em domicílio.  

Veículos utilizadas no deslocamento do 
Time de Resposta Rápida

De março a setembro, foram realizados mais de 

2 mil atendimentos da nossa equipe móvel, incluindo 

1.300 coletas domiciliares de exames para COVID-19



Monitoramento e apoio especial às “Casas de Idosos”

Dos clientes acompanhados pela Atenção Domiciliar, mais de 800 residem em 194 INSTITUIÇÕES DE LONGA 

PERMANÊNCIA (Casas de Idosos). Nesta frente de atuação, também foram realizadas adaptações no formato 

de atendimento para seguirmos oferecendo a melhor experiência aos clientes. 

Diante do maior risco para esse público, todos 

passaram a ser monitorados por uma equipe 

exclusiva de enfermeiros, garantindo que as 

demandas fossem prontamente atendidas.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de 

BH, a equipe trabalhou em busca de diagnóstico 

precoce e estratégias de isolamento com objetivo de 

evitar a propagação de COVID-19 nesses locais. Sempre 

que necessário, a internação ágil dos clientes era 

providenciada.



Capacitação da equipe e orientação aos familiares

CAPACITAÇÃO e COMUNICAÇÃO ASSERTIVA foram mais duas frentes de atuação da Atenção 

Domiciliar, o que proporcionou SEGURANÇA aos clientes, 

seus cuidadores e profissionais de saúde.

Guias para uso dos 

Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) 

nos atendimentos em 

domicílio

ORIENTAÇÃO DOS FAMILIARES E CUIDADORES com 

materiais de comunicação on-line e impressos.

TREINAMENTOS para a equipe de profissionais 

de saúde da Atenção Domiciliar.



Resultados da estratégia de inovação no 

modelo da Atenção Domiciliar 

Redução de 

32%
na taxa de ida ao pronto-

socorro dos hospitais próprios 
da Unimed-BH ou 

credenciados

Redução de 

21%
na taxa de internação 

hospitalar

Redução de 

16%
na taxa de reinternação 
hospitalar em 30 dias



Como avaliamos a experiência do cliente? 

As ações tiveram grande impacto na EXPERIÊNCIA DO CLIENTE e foram 

refletidas no indicador NPS. A partir de junho deste ano, a nota mensal alcançou 

o patamar de 90, mantendo-se neste nível por três meses consecutivos. 
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A melhor experiência na visão dos clientes

Diariamente, recebemos feedback dos nossos clientes durante os atendimentos 

que demonstram a satisfação com as adequações dos serviços da 

Atenção Domiciliar no contexto da pandemia. 

“Maravilhoso, parabéns! Nos momentos mais 
difíceis, vocês presentes ao nosso lado! A Unimed-BH 
não passa somente profissionalismo, mas também, 
carisma e segurança para os doentes e familiares. 
Um simples obrigado, mas de coração!”

“Segurança, profissionalismo, sensibilidade e, 
especialmente, a competência e o olhar 
humano das profissionais que atendem 
minha mãe. São brilhantes!!!”

“A atenção dos profissionais e a possibilidade de 
evitar o deslocamento de pessoas idosas com 
grande dificuldade de mobilidade aos consultórios.”

“Serviço muito importante em função da limitação dos 
idosos nas locomoções pra consultórios. A saúde básica, 
sinais e sintomas, são monitorados pela equipe, exames 
são solicitados garantindo maior tranquilidade para o 
familiar.”

Preservamos o sigilo dos dados dos clientes, não identificando dos autores dos depoimentos. 


