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Equipe envolvida

Felipe Araújo de Britto – Especialista em TI

Fernando Henrique Silva Amorim – Gestor da Atenção Domiciliar

José Geraldo Andrade de Souza – Gestor de TI em Saúde

Tatiana Bebiano Martins – Supervisora de Enfermagem







Clínica Unimed Pleno – Unidade Pedro I



Equipe externa de 148 profissionais de saúde.

Cerca de 3,5 mil pacientes atendidos em BH e região 
metropolitana.

Média de 10 mil visitas realizadas por mês.

Prestar assistência domiciliar humanizada, desenvolver ações de 

prevenção e redução de agravos à saúde e garantir conforto na finitude 

de vida  com qualidade, segurança e eficiência.

Missão do Serviço de 

Atenção Domiciliar Unimed 



Implantar um sistema para aumentar a eficiência e melhorar 

o serviço na Atenção Domiciliar Unimed. 

A solução deverá reduzir custos, facilitar o atendimento de 

intercorrências, melhorar o cuidado aos pacientes e ajudar a 

diminuir as idas desnecessárias ao pronto-atendimento.

Objetivo de adoção do aplicativo



Desafios 

Gerenciar intercorrências 
clínicas.

Administrar uma equipe grande e 
descentralizada.

Diminuir o retrabalho da 
equipe externa.



Preparação e ações 

Solução escolhida: 
SaaS – Composto de 

site e aplicativo.

Customização para 
permitir a coleta de 
dados clínicos e a 
gestão do plano de 

cuidados.

Substituição dos 
notebooks por 
SmartPhones.

Avaliação de soluções 
disponíveis no mercado.



Internet

Os dados coletados 

são enviados para os 

servidores na Internet

Usuários em campo 

executam as visitas

Solução adotada



Internet

Dados coletados ficam 

disponíveis via Web

Solução adotada 





Solução – Atendimento de intercorrência 

Paciente solicita o atendimento 

do Serviço de Atenção Domiciliar. 

Equipe interna analisa demanda



Solução – Atendimento de intercorrência 



Resultados 

Cumprimento do plano 

de cuidados aumentou 
81%.

Eliminação de custo 
com notebooks. 

91% do corpo clínico 

ficou satisfeito com a 
solução.

Aumento médio de 11% 

da capacidade produtiva 
da equipe externa.

Agilidade e facilidade no 

atendimento das 

intercorrências e na 
gestão da equipe.

Contribuição na 

diminuição de 14% nas 

idas ao pronto 
atendimento.


