
NOVAS PE RSPECTIVAS 

PARA A SAÚDE D O FUTURO.

ATENÇÃO INTEGRAL
À SAÚDE



O momento é de transformação para que se faça a transição 

de um modelo de atenção à saúde ainda predominantemente 

hospitalocêntrico e desarticulado, para outro em que se privilegie 

a redução da fragmentação do cuidado, mais equitativo e com 

retorno do investimento sob a ótica da qualidade de vida e melhores 

resultados em saúde. 

Há um grande desafio à gestão, impondo profunda mudança cultural, 

capaz de gerar uma nova percepção de valor agregado em saúde, 

com foco na atenção integral, mantendo-se, ao mesmo tempo, 

a excelência até aqui conquistada nos serviços, que doravante 

passam a também se integrar com as novas iniciativas e fortemente 

articuladas em rede, sustentada por robustos sistemas de registro 

eletrônico em saúde. 

Nesse sentido, a Unimed do Brasil e a Faculdade Unimed uniram 

esforços para fornecer as ferramentas ideais para a implementação 

adequada do modelo de Atenção Integral à Saúde.

CONSTRUINDO UM SISTEMA 
ONDE TODOS SE BENEFICIAM



Possibilita, ao Sistema Unimed, resultados em saúde 

comparáveis às melhores experiências do mundo, por meio 

da introdução das práticas de APS - Atenção Primária à Saúde 

- atuando tanto como porta de entrada quanto elemento 

central do sistema, regulando-o;

Contribui para que o sistema seja mais sustentável, oferecendo 

uma atenção à saúde integrada e mais acessível à população, 

mais eficiente e centrada no paciente;

Oferece maior competitividade às Unimeds no mercado de 

saúde suplementar, aumentando sua participação nele;

Promove equilíbrio do custo assistencial em  médio e longo 

prazo;

Aumenta o grau de atenção e de aderência dos clientes quanto 

ao autocuidado, reforçando ações de promoção à saúde e 

fidelizando-os aos programas de prevenção de doenças;

Traz melhoria da qualidade assistencial, com mais segurança 

e melhores indicadores clínicos;

Viabiliza um sistema de saúde com mais equidade e que 

propicia uma melhor experiência do indivíduo junto à rede, 

a partir de um percurso assistencial orientado, de forma a 

gerar adequado valor agregado em relação ao plano de saúde. 

POR QUE O NOVO MODELO 
DE ATENÇÃO INTEGRAL  

À SAÚDE?



O Comitê de Atenção Integral à Saúde – CAS tem como 

objetivo  promover a discussão e o planejamento estratégico 

relativo às inovações no modelo de atenção integral, além 

de padronizar e normatizar as ações em áreas correlatas 

(Medicina Preventiva, Home Care, Gerenciamento de Crônicos, 

entre outras) e estabelecer diretrizes que as favoreçam. 

Este grupo é gerenciado pela Unimed do Brasil e é composto 

por diversas Unimeds. A diversidade das equipes que compõem 

o CAS possibilita a proposição de ações estratégicas e 

definição de diretrizes aderentes às diferentes realidades 

do cenário de saúde no país. 

ATENÇÃO INTEGRAL
À SAÚDE

COMITÊ DE

AÇÕES QUE LEVAM A 
RESULTADOS EFICIENTES



SOLUÇÕES 
EDUCACIONAIS

Conheça nossos cursos, consultorias e soluções, objetivando 

preparar as Cooperativas e seus profissionais para este momento 

de grande transformação do Sistema Unimed.



SOLUÇÕES 
EDUCACIONAIS

A especialização visa capacitar médicos cooperados e 

enfermeiros do Sistema Unimed* sobre os princípios e 

características da Atenção Integral à Saúde para prestar 

atividades assistenciais aos clientes das Unimeds de origem. 

Além disso, objetiva demonstrar a utilização das ferramentas 

tecnológicas para gerenciamento do cuidado individual e 

populacional, bem como capacitar os profissionais na prática 

clínica da atenção primária à saúde, com base nas melhores 

evidências e sob a ótica da epidemiologia clínica.

* Excepcionalmente poderão participar outros profissionais da 
saúde, mediante análise curricular.

Modalidade: Pós-graduação 

Carga horária: 368 horas

Público-alvo: Médicos e enfermeiros do Sistema 

Unimed*

ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE



O curso visa reforçar, junto aos profissionais da saúde da 

cooperativa, as ações  voltadas ao modelo de Atenção Integral 

à Saúde, com foco na atenção primária, com o intuito de 

propiciar tanto a atualização do conhecimento técnico quanto 

proporcionar à Unimed maior competitividade no mercado de 

saúde suplementar, a partir da identificação de oportunidades 

de melhoria.

PRINCÍPIOS E SERVIÇOS DE 
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Modalidade: Aperfeiçoamento 

Carga horária: 144 horas 

Público-alvo: Profissionais da Unimed 

que atuam na área



SOLUÇÕES 
EDUCACIONAIS

Com o intuito de sensibilizar os profissionais que atuam 

nas Unimeds acerca da importância da implementação do 

modelo de Atenção Integral à Saúde, este dinâmico curso 

contextualiza o processo de mudança, apresenta os principais 

conceitos do tema, além de ressaltar as ferramentas e ações 

primordiais a serem adotadas na cooperativa.  Promove 

grande interação entre alunos e professor a partir de uma 

metodologia que privilegia o debate por meio de análise de 

situações e resultados colhidos no próprio Sistema Unimed.

ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
CONCEITOS E DIRETRIZES PARA A 
IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA UNIMED

Modalidade: Curta duração 

Carga horária: 12 horas 

Público-alvo: Profissionais do Sistema Unimed



A palestra com 02 horas de duração visa demonstrar, de forma macro, o 

cenário que impõe a mudança do modelo de atenção à saúde, a partir da 

apresentação das melhores referências mundiais em sistemas de saúde, 

contextualizando o tema e alinhando-o à realidade da saúde suplementar 

brasileira, focando o conceito de Atenção Integral à Saúde e seus benefícios 

para as cooperativas. Já a oficina (04 a 06 horas) aprofunda a discussão 

apresentando, de maneira meso e micro aos participantes, os conceitos, 

benefícios e estratégia da implementação do modelo de Atenção Integral à 

Saúde no Sistema Unimed, numa dinâmica calçada em exercícios a partir da 

avaliação de casos de sucesso do próprio Sistema.

SENSIBILIZAÇÃO DE GESTORES 
E DIRIGENTES PARA A ATENÇÃO 
INTEGRAL À SAÚDE

Modalidade: Palestra e/ou oficina 

Carga horária: Pode variar de 02 a 06 horas, de acordo com a necessidade 

de cada Unimed, adaptando-se às necessidades da diretoria  

Público-alvo: Dirigentes e Gestores do Sistema Unimed



Esta consultoria visa analisar, propor e validar o perfil de 

utilização e nível de risco da carteira (primária, secundária e 

terciária), trabalhando ferramentas e melhores práticas para  

o gerenciamento. Inclui os principais tipos de programas de 

prevenção necessários para reduzir a sinistralidade e obter 

melhor equilíbrio do custo assistencial, a partir da Atenção 

Integral à Saúde, com foco na coordenação do cuidado.

Modalidade: Consultoria 

Carga horária: Varia de acordo com a 

necessidade da cooperativa 

PROMOÇÃO À SAÚDE  E 
PREVENÇÃO DE RISCOS E 
DOENÇAS 
GESTÃO DO RISCO EM SAÚDE

SOLUÇÕES 
EDUCACIONAIS



Caso sua Unimed tenha uma 

necessidade específica de atuação, 

solicite um curso personalizado.

SOLUÇÕES
CUSTOMIZADAS

SOLUÇÕES 
CUSTOMIZADAS



Para mais informações: 

0800 70 21 301 

comercial@ faculdadeunimed.edu.br
faculdadeunimed.edu.br


