
GERENCIAMENTO
DE DOENÇAS

MEDICINA PREVENTIVA



INTRODUÇÃO

Instruções de uso da cartilha

 Nesta cartilha contém informações sobre o 
funcionamento do Gerenciamento de Doenças e seus Programas 
específicos. 
 
 A cartilha é um instrumento para ter conhecimento sobre 
o Programa no qual o beneficiário foi inserido, sendo que a 
mesma contém espaço para informações sobre o paciente e um 
local específico para anotações sobre a sua doença atual, sinais 
vitais, medicamentos em uso, telefones importantes, lista de 
médicos e anotação das visitas de enfermagem a serem 
realizadas, bem como, o plano de cuidado a ser seguido como 
auxílio na recuperação do paciente.

- Deixe esta cartilha em lugares de fácil acesso, de preferência 
escolha um único lugar para guardá-la após as suas anotações.

- Apresente a cartilha para o profissional que realizar a visita 
domiciliar, cuidador(a) e familiares para que eles conheçam a 
importância no monitoramento de sua saúde.

- Aproveite e informe o local que você costuma guardá-la, para 
utilizarem as informações registradas em casos de emergência. 



- Nas páginas “Meu Dia”, coloque a data correspondente ao dia 
das anotações e seja sincero com as suas respostas.

- As anotações que você fizer na cartilha, auxiliarão os 
profissionais da saúde nas consultas a fazerem diagnósticos 
mais precisos.

- No caso de dores é importante anotar a parte/local do corpo, 
intensidade e horário da dor.

- No caso de surgimento de alterações na pele tais como: 
erupções, contusões, cortes, descreva os sintomas.

- Anote todas as suas dúvidas antes de ir para uma consulta.

- Durante uma consulta, anote todas as respostas e orientações 
do médico, prescrições, pedidos de exame e quaisquer outras 
informações importantes.

- Leve a cartilha sempre com você, seja para um passeio rápido ou 
uma longa viagem. Emergências podem surgir e as informações 
contidas nela serão de extrema importância.

- Mas atenção! Informações inseridas na cartilha não pretendem 
substituir o acompanhamento e aconselhamento médico. 
Estas devem ser utilizadas apenas como uma boa referência.



 O programa conta, com um conjunto de estratégias de 
educação em saúde, para os beneficiários da Unimed Fronteira 
Noroeste/RS, que objetiva proporcionar melhoria das condições 
de risco e estabilização da doença crônica. 

a) O paciente passará por avaliação para inclusão no Programa de 
Gerenciamento de Doenças Crônicas;

b) Classificação da complexidade;
c) Elaboração de um plano de cuidado para o paciente, contendo 

condutas e propostas, que possam ser desenvolvidas no 
domicílio;

d) Identificação de equipamentos e materiais que precisam ser 
providenciados;

e) Periodicidade de visitas de acordo com a necessidade, 
provenientes da seguinte forma:

 - Visitas quinzenais;
 - Visitas mensais;
 - Conforme necessidade e chamado;
 - Telemonitoramento a cada trimestre.
f) Serão seguidos protocolos de atendimento de acordo com a 

patologia.

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO
DE DOENÇAS CRÔNICAS:

MONITORAMENTO



 Este programa é oferecido aos usuários da Unimed, que 
necessitam de tratamento contínuo em domicílio. O serviço 
garante maior qualidade de vida frente a fragilidade de saúde do 
paciente, atendimento personalizado e a proximidade dos 
familiares, além de cuidados terapêuticos realizados de forma 
segura no ambiente domiciliar.

a) O paciente passará por avaliação para inclusão no Programa de 
Gerenciamento de Casos Complexos;

b) Classificação da complexidade;
c) Elaboração de um plano de cuidado para o paciente, contendo 

condutas e propostas, que possam ser desenvolvidas no 
domicílio;

d) Identificação de equipamentos e materiais que precisam ser 
providenciados;

e) Periodicidade de visitas de acordo com a necessidade, 
provenientes da seguinte forma:

 -  Visitas semanais;
 - Visitas quinzenais;
 -  Visitas mensais;
 -  Conforme necessidade e chamado;
 -  Telemonitoramento.
f) Serão seguidos protocolos de atendimento de acordo com a 

patologia.

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO
DE CASOS COMPLEXOS:

QUALIVIDA



       Poderão ser realizados os seguintes procedimentos a 
domicílio:

 ·  Consulta médica e de enfermagem;
 ·  Colocação de sonda vesical;
 ·  Troca de bolsa de colostomia, ileostomia e urostomia;
 ·  Manutenção e auxílio na alimentação enteral;
 ·  Oxigênio terapia;
 ·  Curativos de complexidade técnica;
 ·  Coleta de exames laboratoriais;
 ·  Acompanhamento com nutricionista e fisioterapeuta.

 · Participar de forma efetiva do programa;

 · Respeitar datas e horários agendados para as visitas;

 · Manter acompanhamento com seu médico assistente;

 · O rompimento de contrato com seu plano de saúde, implica na 
perda do benefício relacionado aos programas;

 · Cumprir com as metas estabelecidas pela equipe multiprofissi-
onal;

 · Zelar pelos equipamentos e materiais disponíveis para a reali-
zação dos trabalhos;

 · Informar sobre a desistência ou desinteresse em relação ao pro-
grama, assinando o termo de desistência.

REGRAS DE UTILIZAÇÃO



INFORMAÇÕES PESSOAIS
Nome:

Nome do pai: 
Nome do Responsável:
Endereço: Cidade:
Tel. residencial: Tel. Cel.:
Tipo sanguíneo: 

CPF: ID: 

Nº carteira Unimed: 

Nome da mãe:

HISTÓRICO DE DOENÇA ATUAL
DESCRIÇÃO:

SINAIS VITAIS
DATA PA HGT FC PESOFR



CONTROLE HORÁRIO DA MEDICAÇÃO
NOME DO 

MEDICAMENTO
HORÁRIO 

MANHÃ TARDE NOITEDOSAGEM



MEU DIA

DESCRIÇÃODATA SINTOMAS



ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM
ORIENTAÇÕESDATA



ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM
ORIENTAÇÕESDATA



ANEXAR PLANO DE CUIDADOS



ANEXAR PLANO DE CUIDADOS



VISITA DE ENFERMAGEM

DATA ASS. PROFISSIONALHORÁRIO 
MANHÃ TARDE



ANOTAÇÕES MÉDICAS
ORIENTAÇÕESDATA



ANOTAÇÕES NUTRICIONAIS

ANOTAÇÕES DE FISIOTERAPIA

ORIENTAÇÕES

ORIENTAÇÕES

DATA

DATA



ANOTAÇÕES GERAIS
DESCRIÇÃODATA



NOME NÚMERO

TELEFONES IMPORTANTES

NOME

LISTA DE MÉDICOS
NÚMERO TELEFONE



10 DICAS PARA UMA VIDA SAUDÁVEL

Evite refrigerantes
 e atenção aos sucos prontos.

Distribua melhor as refeições ao
 longo do dia. Tente se alimentar

 a cada três horasBeba bastante água
 ao longo do dia.

Não consuma alimentos muito calóricos

 no jantar, isso pode prejudicar o sono.

Prefira alimentos integrais em substituição aos 

carboidratos refinados. Os integrais levam mais tempo para

serem digeridos,  promovendo maior tempo de saciedade e

melhor funcionamento do intestino. 

Pratique atividades físicas,
 elas são fundamentais para promover

condicionamento, aumentar a longevidade
 e diminuir o estresse.

Só ingira medicações
 sob orientação médica.

Durma bem...
De 6 a 8 horas diárias.

Faça atividades que goste bastante,
 saindo da rotina. É uma ótima maneira
 de escapar do círculo de pensamentos 

e de manter a motivação.

Evite o cigarro e a
 bebida alcoólica.



 O Gerenciamento acontecerá de Segunda a Sexta-Feira, 
das 07:45h às 12:00h e das 13:30h às 18:00h.

 Havendo intercorrências fora deste horário, serão 
disponibilizados contatos telefônicos para possíveis 
esclarecimentos de dúvidas, ou o cuidador deverá procurar os 
hospitais de referência a seu critério.

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

Contato:
    Enfª Andreia Mosquer: 9664-6646 
    Enfª Ana Paula Barbieri: 9155-5258


