Se viver é uma arte,
qualidade de vida é nossa o a-prima!

A SAÚDE BRB
A visão de futuro da SAÚDE BRB é ser referência como uma autogestão sólida e sustentável, comprome ida com a saúde
integral de seus beneﬁciários e com os obje ivos das patrocinadoras. A sustentabilidade da Caixa de Assistência passa pelo
inves imento em atenção primária, pelo estímulo ao uso consciente do Plano e pela prá ica do cuidado preven ivo e
con inuado. Essas soluções, além de resultarem em melhores condições assistenciais aos beneﬁciários, produzem também
re lexos na economia de recursos.
Solidez e Sustentabilidade
A sustentabilidade da SAÚDE BRB depende de gestores, beneﬁciários, prestadores e patrocinadoras, na medida em que o
sistema de autogestão, sem ﬁns lucra ivos, beneﬁcia de forma igualitária a todos os públicos relacionados. Mais que
disponibilizar uma excelente rede de prestadores, a SAÚDE BRB tem preocupação con inuada com o bem-estar de seus
beneﬁciários. Além de primar pela transparência e gestão responsável, a Ins ituição promove ações preven ivas que reduzem
os gastos assistenciais. Tal prá ica não só promove a qualidade de vida dos associados, como também, por evitar o adoecimento,
propicia re lexos posi ivos na saúde ﬁnanceira da Ins ituição.
Atenção à Saúde Integral
Cada vez mais, busca-se consolidar a atenção
primária, a qual consiste num conjunto de ações de
saúde que estabelecem o vínculo do usuário à equipe
interdisciplinar da Clínica, de forma integral e
contínua. Com esse propósito, desenvolvem-se
programas e projetos de prevenção de riscos e
promoção de boas condições de vida. Essa estratégia
resulta em sa isfação e efe ividade.
Retorno às Patrocinadoras
A gestão da assistência à saúde dos empregados e de
seus dependentes cons itui uma importante
ferramenta de Gestão de Pessoas e serve, também, de
instrumento de mo ivação e de melhoria do clima
organizacional. Representa, ainda, uma ação efe iva
de responsabilidade social das patrocinadoras com os
empregados da Corporação.

Clínica SAÚDE BRB
A Clínica SAÚDE BRB nasceu com uma proposta de atuação diferenciada, com foco na atenção
primária, e tem provado que a prevenção é a forma mais eﬁcaz de se manter saudável e de se
viver bem.
Sua principal meta é o monitoramento da saúde integral e con inuada dos usuários e o
inves imento na prevenção. A atuação da Clínica ocorre por meio de programas e projetos
que aproximam a Caixa de Assistência de seus beneﬁciários, e possibilitam a troca de
experiências enriquecedora para a constante construção de um modelo mais eﬁcaz de atenção à
saúde, que envolve serviços preven ivos, cura ivos, reabilitadores e de promoção da saúde. São eles:

Viver pra
Valer

Es imula a criação de hábitos saudáveis, tornando o beneﬁciário protagonista do próprio cuidado e da
preservação de sua saúde. Envolve monitoramento ambulatorial para beneﬁciários do Plano e
assistência domiciliar para idosos, deﬁcientes e doentes crônicos com problemas de mobilidade.

Integra ações direcionadas aos empregados a ivos das Patrocinadoras por meio de grupos
opera ivos, desenvolvidos nas dependências de lotação dos par icipantes.

Viver Melhor

Programa de gerenciamento de casos des inado a aposentados, dependentes e empregados das
Patrocinadoras, que seguindo os moldes da ANS, promove visitas domiciliares de acompanhamento
interdisciplinar de doentes crônicos visando à prevenção de agravamentos que a doença pode causar.

Desenvolvido pela equipe de ginecologistas, visa a es imular a educação em saúde e prevenção
relacionadas ao mundo feminino. Consiste na realização de exames preven ivos, consultas de
aconselhamento e planejamento familiar.

Previne
Homem

Empresa
+Saudável

Previne
Mulher

Voltado aos homens com foco na prevenção de doenças, no estímulo ao autocuidado e no
monitoramento constante da saúde masculina. Ainda está sendo implementado.

Em fase de desenvolvimento. Será des inado a pacientes que fazem tratamento contra o câncer.

Força de Viver

Tem o obje ivo de compar ilhar estratégias de
promoção e educação em saúde, prevenção
de doenças e melhoria da qualidade de
vida por meio de três módulos –
Educação em Saúde e Socialização,
Proﬁlá ico e Terapêu ico.

em

Viver

Preven ivo anual em que, na data de seu
Saúde aniversário, o beneﬁciário aposentado e
em Dia dependentes acima de uma faixa etária
determinada são convidados a realizar
exames laboratoriais e de imagem para prevenir riscos à
saúde e evitar agravamento de doenças, seguidos de
consultas com especialistas da Clínica.
Envolve monitoramento interdisciplinar de
fatores de risco cardiovascular e
consultas de acompanhamento com
cardiologista. Está em fase de desenvolvimento.

VitaCor

Des inado aos empregados que
desejam parar de fumar, com
acompanhamento de equipe
mul idisciplinar. U iliza como
proposta de intervenção a Terapia Cogni iva
Comportamental numa abordagem cole iva, podendo ser
associada ao tratamento farmacológico.

Respirar

Promove reeducação alimentar, nutrição
funcional e hábitos alimentares mais
saudáveis. Seu obje ivo é sensibilizar e
conscien izar os beneﬁciários e
empregados das Associadas Patrocinadoras do Plano sobre
a correlação entre alimentação, promoção da saúde e
prevenção de doenças. Engloba o atendimento no
consultório e em domicílio, bem como o desenvolvimento
de grupos opera ivos no próprio ambiente de trabalho.
Importante instrumento que busca
Inventário traçar o perﬁl epidemiológico dos
de Saúde empregados. Os dados coletados
norteiam a oferta de programas e
projetos para a promoção da saúde.
Grupos opera ivos com o propósito de
favorecer a criação de ferramentas para
que os empregados tenham condições
emocionais e adapta ivas para lidar com o estresse.

Manejo de
Estresse

Tem o propósito de instrumentalizar os
gestores da Organização para o
gerenciamento de con litos e
reconhecimento dos sinais e sintomas
de adoecimento do grupo de colaboradores.

Liderança
comSaúde

Saiba como u ilizar os serviços oferecidos pela Clínica SAÚDE BRB
Por meio de equipe interdisciplinar, a Clínica SAÚDE BRB disponibiliza serviço personalizado que vai do acolhimento ao
cuidado e, caso necessário, encaminhamento a especialistas credenciados. Oferece atendimento por psiquiatras, geriatras,
ginecologistas, urologistas, cardiologistas, médicos de família, clínicos gerais, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos,
nutricionistas. Para u ilizar o serviço, é necessário se inscrever em algum programa preven ivo ofertado pelas Patrocinadoras.
O atendimento prestado, de consultas a programas, é gratuito, sem incidência de copar icipação.

Consultas
Para consultas, basta agendar previamente por telefone ou direto
na recepção da Clínica. Podem se consultar os beneﬁciários do
Plano de Saúde, maiores de 18 anos, seus dependentes, inclusive em
cumprimento de carência. Antes da consulta, é feito o acolhimento
pela equipe de enfermagem nas salas de pré-consulta.
Grupos Opera ivos
São des inados aos empregados a ivos das empresas do Grupo BRB,
mesmo que não beneﬁciários do Plano de Saúde. Os grupos são
desenvolvidos no próprio ambiente da patrocinadora pelos
proﬁssionais de saúde da Clínica. Os não associados que
par iciparem de grupos opera ivos terão direito a uma consulta de
orientação.
Pronto Consulta
Atendimento exclusivo a beneﬁciários do Plano de Saúde, mediante marcação prévia por telefone. Antes da consulta é feita
avaliação preliminar por um proﬁssional de enfermagem. Em casos de emergência, os beneﬁciários devem dirigir-se
diretamente a um hospital da rede credenciada.
Psicologia
Os atendimentos feitos por psicólogos são restritos às seguintes modalidades: grupos opera ivos, acolhimentos em situações de
crise, apoio a equipes ví imas de violência e encaminhamentos para terapia breve, a critério dos médicos da Clínica SAÚDE
BRB. As terapias de média a longa duração devem ser realizadas na rede credenciada.
Nutrição
As consultas são agendadas mediante encaminhamentos de médicos da Clínica.
Pós-Consulta
Após atendimento presencial, a Clínica poderá fazer, exclusivamente para beneﬁciários, itulares e dependentes, marcação de
consultas e exames que foram solicitados pelos proﬁssionais de saúde.
Atendimentos Domiciliares
Os atendimentos domiciliares são restritos a beneﬁciários vinculados ao Programa Viver Melhor.
Assistência Social
Atendimento aos beneﬁciários, quando for necessária a intervenção em questões sociais que digam respeito ao processo saúde
e doença, contribuindo, assim, para melhoria da qualidade de vida.
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Venha conhecer e usufruir esse benefício
colocado à sua disposição!

Atendimento de 2ª a 6ª feira das 7h30 às 21h
SGAS 902, Edifício Athenas, Entrada A, Sala 215
(61) 3029-6363
www.saudebrb.com.br
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