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Quem somos nós? 
•  A SOBRAMFA, através de seu  braço assistencial/ 

clínico há 27 anos empenha-se em promover o 
atendimento integral do paciente – o paciente visto 
como um todo – e o desenvolvimento do médico com 
enfoque humanista. 
•  Tudo isso aplicado aos serviços médicos ambulatoriais, 

hospitalares, a pacientes institucionalizados  e em 
domicílio.  

•  Temos o foco de atuação no atendimento clínico geral, de 
pacientes crônicos, de idosos, de cuidados paliativos, em 
programas de longevidade.  

•  Toda a base acadêmica de ação da nossa empresa baseia-
se na filosofia de ação médica da SOBRAMFA. 
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Nossos Parceiros:  
Hospitais 





Nossos Parceiros:  
Hospital São Cristóvão 

•  12 anos de parceria 

•  Centralização de cuidados para 
pacientes com alta sinistralidade  

•  1600 pacientes sob cuidado atual  



Nossos Parceiros 
Hospital São Cristóvão:  

Programas 

•  Em todos os programas: Cuidado integrado - 
Ambulatório + Internação – Sistema Fechado  

•  Serviço de Medicina Integral (SMI) – Pacientes com alta 
sinistralidade, reinternações, poliespecialidades, sem 
referência: Centralização e Racionalização do Cuidado: 
Redução do sinistro, com alta satisfação e sem ruído.  

•  Cuidados Paliativos:  Equipe de referência de todo o 
hospital – proporcionalidade e comunicação para cuidado 
compassivo 

•  Programa Idoso Bem Cuidado (IBC) – Agência 
Nacional de Saúde (ANS) à Prevenção e seguimento 
baseado em evidência para idosos a partir dos 59 anos.  



Nossos Parceiros:  
Hospital Nove de Julho 

•  15 anos no atendimento clínico em 
internação 

•  5 anos do Programa de 
Longevidade 
 



Nossos Parceiros 
Hospital Nove de Julho:  
Programa de Longevidade 

•  Viver mais e melhor!  
•  Pacientes a partir dos 50 anos  
•  1o Passo: Consulta com o médico da 

longevidade (Médico da SOBRAMFA)  
•  Consultas periódicas com foco na 

prevenção geral e no cuidado de 
doenças que já estiverem presentes. 

•  Atividades:  
•  Caminhadas 
•  Dança e Pilates   
•  Palestras gratuitas  
•  Clube da Leitura  
•  Oficina da memória 
•  Arteterapia  
•  Cine9- cinema dentro do Hospital.  

•  Palestras para Cuidadores de Alzheimer - 
Em parceria com a Associação Brasileira 
dos Cuidadores de Alzheimer (Abraz) 



Nossos Parceiros:  
Hospitais 

•  4 anos de Parceria 

•  Equipe de Clínca Médica do PLASAC- 
plano de saúde próprio do hospital  

•  Atendimento em Internação e 
ambulatório 

•  Ambulatório pós-alta 

•  Cuidados Paliativos 

•  Redução do tempo de internação, 
reinternações e passagens no Pronto- 
socorro  

•  Diálogo com as especialidades e 
condução do caso até o desfecho. 



Nossos Parceiros:  
Residenciais para Idosos 



Nossos Parceiros:  
Residenciais para Idosos 

•  Consulta com todos os hóspedes da casa a cada semana ou mês 
•  Resolução diária das intercorrências e queixas clínicas dos pacientes 
•  Presença médica todos os dias da semana 
•  Cobertura 24 horas 365 dias no ano para eventuais emergências e para 

fazer atestado de óbito 
•  Reuniões com as famílias do hóspede 
•  Reunião multidisciplinar semanal para debater os pacientes com maior 

necessidade ou problemas 
•  Diálogo com os médicos de referência das famílias por telefone ou 

presencialmente 
•  Execução de relatórios e receitas para facilitar a vida da família 
•  Intervenções médicas para prevenir hospitalização  
•  Relacionamento com hospitais para facilitar a comunicação e o tratamento  



Nossos Parceiros:  
Atendimento Ambulatorial 



Nossos Parceiros:  
Atendimento Ambulatorial 

Centralização de cuidados  Resolutividade  

Ambulatório in company: 
Elaboração, execução e 
acompanhamento de 
programas de promoção 
de saúde e detecção de 
doenças laborais e não 
laborais / Redução de 
sinistro e absenteísmo 

Cuidado racional com 
excelência, com base na 
Patient-Centered 
Medicine, aliado às 
evidências Clínicas.  





•  Inteligência clínica para tomada de decisões  
•  Suporte à equipe administrativa  
•  Contato com Médicos e demais profissionais  
•  Análise de rede credenciada ou para 

credenciamento 
•  Elaboração de programas e estratégias de 

cuidado populacional  

Nossos Parceiros:  
Gestão Clínica / Consultoria 



Obrigado.  

SOBRAMFA 2019 


