
- Atendimentos com uma equipe de
referência composta pelo Médico de
Família, Enfermeiro Gestor do Cuidado e
Equipe Multidisciplinar (Nutricionista,
psicólogo e fisioterapeuta).

- Plataforma web e aplicativo que
permitem o acesso ao seu plano de
cuidado, ao calendário com suas
consultas realizadas e agendadas, ao
chat com seu enfermeiro gestor de saúde
agendar consultas e muito mais.  

Beneficiário,
Pensando no seu bem-estar, saúde e resolutividade do cuidado, em parceria com a empresa
Clínicas D.O.C, disponibilizamos para você, e sua família, uma unidade virtual de de cuidado
para te atender quando necessário, equipe de saúde composta por médico de família,
enfermeiro gestor, nutricionista, psicólogo e fisioterapeuta, responsáveis por resolverem
mais de 80% das suas demandas de saúde, além de  proporcionar um cuidado coordenado
e personalizado.

Conheça alguns benefícios
oferecidos pela Clínicas DOC Virtual:

- Rede virtual composta por mais de 25 especialidades médica

- Central de teleorientação em saúde (Após às 18h, as ligações para a unidade
virtual são direcionadas para uma central, com enfermeiros, que darão
orientações e, sempre que necessário, realizarão agendamento com a equipe
de referência da Clínicas DOC no horário das 08 às 18h.);

A Atenção Primária à Saúde Virtual foi desenvolvida para ser a sua porta de entrada no
sistema de saúde, te acolhendo e acompanhando em todos os ciclos de vida (Passando
pela infância, fase adulta, até a 3ª idade). Com o cuidado coordenado promovemos a saúde
e bem-estar, além de melhorar a sua qualidade de vida.

O programa da APS não impede ou altera, de forma alguma, os
benefícios contratualizados do seu plano. 

Com a Clínica DOC, você e sua família passam a ter um cuidado integral,
personalizado e uma equipe de referência para chamar de sua! 

Telefone: (27) 2127-3363
Funcionamento da Clínica Virtual: 08h às 18h

Central de Teleorientação: Após às 18h


