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INTRODUÇÃO 

 

 Fundada em 2000, a Intermed Home Care, é uma empresa de prestação 

de serviços domiciliares de atenção à saúde, praticando atendimentos e 

internações; formada por profissionais especializados e com larga 

experiência no segmento. A Intermed Home Care está registrada no 

CREMESP, e atua de acordo com os protocolos elaborados conforme as 

normatizações da área. Com sede localizada no interior paulista, sua área de 

abrangência e atuação atinge todo o estado de São Paulo, assim como os 

estados de Minas Gerais, Mato Grosso do sul e Paraná. 

 Dentro do conceito de que saúde deve ser prioridade de um país, a 

expansão no Brasil do mercado de Home Care é uma opção de se reduzir 

gastos com saúde, ampliando assim, a possibilidade de assistência aliada a 

mais conforto dos pacientes, rompendo desta forma os limites da internação 

hospitalar, permitindo que sua estrutura convencional transfira-se em um 

ambiente que prioriza o bem estar do paciente, a sua própria residência.  

Quase tudo que é feito em um hospital poderá também ser feito em casa, 

adequando e minimizando a utilização de serviços, exames e recursos 

existentes, trazendo redução de custos, e satisfação total para todos os 

envolvidos. 

 Assim sendo, a Intermed Home Care surge com o objetivo de prestar 

assistência domiciliar com qualidade e responsabilidade, buscando sempre um 

patamar de excelência, ajudando os pacientes a recuperar a independência no 

autocuidado e promover a qualidade de vida. 
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VISÃO 

 Ser reconhecida pelos nossos clientes, parceiros e colaboradores, 

como uma Empresa de Assistência Domiciliar de Excelência, aplicando 

recursos humanos e tecnológicos de ponta, aperfeiçoando e utilizando 

modernas técnicas de gestão empresarial, por meio do aprimoramento técnico 

e administrativo contínuo, superando desta forma as expectativas dos 

pacientes e familiares que são atendidos pela empresa em seu domicílio, 

sempre procurando minimizar custos e maximizar qualidade.. 

  

MISSÃO 

 Otimizar, integrar e equalizar recursos materiais e humanos, na 

atenção e tratamento humanizado ao paciente em seu ambiente familiar, com 

eficiência máxima, tempo e custos mínimos e satisfação total para todas as 

partes envolvidas. 
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SERVIÇOS  

 

Atendimento Domiciliar 

 Realizado no próprio domicílio do paciente, com quadros clínicos 

estáveis de baixa e média complexidade e portadores de doenças crônicas, 

por uma equipe de profissionais de saúde altamente habilitados, com visitas 

ou procedimentos, isolados ou periódicos, como alternativa ao atendimento 

ambulatorial, evitando internações hospitalares, por meio do controle efetivo 

da estabilidade clínica. 

 

Internação Domiciliar 

 Trata-se de um serviço de atenção à saúde, dado ao paciente em seu 

domicílio, em substituição ou alternativo à internação hospitalar, por equipe 

técnica habilitada multiprofissional, com estrutura logística de apoio e 

coordenada e supervisionada por médico, integrado a um programa de 

específico com essa finalidade. 

 

Gerenciamento de doenças crônicas 

 Programa que oferece uma assistência diferenciada baseada na 

prevenção  de doenças, complicações e descompensações de enfermidades já 

instaladas, amparados pela educação em saúde, pelo diagnóstico e tratamento 

precoce, que envolvem pacientes e familiares.  
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EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

• Médicos de Apoio 

• Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem 

• Fisioterapeutas 

• Psicólogos 

• Fonoaudiólogos 

• Terapeutas Ocupacionais 

• Assistentes Sociais 

• Nutricionistas 

• Farmacêutico 

 

CENTRO OPERACIONAL 

• Central de atendimento 24 horas 

•  Ambulâncias equipadas para remoções eletivas 

• Equipe de emergência 

• Farmácia própria 

• Equipamentos e Materiais específicos 

• Logística de distribuição de medicamentos 

• Serviços de atendimento ao paciente 

• Produtos nutricionais 

• Oxigenoterapia 
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VANTAGENS E BENEFÍCIOS 

Aos pacientes e Familiares 

• Evita o deslocamento frequente ao hospital;  

• O tratamento domiciliar com o convívio junto aos familiares, favorece 

a recuperação e qualidade de vida ao paciente, evitando-se os efeitos 

psicológicos negativos gerados pela internação hospitalar; 

• Evita riscos de infecção hospitalar 

• Proporciona um atendimento mais humanizado e personalizado; 

• Os familiares têm um maior esclarecimento da situação, sendo 

melhores orientados, com participação ativa no tratamento; 

• Manutenção da estabilidade clínica diminuindo as chances de 

hospitalizações frequentes. 

 

Aos Hospitais 

• Promove a rotatividade dos leitos e pacientes, com maximização dos 

resultados, propiciando a alta precoce de pacientes diagnosticados e 

em estabilidade clínica; otimizando a capacidade de ocupação dos 

hospitais.  



 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 

Aos Médicos 

• Segurança de que seu paciente receberá cuidados profissionais 

adequados, de acordo com suas prescrições; 

• Proporciona a preservação do vínculo entre o paciente e o médico 

assistente; 

• O profissional de saúde pode dar maior apoio e encorajamento, 

aumentando, assim, as chances do paciente aderir melhor ao Plano de 

Tratamento;  

• Tratamento diferenciado, como opção de tratamento individualizado e 

humanizado; 

• Permite o monitoramento clínico constante com a execução do plano de 

Tratamento indicado pelo médico assistente em entrosamento com a 

equipe multidisciplinar por meio do médico coordenador. 

 

Aos Planos e gestores de saúde 

• Clientes mais sadios, com diminuição da sinistralidade; 

• Redução de custos; 

• Aumento do Padrão de qualidade de atendimento; 
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ATENDIMENTO 

 Para iniciar o atendimento é necessário solicitar uma avaliação prévia, 

esta solicitação pode ser feita pelo médico do paciente, por familiares, 

indicação do Plano de Saúde ou pelo próprio paciente. 

 Quando solicitada, a Intermed agenda a visita de uma enfermeira e/ou 

médico coordenador para avaliar todas as necessidades do paciente segundo 

seu quadro clínico. 

 De posse das informações e das prescrições médicas, é elaborado um 

Plano terapêutico que será apresentado ao médico titular e à família, além da 

previsão de custos e de toda a orientação sobre a assistência ou internação 

domiciliar. O orçamento financeiro será encaminhado para a fonte pagadora 

junto com o Plano Terapêutico e relatórios médico/enfermagem. 

 A implantação do programa de internação domiciliar é sempre 

supervisionada e coordenada pela equipe da Intermed Home Care. A 

Intermed faz questão de preservar a parceria com os médicos assistentes 

dos pacientes.  

 

CONVÊNIOS 

A Intermed Home Care, atende vários gestores e seguros de saúde, privados 

e públicos; conveniados ou por parcerias administrativas. 
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CONTATO 

Endereço: Floriano Peixoto, 452, Vila Mariana – 16015-000 – Araçatuba-SP 

Telefone Comercial: (18) 3622 3444 

Email: intermed@homecare-ata.com 

                                          comercial@homecare-ata.com 

Site: www.intermedhomecare.com.br 

Horário de atendimento de segunda a sexta das 8:00 às 18:00 
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                                                                                                                 Responsável Técnico 


