CENTRAL CLÍNICA DE
ORIENTAÇÃO À SAÚDE
Guia do usuário
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A EVIDA se preocupa em implantar estratégias que possam favorecer o seu bemestar e a sua saúde. Contar com informação segura, de qualidade e apoio profissional
qualificado, disponível 24 horas, faz toda a diferença. Assim é o +Saúde EVIDA, que
possui uma Central Clínica de Orientação à Saúde, implementada em parceria com a
AxisMed, empresa com mais de 18 anos de experiência em Gestão de Saúde.
Com o +Saúde EVIDA você tem à disposição uma equipe completa de enfermeiros
especializados e suporte médico para atender as suas dúvidas de saúde e situações
de crise, urgência ou emergência, O atendimento funciona 24 horas, todos os dias, e
é realizado por telefone, com toda a comodidade que você precisa. Saúde com
segurança e sem sair de casa!

COMO FUNCIONA O ATENDIMENTO?
Para entrar em contato com a Central Clínica +Saúde EVIDA, basta você ligar
para o número: 0800 772 89 88. A ligação é gratuita!
Dica: deixe o número salvo no seu celular, nas primeiras posições de sua lista de
contatos, assim será mais rápido receber atendimento dos enfermeiros em uma
situação de emergência!
Ligando para a Central, inicialmente você será atendido por uma gravação, que
identificará o motivo de sua ligação: dúvida ou situação de crise. O objetivo é
priorizar o atendimento a você, caso seja uma situação emergencial!
Fique tranquilo! Os serviços oferecidos pelo +Saúde EVIDA
não tem nenhum custo para você!

ATENDIMENTO A DÚVIDAS
DE SAÚDE OU SITUAÇÕES
DE CRISE
Dúvidas de saúde
Caso você tenha uma dúvida de saúde, um
enfermeiro da equipe realizará o seu
atendimento e responderá aos seus
questionamentos, direcionando-o da melhor
forma.
Fique tranquilo: as informações fornecidas
pela Central Clínica são confiáveis! A equipe
segue rigorosos protocolos clínicos e diretrizes
de saúde das principais sociedades brasileiras.

Situação de crise
Se você estiver com algum tipo de queixa de
saúde, desde um sintoma simples, mal estar
até uma situação de emergência, seu
atendimento será priorizado e seguirá o fluxo
de atendimento abaixo:

Triagem dos sintomas pelo
enfermeiro especialista

Orientações do
enfermeiro sobre o
que você deve fazer

Acionamento do suporte
médico, se identificada a
necessidade.

Orientações do médico sobre
o que você deve fazer

Ligações posteriores da equipe de enfermagem,
até a estabilização do seu quadro

APOIO ESPECIALIZADO E
SEGURANÇA
24 HORAS PARA VOCÊ
Como funciona a triagem clínica?
A Central Clínica utiliza um moderno software de triagem clínica, utilizado em
países como o Reino Unido, Portugal, Noruega e Escócia. Com base nos sintomas
que você relatar, o enfermeiro conduzirá algumas perguntas, para que o sistema
identifique o risco ao qual você está exposto e direcione à conduta mais segura.
Isso garante com que o seu atendimento seja realizado seguindo os melhores
padrões clínicos e com a segurança máxima.

Você Sabia?
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APROXIMADAMENTE

70%

dos casos atendidos pela
Central Clínica são resolvidos
sem necessidade de
deslocamento ao hospital.

SEGUNDOS
é o tempo máximo que
você leva para ter sua
ligação atendida.

100%
DOS ENFERMEIROS

tem experiência profissional
de atuação em Pronto
Socorro ou UTI.

PENSAMOS EM TUDO!
FIQUE TRANQUILO, POIS AS
INFORMAÇÕES ESTÃO SEGURAS.
Tratar as informações com o sigilo
máximo é mais um compromisso que
a EVIDA tem com você.
Fique tranquilo! Todas as informações
trocadas entre você e os profissionais da
Central Clínica +Saúde EVIDA são
confidenciais. As ligações são gravadas e
protegidas por sigilo e responsabilidade
médica.

FICOU COM DÚVIDAS?
CONTE CONOSCO!
Queremos estar mais próximos a você e
fazer com que a sua experiência com a
Central Clínica +Saúde EVIDA seja um
sucesso.
Se você ficou com alguma dúvida ou quer
falar conosco, a Central está à disposição
para atendê-lo, 24 horas, todos os dias:

0800 772 8988
Obrigado por estar conosco e até breve!
Equipe EVIDA
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