
PROGRAMAS DE

Qualidade
de Vida
O Grupo Rothenberg sempre incentivou às melhores 
práticas e atitudes que estimulam um bom estilo de 
vida.

Também faz parte de nossas premissas parceiros que 
tenham a mesma filosofia: que privilegiem a saúde e o 
bem-estar. Assim, apresentamos os programas de qua-
lidade de vida do Grupo NotreDame Intermédica junta-
mente com nossa consultoria Humanittare.

Participe das iniciativas e cuide bem da sua saúde!

PROGRAMA CASE
CASOS DE ALTA COMPLEXIDADE
Você sabia que tem o direito a participar do programa CASE – Casos de Alta Complexidade, que é 
realizado pela área de Medicina Preventiva do Grupo NotreDame Intermédica?

O programa é totalmente gratuito e oferece suporte multidisciplinar especializado no atendimento 
de patologias crônicas complexas que requerem cuidado e atenção de vários tipos de serviços e 
profissionais.

O QUE O PROGRAMA OFERECE:

Equipe multiprofissional for-
mada por médicos, enfermei-
ros, auxiliares de enfermagem, 
fisioterapeutas, psicólogos, 
assistentes sociais, nutricionis-
tas e colaboradores adminis-
trativos.

Central Telefônica 24 horas 
para conveniência e segurança 
dos pacientes e familiares. Este 
serviço está disponível apenas 
para São Paulo.

O CASE também é estrutura-
do para prestar atendimento 
especializado por meio do 
Programa de Assistência ao 
Paciente Renal Crônico, do 
ambulatório de Pé Diabético e 
do ambulatório de infecções 
ortopédicas.

PARA PARTICIPAR:

São Paulo: 11 3823-7145
São Bernardo do Campo: 11 4128-3370
Jundiaí: 11 4527-6195
Rio de Janeiro: 21 3984-2985 / 21 3984-2983 / 21 3984-2980 / 21 3984-2936

PROGRAMA 
GESTAÇÃO SEGURA
O programa é totalmente gratuito, tem o objetivo de promover a 
saúde das gestantes e melhorar a qualidade de vida delas e de 
toda a família.

O QUE O PROGRAMA OFERECE:

• Equipe multiprofissional especializada 
(médico, enfermeira e nutricionista) 
à disposição para esclarecimento de 
dúvidas;

• Pré-natal com suporte para orientações 
por telefone;

• Cursos gratuitos de preparo para o par-
to com direito a acompanhante;

• Assistência especial para gestantes de 
alto risco;

• Maternidades com parto humanizado e 
UTI neonatal integrados ao programa;

• Prêmios para gestantes com adesão às 
recomendações de pré-natal, vacinação 
e aleitamento pelo programa Preventiva 
Premiada.

PARA PARTICIPAR:

São Paulo: 11 36601080
Jundiaí: 11 45276205
Campinas: 19 37412211
Sorocaba: 15 32129370
Santos: 13 32291503
Rio de Janeiro: 21 25288210

PROGRAMA 
ASSISTÊNCIA AO IDOSO

PARA PARTICIPAR:

São Paulo: 11 36601050
Jundiaí: 11 4527-6205
Campinas: 19 3741-2211
Sorocaba: 15 3212-9374
Santos: 13 3229-1503
Rio de Janeiro: 21 2528-8210

PROGRAMA 
APOIO AO PACIENTE 
COM DOENÇAS 
CRÔNICAS
O programa é totalmente gratuito e tem 
como objetivo acompanhar a saúde de 
colaboradores, dependentes e agregados 
com hipertensão arterial, diabetes, obesida-
de, problemas de coluna, asma, bronquite e 
doenças cardíacas.

O QUE O PROGRAMA OFERECE:

• Equipe multidisciplinar especializada 
(médico, enfermeira e nutricionista);

• Apoio após possíveis internações;
• Canal aberto para informações sobre 

saúde;
• Monitoramento proativo.;
• Orientações por telefone;
• Direcionamento para médicos de refe-

rência e grupos educativos.
• O programa inclui grupos de apoio para 

que portadores do mesmo problema 
possam compartilhar experiências, 
entendam melhor a doença, mudem o 
comportamento e melhorem o estilo de 
vida.

PARA PARTICIPAR:

São Paulo: 11 3660-1020
Jundiaí: 11 4527-6205
Campinas: 19 3741-2211
Sorocaba: 15 3212-9374
Santos: 13 3281-6200
Rio de Janeiro: 21 2528-8210

Para mais informações, acesse a área de Medicina Preventiva no site: www.gndi.com.br

O programa é realizado pela área de Medicina Preventiva do Grupo NotreDame Intermédica.

Ele é totalmente gratuito e tem como objetivo promover um envelhecimento saudável.

O QUE O PROGRAMA OFERECE:

• Atendimento centralizado com 
geriatria.

• Orientações por telefone.
• Grupos de cuidadores.
• Acompanhamento de médicos, 

fisioterapeutas, fonoaudiólogos e 
nutricionistas

• Prevenção de quedas.
• Além disso tudo, o programa inclui 

grupos de apoio para pacientes 
e familiares e centraliza o atendi-
mento ao idoso em unidades de 
prevenção com infraestrutura para 
alto risco.

Apoio:

O PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA ESTÁ DISPONÍVEL NAS REGIÕES ABAIXO.
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