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A importância do 
uso do plano de 
saúde de forma 
consciente 

A prática contribui para 
o controle dos custos 
e ajuda a manter o 
benefício com qualidade 

Os serviços oferecidos pela Camed são reconhecidos pela qualidade superior e pela adoção frequente de 
novas tecnologias. Todo o investimento realizado pela Caixa de Assistência é para que você e sua família 
tenham o melhor atendimento. 

Por isso, é importante utilizar os serviços de saúde de forma consciente e adequada às suas necessidades, 
pois esta prática contribui no controle dos custos e ajuda a manter o benefício com qualidade – afinal, com 
utilizações ou cobranças indevidas, a participação financeira (PF) também é afetada. 

Confira a seguir alguns cuidados para a utilização racional dos serviços de saúde:

• Evite trocar de especialista a todo o momento. O profissional precisa acompanhar atentamente a evolução de 
seu tratamento para obter um resultado positivo;

•  Sempre pegue seus laudos de exames no laboratório e retorne ao médico para apresentá-los. Os resultados dos 
exames são importantes para a continuidade do tratamento. Guarde ainda os laudos anteriores;

•  Ao receber o seu demonstrativo, confira as informações para identificar compatibilidade entre os atendimentos 
realizados e a cobrança dos prestadores;

•  Ao assinar a guia de atendimento, certifique-se de que os serviços descritos no formulário foram realizados. Em 
caso de tratamentos contínuos, a guia deve ser assinada a cada sessão. Não assine a guia em branco;

• Em caso de atendimento ao seu filho, leve ao médico apenas quem está doente. Levando outras crianças sem 
necessidade, você pode expô-las a uma possível contaminação;

•  Não se automedique. Este ato pode ser prejudicial à sua saúde ou ao tratamento que seu médico iniciou ou 
iniciará;

•  O tempo é precioso para sua saúde e a de outros beneficiários. Se agendar uma consulta, compareça. Se não for 
possível, desmarque com antecedência. 

Central de Relacionamento com Clientes: 0800 704 7886 • Camed Corretora de Seguros: 0800 704 8704 • Ouvidoria: ouvidoria@camed.com.br

A Camed dispõe de um centro de saúde exclusivo para os seus beneficiários: a CliniCamed. E o melhor: as consultas 
nas unidades não requerem o pagamento de participação financeira! As CliniCameds oferecem uma estrutura que 
possibilita a atenção integral à saúde, com atendimento preventivo e realizado por uma equipe multiprofissional.

São 11 CliniCameds (Sede, Passaré, João Pessoa, Teresina, Maceió, Montes Claros, Recife, Salvador, São Luís, Natal 
e Aracaju) com especialidades como Clínica Geral, Cardiologia, Endocrinologia, Ginecologia e Obstetrícia, Nutrição, 
Enfermagem, Geriatria e Pediatria, mediante agendamento prévio. Na CliniCamed Passaré, em Fortaleza/CE, são 
oferecidos atendimentos em urgência e emergência, além de procedimentos ambulatoriais.

Confira os endereços e telefones da CliniCamed no Portal ou no APP da Camed!

CliniCamed: o Centro de Saúde da Camed
Participação Financeira ZERO
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Novas cidades recebem a
Blitz da Saúde 

AÇÃO ITINERANTE

Os funcionários das 
agências do Ban-
co do Nordeste de 
diversas cidades 
aproveitaram os 
serviços da Blitz da 
Saúde realizada nos 
meses de outubro e 
novembro. Os mu-
nicípios visitados 
foram Crato, Barba-

lha, Brejo Santo e Juazeiro do Norte, no Ceará; Senhor do 
Bonfim, Campo Formoso, Casa Nova e Juazeiro, na Bahia; 
Petrolina, em Pernambuco; e Solânea, Guarabira, Alagoa 
Grande, Sapé, Santa Rita, Cabedelo e Bayeux, na Paraíba.

Na ocasião, foram oferecidos diversos serviços, tais como 
aferição de pressão arterial, teste de glicemia, cálculo do 
IMC, circunferência abdominal, teste do estresse e avalia-
ção da saúde mental. Os funcionários também fizeram 
um teste sobre qualidade de vida e receberam orienta-
ções gerais em saúde, além de responderem à Pesquisa 
de Satisfação Camed.

Ao todo, foram cerca de 230 pessoas atendidas nesta 
ação itinerante. “Nas visitas, coletamos dados para mon-
tagem do ‘perfil de saúde’ de cada agência, ferramenta 
importante para tomada de ação e melhoria da qualidade 
de vida dos funcionários e posterior acompanhamento 
pontual por parte da Camed nos casos em que é detecta-
da alguma situação de risco”, destaca Jeanne Fontenelle, 
enfermeira da Camed responsável pela Blitz da Saúde.

Comunicação não violenta
A Comissão de Ética do Grupo Camed, em parceria 
com a Comissão de Ética do BNB, vem trabalhando 
uma série de temas com o objetivo de fazer os cola-
boradores refletirem sobre ações cotidianas e suas 
consequências nas relações de trabalho. O último 
assunto abordado foi “Comunicação Não Violenta”. 
Você já ouviu falar sobre isso? 

A forma como nos comunicamos reflete diretamen-
te na qualidade dos nossos relacionamentos pesso-
ais e profissionais.  E violência não significa somente 
agressão física. Ao interagirmos com outras pesso-
as, mesmo sem intenção, podemos imprimir a al-
guém um sofrimento emocional, simplesmente por 
escolhermos mal as palavras ou o tom de voz.

Todos nós somos diferentes uns dos outros em vá-
rios aspectos. Nossa personalidade, nossas vivên-
cias, nosso estado de espírito, tudo isso nos leva a 
reagir de formas distintas às situações do cotidiano. 
O que parece uma situação normal para uns, pode 
não o ser para outros. Por isso, precisamos ficar 
atentos à forma como os outros reagem ao nosso 
comportamento e estarmos prontos para, se neces-
sário, pedir desculpas e repensar nossas atitudes.

Fomentar a cultura de comunicação não violenta 
em nossa instituição e nas nossas relações pessoais 
é fundamental. Respeitar, saber expressar adequa-
damente opiniões e desejos, saber ouvir o outro mes-
mo que pense diferente, não gritar, não ofender, não 
ameaçar – todas essas são atitudes que contribuem 
para o fortalecimento das relações, para a solução 
de conflitos, para o desenvolvimento profissional 
e, mais que tudo, para o amadurecimento pessoal. 

Ana Paula Almeida de Souza
Presidente da Comissão de Ética do Grupo Camed

ÉTICA LEGAL

Camed Corretora : cada vez 
mais conectada a você!

CONHEÇA OS CANAIS DE ATENDIMENTO
 DA CAMED CORRETORA :

(85) 3305-7901
Whatsapp Camed Corretora:
Atendimento personalizado

segunda a sexta, das 8h às 17h.

Fale conosco: 0800 704 8704 
E-mail: atendimento@camedseguros.com.br

Portal
Camed Corretora :

·  Solicitar Cotação
·  Acompanhar sinistro
·  Ligue-me
·  Chat online

www.camedseguros.com.br

camedcorretoracamed.seguros

CamedCorretora camedcorretoradeseguros

Enfermeira da Camed com funcionários da agência BNB de Sapé/PB

Os resultados econômico-financeiros do Grupo Camed, posição setembro/2019, estão disponíveis em www.camed.com.br


