
PREVENT SENIOR

O PLANO DE SAÚDE
ESPECIALISTA EM PESSOAS



Quem Somos

A Prevent Senior é a operadora de saúde especialista em pessoas. E isso 
porque temos paixão pelo cuidar e sabemos que saúde é fundamental para 
realizar sonhos e desfrutar o melhor da vida.

Desde 1997, data da inauguração do primeiro hospital da rede, nossa história 
tem sido marcada por grandes desafios que resultaram no já comprovado 
sucesso de uma empresa que tem muito a acrescentar para a promoção da 
saúde no Brasil.

Na rede própria, composta pelos Hospitais e Prontos-Atendimentos Sancta
Maggiore, Núcleos de Medicina Avançada e Diagnóstica e Núcleos 
especializados em Cardiologia, Dermatologia, Oftalmologia, Oncologia, 
Ortopedia / Traumatologia e Reabilitação, médicos de diversas especialidades 
e outros profissionais da saúde trabalham de forma integrada para que, sempre 
que precisar, você ou quem você ama tenham o melhor atendimento.

A operadora de saúde Prevent Senior também trabalha com ampla rede 
credenciada.

Quando o assunto é saúde para os mais vividos, lembre-se: a Prevent Senior é o 
primeiro e único plano de saúde pensado para o adulto+.



Prevent Senior
Especialista em pessoas

Ampliar, crescer, evoluir e manter a essência do primeiro 
plano de saúde pensado para o adulto+. Está no nosso DNA, 
há mais de duas décadas, cuidar da saúde de uma forma 
diferenciada, com protocolos e procedimentos 
desenvolvidos com exclusividade por profissionais 
especializados e que têm paixão por cuidar.

Focamos em estratégias e ações para promover mais saúde
e qualidade de vida, todos os dias, para que os nossos
beneficiários aproveitem os melhores momentos com a
família e com quem amam, e possam sonhar e realizar seus
desejos.

Somos a operadora de saúde especialista em pessoas que está 
em constante movimento, que acredita e investe no poder da 
inovação e da tecnologia para surpreender. Uma 
transformação impulsionada por uma ampla rede própria de 
atendimento e por equipes multidisciplinares.

Cuidamos da saúde do corpo e da alma com programas e 
parcerias que incentivam cultura, esporte e lazer para os 
mais variados perfis de pessoas e famílias.

Assim é a Prevent Senior.

Bem-vindo(a) ao nosso mundo.



REDE PRÓPRIA PREVENT SENIOR

• Núcleos de Medicina Avançada e núcleos 
especializados em Cardiologia, Dermatologia, 
Oftalmologia, Oncologia e Hematologia, Ortopedia e 
Traumatologia e Reabilitação;

Prevent Senior Medicina Diagnóstica e rede hospitalar
Sancta Maggiore.

DIFERENCIAIS

• Núcleos especializados em Cardiologia, Dermatologia,
Oftalmologia, Oncologia e Hematologia, Ortopedia e
Traumatologia e Reabilitação;

• Ambulatórios especializados: Terapia da Dor, Cognição,
Cuidados da Pele, Cuidados Essenciais, Obesidade e 
Saúde
dos Ossos;

• Equipe multiprofissional para melhor atendimento ao
paciente;

• Núcleos mistos, com atendimento ambulatorial e 
serviços
de diagnósticos.

NÚCLEOS DE MEDICINA AVANÇADA PREVENT 
SENIOR

Médicos de diversas especialidades e equipe 
multiprofissional atuam de forma integrada para cuidar 
com excelência do bem mais precioso: a vida.

A PREVENT SENIOR



O atendimento, realizado mediante agendamento prévio, conta 
com o apoio de equipe multiprofissional, composta por 

psicólogos, nutricionistas e terapeutas ocupacionais

-O prontuário do beneficiário é eletrônico para facilitar a troca  e 
informações e o acompanhamento do paciente pelas múltiplas 

especialidades

-Para oferecer atendimento de excelência, os profissionais são 
constantemente capacitados e especializados em determinados 

grupos de pacientes.

ATENDIMENTO



Terapia da Dor

O ambulatório Terapia da Dor recebe pacientes que 
atendam aos critérios preestabelecidos pelos 
profissionais de saúde, como dores crônicas 
(osteomusculares, neuropatias, lombalgias e 
fibromialgias) e dores pélvicas, abdominais e
oncológicas, que já realizaram tratamentos para a dor, 
mas não apresentaram melhora.

Durante o tratamento, o paciente é acompanhado por
médicos especialistas em dor e equipe multiprofissional.

AMBULATÓRIOS
ESPECIALIZADOS

Cognição

Atende pacientes com demência de difícil controle 
clínico.

O objetivo é identificar a demência, entender como se
chegou ao seu diagnóstico, tratar e acompanhar a 
evolução natural e orientar os familiares e cuidadores 
quanto às técnicas de comunicação com o paciente e à 
percepção do que é expressado por ele. Realiza treino 
cognitivo, visando estabilizar a doença.



Cuidados da Pele

Oferece acompanhamento ambulatorial para tratamento
de feridas e úlceras por pressão de alto grau em 

membros  inferiores, com equipe de enfermagem 
especializada em estomatologia; apoio de médicos e 

equipe de enfermagem para a prevenção e cuidado com 
a pele.

Se houver indicação médica, o ambulatório realiza
escleroterapia com espuma para tratamento de varizes 

que causam úlcera varicosa.

Há registros de redução significativa de tempo para
fechamento de úlceras. As intervenções diminuem o

desconforto e a dor, trazendo mais qualidade de vida ao
paciente.

AMBULATÓRIOS
ESPECIALIZADOS



Cuidados Essenciais

Atende portadores de doenças crônicas avançadas, tais
como doenças cardíacas e pulmonares, neoplasias e 
outras, observando as necessidades físicas, psíquicas e 
sociais de cada paciente.

Todas as informações sobre o quadro clínico são 
transmitidas com clareza para pacientes, familiares e 
cuidadores, e as decisões são compartilhadas, ou seja, 
considerando as condutas médicas possíveis em cada 
caso, há o envolvimento do paciente e familiar na decisão 
sobre o cuidado que deseja receber.

O Ambulatório de Cuidados Essenciais também oferece
suporte e apoio psicológico para familiares e cuidadores 
para
o alívio das dificuldades relacionadas ao tratamento.

AMBULATÓRIOS
ESPECIALIZADOS

Obesidade

A Prevent Senior entende que a obesidade é um 
problema  mundial crônico e dispõe de equipe de 
profissionais composta por médicos endocrinologistas, 
cirurgiões, psicólogos, nutricionistas, nutrólogos e 
educadores físicos. 

O objetivo é oferecer ao paciente, com ou sem indicação 
de cirurgia bariátrica, apoio psicológico e todo o suporte 
necessário para o emagrecimento, tendo como base a 
reeducação alimentar e a adoção de hábitos saudáveis.



Saúde dos Ossos

Acompanha pacientes acometidos pela 
osteoporose grave, doença que resulta no 

aumento da fragilidade óssea e maior 
suscetibilidade a fraturas. Evita que 

pacientes acometidos pela primeira fratura 
óssea por fragilidade tenham uma segunda 

fratura.

O Ambulatório Saúde dos Ossos adota 
medidas como

o fortalecimento dos ossos, a reeducação 
alimentar do

paciente e a prevenção de quedas e fraturas.

AMBULATÓRIOS
ESPECIALIZADOS



Programa Premium

Médicos de diversas especialidades e equipe 
multiprofissional atendem de forma integral os pacientes 

que necessitam de acompanhamento clínico de alta 
complexidade, ou seja, pacientes não acamados com 

patologias complexas e morbidades graves.

Em parceria com a rede Sancta Maggiore, o Premium 
acolhe os pacientes na alta hospitalar e no pronto-

atendimento, direcionando-os para o especialista mais 
adequado para iniciar o tratamento de forma ágil e 

assertiva.

Com o gerenciamento clínico, os serviços Premium são
capazes de estabilizar a saúde e melhorar a qualidade de

vida do paciente.

AMBULATÓRIOS
ESPECIALIZADOS



NÚCLEOS
ESPECIALIZADOS

• Núcleo de Cardiologia e Medicina Diagnóstica Prevent Senior
• Núcleo de Dermatologia Prevent Senior
• Núcleos de Oftalmologia Prevent Senior
• Núcleo de Oncologia e Hematologia Prevent Senior
• Núcleos de Ortopedia e Traumatologia Prevent Senior
• Núcleos de Reabilitação Prevent Senior
• Núcleo de Fragilidade
• Alô Saúde – Tel. (11) 4085-9276
• Respira Prevent



PREVENT SENIOR
MEDICINA DIAGNÓSTICA

DIFERENCIAIS

• Unidades focadas em exames por imagem;

• Unidades com atendimento misto, com ambulatórios e serviços de diagnósticos, a fim de diminuir 
a necessidade de deslocamento e oferecer mais facilidade e conforto para o paciente;

• Dispensa do jejum para diversos exames de análise clínicas;

• Serviços que visam à agilidade no encaminhamento do paciente para o especialista se constatadas 
alterações em exames;

• Resultados online: no Portal do Beneficiário ou aplicativo Beneficiário Prevent Senior.

• Médicos da rede própria têm acesso via prontuário eletrônico.



REDE HOSPITALAR
SANCTA MAGGIORE

Qualidade e segurança no atendimento, conforto e acolhimento, da internação à alta hospitalar, são 
prioridades na rede hospitalar Sancta Maggiore.

DIFERENCIAIS

Unidades com atendimento focado em especialidades;
Centro especializado em Neurologia para tratamento hospitalar clínico e 

cirúrgico para casos de urgência ou emergência;
Setor de nefrologia com infraestrutura completa para consultas e tratamento de 

doenças relacionadas aos rins;
Sala Radial Lounge, um novo conceito em recuperação de pacientes após 

cateterismo cardíaco e vascular;
Setor de diagnóstico avançado, com equipamentos de alta complexidade;

Equipes de enfermagem especializadas por procedimentos;
Atuação de equipe multiprofissional para melhor recuperação do paciente;

Atendimento por Agentes de Internação e Concierges;
Serviço próprio de remoção.



REDE HOSPITALAR
SANCTA MAGGIORE

SERVIÇOS

Prontos-Atendimentos
A estrutura permite atender, 24 horas por dia, casos de urgência e 
emergência. O atendimento é realizado de acordo com protocolos 
médicos e segue o modelo de classificação de risco de urgência e 
emergência, possibilitando diagnosticar e tratar com agilidade os 

casos em que o tempo é determinante para minimizar os riscos 
inerentes à patologia e preservar a vida do paciente

Centro Cirúrgico
Amplas salas dotadas de toda a infraestrutura física e tecnológica 

necessária para realizar cirurgias de diversas especialidades e 
diferentes tipos de complexidade.

Internações Clínicas e Cirúrgicas
A estrutura da internação garante os cuidados necessários ao
paciente e a tranquilidade aos familiares e acompanhantes.
Há dois tipos de acomodações: enfermaria e apartamento.

UTI
Com moderna infraestrutura, as UTIs possuem equipamentos de 

última geração para o monitoramento contínuo dos pacientes. Além 
dos recursos avançados, conta com equipe composta por médicos 
intensivistas, enfermeiros e equipe multiprofissional que atuam de 

forma integrada.

Internações Clínicas e Cirúrgicas
A estrutura da internação garante os cuidados necessários ao 
paciente e a tranquilidade aos familiares e acompanhantes.
Há dois tipos de acomodações: enfermaria e apartamento. 

Hemodinâmica
O setor conta com o equipamento mais moderno existente no
mercado brasileiro, com tecnologia 3D, e equipe conceituada
em neurorradiologia e cardiologia intervencionista e cirurgia 

endovascular.  Em virtude do alto grau de especialização da equipe, 
a rede hospitalar Sancta Maggiore tem se consolidado como 

referência em hemodinâmica inovadora em diversos procedimentos 
que visam reservar a vida e o bem-estar do paciente.



REDE HOSPITALAR
SANCTA MAGGIORE

ATENDIMENTO

Agentes de Internação e Concierges

Agentes de Internação auxiliam pacientes e acompanhantes, desde 
a recepção até a alta hospitalar, e os Concierges têm a missão de 
proporcionar uma experiência agradável e individualizada para 

pacientes, familiares e visitantes.

Visitas 24 horas

Acreditamos que laços de afeto contribuem para o bem-estar do 
paciente e melhores resultados no tratamento. Pensando nisso, visitas 

são permitidas 24h, mediante o respeito às regras estabelecidas 
pelo hospital e que visam à segurança e o bem-estar de todos.

Boletim Médico 24 horas

Familiares podem aproveitar a visita estendida para requisitar
esclarecimentos médicos a qualquer hora.



PARCERIA
SIAESP



- 50% de Desconto na Adesão do Plano

-Benefício estendido ao cônjuge, filhos e pais.

Diferenciais
Parceria



BANNER
DE

DIVULGAÇÃO





SAÚDE DE CORPO E ALMA



Teatro Prevent Senior

Em um mundo tão rico e vasto, como nossa fonte de saúde
poderia vir apenas do que podemos tocar?
Cultura, música, arte, lazer são pratos cheios de 
informações
e sensações que nutrem corpo e alma. Ao visitar São Paulo,
sorria, emocione-se, surpreenda-se no Teatro Prevent
Senior.
Programação disponível em www.eventim.com.br.

R. Coropé, 88 – Pinheiros – São Paulo – SP.
atendimento@teatropreventsenior.com.br
Tel: (11) 4841-3366 (segunda a sexta-feira, das 8h às 18h).
teatropreventsenior
teatropreventsenior.com.br



Experiências que Encantam



Novas parcerias e
descontos são disponibilizados todos os meses, além de 
dicas
especiais em datas comemorativas. Há oportunidades em 
vários
lugares do Brasil.
Acesse experienciasqueencantam.preventsenior.com.br e 
leia as
regras disponíveis nos vouchers.

Adicione bons momentos às suas lembranças!

Acreditamos que saúde vai muito além da ausência de 
doenças.

Trata-se de um estado de bem-estar físico, mental e social.  
Para ser saudável, é preciso ter qualidade de vida, 
vivenciar novas
experiências, fazer amigos, ser feliz.

Através do portal Experiências que Encantam, 
beneficiários Prevent Senior têm descontos diferenciados 
nas categorias Bem-Estar e Saúde, Educação, Gastronomia, 
Infantil, Lazer
e Cultura, Produtos e Serviços e Viagens. 

Experiências que Encantam



Canais de Atendimento

Serviço de Atendimento ao Cliente
0800 773 8368 | 3003-8368

Serviço de Atendimento ao Cliente para Deficientes Auditivos
0800 770 0110

Central de Agendamento
3003-2442 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 773 2442 (demais localidades)

Todos os dias da semana, inclusive feriados, das 7h às 20h.
Agendamento de consultas e pré-agendamento de exames também

podem ser realizados pelo Portal do Beneficiário, no site da
Prevent Senior, ou pelo aplicativo Prevent Senior, disponível na

Play Store (Android) ou App Store (IOS).



Contatos
Vendas e Informações

Contatos
11 5070-0900 – CENTRAL DE VENDAS

COMERCIAL.VENDAS@PREVENTSENIOR.COM.BR

Atendimento de Segunda Feira a Quinta Feira – 08h00 as 18h00
Atendimento de Sexta Feira – 08h00 as 17h00



OBRIGADO!


