
NOME:____________________________________________________  DATA DE NASCIMENTO: _______________

Assinatura do beneficiário:____________________________________________________   Data: ____/ _____/ ________

O QUE É
O Programa Longevidade Cuidados na Internação oferece acompanhamento médico-hospitalar para os beneficiários da CAMPERJ 
por equipe de médicos assistentes, durante a internação hospitalar, nos hospitais do município do Rio de Janeiro. 

FORMA DE ATUAÇÃO
1. No caso de uma internação hospitalar, os membros da equipe médica são acionados pela CAMPERJ e iniciam visitas médicas 
diárias ao hospital como médicos assistentes até o momento da alta hospitalar;
2. Atuam no acompanhamento clínico do paciente, no diagnóstico, controle e tratamento de doenças agudas ou crônicas 
agudizadas que o levaram à internação e definem o plano de cuidado em conjunto com o paciente, sua família e com outros 
serviços da rede credenciada, se indicado;
3. Se houver necessidade de intervenção cirúrgica de urgência durante a internação ou parecer de outros especialistas, a equipe 
médica da CAMPERJ poderá acionar outros médicos especialistas da rede hospitalar e da CAMPERJ;
4. As intercorrências ou emergências ocorridas com o paciente no período em que a equipe médica do programa esteja fora do 
hospital serão atendidas pela equipe médica e multidisciplinar do hospital onde o paciente se encontra internado;
5. Ao beneficiário não cabe escolher qual dos profissionais da equipe prestará o serviço, independentemente de qualquer afinidade 
ou relação identitária;
6. Este programa não tem como finalidade regular ou restringir a utilização de recursos da operadora de saúde;
7. A participação no programa não acarreta em custos adicionais ao beneficiário.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO
1. Para participar do programa, o beneficiário deverá concordar com os termos estabelecidos neste documento;
2. São critérios de adesão para acompanhamento da equipe médica do Programa Longevidade Cuidados na Internação: a) idade 
maior do que 18 anos; b) internações em hospital da rede credenciada da CAMPERJ nos municípios do Rio de Janeiro e Niterói; c) 
internações clínicas não eletivas ou internações cirúrgicas com necessidade de acompanhamento clínico em conjunto; 
3. São critérios de exclusão ou não adesão ao Programa Longevidade Cuidados na Internação: a) idade menor do que 18 anos; 
b) internações no período gestacional ou puerpério; c) internações de causa ginecológica ou obstétrica; d) internações fora da 
área de abrangência do programa; e) internações em hospitais que não permitem o acompanhamento por médicos assistentes; f) 
internações eletivas; g) internações psiquiátricas; h) internações que já estão sendo acompanhadas por outra equipe de médicos 
assistentes. 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES
1. As informações geradas pela participação do beneficiário no Programa Longevidade Cuidados na Internação serão utilizadas de 
forma não individualizada, com geração de indicadores assistenciais e de saúde, garantindo a confidencialidade dos dados;
2. A CAMPERJ não compartilhará, sem a expressa autorização do beneficiário, as informações a terceiros para fins que não sejam 
relacionados ao correto encaminhamento do paciente na rede credenciada; 
3. As informações geradas serão armazenadas e analisadas para o monitoramento de indicadores com o objetivo principal de ajustes 
e melhoria do programa e, se pertinente, os indicadores poderão ser enviados à agência reguladora (ANS). 
Ao assinar este documento, o beneficiário concorda as condições estabelecidas e está automaticamente incluído no Programa 
Longevidade Cuidados na Internação. O beneficiário poderá cancelar sua participação no Programa Longevidade Cuidados na 
Internação a qualquer momento, entrando em contato com a CAMPERJ pelo telefone (21) 2224-9688, de 9h às 17h30, ou pelo 
e-mail camperj@camperj.com.br. 

TERMO E CONDIÇÕES DE ADESÃO AO PROGRAMA LONGEVIDADE CUIDADOS NA INTERNAÇÃO


