
CONSULTA ONLINE UNIMEDBH

Acesse unimedbh.com.br/coronavirus

Você será direcionado para o
agendamento de uma consulta on-line.

O acesso é feito com login e senha

do Espaço do Cliente.do Espaço do Cliente.

• A consulta é feita por vídeo, com a orientação
médico.

• Essa consulta é exclusiva para avaliar casos
suspeitos.

• Não tem cobrança de coparticipação.
• Dúvidas: Ligue para 31 3071-9861.



CONSULTA ONLINE UNIMEDBH

Clientes da UnimedBH fora da área de abrangência:

• Faça a consulta online.
• Se precisar de atendimento de emergência, verifique

as orientações e opções de atendimento com aas orientações e opções de atendimento com a

Unimed local.

• Em caso de dúvidas, ligue 4020-4020, que está 
disponível também pelo whatsapp para atender os 
serviços realizados pelos telefones 0800 030 30 03 

e 4020-4020.



TELEMONITORAMENTO

• Para os pacientes que receberem a recomen-
dação médica de isolamento domiciliar,
a Unimed-BH fará um telemonitoramento:

A enfermeira fará o acompanhamento daA enfermeira fará o acompanhamento da
evolução do quadro clínico.

• Procure o pronto atendimento mais próximo 
caso apresente piora de algum dos sintomas 
respiratórios, como dificuldade para respirar.



OUTRAS AÇOES DA UNIMED-BH
Materiais digitais e impressos de prevenção e promoção da 

saúde.
• #DESPERTA ON-LINE 
• #PODCASTS: COM TEMAS DIVERSOS

• #CIRCUITO UNIMED ATIVA EM CASA

APP Unimed-BH

Implantação de  50 novos leitos de UTI adulta, 10 novos
leitos de UTI pediátrica e 160 novos leitos de internação.

Reativação do Hospital Betim Centro e transformação do 
Centro de Promoção da Saúde – Unidade Pedro I,  em uma 
unidade hospitalar.



O DIAGNÓSTICO LABORATORIAL PARA 

IDENTIFICAÇÃO DO VÍRUS SARS-COV-2:

• TÉCNICAS DE RT-PCR EM TEMPO REAL 
Detecção de sequências únicas de RNA viral, em material 

colhido de orofaringe, nasofaringe e vias respiratórias 

inferiores.

• TESTES RÁPIDOS SOROLÓGICOS. • TESTES RÁPIDOS SOROLÓGICOS. 

Detecção de anticorpos no soro (parte líquida do sangue) 

de uma pessoa que está ou esteve infectada. São de 2 

tipos IgM, que surgem primeiro  e IgG, que surgem 

tardiamente.

Podem ser detectados a partir do sétimo dia de sintomas 

de uma pessoa com Covid-19.



CONSIDERAÇOES ADICIONAIS:

• Até o momento, não existem evidências robustas de alta 
qualidade que possibilitem a indicação de uma terapia 
farmacológica específica para a covid-19. 

• Hidroxicloroquina e cloroquina (antireumáticos e

antimaláricos).

• IECAS (ex. Captopril, enalapril) e BRAS (ex. Losartana)  • IECAS (ex. Captopril, enalapril) e BRAS (ex. Losartana)  
(antihipertensivos): A utilização de IECA e BRAS no 
tratamento da covid-19 não tem evidência disponível até o 
momento. Pacientes hipertensos ou com outras 
comorbidades que já os utilizam, conforme orientação 
médica, não devem interromper o tratamento.

• Lopinavir / ritonavir (antivirais)

• Tocilizumabe (anticorpo monoclonal humanizado)

• Ivermectina (antiparasitário)

• Terapia com plasma de convalescentes 


