
VITALLIS 

Estrutura de Atendimento a Empresas 



Nossa História 

2004 2007 2013 

Fundação da Vitallis 

como casa de repouso 

para idosos. 

Entrada no mercado de 

planos médico 

hospitalares. 

Operadora com rede própria 

atinge 80 mil vidas. 

Aquisição do BH Mater.  

Inauguração do Centro Clínico  

Venda Nova 

Início da operação em São Luís. 

Entrada no mercado do Triângulo 

Mineiro. 

PA Barreiro 

torna-se hospital. 

151 mil vidas. 

Entrada do Grupo 

Sanitas Internacional.                           

228 mil vidas. 

1996 1999 2003 



Mercado | Sanitas Internacional 

Venezuela | Colômbia | Peru | Brasil 



Mercado | Sanitas Internacional 



Mercado | Vitallis 

Maior rede Credenciada  

de Minas Gerais 

 

Entre as maiores 

do Brasil 

Entre as 50 maiores 

empresas mineiras 

2° maior operadora de 

saúde de Minas Gerais 

Cobertura Nacional 

Call Center Próprio 

24h          



Atendimento Diferenciado 

 Call Center próprio 24 horas – 0800.701 3802 

 3 Hospitais próprios na Grande BH 

 Relacionamento Empresarial pós vendas 



Produtos adequados a Empresas 

 Rede Preferencial 

 Rede Platina 

 Rede Global 

Coparticipação 

conforme o 

Contrato 



Atendimento Diferenciado 



Atendimento Diferenciado 



• CLÍNICA MÉDICA 

• PEDIATRIA 

• ORTOPEDIA 

• CIRURGIA GERAL (Plantão diurno) 

ATENDIMENTO  

TODOS OS DIAS 

24h 

Atendimento Diferenciado 



Rede Platina – Hospitais Belo Horizonte 



Rede Global – Hospitais Belo Horizonte 



Presença Geográfica 



A promoção da saúde e a prevenção de doenças é um dos diferencias da 

Vitallis. O NÚCLEO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE (NPS) oferece práticas que 

estimulam os beneficiários a adotar hábitos saudáveis no seu dia a dia e a 

conquistar a qualidade de vida. Disponibiliza aos seus clientes diversas opções 

de palestras, atividades, cursos e programas. Os programas consistem em 

acompanhamentos e monitoramentos especializados e constantes e 

direcionados às necessidades dos pacientes. Abaixo uma breve descrição dos 

programas que disponibilizamos: 

Núcleo de Promoção à Saúde 



Programa de Saúde da Melhor Idade – PSMI | Vitallidade 

 

Criado para acompanhar os usuários do plano individual/vitallidade através de 

tele monitoramento, consulta médica e visita domiciliar. O programa é 

direcionado para pacientes com idade acima de 70 anos.  

Programa de Atendimento Domiciliar (PAD)  

 

Criado para os usuários com perfil de alta complexidade, acamados e 

totalmente dependentes que necessitam de acompanhamento por equipe 

multidisciplinar em domicílio.  

 

Programa de Gerenciamento de Doenças (PGD) 

 

Criado para acompanhar os usuários portadores de doenças crônicas através 

de tele monitoramento e visita domiciliar.  

 

Programa de Atendimento Domiciliar (PAD)  

 

Criado para os usuários acamados e totalmente dependentes, que necessitam 

de acompanhamento por equipe multidisciplinar em domicílio. 



 Grupo de Acompanhamento e Tratamento da Obesidade (GATO)  

 

Criado para os usuários portadores de obesidade mórbida com indicação 

cirúrgica, proporcionando espaço terapêutico para a preparação antes e 

depois da cirurgia bariátrica.  

Para mais informações e inscrição nos programas, os usuários devem entrar 

em contato com a equipe do Núcleo de Promoção da Saúde – NPS.  

 

Telefone: (31) 3115-8618 ou pelo e-mail promocaosaude@vitallis.com.br.  



Coberturas 

 Consultas Médicas em todas as especialidades; 

 Exames Laboratoriais, Imagem e Intervencionistas; 

 Fisioterapia; 

 Hemodiálise, Quimioterapia e Radioterapia; 

 Internações Clinicas e Cirúrgicas, inclusive UTI e CTI; 

 Internações Psiquiátricas; 

 Parto; 

 Pré-Natal; 

 Psicologia, Nutrição e Fonoaudiologia; 

 Todos os procedimentos previstos no ROL ANS. 



A disposição para dúvidas! 
 

Frederico Gomes 

Comercial Pessoa Jurídica 

coordenacaopj@vitallis.com.br 

 

mailto:coordenacaopj@vitallis.com.br

