
O programa Leforte Integral foi criado pelo Grupo 
Leforte em 2019, com o objetivo de gerar valor em 
saúde, com foco na qualidade do desfecho clínico 
e na sustentabilidade do setor. Desde então, está 
expandindo as ações para implantar um novo mo-
delo de assistência, com maior resolutividade e 
previsibilidade financeira, fortalecendo parcerias 
junto às empresas, operadoras, seguradoras e co-
operativas médicas.

Esse modelo pioneiro é baseado na atenção primá-
ria, por meio da promoção e da prevenção em saú-
de, oferecendo um cuidado integral, coordenado e 
continuado do indivíduo. Dessa forma, é capaz de 
realizar a gestão da saúde como um todo, direcio-
nada ao bem-estar das pessoas e não à doença ou 
eventos pontuais.

A partir da entrada na instituição, os pacientes são 
classificados de acordo com variáveis, como his-
tórico pessoal e familiar, faixa etária, doenças pre-
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Com foco em desfecho clínico e na entrega de valor, 
iniciativa pioneira beneficia empresas e funcionários

existentes, entre outras. Após essa avaliação, são 
inseridos e acompanhados em Linhas de Cuidados 
Assistenciais, em áreas como Cardiologia, Obesi-
dade, Diabetes e outras, com diretrizes gerais que 
podem ser customizadas, a partir de um monito-
ramento permanente, que inclui atenção primária 
e secundária ambulatorial, diagnósticos comple-
mentares, hospitalização e assistência domiciliar.

O Leforte Integral já obteve resultados importantes, 
em prol da qualidade de vida dos funcionários de 
alguns parceiros que já adotam o modelo, por meio 
do programa “Saúde nas Empresas”. Um exemplo 
é a presença da empresa na fábrica da Anchieta, 
em São Bernardo do Campo, da Volkswagen, que 
integra o “Top of Mind” da Folha de S. Paulo. O 
ambulatório da empresa conta com uma equipe do 
Grupo Leforte, composta por médico do cuidado 
e oftalmologista. Além dessa assistência, também 
estão incluídos o atendimento ambulatorial com 
guichê exclusivo e serviço de concierge, que fun-

 PROMOVE
• Atendimento integral 

ao paciente 

• Atenção primária com 
base em prevenção

• Transparência e 
resultados

• Controle de custos

O Leforte Integral oferece: coordenação integrada dos serviços de saúde; gestão de programas de pre-
venção e para pacientes crônicos com linhas de cuidado; acompanhamento de pós-alta em internações 
clínicas ou cirúrgicas; e acompanhamento do desfecho nos atendimentos em pronto-socorro. 

 TRANSFORMA
• Menor taxa de 

internação por 
doenças crônicas

• Maior expectativa 
e qualidade de vida

• Melhor gestão 
e efetividade da 
assistência 

 ENTREGA
• Transparência na evolução 

do perfil de saúde

• Valor em saúde

• Resolutividade do cuidado 
e previsibilidade financeira

ciona no Hospital e Maternidade Christóvão da 
Gama (HMCG), em Santo André, com médicos da 
família e de diferentes especialidades, como onco-
logia, cardiologia, pediatria, endocrinologia, gine-
cologia e obstetrícia de alto risco, cirurgia geral e 
de obesidade, neurologia e neurocirurgia, ortope-
dia, dor, entre outras. Também está disponível um 
canal de comunicação dedicado, com atendimento 
telefônico para orientação, agendamento de con-
sultas e exames. Os beneficiários ainda contam 
com o uso de sistema de telemedicina, assistência 
na linha de cuidado na área de diabetes e o acom-
panhamento pós-atendimento no Pronto-Socorro 
ou após a alta hospitalar, no caso de internação.

Além do bem-estar aos beneficiários, números 
importantes já são constatados pela montadora, 
como, por exemplo, o tempo médio de internação, 
que foi reduzido em 20%, e o gasto com o atendi-
mento em Pronto-Socorro, que diminuiu quase 7%.

“O aplicativo é ótimo. O atendimento 
por telemedicina foi excelente e pontual, 
um bate papo bem produtivo. 
As receitas chegaram rápido 
por e-mail. Esse projeto é ótimo”.
William Ferreira da Silva, funcionário Volkswagen.

“Foi muito bacana mesmo. Devemos 
continuar com esse tipo de atendimento, 
mesmo após a quarentena, nota 10. 
A médica foi muito atenciosa, conversou 
bastante, deu detalhes, foi bem franca. 
Foi mais agradável que uma consulta 
presencial. Muito rápido e sem espera.”
Alexandre Gomes de Azevedo, funcionário Volkswagen.

Valor em saúde
Promove a gestão do cuidado como um todo, 
focando na saúde e bem-estar do indivíduo 
e não na doença ou eventos pontuais.
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Como funciona?

Telemedicina
Opinião de quem já usou


