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Nós nos preocupamos com o seu bem-estar!

Pensando em formas de promover saúde e qualidade de vida a você,
beneficiário, a Sharecare, em parceria com a Unimed Manaus, apresenta
uma série de iniciativas, recursos e benefícios! 

Já pensou em ter uma equipe de profissionais de saúde à sua disposição
no dia a dia, orientação médica por telefone disponível 24h de onde
estiver e uma série de recursos interativos para se manter informado e
ter mais bem-estar?

Jornada de Saúde
Sharecare

 Feito para você!

Quer conhecer mais?
Continue a leitura!

A jornada de saúde Sharecare oferece tudo isso e
muito mais! Convidamos você a conhecer os
detalhes e todos os benefícios que te esperam
nessa novidade!



Cuidar de você é a nossa missão!

Por isso, em parceria com a Sharecare, disponibilizamos a você,
beneficiário, uma jornada completa voltada ao bem-estar e
qualidade de vida. 

Participando das iniciativas do Programa de Saúde Unimed
Manaus você é acompanhado por uma equipe de profissionais
de saúde e pode interagir com eles sempre que precisar! 

Um plano de cuidados é cuidadosamente
estruturado junto com você, para que seu
atendimento seja personalizado. 
A partir daí, um time de enfermeiros,
nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas farão
contato periodicamente para esclarecer dúvidas
e apoiá-lo nas ações e cuidados do seu dia a dia. 

Como Funciona

CONSULTORES 
DE SAÚDE

Jornada de Saúde
Sharecare



Falar com a Sara

Você também pode entrar em contato sempre que precisar falar
com o time que te acompanha, através dos canais abaixo:

Fale com os Consultores de Saúde 
(horário comercial)

 
Telefone: 0800 591 0769

WhatsApp: (11) 94341-6603

Ao longo de sua jornada nas inciativas
do Programa de Saúde Unimed
Manaus, você também contará com a
Sara, a enfermeira virtual da
Sharecare. Ela estará presente em
vários momentos, conversando sobre
saúde e facilitando a sua interação
com a equipe clínica, inclusive pelo
WhatsApp. 

SARA, 
A ENFERMEIRA VIRTUAL

Jornada de Saúde
Sharecare

http://conviva.sharecare.com.br/
http://conviva.sharecare.com.br/
https://chat.zenvia.com/bot/d4117bffcb14945853bc4bbe0c64888e


Realizar meu cadastro no portal

Todos os meses você receberá materiais informativos sobre
saúde por e-mail e mensagens de texto no seu celular! O objetivo
é levar até você informação confiável, segura e que possa ser
aplicada no seu dia a dia. A enfermeira virtual Sara também
conversará com você via chat, complementando a atuação dos
Consultores. 

Jornada de Saúde
Sharecare

INFORMAÇÃO SEGURA
E DE QUALIDADE

APLICATIVO SHARECARE

O App Sharecare traz uma série de recursos
para você se cuidar!

Você pode acompanhar seus indicadores
diários de saúde, receber dicas personalizadas
e acessar recursos de apoio do Programa de
Saúde Unimed Manaus!

Em tem mais: já pensou em partcipar de
desafios ou cumprir tarefas que rendem pontos
Sharecare e prêmios para você? Faça seu
cadastro, baixe o App e fique por dentro!

http://conviva.sharecare.com.br/
http://conviva.sharecare.com.br/
http://conviva.sharecare.com.br/


A equipe de plantão está aqui para atendê-lo, via telefone ou
telemedicina. São médicos e enfermeiros disponíveis 24h. Para
acessar, basta ligar:

0800 591 6091

Olá Doutor 24h

Como Funciona

Você sabe o que fazer em caso de dúvidas de saúde ou alguma
situação de urgência e emergência? Sabia que pode receber
orientação médica por telefone? O Programa de Saúde Unimed
Manaus também pensou nisso!

IMPORTANTE: deixe o número do Ligue
Saúde salvo em seu celular, para acionar

sempre que for preciso. A ligação é gratuita e
o serviço não tem nenhum custo para você!

 
DICA: você também pode acionar o Ligue

Saúde usando o Aplicativo Sharecare!



INICIE SUA JORNADA
NO APP SHARECARE

Realizar meu cadastro no portal

Quer saber sua 
Idade Real?

Para aproveitar ao máximo os
recursos do App, realize o seu
RealAge Test. Através dele, você
calcula o quanto os seus hábitos e
a forma como se cuida tornam o
seu corpo mais jovem ou mais
velho! 

Este é um importante passo para iniciar a sua participação!
Realize seu cadastro no portal clicando no botão abaixo. 

Pronto! Com o cadastro realizado, basta buscar pelo App nas lojas
de aplicativos, baixá-lo gratuitamente e se logar. 

Vamos começar?

http://conviva.sharecare.com.br/
http://conviva.sharecare.com.br/
http://conviva.sharecare.com.br/


Suas informações estão 
seguras com a Sharecare

Sua tranquilidade é nosso
compromisso. Todas as
informações trocadas entre
você e os profissionais da
Sharecare são confidenciais. 

Esperamos que a sua
experiência com a jornada de
saúde Sharecare seja incrível!

Um grande abraço,
Equipes Sharecare e Unimed
Manaus. 

Clique e acompanhe
nossas redes sociais

https://www.instagram.com/sharecarebr/?hl=pt
https://www.linkedin.com/company/sharecarebr/
https://www.facebook.com/SharecareBr

