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MENSAGEM DA DIRETORIA 
EXECUTIVA

A Unimed Cariri atua na nossa região há quase 40 anos. Uma trajetória de muitas 
conquistas para cuidar cada vez melhor de nossos beneficiários. Ao longo desse tempo, 
compomos a melhor e maior rede de atendimento em saúde, seguindo rigorosamente 
ao padrão de qualidade do Sistema Unimed.

Continuamente em busca de mais melhorias e da ampliação de nossa rede e 
crescimento de nossos recursos próprios, compartilhamos com  todos vocês, nossos 
Médicos Cooperados, a grande conquista que é o Hospital Unimed Cariri, garantindo 
aos nossos clientes acesso a serviços de referência e sustentabilidade para nossa 
Cooperativa Médica.

Nos cercamos de todo o zelo para que essa estrutura atenda a todos os requisitos de 
referência em saúde, corpo clínico de excelência, equipamentos modernos, ambientes 
reformados, diferenciais em atendimento clínico e a experiência de quem cuida do Cariri 
há tanto tempo. 

Assim, entregamos ao Cariri um Hospital que atua no atendimento de urgência 
e emergência, além de cirurgia geral 24h, novo centro cirúrgico, UTI ampliada, leitos 
confortáveis e uma excepcional equipe de profissionais de saúde com o padrão de 
excelência que você já conhece.

O Hospital Unimed Cariri está à disposição de todos.
Saudações Cooperativistas.

(Da esquerda para direita) Dr. Túlio José Teixeira Gomes (Vice-Presidente), Dr. José Flávio Pinheiro 
Vieira (Superintendente) e Dr. Francisco de Assis Sampaio (Presidente).
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•  HOSPITAL UNIMED CARIRI
O Hospital Unimed Cariri atua como referência no atendimento de ur-

gência e emergência, além de cirurgia geral 24h, oferecendo atendimento 
amplo para as famílias e empresas beneficiárias.

Com toda proteção e segurança, o Hospital Unimed Cariri segue o padrão 
de qualidade do Sistema Unimed, dispondo de uma estrutura completa e 
espaços reformados, como o novo centro cirúrgico, UTI ampliada, leitos 
confortáveis e uma excelente equipe de profissionais de saúde com o pa-
drão de excelência que você já conhece.
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•  SEGURANÇA DO PACIENTE

•  SERVIÇOS

O Hospital Unimed Cariri realiza controles e acompanhamentos neces-
sários para garantir que as equipes assistenciais ofereçam cuidados inte-
grais pautados nas melhores práticas, compreendendo as necessidades do 
paciente.                                              

Com esse objetivo, o Hospital conta com a Comissão de Segurança do 
Paciente e a CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar), respon-
sáveis por promover ações  que proporcionam um tratamento seguro e 
completo.

•  Atendimento de urgência e emergência 24h;

•  Cirurgia geral 24h;

•  Cirurgias eletivas de média e alta complexidade em diversas 
especialidades;

•  Videocirurgia, inclusive em cirurgias de urgência;

•  Imagem e laboratório 24h.
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•  INFRAESTRUTURA
Estrutura de Atendimento

Centro cirúrgico reformado, com novos equipamentos e em ex-
pansão;

Equipes médicas, de enfermagem, de fisioterapia e de farmácia clínica 
redimensionadas, com coordenações específicas;

Serviço social aos familiares de pacientes;

44 confortáveis leitos entre enfermarias e apartamentos e em ampliação;

UTI com 7 leitos;

Sala de pré-operatório para procedimentos eletivos;

Ginásio de Reabilitação Funcional;

Acolhimento Psicológico no leito;
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Nutrição Clínica e Fluxograma para controle de jejum prolongado;

Estacionamento próprio;

Estrutura para conforto médico no Centro Cirúrgico;

Farmácia Clínica.

Sala de Cirurgia - 3º Andar - Centro Cirúrgico
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Sala de Cirurgia - 3º Andar - Centro Cirúrgico

Sala de Cirurgia - 3º Andar - Centro Cirúrgico
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•  INFRAESTRUTURA
Corpo Clínico

Equipe Assistencial Multiprofissional
29 Enfermeiros

12 Fisioterapeutas

85 Técnicos de Enfermagem

02 Nutricionistas

02 Técnicos em Radiologia

Atualmente, o Hospital Unimed Cariri conta com 33 Médicos 
em seu corpo clínico.

01 Fonoaudiólogo

01 Psicólogo

01 Assistente Social

01 Farmacêutico
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•  PLANO DE ENFRENTAMENTO
   À COVID-19

O Hospital Unimed Cariri constituiu um Plano Contingência de Enfrentamen-
to à Covid-19 para alinhar ações e protocolos para suporte ao atendimento e ao 
tratamento da Covid. 

O Plano indicava, entre outras ações, a estruturação de uma emergência es-
pecífica Covid, em ambiente separado, e ampliação da UTI, como reforço para 
garantir atendimento aos pacientes.

Para prestarmos uma assistência de qualidade, foi fundamental ampliarmos 
as equipes e treiná-las, como a de Fisioterapia, para tratamento e reabilitação 
de pacientes acometidos pela Covid-19. Criamos um espaço, o Ginásio de Rea-
bilitação, para auxiliar nesse processo. Hoje, a equipe de Fisioterapia, preparada 
para a  contingência, integra o grupo Multiprofissional do Hospital. 

Tais ações nos garantiram sermos referência também no tratamento da Co-
vid-19.
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•  NÚCLEO DE APOIO AOS 
PROCESSOS INTERNOS – NAPI 

Esse Núcleo tem como objetivo executar o fluxo interno de ações do 
Hospital para realização dos atendimentos dos pacientes internos e am-
bulatoriais. Esse setor centraliza o recebimento de solicitações das áreas 
do Hospital e é responsável por executar as atividades/ações necessárias 
para o funcionamento da assistência ao paciente.

O NAPI é o suporte que os médicos contam para agilizar os processos 
internos de seus pacientes com rapidez, segurança, assertividade e está 
apto a realizar: 

•  Agendamento e regulação das remoções;

•  Agendamento de cirurgias particulares  e por convênios;

•  Orçamento de cirurgias;

•  Agendamento de procedimentos eletivos;

•  Agendamento de procedimentos realizados no Hospital;

•  Recebimento e acompanhamento de reclamações sobre serviços 
prestados no Hospital;

•  Parecer médico;

•  Solicitação de cópias de prontuários;

•  Protocolo de entrega de exames;

•  Esclarecimento de dúvidas;

•  Regulação de vagas.

O funcionamento do NAPI é de 7h às 19h.
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Urgência e Emergência - Térreo

Conforto Médico - 3º Andar
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•  FISIOTERAPIA 24H

•  TIME DE RESPOSTA RÁPIDA 
- TRR

O TRR é um componente da equipe assistencial que tem o propósito de 
realizar atendimentos dos pacientes nas unidades de internação por qual-
quer intercorrência e avaliar precocemente para prevenir agravo desses 
pacientes. Aqui na região, somente o Hospital Unimed Cariri conta com 
esse serviço.

O Hospital Unimed Cariri conta com uma equipe de Fisioterapia 24h, um 
diferencial que garante suporte aos pacientes em todos os setores da unida-
de, proporcionando a segurança de um cuidado completo. 

Na enfermaria de clínica médica, os pacientes são tra-
tados conforme o plano fisioterapêutico adapta-
do a cada patologia, elaborado por equipe multidisciplinar.  
Nos procedimentos cirúrgicos, a Fisioterapia 24h atua no pré e pós-ope-
ratórios em conformidade com o cirurgião. O paciente é acompanhado du-
rante todo processo de internamento até sua alta hospitalar.

No ambiente de Unidade de Terapia Intensiva, o serviço possui planto-
nistas 24h, com formação em UTI e experiência na área, possibilitando  ao 
paciente e seus familiares conforto, tranquilidade e atenção.

Pacientes em Home Care, que chegam ao HUC, também contam com a Fi-
sioterapia 24h, que realiza acompanhamento descritivo de todo o período de 
tratamento.

Urgência e Emergência - Térreo

Conforto Médico - 3º Andar
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Ginásio de Reabilitação - 2º Andar
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•  SERVIÇO SOCIAL
Firmes no propósito de acolher e cuidar, o HUC dispõe de Serviço Social 

aos Familiares de Pacientes e Acolhimento Psicológico no leito. Com 
equipes humanizadas, realiza ações diferenciadas, projetos e programas 
com o objetivo de prestar todo o apoio necessário. 

A Assistente Social realiza rotina de visitas diárias aos pacientes 
internados, aplicando questionamentos acerca da qualidade no serviço 
prestado, buscando mediar os anseios apresentados naquele momento. 
Esse acompanhamento é fundamental para o desenvolvimento de políticas 
de atendimento personalizado. 

Esse serviço desenvolve, ainda, projetos como o “EnCantar”, de 
musicoterapia, com a participação de todas as equipes; “Colorir”, que 
estimula pacientes internados em longa permanência e/ou crianças a 
se expressarem através do desenho; além das Avaliações Psicossociais 
junto aos pacientes que almejam conversar com a psicóloga que realiza 
visitas semanais.

O Serviço Social aos Familiares de Pacientes e Acolhimento Psicológico 
é mais um diferencial do Hospital Unimed Cariri, garantindo que os 
pacientes sintam o Jeito de Cuidar Unimed. 

Ginásio de Reabilitação - 2º Andar



HOSPITAL UNIMED CARIRI :: Portfólio de ApresentaçãoHOSPITAL UNIMED CARIRI :: Portfólio de Apresentação 16

•  NUTRIÇÃO CLÍNICA /EMTN 
(Equipe Multiprofissional de 
Terapia Nutricional)

Orientada pela Organização Mundial da Saúde e gerenciada rigorosa-
mente pelos órgãos de acreditação reconhecidos, a segurança dos pa-
cientes transformou-se em um dos principais indicadores de qualidade e 
eficiência das instituições médico-hospitalares.

Pensando nisso, o HUC formalizou a EMTN (Equipe Multiprofissional de 
Terapia Nutricional), que assegura uma assistência nutricional especializada 
e individualizada. Realizando triagem nutricional, uso de suplementos 
alimentares e dietas específicas para as diversas patologias. Além de 
contar com protocolo de abreviação de jejum para os pacientes cirúrgicos.

 O Serviço de Nutrição Clínica é focado em garantir o aporte nutricional 
de qualidade aos pacientes.

•  NÚCLEO DE PESQUISA
O  Núcleo de Pesquisas do Hospital Unimed Cariri tem sido fundamental 

para descoberta e desenvolvimento de novas condutas, proporcionando 
aos nossos pacientes tratamentos baseados em evidências científicas 
atuais.

A produção e a participação em pesquisas, para uma unidade 
hospitalar, incentiva a geração de novos conhecimentos, que 
resultam em respostas à questões de saúde de grande relevância, 
auxiliando na melhor tomada de decisão para nossos pacientes. 
No momento, contamos com parcerias de grandes centros de relevância 
nacional e internacional, como o Hospital Sírio Libanês, Hospital Oswaldo 
Cruz, HCOR e a Universidade de Manitoba (Canadá).
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Apartamentos e Enfermarias - 2º Andar
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•  FARMÁCIA CLÍNICA
O Hospital Unimed Cariri possui o serviço de Farmácia Clínica com o 

objetivo de  promover a saúde, prevenindo e monitorando eventos adversos, 
intervindo e contribuindo na prescrição de medicamentos para a obtenção 
de resultados clínicos positivos, o que melhora a qualidade de vida dos 
pacientes.  

A presença do farmacêutico clínico no hospital, trabalhando junto à equipe 
multiprofissional, garante segurança aos processos, possibilitando que as 
informações sejam ágeis, eficientes e que possibilitem o processo assistencial 
e a sua continuidade.
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•  DEPOIMENTOS DE MÉDICOS 
SOBRE O HOSPITAL UNIMED 
CARIRI

“Queria deixar registrado aqui a minha satisfa-
ção junto ao Hospital Unimed Cariri, local onde 
frequentemente executo as minhas cirurgias de 
consultório!

A segurança da assistência prestada nos deixa 
mais tranquilo, pois sabemos que os nossos pa-
cientes estarão bem cuidados! Além de trabalhar-
mos de forma harmoniosa e integrada com todos 
os colegas (médicos, enfermeiros, recepção, admi-
nistrativo), o que torna tudo muito mais fácil.”

Dr. Mikael Vieira
Urologista

“Sou Cooperado da Unimed e atuo no Hospital 
Unimed Cariri como ginecologista e obstetra, des-
de o início. Além de me sentir em casa, por tratar-se 
de uma unidade pertencente à nossa cooperativa, 
é um ambiente limpo e organizado. Os materiais e 
equipamentos atendem às necessidades das pa-
cientes e da equipe. Os funcionários são atencio-
sos e prestativos, seguindo os princípios básicos 
de humanização. 

Realizo cirurgias obstétricas e ginecológicas 
com frequência naquela casa de saúde e me sin-
to seguro e amparado. Enfim, me sinto prestigiado 
trabalhando no HUC.”

Dr. Humberto Bezerra
Ginecologista e Obstetra
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“Há pouco mais de 2 anos temos o nosso Hospi-
tal. Com a pandemia, nunca foi tão importante ter 
um lugar nosso para os nossos pacientes. Mudar 
uma estrutura, uma filosofia de trabalho sempre 
causa reações nas pessoas envolvidas,  mas desde 
o início percebi uma grande vontade de dar cer-
to, com gestores receptivos e equipes de saúde 
se ajustando aos novos tempos. Tivemos e temos 
desafios dia após dia, mas hoje temos um hospital 
lindo, com ótimas instalações, equipamentos no-
vos e excelentes profissionais. 

Sinto que sou respeitada como médica por todos, desde a portaria até a direção, e 
também sinto que sou ouvida pela coordenação. Posso dizer que continuo me sentin-
do em casa. Nossa alma é em prol do bem-estar físico e mental de todos. Sinto que 
vamos crescer mais, simplesmente porque o bem sempre vencerá. Convido outros 
colegas a conhecer, trabalhar e cuidar do nosso hospital. Por fim, gratidão a Deus por 
ter esse nosso lar na saúde do Cariri.”

Dra. Sheila Ulisses
Mastologista

“O Hospital Unimed Cariri representa, creio eu, 
um dos maiores ganhos à saúde caririense nos úl-
timos anos. Por contribuir rotineiramente, com um 
hospital completo, atendimento 24h, uma assis-
tência de extrema qualidade e, além disso, muito 
humanizado.

Então, hoje cada vez mais tem sido possível au-
mentar a complexidade dos procedimentos reali-
zados no hospital e também cursar com resultados 
superiores aos resultados que a gente tinha ante-
riormente. E isso só é possível com organização, 
investimento e cuidado que a equipe do Hospital 
Unimed Cariri tem prestado de maneira majesto-
sa.”

Dr. Felippe Rolim
Cirurgião do Aparelho Digestivo
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“Como médico cooperado, tenho muito orgulho 
em falar do Hospital da Unimed Cariri. Realizo ci-
rurgias urológicas todas as quartas-feiras à tarde, 
desde que a Unimed assumiu o hospital, e pude 
acompanhar de perto toda a evolução, não só de 
melhorias de sua estrutura física, mas também de 
todos os protocolos de cuidados aos pacientes.

É notória a melhoria realizada pela nova gestão. 
Percebe-se um atendimento de excelência des-
de o acolhimento do paciente até a sua alta. Além 
disso, a nova gestão possibilita a participação da 
equipe de profissionais de saúde, o que resulta 

em um atendimento de qualidade e resolutivo para os pacientes. Aqui, eu usufruo 
de um ótimo ambiente de trabalho, que preza pela qualidade, eficiência e segurança. 
Parabenizo toda a equipe em nome de Dr. Sérgio Araujo, que tem administrado com 
maestria este hospital.”

Dr. Jader Salviano Macedo
Urologista

“Trabalhar no Hospital Unimed Cariri é um pra-
zer enorme. Lugar que me sinto acolhido e sem-
pre com uma equipe, além da minha, disposta a 
dar as melhores condições para que o resultado 
do tratamento seja o mais positivo possível. Es-
trutura física adequada, protocolos bem definidos 
e apoio no pré, intra e pós-operatório são diferen-
ciais importantes. Portanto, acredito que o médi-
co é tão bem atendido, que as vezes até me sinto 
o “paciente”. ”

Dr. James Rocha
Neurocirurgião
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wandersoniamedeiros

aplaudidos de pé! Depois de mais de 20 dias de UTI 
painho pôde ter direito a um show particular, com as 
músicas que gosta. Muito obrigada doutora 
@dennysealergo, @elenypinho e toda equipe da 
@unimedcariri por todo cuidado e humanização. 
Ações como estas trazem um pouco de alegria diante 
de um caminho tão árduo. Foi um Showzaço!!!

unimedcariri

Essa é Dona Lúcia Falcão, cliente Unimed há quase 22 
anos, que esteve em tratamento no Hospital Unimed 
Cariri. Junto conosco, ela travou uma luta para 
restabelecer a sua saúde. Esta semana, alguns meses 
depois de ter recebido alta hospitalar e totalmente 
recuperada, Dona Lúcia nos surpreendeu com uma 
visita ao HUC e fez questão de entregar 
pessoalmente, a cada integrante da equipe 
assistencial, um presente com detalhes em 
artesanato feitos por ela, como forma de agradecer 
por todo o cuidado que recebeu no tempo em que 

recebê-la! Foi um lindo e especial momento de 

trabalhando para cuidar e acolher tão bem cada 
paciente que chega! Esse é o Jeito de Cuidar Unimed. 

UNIMED
Assumimos o comprometimento em prestar o melhor serviço, 
acolhendo e cuidando,  de forma humanizada. A mesma dedicação, 
excelência em saúde e experiência de quase quatro décadas da 
Unimed Cariri estão presentes no HUC.
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ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO - BARBALHA
R. das Nações Unidas, 23 - Centro
T. (88) 3532-5146

ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO - BREJO SANTO
R. Antônio Denguinho de Santana, 235 A - 
Centro (Praça Dionísio Rocha de Lucena) 
T. (88) 3531-1352

SEDE ADMINISTRATIVA - JUAZEIRO DO NORTE 
R. Santa Clara, 78 - Centro
T. (88) 3566-2000

ANEXO DE ATENDIMENTO - JUAZEIRO DO NORTE
R. Santa Clara, 100 - Centro
T. (88) 3566-2000

ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO - CRATO
R. Rui Barbosa, 607 - Centro
T. (88) 3523-2644 / (88) 3523-1444

www.unimedcariri.com.br

ESCRITÓRIOS DE APOIO AO CLIENTE

HOSPITAL UNIMED CARIRI
R. São José, 805, Centro - Juazeiro do Norte. 

T. (88) 3566-1900

NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE- NAS

R. José Marrocos, 1316, Santa Teresa - Juazeiro do Norte.

T. (88) 3587-7800

Pronto Atendimento Pediátrico 24 h

ASSISTENTE VIRTUAL - LÉA
WhatsApp: (88) 99652-0212

PLANTÃO DE VENDAS
T. (88) 3566-2031

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
T. 0800 280 3566

RECURSOS PRÓPRIOS

OUTRAS FORMAS DE CONTATO

Unimed Cariri Unimed Cariri

UnimedCariri


