QUEM SOMOS
Pioneiros na prestação de serviços de saúde e segurança, nós da RHMED|RHVIDA somos há 24 anos referência de
qualidade e inovação no mercado;
Com 1,1 milhão de vidas sob gestão, mantemos sedes no Rio de Janeiro e São Paulo, contando com ampla rede de
prestadores de serviços capaz de atender a clientes até em regiões remotas e de difícil acesso do país;
.
Presente em 30% dos 100 maiores empregadores do Brasil;
Com soluções tecnológicas e administrativas customizadas, damos suporte a organizações de diferentes setores para
que previnam acidentes no ambiente de trabalho, doenças ocupacionais e aprendam ainda a gerir recursos – financeiros
e humanos – de forma planejada e eficaz;
A nossa vocação para atendimento a corporações de alto grau de risco (3 e 4) e complexidade de operações ajuda a
manter equipes saudáveis e proativas, com desempenhos que impactam positivamente no dia a dia da organização e
nos índices de produtividade;
Com nossa expertise e dedicação, em 2018, figuramos orgulhosamente entre as 25 marcas mais admiradas pelos RHs do
Brasil, prêmio entregue pela revista “Gestão RH”.

PLANO DE CONTI NGÊNCI A E RETOMADA
AO TRABALHO ( COVID -19)
A RHMED|RHVIDA, adequou sua nova linha de serviços, em virtude da COVID-19 e em especial, dos
cronogramas para retomadas graduais das atividades econômicas, definidos pelo Governo.
O Plano considera que cada local seja avaliado e que medidas preventivas sejam implementadas,
baseando-se nos seguintes pilares: Pessoas, Mapeamento, Protocolo e Controle.
A seguir alguns dos principais serviços:
Inspenção das medidas de proteção;

PESSOAS

MAPEAMENTO

Desinfecção e sanitização de áreas afetadas;
Monitoramento e triagem de colaboradores por app;

PROTOCOLO

Central Saúde em Dia / Telemedicina
Venda e aplicação de teste rápido, RT-PCR e exame de Sorologia IgG e IgM;
Alocação de profissionais de saúde e segurança para realização de serviços diversos;

CONTROLE
OS QUATROS PILARES DO
PLANO DE RETOMADA

INSPEÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO
PARA COMBATE AO COVID-19

Inspeção técnica para avaliação qualitativa dos programas,
protocolos e procedimentos de mitigação do risco de contágio
dos colaboradores.
Ações:
Análise criteriosa das operações e instalações da unidade;
Relatório fotográfico para assessorar a empresa nas
correções ou melhorias a serem adotadas;
Manutenção adequada das operações da empresa,
reduzindo riscos adicionais como paralisações por órgãos
fiscalizadores.

DESINFECÇÃO E SANI TI ZAÇÃO
DE ÁREAS AFETADAS

A desinfecção e sanitização a ser realizada de forma preventiva, com
periodicidade pré estabelecida e/ ou reativa para os casos de
confirmação da COVID-19.
Serviço disponível em atendimento nacional com prazo de
mobilização em até 24h.
Atendimento com equipe especializada em gerenciamento de
crises virais e atendimento emergencial para Unidades
administrativas e operacionais como embarcações, plataformas de
óleo e gás, aeroportos e aeronaves.

INTELIGÊNCI A EM GESTÃO DE SAÚDE

Núcleo de Inteligência em Gestão de Saúde para melhor
entendimento e acompanhamento do estado de saúde de todos.
Benefícios:
Consolidar e transformar os dados já existentes de diversas fontes
em informações e conhecimento;
Contribuir na tomada de decisões estratégicas, com possível redução
dos custos com saúde, e retomada ao trabalho com saúde e
segurança;
Estratificação por condição de saúde e por comportamento de risco
da população para acompanhamento.

APP PARA MONITORAMENTO DI ÁRI O
DOS COLABORADORES
Agora você e sua equipe de saúde tem uma ferramenta para monitorar
diariamente os seus colaboradores e controlar a evolução do casos
suspeitos e confirmados do COVID-19 na retomada ao trabalho de sua
empresa com:
Autoavaliação diária de todos os colaboradores sobre sinais e
sintomas e;
Avaliação assistida e triagem pela equipe de saúde para
acompanhamento da evolução do estado de saúde dos colaboradores.

BENE F Í C I O S P A RA A SUA EMPRESA
Preve n ç ã o e r e d ução do risco de
conta m i n a ç ã o d o s funcionários;
Mitig a ç ã o d e r i s c os trabalhistas para a
empr e s a ;
Docum e n t a ç ã o das ações adotadas pela
empr e s a .

TESTE RÁPI DO, RT-PCR E EXAME DE
SOROLOGIA I GG E I GM
Oferecemos exames para diagnóstico da COVID-19, regulamentados e certificados pelos
órgaos de fiscalização em conformidade com a ANVISA .
Teste Rápido:
Este teste é de uso profissional, manual e de fácil execução;
Serviço de testagem in company;
Seus resultados são apresentados em média de 10 -15 minutos após sua realização.
Exame RT – PCR:
Considerado o teste padrão ouro no diagnóstico da COVID-19;
Possui alta sensibilidade e especificidade, especialmente nos primeiros dias de
sintomas.
Identifica o vírus no período em que está ativo no organismo.
Sorologia:
Verifica a resposta imunológica do corpo em relação ao vírus, a partir da detecção de
anticorpos, IgM e IgG em pessoas que foram expostas ao SARS-CoV-2.

CENTRAL DE SAÚDE EM DIA / TELEMEDICINA
A Central Saúde em Dia tem como objetivo oferecer acesso aos
colaboradores às orientações e informações de saúde em tempo integral.
Equipe multiprofissional para suporte as dúvidas de saúde;
Disponibilização de indicadores de processos, performance e
qualidade;
Após a identificação de casos de colaboradores suspeitos ou
confirmados, realizaremos o acompanhamento via telemedicina.
Estrutura:
O atendimento é feito por 2 níveis de profissionais de saúde;
O acompanhamento é realizado por um período de até 30 dias;
O primeiro atendimento é realizado por um médico que faz uma
anamnese dirigida e detalhada, preenchendo formulário
desenvolvido para este acompanhamento.

ALOCAÇÃO DE PROFISSI ONAI S
DE SAÚDE E SEGURANÇA

PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Neste momento de crise, você pode contar com nossos serviços multidiciplinares técnicos e
altamente capacitados para atenderem na sua empresa.
Ações :
Aferição de temperatura em triagem de acesso às instalações da empresa;
Aplicação do Teste Rápido e demais exames;
Atendimento clínico presencial de casos suspeitos da COVID-19;
Suporte psicológico presencial ou através da Central Saúde em Dia.

PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA
Mapeamento de riscos, soluções técnicas, capacitação de mão de obra, fiscalização em
ações de prevenção a COVID-19;
Identificação de GAPS na busca de melhorias a serem adotadas;
Verificação de campo, controle de indicadores, mapeamento de riscos e na capacitação
contínua da força de trabalho, garantindo a emissão de nosso Selo de Conformidade na
Prevenção a COVID-19.

COORDENAÇÃO TÉCNICA
Dra. Marcia Fiori
Médica com graduação pela Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ) Hospital Universitário Pedro Ernesto, Pós
Graduação em Administração em Saúde na Universidade Candido
Mendes, Pós-Graduação em Medicina do Trabalho pelo Centro São
Camilo de Desenvolvimento em Administração da Saúde, PósGraduação em Otorrinolaringologia pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro. Atuação em diversas empresas do
mercado, atualmente é diretora técnica da RHMED|RHVIDA.

Dr. Evaldo Stanislau Affonso de Araújo
Infectologista com graduação em Medicina pela Faculdade de
Ciências Médicas de Santos, mestrado em Moléstias Infecciosas e
Parasitárias pela Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo e doutorado em Moléstias Infecciosas e Parasitárias pela
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (2005).

Lui z a C r uz Dannenberg
Psicóloga e Educadora Física, pós-graduada em Promoção da
Saúde pela Faculdade de Saúde Pública da USP e Psicologia
Analítica pelo Instituto Sedes Sapientiae, com MBA em Gestão
Executiva de Saúde pelo INSPER. Experiência em grandes
empresas há mais de 25 anos, com atuação na concepção,
planejamento, implementação e gestão de saúde populacional,
junto aos RHs, medicina ocupacional, operadoras de saúde e
consultorias de benefícios. Atualmente é Diretora de Atenção
Primária à Saúde e Inovação da RHMED|RHVIDA.

Carl o s M e neses
Engenheiro de Segurança do Trabalho e Gerente Técnico de
Segurança do Trabalho na RHMED|RVIDA.
Graduado em
Engenharia Civil, Pós-Graduado em Engenharia de Segurança do
Trabalho, Engenharia de Meio Ambiente e Saneamento Básico,
além de ser membro da AIHA (American Industrial Hygiene
Association) e Auditor Líder. Dentre suas maiores realizações
está: redução de custos de pagamentos de adicionais
trabalhistas e previdenciários com o desenvolvimento e a
coordenação de trabalhos voltados na gestão de periculosidades,
insalubridades e aposentadorias especiais.

QUER SABER MAIS?
ENTRE EM CONTATO
COM A NOSSA EQUIPE!

EMAIL
comercial@rhmed.com.br
TELEFONE
(21) 2158-8001
WWW.RHMED.COM.BR | WWW.RHVIDA.COM.BR

