
 
 

Serviço de Assistência -  Visita e Exames Médicos na Residência 

 
VISITA MÉDICA  
Envio de um Clínico Geral para a avaliação do estado de saúde geral do cliente. Caso o médico venha a solicitar exames 
laboratoriais e exames de imagem, haverá a disponibilidade de retorno. . 
 
Limite de Utilização: 02 (duas) utilizações na vigência, sendo 01 (uma) por ocorrência.  
 
 
EXAMES NA RESIDÊNCIA  
Consiste na coleta e Análise do material biológico para a emissão de um laudo diagnóstico da situação do cliente.  
 
Exames contemplados: Urina e Sangue. 
 
Limite de Utilização: 1 utilização na vigência por ocorrência.    
 
URINA 
Esse atendimento dá direito a realização de um exame por agendamento. Para o devido atendimento ao cliente deverá 
apresentar a prescrição médica e os materiais necessários para a realização do Exame serão fornecidos pela 
Assistência24h. 
A coleta de sangue deve ser realizada preferencialmente com o paciente em jejum, de acordo com o exame a ser 
realizado. 
 
Obs.: Não há necessidade da suspensão de medicações, contanto que sejam tomadas com água. Mesmo que você já 
tenha feito cirurgia da vesícula o jejum continua sendo obrigatório 
 

• Urina / Urocultura / Antibiograma 
 
SANGUE / Básico 
 

• Hemograma 
• Completo 
• Glicemia 
• Ureia 

• Creatinina 
• Sódio 
• Potássio 
• Ácido Úrico 

 
SANGUE / Completo 
 

• Glicose 
• Hemoglobina Glicada 
• Ureia 
• Creatinina 
• Sódio 
• Potássio 
• Colesterol total+frações 
• Ácido Úrico 
• TGO 

• TGP 
• Fosfatase Alcalina 
• GGT 
• CK 
• Fosforo 
• Ferro 
• Amilase 
• Hemograma Completo 
• Coagulograma 

 
Esse exame exige preparo prévio* 
 
 



 
 

Serviço de Assistência -  Visita e Exames Médicos na Residência 

 
EXAMES DE IMAGEM 
 

• USG – ultrassonografia abdominal total 
• USG – ultrassonografia partes diversas 
• ECG – eletrocardiograma 
• RAIO X – radiografia 

 
Esse atendimento dá direito a realização de um exame por agendamento. 
Para o devido atendimento, o segurado deverá apresentar a prescrição médica e os materiais necessários para a 
realização do Exame serão fornecidos pela Assistência24h 
 
Limite de Utilização: 02 (duas) utilizações na vigência, sendo 01 por ocorrência. 
 
 
Atendimento 
 
Para acionar o serviço de Assistência, basta entrar em contato com a Central de Atendimento 24hs: 0800 016 2727. 
 
Segurado Vida Supremo: 0800 787 7366. 
 
 
 
 
 
 
 


