CRUZ AZUL SAÚDE
Rua Albuquerque Maranhão, 72 – Cambuci – São Paulo – SP – 01540-020
Telefone (11) 3388-5000 – E-mail: cruzazulsaude@cruzazulsaude.com.br
Central de Atendimento ao Associado (11) 3388-5000

A CRUZ AZUL SAÚDE DISPONIBILIZA O SERVIÇO DE
TELECONSULTA E TELEMEDICINA A TODOS OS SEUS
BENEFICIÁRIOS
Sempre em busca do melhor atendimento e atenta ao momento que estamos vivendo,
a Cruz Azul Saúde disponibiliza consultas online, em regime de urgência e emergência,
evitando sua ida ao pronto socorro e, assim reduzindo o risco de contágio pelo novo
coronavírus.
A telemedicina tem se mostrado uma importante ferramenta para a ampliação e
melhoria dos serviços de saúde, por trazer agilidade, segurança, praticidade e tecnologia
para os atendimentos, sem sair de casa.
O atendimento com Clínico Geral e demais especialidades estão disponíveis de forma
prática e segura, utilizando o celular ou computador, as recomendações de saúde
enfatizam a importância de medidas de restrição à circulação como uma das formas de
combate à Covid-19.
1) Teleconsulta agendada com um clínico geral
Prestador: Informar Saúde
Telefone: (11) 3871-8997
Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira das 7h às 19h
Forma de Atendimento: O beneficiário liga para o número indicado acima e agenda uma
teleconsulta com um clínico geral em até 24h.
*Este serviço destina-se a atendimento eletivo apenas.
2) Consulta por telemedicina agendada por especialidades
Prestador: VLS- MÉDICE
Telefone: (11) 3159-4863 e whatsapp (11) 99314-6519
Forma de atendimento: O beneficiário liga para o número indicado acima e agenda as
especialidades abaixo:
•
•
•
•
•
•
•

Clínico Geral
Gastroenterologia
Ginecologia
Neurologista
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psiquiatria

3) Consulta por telemedicina agendada por especialidades
Prestador: DAVITA
Telefone: (11) 3003-8482 ou www.davita.com.br
Forma de atendimento: O beneficiário liga para o número indicado acima ou agenda por
e-mail com as especialidades abaixo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cardiologia
Cirurgia Geral
Fisiatria
Gastroenterologia
Ginecologia
Hematologia
Infectologia
Medicina da família
Nefrologia
Neurologia
Oncologia
Ortopedista
Pediatria
Pneumologia
Proctologia
Reumatologia
Urologia

