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GERAL 
 
SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA 
Departamento de Serviços Sociais do Abrigo do Marinheiro (DSS/AMN) – 
Carteira de Assistência Médica Hospitalar para o Pessoal da Marinha do 
Brasil (CAMHPMB) – Gerenciamento de Saúde - A Unimed-Rio, em continuidade 
ao programa “Para Viver Melhor”, divulgado pelo BONO Nº 456/2009, após 
concluir a fase inicial de mapeamento, está enviando para alguns 
beneficiários da CAMHPMB, selecionados de acordo com os perfis por ela 
estabelecidos, uma correspondência informando como será desenvolvido o 
programa. O programa visa identificar as doenças subclínicas precocemente, 
através da análise de comportamentos e hábitos de vida inadequados, com a 
identificação de fatores de risco, estimulando a busca por hábitos de vida 
mais saudáveis, que contribuam para a prevenção e redução das 
consequências de muitas doenças crônicas, como diabetes, câncer e doenças 
cardiovasculares. A execução do programa está a cargo da empresa PROCARE a 
quem caberá estabelecer contato com os beneficiários eleitos; será 
inteiramente gratuito e as informações fornecidas são confidenciais, 
estando sob sigilo e responsabilidade médica; não interfere nas condutas 
prescritas pelo seu médico assistente; é uma contribuição para que os 
beneficiários escolhidos tenham uma vida melhor, controlando possíveis 
doenças crônicas ou que possam interferir no seu dia a dia.  
 
As dúvidas que porventura surjam poderão ser esclarecidas pelos seguintes 
telefones: Unimed-Rio: (21)3861-3861 ou 0800-702-8900 ou PROCARE: (21) 
3534-0850.  
 
Relembra-se a importância de os beneficiários dos Planos de Saúde Unimed 
manterem seus endereços para correspondência tempestivamente atualizados 
junto aos Postos de Atendimento daquela operadora. Para outras 
informações, acesse www.abrigo.org.br ou www.unimed-rio.com.br, link “Para 
Viver Melhor”. 
 
 
BONO Nº 773/2010. 
Visite a página da Marinha na Internet - www.mar.mil.br onde poderão ser 
conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil. 


