
CONHEÇA A CAPTAMED 
Empresa especializada no monitoramento de 
pacientes de alto risco, no próprio domicílio
SERVIÇOS PRESTADOS:
Gerenciamento de Doenças
Gerenciamento de Casos
Assistência Domiciliar
Intervenção Específica 

Tratamento de Lesões de Pele 
Cuidado Paliativo
Internação Domiciliar

Nada melhor do que estar em casa, perto da família, 
recebendo todas as orientações e cuidados necessários 
para prevenir as complicações das doenças crônicas e as 
internações hospitalares, proporcionando um ambiente 
seguro e funcional. Pensando em melhorar a qualidade 
de vida dos brasileiros e oferecer um modelo sustentável 
para o sistema de saúde do Brasil, o especialista em ges-
tão de saúde Marcos Rabello fundou a Captamed, 
empresa que há cerca de 15 anos dedica-se ao tratamento 
das doenças crônicas e degenerativas no ambiente extra-
-hospitalar, alternativa para as famílias e para os pacientes 
que não precisam ficar internados mas exigem orienta-
ção e cuidados especiais em casa. 

A Captamed nasceu em Belo Horizonte e vem expan-
dindo sua atuação pelo estado. Até 2025 tem como meta 

tornar-se a empresa de maior abrangência em todo o 
país. “Pode ser que essa meta seja alcançada em dois 
anos”, afirma o diretor-executivo da empresa, Marcos 
Rabello. Já são 4 mil pacientes atendidos por equipe in-
terdisciplinar, em várias cidades nos estados de Minas 
Gerais, Espírito Santo, Goiás e no Distrito Federal. “O 
Brasil envelhece rápido, mas ainda está desenvolvendo a 
consciência de que é necessário e importante monitorar 
o paciente crônico”, explica Marcos Rabello. 

A Captamed apresenta como diferencial foco na me-
lhoria da qualidade de vida; o cuidado orientado reduz de 
forma expressiva os gastos do sistema de saúde privado. 
Para se ter ideia, atualmente 50% a 60% das despesas dos 
convênios médicos estão concentrados na população 
acima de 65 anos. Com o monitoramento da condição crô-

Há quase 15 anos, a Captamed é referência em Minas Gerais no 
atendimento domiciliar a pacientes portadores de doenças crônicas 
e de alto risco. Serviço evita internações recorrentes e melhora 
a qualidade de vida não só do doente, mas de toda a sua família

 Marcos Rabello, diretor-executivo 
e fundador da Captamed, 
em frente à sede de BH: até 2025 
a empresa deve ser a empresa 
de maior abrangência 
no Brasil, no monitoramento 
a pacientes de alto risco
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Cuidando da saúde em casa nica e educação para o autocuidado, há redução entre 30% 
e 40% dos custos para as operadoras de saúde e melhora 
significativa da qualidade de vida do cliente atendido. 

O maior público da Captamed são os idosos usuários de 
plano de saúde, mas a empresa também oferece atendi-
mento a todas as faixas etárias, incluindo crianças. No 
próprio domicílio, o paciente recebe diversos cuidados in-
tegrais, desde treinamento dos cuidadores, monitoramento 
do estado de saúde,  administração de antibióticos, trata-
mento de lesão de pele, atendimento por equipe 
interdisciplinar com visitas de fisioterapia, fonoaudiologia, 
nutricionista, terapia ocupacional, psicologia  até a interna-
ção domiciliar com plantões de técnico de enfermagem. 

O paciente é inicialmente avaliado para identificação do 
perfil clínico e, sendo elegível para um dos diversos progra-
mas da empresa, passa a ser monitorado por uma equipe. 
Aos 94 anos, Mary Said é uma das pacientes monitoradas 
pela Captamed e há cerca de cinco anos vem mantendo 
sua saúde estável com o apoio do programa de gerencia-
mento de casos crônicos. “Eles são os anjos na minha 
vida”, diz Mary. Em sua casa, na região Leste de BH, ela 
recebe visitas de enfermeiro, fonouadiólogo, nutricionista 
e fisioterapeuta. Mary tem também um geriatra de refe-
rência que está sempre orientando a família: “O programa 
de fato foi uma das melhores coisas que nos aconteceu”, 
diz a filha, Emaline Said, que acompanha os cuidados com 

a mãe: “A qualquer sinal de complicação, entro em contato 
com a equipe da Captamed; eles vêm até aqui e nos orien-
tam. Minha mãe praticamente não vai ao hospital”, conta. 
Foi assim quando Mary se descuidou ao cuidar das plantas 
de que tanto gosta, tropeçou e caiu no degrau do jardim. 
A recuperação foi acompanhada em casa. 

Emaline também lembra que a mãe não precisou ser 
internada para tomar antibióticos, que  curaram uma 
pneumonia: “Não precisamos nos preocupar, de 12 em 12 
horas a equipe estava aqui, pontualmente, para aplicar a 
medicação”. Imigrante do Líbano, Mary Said gosta de 
uma boa conversa, oportunidade para lembrar-se dos 
tempos de professora, do método que desenvolveu para 
alfabetizar crianças no Brasil. Para manter a memória em 
dia, cuida das flores e ainda por indicação do médico da 
Captamed está fazendo bordados que lembram um 
ponto-cruz. A toalha de mesa é grande, mas já está quase 
pronta. “Isso me ajuda a me distrair”, diz Mary. 

O Brasil está envelhecendo rápido e a cada ano o nú-
mero de idosos é maior. Cuidar da saúde com medidas 
preventivas é a saída para uma melhor qualidade de vida, 
redução dos custos assistenciais e sustentabilidade do 
segmento de saúde. Até 2060, a população brasileira de 
idosos, acima de 65 anos, deve quase quadriplicar, che-
gando a 58 milhões, segundo projeções do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). “Os números 
mostram o quanto a atenção aos idosos é relevante”, 
observa Marcos Rabello. “Pesquisas revelam que 75% de 
todos os gastos com saúde das pessoas ocorrem nos úl-
timos quatro anos de vida, sendo um terço desse 
percentual gasto no último ano de vida”, diz. 

A Captamed tem foco especial na tecnologia da infor-
mação como aliada no monitoramento dos clientes. 
“Estamos investindo em diversos projetos inovadores, um 
deles é a musicoterapia”, afirma Rabello. O projeto mescla 
o atendimento presencial e remoto. Outro projeto inova-
dor, que o diretor-executivo pode adiantar, é uma 
inovadora farmácia de manipulação. A ideia é de que os 
medicamentos sejam customizados de acordo com a pres-
crição de cada paciente através da associação de algumas 
drogas em um só comprimido. Essa estratégia oferece um 
tratamento adequado, com doses mínimas, e evita a inges-
tão de vários medicamentos ao longo do dia, diminuindo 
assim a possibilidade do uso inadequado de medicações. 


