


*Dados desde o início da nossa operação no País.

GESTÃO DE SAÚDE 
POPULACIONAL

ANÁLISE DE DADOS
TRANSFORME DADOS DE SAÚDE EM 
INSIGHTS QUE LEVAM À AÇÃO.

MELHORE A EXPERIÊNCIA E GERENCIE 
CUSTOS DE SAÚDE.

NÓS SOMOS UMA EMPRESA DE SERVIÇOS 
DE SAÚDE E INOVAÇÃO. CONECTAMOS E 
SERVIMOS TODO O SISTEMA DE SAÚDE.

Por meio de nossas capacidades únicas e abrangentes, 
ajudamos os nossos parceiros a enfrentar os grandes 
desafios do sistema de saúde, unindo melhores 
experiências, resultados de qualidade e redução  
de custos.

COMO NÓS AJUDAMOS

No Brasil:

PREVENÇÃO E BEM-ESTAR
AFASTADOS 

Acompanhamento e gestão de colaboradores 
afastados

APOSENTADORIA 
Programa multidisciplinar de preparação para 
a aposentaria

COACHING 
Orientações e acompanhamento direcionados 
para mais qualidade de vida

CONSULTORIA EM ANÁLISE DE DADOS

Análise de dados clínicos com foco em redução de custos, 
aumento da qualidade dos serviços e promoção de  
melhores resultados

OPG – AGRUPADOR DE INTERNAÇÕES

Metodologia de análise de dados que agrupa 
internações clinicamente semelhantes

SOLUÇÕES PARA LIFE SCIENCES

EVIDÊNCIAS DO MUNDO REAL
Análise retrospectiva de grandes volumes de dados, gerando 
evidências fora do ambiente de pesquisa clínica

PESQUISA EM ECONOMIA DA SAÚDE E DESFECHOS
Pesquisa sobre padrões de tratamento, resultados clínicos, 
custos e utilização de medicamentos e dispositivos médicos

SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO BASEADA EM VALOR
Desenvolvimento de uma estratégia de ponta a ponta 
para implementar a contratação baseada em valor

EAP – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO EMPREGADO 
Aconselhamento em saúde comportamental 

EAP – INCLUSÃO E DIVERSIDADE 
Aconselhamento em saúde comportamental customizado 

INCIDENTE CRÍTICO 
Acompanhamento psicológico e social em incidentes

SERVIÇOS DE TREINAMENTO E WORKSHOP 
Palestras in-company ou on-line sobre tópicos de saúde e 
bem-estar 

SERVIÇOS ON-SITE 
Serviços in-company para apoiar a cultura de saúde

Dados de ~ 240 mi de 
vidas estão em nossa 
base e são usados   para 
estimular a inovação e  
a pesquisa 

+ 1,5 mi de admissões
analisadas

20 dos 25 PRINCIPAIS 
planos de saúde americanos 
utilizam análises da Optum

Nos EUA:

+ 80 mi contas médicas
analisadas

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

MACHINE LEARNING TELESSAÚDE

TECNOLOGIAS 
AVANÇADAS

GESTÃO DE CUIDADOS
ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES 

Apoio clínico e emocional para a mulher durante a 
maternidade 

AGENDAMENTO E REFERENCIAMENTO 
Gerenciamento de agenda de consultas, exames 
e procedimentos com mais inteligência

ALERTAS DE SAÚDE 
Ações de comunicação para orientações de saúde

GESTÃO DE CASOS 
Gerenciamento de pacientes

GESTÃO DE CASOS COMPLEXOS 
Gerenciamento de pacientes em casos complexos

GESTÃO DE CASOS EM TRANSIÇÃO 
Gerenciamento de pacientes durante a alta hospitalar

GESTÃO DE PACIENTES CRÔNICOS 
Gerenciamento de pacientes com condições crônicas

GESTÃO DE PACIENTES INTERNADOS 
Gerenciamento de pacientes durante todas as etapas 
de sua internação

NURSELINE 
Aconselhamento em saúde 24/7

No EUA:

No Brasil:

+ 37 mi DEPESSOAS
COM ACESSO aos
serviços de saúde
comportamental

+ 1,6 mi* de vidas
atendidas pelo EAP

+ 1,1 mi* de ligações
recebidas pelo NurseLine

~22 mi DE PESSOAS 
inscritas no Rally, 
ganhando + U$1bi em 
recompensas de incentivo
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Nós estamos ajudando as pessoas 
a viverem vidas mais saudáveis 
e ajudando o sistema de saúde a 
funcionar melhor para todos.

• No Brasil, temos 4 centros operacionais

• Com sede em Minneapolis, estamos em 15 locali-

dades nos EUA

• +75 países com atendimento local

• ~22 mi de usuários inscritos no Rally

• 150 países com expertise em EAP, servindo 37 mi de

pessoas com os serviços de saúde comportamental

• Eleita a empresa do ano em 2018, nos EUA, para

Gestão de Saúde Populacional pela Frost&Sullivan

• ~ U$3,5 bi investidos em tecnologia e inovação ao

ano

• Uma empresa do UnitedHealth Group

FAZEMOS PARCERIAS EM TODO O 

SISTEMA DE SAÚDE 

EMPREGADORES

OPERADORAS 
DE SAÚDE

LIFE SCIENCES

GOVERNO

PRESTADORES

CONSUMIDORES

4 de 5 
listados na 

Fortune 100

~3 de 4 
operadoras 
de saúde

+80
organizações

50 
estados, 

DC e várias 
entidades 
federais

4 de 5 
hospitais

126 mi 
de indivíduos 
fortalecidos

NOS EUA:

+720
empresas

17 
operadoras 
de saúde e 

autogestões

2 
indústrias 

farmacêuticas

1 
organização 

governamental

30 
hospitais e 

clínicas

6,6 mi 
de indivíduos 
fortalecidos 

pelos programas 
clínicos e 

de bem-estar

NO BRASIL:

contato@optum.com.br  
| 11 3014-8300 | optum.com.br

SIGA-NOS

ENTRE EM CONTATO CONOSCO 

E AGENDE UMA VISITA:

Atualização: junho de 2019. A Optum informa que todos os dados utilizados 
foram obtidos e tratados de acordo com a legislação e  
regulameantação pertinente.


