
Os empregadores estão cada vez mais empenhados em fortalecer a Cultura de Saúde e Bem-Estar nas empresas, uma vez 
que uma força de trabalho mais feliz e saudável traz resultados positivos para todos. Os executivos de Capital Humano e 
gestores da Saúde têm papel fundamental na criação dessas estratégias de alto impacto.

Veja como você pode ajudar o seu time a ser mais saudável:

Conectar as pessoas a uma rede de saúde comportamental que as oriente para 
um atendimento integrado de alto impacto, para que elas recebam o suporte 
necessário e se tornem protagonistas do seu bem-estar.

Soluções indicadas: 
EAP - Programa de Assistência ao Empregado - Aconselhamento em saúde 
comportamental 24h (psicologia, serviço social, orientações jurídicas e 
�nanceiras);

EAP customizado - LGBTQI+, inclusão, mulheres, entre outros;

Incidente Crítico - Acompanhamento em incidentes.

SAÚDE
COMPORTAMENTAL

E EMOCIONAL

ORIENTAÇÃO
EM SAÚDE

Ajudar os colaboradores a construir conhecimentos e habilidades para navegar 
pelos benefícios e orientar a melhor solução de cuidados de saúde.

Solução indicada:

NurseLine - Aconselhamento em saúde por telefone 24h.

COORDENAÇÃO
DE CUIDADOS

Guiar os colaboradores para os cuidados corretos, levando conhecimento e os 
apoiando para melhores decisões em saúde e melhores resultados, além de 
reduzir complexidades de pacientes crônicos e otimizar os custos médicos. 

Soluções indicadas:
Gestão de Condições - Gerenciamento de pacientes em condições crônicas; 

Gestão de Casos - Gerenciamento de pacientes internados;

Programa de Maternidade - Acompanhamento clínico e emocional para 
gestantes.

5 ESTRATÉGIAS PARA
UMA GESTÃO DE SAÚDE
DE ALTO IMPACTO

Fazer análises avançadas com informações organizacionais sobre o per�l de 
saúde da população e o desempenho dos programas e dos benefícios.

Solução indicadas:

Consultoria em Análise de Dados - Modelos analíticos para gerenciar riscos 
e melhorar indicadores.

DADOS E ANÁLISES
PARA A POPULAÇÃO

Engajar os indivíduos para promover uma Cultura de Saúde e Bem-Estar, 
melhorando satisfação, produtividade, gerenciamento da saúde, além de 
reduzir custos e riscos. Incorporar experiências digitais nestas estratégias 
contribuirá para aumentar o engajamento dos colaboradores e incorporar 
essas ações ao seu dia a dia.

Soluções indicadas: 
Coaching em Saúde e Bem-Estar - Coaching telefônico e presencial;

Ações de Saúde On-Site – Iniciativas de promoção de saúde no ambiente 
de trabalho;

Afastados – Gestão de colaboradores em licença;

Aposentadoria – Programa de preparação para esta nova fase da vida;

Serviços de Treinamento e Workshop – Palestras presenciais e on-line.

PREVENÇÃO E
BEM-ESTAR
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Quer melhorar
a saúde da sua
população e de
seus negócios?
Entre em contato conosco
e agende uma conversa:

contato@optum.com.br
11 3014 8300

Siga-nos
www.linkedin.com/company/optum  


