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Saúde Suplementar no Brasil

 Participação no PIB 
Soma dos recursos públicos e privados representam 9,1% do PIB.

5,20%

3,90%

Gasto Privado Gasto Público

 Beneficiários na 
Saúde 

Suplementar

47,2

23,0

Assistência Médica Odontológico

milhões

exclusivamente

 1.048 Operadoras Ativas com Beneficiários

756

292

Médico - Hospitalar

Exclusivamente Odontológica

 Despesas Assistenciais
Somaram R$ 151,4 bilhões (operadoras médico hospitalares) e 
cresceram 8,7% nos últimos 12 meses terminados em Março/18. 

 Sinistralidade 
Nas operadoras médico – hospitalares foi de 83,7% para o 
mesmo período.

Fonte: IBGE e OCDE 



SulAmérica

Maior seguradora independente do Brasil

7 milhões de clientes

5 mil funcionários

Sede no Rio de Janeiro e 
mais 90 filiais

30 mil corretores ativos

20 mil prestadores de serviços de 
saúde

3,1 milhões de segurados

Seguradora multilinha com diversas opções de produtos
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Foco SulAmérica

A SULAMÉRICA ESTÁ 
FOCADA NA 

SUSTENTABILIDADE 
DO SISTEMA DE 

SAÚDE The
Quadruple

Aim

Melhor 

Experiência
para o Médico

Melhor 

Resultado 
para o 

Paciente

Melhor 

Experiência 
para o 

Paciente

Redução  de 
Custo
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Ciclo Assistencial

Núcleo de 
Coordenação 
do Cuidado

Jornada  do Segurado

6

1

2

4

Consulta à Rede
Agendamento on line
Orientação Médica 
Telefônica
Medico em casa 

Web/ Aplicativo para 
celular

Direcionamento de 
Rede –
especialistas 

Exames/ 
internações 
Autorização 
Prévia de 
Procedimento

3

Programas Saúde Ativa 
Gestão de Saúde

5

Direcionamento e 
gestão após alta

Plataforma Health 
Cloud
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Coluna Ativa
Tem como objetivo auxiliar na redução 

e controle de complicações 
relacionadas a problemas de coluna. 
Melhorar o desfecho clínico, o bem-

estar do segurado e evitar a evolução 
para cirurgia.

Programa Saúde Ativa SulAmérica

Plataforma Sharecare
Uma moderna ferramenta de 
gestão de saúde para ajudar a 

manter uma vida mais saudável.

Gestão em Saúde para nossos segurados

Futura Mamãe
Para apoiar a gestação de nossas seguradas 

neste momento tão importante oferecemos a 
iniciativa  Futura Mamãe, orientação à 

gestante, além dos cuidados após o 
nascimento do bebê.

Coluna in Company
Tratar e prevenir lesões na coluna vertebral, 

bem como orientar sobre cuidados posturais, 
alongamentos e fortalecimento muscular e 

promover o alívio das dores 
musculoesqueléticas.

Orientação Médica Telefônica
Orientação em saúde, na hora que 

precisar e sem sair de casa.

Médico em Casa
Atendimento no conforto e 
segurança do seu lar para 

segurados de até 12 anos e acima 
de 65 anos, em diversas cidades do 

Brasil.



7
Programa Saúde Ativa SulAmérica 

Oncologia
Oferecer suporte e orientação ao segurado no 

momento do diagnóstico, durante o 
tratamento, até a remissão da doença ou 

indicação de cuidados paliativos. Promover 
conforto emocional e apoio ao paciente e 

familiares.

Envelhecimento Saudável
Promover o envelhecimento saudável, a 

preservação da autonomia e manutenção 
da sua capacidade funcional.

Conjunto de cuidados para prevenir doenças e favorecer à saúde.

ArticulAção
Orientar os segurados com artrite reumatóide, 

fibromialgia, artrite psoriásica e espondilite 
ancilosante quanto aos sintomas, sinais e 

cuidados necessários para evitar complicações e 
manter a qualidade de vida por meio de adesão 

ao tratamento e mudança do hábito de vida.

Atenção no Alto Risco
Oferecer suporte orientativo aos 
segurados no pós alta hospitalar, 
auxiliando a recuperação em seu 

domicílio com conforto e segurança, 
evitando reinternações.

Doenças Crônicas
Manter o controle clínico das 

doenças crônicas, reduzir os períodos 
de instabilidade clínica, consultas no 

pronto-socorro e internações.

Consultor de Bem-Estar
Capacitar os segurados de forma personalizada 
a mudar os comportamentos que impactam em 

sua saúde e bem-estar, reduzindo os riscos a 
médio e longo prazo,

Idoso Bem Cuidado
Oferecemos o apoio ideal para o segurado 

ter uma vida longa e saudável. 
Disponibilizamos médicos capacitados 
para coordenar um cuidado amplo à 

saúde.
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01
Para procedimentos, materiais 
e medicamentos totalmente 
digitais

Processo de Solicitação 
de Autorização Prévia 

04
Acompanhamento com 
qualidade 

Gestão de Casos 
Complexos e 
Home care 

02
Agilidade e comodidade no 
processo de reembolso para os 
segurados- Machine learning

Reembolso Digital

05
Mais de 3 milhões de imagens 
circulam internamente na 
operação de sinistro

Análise e Pagamento de 
Contas Médicas e Reembolso 

03
Web/ app
Transparência no 
acompanhamento dos processos

Auditoria Interna e 
Externa

06
Utilização de Machine Learning e 
Advanced Analytics

Análise automatizadas 
e inteligentes 

Inovação e Tecnologia

Novas tecnologias e  inovação nas operações   
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Telemedicina na SulAmérica

 Buscando a melhoria assistencial dos 
nossos clientes a Telemedicina busca 
soluções de saúde e bem-estar 
fundamentada, transparente e segura.

 Estruturada para atender casos de alta 
complexidade, a Telemedicina cumpre as 
normas estabelecidas pelo CFM e pela 
agência ANS.

 Atendimento diferenciado e próximo para 
nossas empresas clientes
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Telemedicina na SulAmérica

Especialidades:

Bucomaxilofacial 
Cardiologia
Coluna
Infecto/Imunologia
Neurocirurgia
Oncologia
Ortopedia Geral
Radiologia Intervencionista
Urologia
Vascular
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Telemedicina SulAmérica

As possibilidades de utilização da Telemedicina na Saúde Suplementar são inúmeras

 Orientação para acesso correto e eficiente
 Programas de promoção e prevenção de saúde
 Interconsulta Médica e Segunda Opinião
Monitoramento de pacientes crônicos e complexos
 Assistência e monitoramento domiciliar 
 Acesso a rede de especialistas 
 Atualização da rede de referência   
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Ciclo Assistencial com Telemedicina

Núcleo de 
Coordenação 
do Cuidado

Visão Futuro

6

1

2

4

Acesso à Rede
Orientação Médica  
Médico em casa 
Agendamento 
eletrônico

Aplicativo para celular

Direcionamento de Rede
Interconsultas 
Atualização médica 
Ambulatórios conectados

Autorização Prévia 
de Procedimento
Segunda opinião 
médica

3

Programa Saúde Ativa 
Gestão de Saúde 
Populacional 

5

Gestão de Casos 
Complexos 
Direcionamento 
pós alta
Monitoramento 
pós alta

TM Telemedicina
/ Telesaude

TM

TM

TM

TM

TM

TM

Assistência Domiciliar
TM
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SulAmérica

Visão  

 Possibilitar atendimento agil e simples aos clientes, facilitando acesso à  
rede de excelência

 Fornecer qualidade assistencial utilizando  amplamente novas tecnologias, 
inovação e recursos de Telemedicina e TeleSaúde

 Gerir e coordenar as diversas etapas da cadeia assistencial  através de 
plataforma (health cloud) 

 Fortalecer programas de bem estar e prevenção de saúde, integrando-os  
à plataforma cloud 

 Fortalecer a rede médica através do fornecimento de indicadores  
assistenciais  (retroalimentação)  

 Apoiar a rede médica em sua atualização e utilização de  melhores 
práticas médicas.
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