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Em busca de soluções para a Saúde Suplementar

Organização do Sistema 
de Saúde no Brasil

 Insustentável

 Ineficiente

 Fragmentado

 Episódico

 Reativo

 Focado na doença

 Hospitalocêntrico

Unidades de urgência e emergência como principal porta de entrada.



Contextualização

PERFIL DE UTILIZAÇÃO DE PS 

EM PEDIATRIA SÃO PAULO

QTDE. DE CONSULTAS X IDADE

Fonte: SulAmérica
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DE  IDAS A PS

+ 83% 



Contextualização

Até 85% de atendimentos em PS 
podem ser considerados 

desnecessários e poderiam 
ter sido realizados num nível 
menos complexo de atenção

1% 5% 9% 85%
Classificação de Risco- Fonte: OMS 2017



Contextualização



Consequências da Alta Procura por Pronto Socorro

Emergências superlotadas

Indisponibilidade de leitos

Atendimentos ineficientes

Longo tempo de espera

Consultas de 5 minutos

Pacientes/famílias insatisfeitas

Médicos sobrecarregados

Exposição desnecessária a 
patógenos com risco de 
contaminação

Desperdício de recursos



POR QUE PESSOAS COM CONDIÇÕES 
NÃO CRÍTICAS BUSCAM SERVIÇOS DE 
EMERGÊNCIA?



Não tenho um
médico fidelizado

Meu médico não está
disponível no momento

Não consigo agendamento rápido
o bastante ou no horário

mais conveniente
Ritmo acelerado de vida, 
falta de tempo

Facilidade de acesso ao serviço 
de emergência

Percepção errônea de que os 
prontos-socorros são os meios 
mais rápidos e práticos para 
acesso a consultas e exames 



Pacientes não fidelizam Pacientes tem expectativa 
inviável de disponibilidade 24/7 
de seu pediatra, inclusive para 
situações sem urgência e/ou de 
baixa complexidade

Pacientes/famílias não se 
engajam no cuidado com a sua 
saúde - Prevenção

Faltas e cancelamentos 
constantes em consultório

Percepção de Pediatras





Médico em casa



Parceria Docway



OBJETIVO

PIONEIRISMO

SulAmérica desponta como a primeira seguradora do país a oferecer o 

serviço via aplicativo.  Além de inovador, o serviço é ágil e eficiente, 

oferecendo uma experiência diferenciada ao segurado. 

Oferecer atendimento médico eletivo agendado em domicílio, para 

condições agudas não emergenciais, mas que requerem atenção médica em 

2 a 12 horas, garantindo todo conforto e segurança aos pacientes.



O SERVIÇO
• Elegibilidade: 

Segurados com status ativo no Seguro Saúde 

Segurados com cobertura para consulta ambulatorial

Segurados de até 12 anos domiciliados ou em trânsito na 

área de abrangência 

Segurados a partir de 65 anos

• Limite de utilização:

O serviço é limitado há 2 atendimentos por segurado em um

período de 12 (doze) meses

• Disponibilidade do serviço:

A solicitação do serviço está disponível 24h por dia, 7 dias por semana,

com solicitação feita somente via aplicativo SulAmérica Saúde

•  Atendimento ao segurado: 

Disponível todos os  7 dias da semana, das 07h às 23h

• Especialidades: Segurados de até 12 anos possuem disponibilidade 

de pediatria e para segurados acima de 65 anos poderá ser: 

geriatria, clínico geral e médico de família. 



Navegação intuitiva com foco 
na experiência dos segurados!

Jornada do Segurado no App



Cuidado Coordenado

Remuneração por performance 
(indicadores), retorno ilimitado 
por CIDs distintosIndicação de especialista para 

segurados sem médico 
fidelizado e/ou com quantidade 
de consultas de puericultura 
insuficiente

Ligação de acompanhamento

Enfermeira do cuidado 
coordenado disponível para 
orientações, duvidas e 
direcionamento para outros 
serviços, se necessário

Criação de rede qualificada de 
pediatras 
São Paulo:40



Médico em casa

+ 200 clicks  por dia

+ 2.500 consultas realizadas

95% de resolutividade

2% de encaminhamento ao PS na triagem

28% de segurados sem médico de referência

+ 700 encaminhamentos para médicos da rede de Cuidado Coordenado



Taxa de resposta NPS de 55%

“Facilidade. Meu filho tem autismo, as idas a hospitais não são fáceis. 
Então achei ótimo o serviço fornecido. O atendimento em casa, deixa a 
criança mais calma, pois a mesma está em seu ambiente, onde se sente 
segura, e sabe que não corre nenhum risco ali.“

“Diferenciado. Rápido. Comodidade. Não precisou ir ao Hospital. Ótima 
profissional que nos atendeu. Chegou na hora marcada. Aplicativo funcionou 
bem. Ótima ideia. Produto nunca deveria deixar de existir. Parabéns. Excelente”

“O atendimento foi muito bom, sem esperas e exclusivo, o melhor é que a 
minha filha não ficou assustada como acontece do pronto Socorro. E também 

não a colocamos em risco com bactérias hospitalares.”

“O atendimento ocorreu antes do horário previsto, pediatra extremamente atencioso 
com minha filha, paciente, orientou quanto as medicações, a falta de apetite, a 

possível evolução do quadro e como deveríamos agir em caso de piora. Adorei e 
super recomendo!”

90



Benefícios

SEGURADO

Resolutividade

Atendimento 
humanizado

Atenção integral 
a Saúde

Segurança Agilidade

Conforto
Comodidade

HOSPITAL 
• Reorganização de fluxo
• Assertividade clínica
• Rentabilidade

MÉDICO
• Suporte ao seu paciente
• Papel essencial no Modelo de Cuidado 

Coordenado

EMPRESA CLIENTE 
• Valor agregado
• Redução de absenteísmo
• Controle de sinistralidade
• Gestão de Saúde

SULAMÉRICA 
• Visão integrada do segurado
• Sustentabilidade do negócio



Cuidado Baseado em Valor

Experiência do Paciente

Gestão Populacional

Qualidade e Segurança

Excelência Clínica e Operacional

Desfecho 

Clínico

Não é possível exibir esta imagem no momento.

Desfecho 
Clínico

Acesso  Vínculo  Continuidade



Atenção Primária à Saúde
S u a S a ú d e  é  m a i s i m p o r t a n t e ,  a b r a ç a m o s i s s o .

“Todo o sistema é perfeitamente desenhado para obter os 

resultados que obtém”.

Paul Batalden

Institute for Healthcare Improvement (IHI)

“Todo o sistema é perfeitamente desenhado para 
obter os resultados que obtém”.

Institute for Healthcare Improvement (IHI)


