
Gerencie riscos e melhore a prestação de cuidados de saúde por meio de soluções que 
integram múltiplas fontes de dados. Oferecemos modelos analíticos de alavancagem 
comprovada focados em cuidados de saúde para estrati�car riscos, identi�car lacunas 
e entregar o cuidado certo, onde é mais necessário e a um custo menor.

Informações traduzidas em ações melhoram a saúde populacional e reduzem custos 
para planos de saúde, administradoras de benefícios, hospitais e empregadores. 
Ao integrar dados clínicos, sócio-demográ�cos e de cuidados de saúde, fornecemos 
insights fundamentais com impacto direto nos custos operacionais e utilização para 
planos de saúde e empregadores.

Impulsionamos os melhores resultados utilizando estratégia de dados 
e análises. A Optum já analisou globalmente:

  

Transformando conhecimento em ações de prevenção 
e cuidados com a saúde

Consultoria em Análise de Dados

Dados de sinistros abrangendo mais de

milhões 
de vidas170

Dados clínicos de aproximadamente

milhões de 
pacientes80

Desenvolveu mais de

métricas 
de qualidade700 para solucionar as lacunas de cuidados 

de saúde baseadas em evidências

Como ajudamos
•  Consultoria em análise de dados



Análise de dados clínicos com foco em redução de custos, 
aumento da qualidade dos serviços prestados e promoção 
de melhores resultados a todos os sistemas que servimos.

Fornecemos insights fundamentais acerca dos custos e utilização de um sistema 
de saúde. Essas análises e relatórios são desenvolvidos com base na experiência da 
Optum em gestão de utilização, desenho de programas e benefícios, performance 
da rede credenciada e gestão médica. 

Utilizando grandes volumes de dados clínicos e prontuários de alta 
�delidade, identi�camos pacientes de alto custo com mais velocidade 
e precisão do que nunca.

Os custos e as necessidades de cuidados de saúde podem variar signi�cativamente 
considerando uma população. 

Essa diferença acentuada entre os grupos mais e os menos custosos para o sistema 
de saúde destaca a importância de compreender as demandas de saúde da população 
e de focar em soluções e programas que contribuam para a gestão desses casos, 
visando a prevenção de eventos futuros.
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Quer melhorar 
a performance 
clínica e �nanceira 
dos seus processos? 
Entre em contato conosco 
e agende uma conversa:

comercial@optum.com.br
11 3014 8300 
optum.com.br

Resposta rápida para 
questões estratégicas

Alguns dos indicadores gerados:

Segmentação por per�l 
de paciente em categorias 
de cuidados necessários 
de saúde, com base em 
fatores demográ�cos, 
doenças e condições 
existentes e histórico 
de utilização.

Análise de 
per�l dos 
usuários de 
alto custo
ajuda a 
compreender 
o que acarreta 
este custo.

Projeção de 
risco futuro
gerando indicadores 
de risco para cada 
usuário, avaliando 
a probabilidade 
de alto custo ou 
hospitalização.

Índices de admissão hospitalar
•  Per�l dos pacientes internados – 

condições e cuidados

•  Procedimentos cirúrgicos 
mais realizados  

•  Tendências de admissões 
e custos relacionados

Custos e utilização de serviços 
por pacientes não internados
•  Visitas a clínica e consultórios

•  Frequência no pronto-socorro

•  Procedimentos, exames 
de imagens e laboratoriais

•  Tratamentos

Sinistralidade


