OPTUM

UMA EMPRESA DE SERVIÇOS DE SAÚDE E INOVAÇÃO

Ajudando as pessoas a viver vidas mais saudáveis e ajudando
o sistema de saúde a funcionar melhor para todos.

145 mil pessoas servindo o sistema de saúde
Receita anual de U$ 91.2 bi em 2017

Classificado como 6º lugar na Fortune 500
Receita anual de U$ 201.2 bi em 2017

CONECTANDO E SERVINDO TODO O SISTEMA DE SAÚDE AO REDOR DO MUNDO
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A OPTUM ESTÁ FORTALECENDO CUIDADOS DE SAÚDE MODERNOS PARA CRIAR UM MUNDO MAIS SAUDÁVEL
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PROPORCIONANDO ABRANGÊNCIA E PROFUNDIDADE INCOMPARÁVEIS
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Expertise incomparável
em cuidados com a saúde

Soluções abrangentes

Insights que
orientam decisões

Escala para atuar
e atingir resultados
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NOSSAS CINCO CAPACIDADES AO REDOR DO MUNDO
Impulsionando melhores experiências e melhores resultados a custos mais baixos.

NOS EUA

NO BRASIL
POTENCIALIZANDO NOSSA BASE
DE DADOS E ANÁLISES
Com os nossos dados globais de saúde líderes
no setor — 190 milhões de contas médicas
e dados clínicos de 100 milhões de vidas —
e expertise em tecnologia e análise, a Optum
está fornecendo análises preditivas que ajudam
os clientes a agir.

ENTREGANDO SERVIÇOS
DE CUIDADOS DE FARMÁCIA
Vamos além da tradicional gestão de benefício
de farmácia, potencializando análises e os pontos
de contato de cuidados com a saúde mais frequentes,
para impactar a saúde de forma geral
— especialmente onde mais importa:
em condições complexas.

OBTENDO SUCESSO COM A GESTÃO
DE SAÚDE POPULACIONAL
Atendemos às necessidades específicas de uma
população ao entregar engajamento efetivo
e sustentável do consumidor com nossos serviços
clínicos e financeiros abrangentes, direcionados
por análises profundas da saúde populacional.
Isso resulta no cuidado certo no momento certo
e na definição do ambiente onde o consumidor
é mais receptivo.

MODERNIZANDO OPERAÇÕES
DE CUIDADOS DE SAÚDE
Ao transformar as infraestruturas e digitalizar
os cuidados com a saúde, estamos melhorando
a conectividade para permitir transações mais
tranquilas entre prestadores, operadoras de saúde
e consumidores.

APRIMORANDO A ENTREGA DE
CUIDADOS DE SAÚDE
A OptumCare® oferece uma experiência excepcional
ao paciente por meio de cuidado personalizado
e proativo em três áreas: cuidados primários,
cuidados especializados e acompanhamento pósintercorrência. Também estamos focados
em trazer de volta a alegria da medicina para médicos
e enfermeiros, para que eles possam se concentrar
no que mais importa: cuidar de seus pacientes.

+ 1,5 mi

+222 mi

admissões analisadas

de consumidores
compõem nossa base de dados

+ 80 mi

20 DOS 25 PRINCIPAIS
PLANOS DE SAÚDE DOS EUA

de contas médicas analisadas

se beneficiam da nossa capacidade
de análise de dados de pagadores

CONCEITO INOVADOR

+ 65 mi DE CONSUMIDORES

de benefício farmácia

servidos pela OptumRx®

US$ 11-16 por membro/por mês

+30 mi membros

de economia em custos
médicos para empregadores

em programas de gestão de
condições médicas complexas da Optum

+ 1,6 mi

AUMENTO DE 70%

vidas atendidas pelo EAP

na solução de lacunas de cuidado para
empregadores listados na Fortune 500

+ 1,1 mi

25% MENOS VISITAS

ligações no NurseLine

ao pronto-socorro por meio
de orientações médicas em uma
população de funcionários diabéticos

NOS EUA
~U$10 bi economizados
ou recuperados

+ 3,5 bi DE CONTAS MÉDICAS

em nome de clientes internos e externos
(mais de 150 planos de saúde e outros clientes)

processadas para nossos parceiros
a cada ano

~U$3.3 bi investidos

+ 10 mi DE REVISÕES DE CASOS

anualmente em tecnologia e inovação

por necessidade médica, desde 2011

NOS EUA
286 PLANOS DE SAÚDE
são servidos pela Optum

25% DE REDUÇÃO
EM TAXAS DE ADMISSÃO
para idosos por meio da entrega de
cuidados vs. serviços tarifados do Medicare

+ 24.000 MÉDICOS

4+ STAR PLANS

e 7.000 especialistas oferecem
cuidados aos pacientes

100% dos membros recebem nossos
cuidados em um plano 4.0+ Star plan
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