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As fotos publicadas neste relatório fazem parte de bancos de imagem e foram feitas antes da pandemia.

Uma história de dez anos é motivo de 
muito orgulho para toda e qualquer 
empresa, independentemente da sua área 
de atuação.

Para nós, da MedSênior, completar uma 
década é ainda mais especial quando 
olhamos para trás e constatamos o quanto, 
ano a ano, contribuímos para levar mais 
saúde para pessoas da terceira idade, que 
chamamos de Geração +, porque ela busca 
se cuidar e quer viver mais e melhor.

Ao longo dessa trajetória, a empresa 
se adaptou a diferentes cenários, 
abriu novas unidades no Brasil e se 

manteve competitiva e inovadora. Nossa 
capacidade de nos desafiar e atuar de 
maneira pioneira faz a diferença todos 
os dias e fortalece a nossa posição na 
construção do futuro da saúde, que 
envolve prevenção, inovação, tecnologia 
e plano de cuidado personalizado, de 
acordo com o histórico e o perfil de cada 
pessoa.

A MedSênior, motivada pelo seu 
compromisso com a sustentabilidade 
e a ampliação da transparência, sob a 
coordenação da área de Responsabilidade 
Social, deu mais um importante passo para 
compartilhar as melhorias da gestão e na 

forma de apresentar as suas ações e os 
seus resultados.

Iniciativa abraçada por toda a empresa, 
este Relatório de Sustentabilidade traz 
indicadores e informações do ano de 
2020, refletindo práticas e compromissos 
que norteiam a nossa caminhada no 
sentido de aperfeiçoar cada vez mais 
as nossas operações. Desta forma, 
conectamos mais pessoas ao nosso 
propósito, nossa filosofia de vida, que 
é promover bem-estar, autonomia e 
envelhecimento saudável.

Boa leitura!

Celebrando o crescimento de olho no futuro
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Mensagem  
das lideranças
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A pandemia da Covid-19 foi o maior de todos os 
desafios já vividos pela MedSênior nos seus dez 
anos de atuação, completados em 2020. Para 
enfrentar a pandemia e garantir a assistência aos 
clientes, protegendo e salvando vidas, as palavras 
que nos guiaram foram agilidade e reinvenção.

O fato de ser uma operadora de saúde exclusiva da 
terceira idade e possuir beneficiários no grupo de 
risco da doença não nos assustou e, como resposta, 
atuamos com agilidade, adotando rígidos protocolos 
de atendimento e readequando as nossas estruturas 
de atendimento, sempre considerando as orientações 
das autoridades de saúde.

No esforço de minimizar o impacto nas atividades 
e proteger e facilitar o acesso dos clientes à 
assistência, em outras frentes, investimos em 
novos serviços e tecnologias, treinamos as equipes 
e antecipamos a abertura do nosso hospital, a 

primeira unidade geriátrica privada do Espírito 
Santo, localizada em Vitória, capital. 

É fundamental destacar a contribuição dos 
profissionais da linha de frente da assistência, que 
desempenharam as suas funções com tamanho zelo 
e responsabilidade. Sem a coragem, a seriedade, a 
dedicação e a perseverança dos colaboradores não 
seria possível vencer os efeitos da pandemia no seu 
primeiro ano.

Como resultado do trabalho realizado, mesmo 
em tempos tão difíceis,a operadora manteve seu 
plano de expansão e seguiu crescendo, levando 
o seu modelo de medicina preventiva para mais 
Estados do Brasil. Além de conquistar novas vidas 
nos três Estados onde já atuava (Espírito Santo, 
Minas Gerais e Paraná), em 2020 iniciou sua 
operação nos mercados de Brasília (DF) e Porto 
Alegre (RS).

Reinvenção 
e crescimento 
na pandemia
�Indicador GRI 102-14
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A chegada a esses novos centros teve como base um estudo que apontou as regiões com 
concentração dos públicos-alvo da operadora, bem como o desejo deles terem acesso ao 
atendimento diferenciado ofertado pela MedSênior: o foco na saúde ao invés da doença, com 
programas e serviços de prevenção estruturados, com o cliente sendo acompanhado, de forma 
contínua e planejada, por uma equipe multidisciplinar.

Em meio às adversidades, a empresa se fortaleceu e cresce de forma sustentável. Mais um 
importante passo que demonstra a nossa evolução está na produção deste Relatório 
de Gestão e Sustentabilidade 2020, referenciado na metodologia Global Reporting 
Iniciative (GRI), adotado por grandes organizações no Brasil e no mundo. A 
metodologia estabelece padrões e indicadores para compartilhar resultados 
econômico-financeiros, sociais e ambientais com a sociedade, possibilitando 
comparações entre empresas e funcionando como ferramenta para melhorias da 
gestão.

Temos uma meta ousada no longo prazo, que é até 2030 atingir uma carteira 
de 1 milhão de vidas, proporcionando a esses idosos brasileiros mais saúde, 
autonomia e qualidade de vida, mantendo a essência que faz a MedSênior  
ser o que é.

Maely Coelho
Presidente da MedSênior
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Foco na verticalização dos serviços

Motivada pela missão de proporcionar o acesso à 
medicina preventiva, promover o envelhecimento 
saudável e permitir que cada vez mais pessoas 
tenham qualidade de vida, a MedSênior manteve 
em 2020 o seu arrojado plano de verticalização 
dos serviços. 

A expansão da rede própria envolveu 
investimentos da ordem de R$ 33 milhões, com 
obras em unidades próprias no Espírito Santo e 
em Minas Gerais, além do início da operação no 

Distrito Federal e no Rio Grande do Sul.

No Espírito Santo, a programação 
compreende a construção de um 
Pronto-socorro Avançado, acompanhado 
de um laboratório de análises clínicas e 
de um Centro de Diagnóstico na cidade 
de Vila Velha, e um Pronto Atendimento 
no município de Cariacica. Em Minas, 
um Pronto-socorro, um Centro de 
Diagnóstico e um Centro de Oncologia 

em Belo Horizonte. Todas as obras foram iniciadas em 
2020, com previsão de serem finalizadas em 2021.

As regionais no Distrito Federal e em Porto Alegre, que 
começaram a funcionar no segundo semestre de 2020, 
contam com estruturas modernas e estão localizadas 
em pontos estratégicos das capitais, seguindo o 
padrão de atendimento e acolhimento MedSênior. 
Para integrar a nossa rede credenciada, buscamos 
profissionais e serviços que tenham plena afinidade 
com a filosofia de cuidado da MedSênior.

Em 2021, a meta é prosseguir com o plano de 
expansão e verticalização, fazendo a operadora chegar 
a mais mercados e pessoas, cuidando da saúde de 
forma integral e integrada, com serviços de excelência 
e uma rede credenciada forte e comprometida com a 
saúde dos nossos beneficiários.

Priscila Valentim
Vice-presidente de Operações da MedSênior
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Tecnologia em favor da geração de valor

O desafio da pandemia do novo coronavírus foi uma 
grande oportunidade que a MedSênior teve para 
fortalecer a sua vocação, aprimorar processos, a 
atuação junto aos clientes e o próprio posicionamento 
de mercado. O desenvolvimento de soluções em 
tempo recorde para proteger e assistir os clientes, 
além de preservar a sustentabilidade do negócio 
revelou uma grande capacidade de inovar por parte da 

companhia. 

A operadora investiu em tecnologia, 
criando um laboratório de inovação, sendo 
a primeira health tech do país voltada 
exclusivamente para o desenvolvimento 
de soluções para a terceira idade. Entre 
as entregas de 2020, estão estratégias 
de telemonitoramento e teleconsulta, e 
uma ferramenta digital para a venda de 
planos de saúde. Consultas passaram a 
ser realizadas por telefone e por vídeo, 
assim como a emissão online de 
laudos e receitas médicas. Em todas 
as cidades onde a MedSênior atua foi 

disponibilizado um canal de atendimento 24 horas para 
orientar os clientes no enfrentamento da Covid-19 e auxiliá-
los em suas necessidades.

Toda essa transformação digital caminha de mãos dadas 
com o desenvolvimento sustentável e busca impactar 
positivamente o ecossistema de saúde. Neste sentido, a 
MedSênior está engajada em evoluir nas melhores práticas 
ambientais, sociais e de governança do negócio, com a 
convicção de que esses são fatores fundamentais para a 
sustentabilidade, os resultados financeiros e a ampliação do 
seu valor de mercado ao longo do tempo. 

A MedSênior, assim, segue comprometida com a crença 
de que uma empresa deve gerar valor para a sociedade 
como um todo (cliente, parceiros, investidores, instituições 
sociais e outros) e não somente para si. É gerando valor 
compartilhado que ampliamos a nossa participação no 
mercado e fortalecemos o nosso propósito.

Maely Coelho Filho
Vice-presidente Executivo da MedSênior
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Nossa essência 
transformando 
o mercado
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MEDICINA PREVENTIVA

Foco no envelhecimento saudável
�GRI – Tema material: medicina preventiva

Desde que foi criada, em junho de 
2010, a MedSênior tem como propósito 
maior contribuir para promover o 
envelhecimento saudável, de forma 
que os idosos tenham mais saúde, 
autonomia e bem-estar. A operadora 
conta com um programa de medicina 
preventiva estruturado e consolidado, com 
acompanhamento periódico da saúde do 
paciente por uma equipe multidisciplinar, 
atuando proativamente na assistência 
para evitar inclusive a instalação ou o 
agravamento de doenças.

Em 2020, a MedSênior realizou uma 
média mensal de 3 mil consultas com 
geriatras e 2 mil com clínicos gerais. 
Em junho, com o teleatendimento, a 
operadora chegou a atender 60% da 

sua carteira de clientes virtualmente. O 
monitoramento mensal de pacientes foi 
superior a 6 mil e a média de ligações 
atingiu 15 mil.

O Programa de Medicina Preventiva 
resgata o conceito de médico da família 
e realiza um atendimento personalizado 
com base no perfil de cada paciente. 
O resultado desse modelo é um idoso 
protagonista no cuidado da sua saúde, 
entendendo a importância da prevenção 
para a qualidade de vida e a longevidade.

Baseado no princípio da integralidade, 
é desenvolvido um conjunto de ações 
integradas, tanto em suas dimensões 
verticais, por meio da complexidade 
primária, secundária e terciária, quanto 
horizontais com promoção, prevenção e 
reabilitação. Assim, a operadora presta 
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e que reforçam a atuação da 
MedSênior na promoção do 
envelhecimento saudável. 
Segundo o Instituto, no ranking 
de longevidade, idosos que 
vivem no Espírito Santo, Estado 
onde nasceu a operadora, estão 
na liderança, com maior chance 
de viver por mais tempo, 

Programa de Medicina Preventiva reconhecido

O Programa de Medicina Preventiva MedSênior 
é um dos 64 projetos reconhecidos pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
em todo o Brasil. Com proposta inovadora, 
o foco não está apenas nos atendimentos 
ambulatoriais e hospitalares, mas prioriza o 
cuidado preventivo e integral da saúde dos 
beneficiários, promovendo mais qualidade 
de vida e envelhecimento saudável. A equipe 

assistencial, com expertise na terceira idade, 
identifica precocemente os riscos de fragilização da saúde dos pacientes, 

mantendo o idoso sempre com acompanhamento e reduzindo e retardando, 
assim, o aparecimento de doenças crônicas comuns a essa fase da vida.

A expectativa de 
vida dos idosos 
capixabas é a 
maior do país

quando comparados a pessoas 
na terceira idade de outros 
estados.

Os dados fazem parte da Tábua 
Completa de Mortalidade 
de 2019, que aponta que as 
pessoas que chegaram aos 65 
anos no Espírito Santo, em 
média, vivem mais 20,5 anos, 
ou seja, até 85,5 anos. Essa 
expectativa de vida dos idosos 
capixabas é a maior do país, 
que tem uma média de 18,9 

anos a mais a serem vividos. 
Entre as razões para se viver 
mais no Estado estão bom 
hábitos e acesso à saúde, de 
acordo com o estudo.

uma assistência integral e 
cuidados continuados a quem 
envelhece.

Pesquisa divulgada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), em 
novembro de 2020, ano-base 
2019, traz dados animadores 

Navegador: paciente no 
centro do cuidado
Na MedSênior, o primeiro passo para iniciar o Plano de Cuidado 
Assistencial é conhecer o paciente como um todo: seu histórico de 
saúde, possíveis riscos, preocupações e expectativas. Ao ingressar no 
plano de saúde, ele é classificado e passa a ter um profissional de 
Enfermagem como referência em todo tipo de atendimento.
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É o que a operadora denomina Navigator, com a gestão da assistência 
organizada e orientada, com o paciente no centro do cuidado e realizada 
por profissionais com expertise em envelhecimento. Essa coordenação de 
cuidados, centrada na fragilidade e na capacidade funcional da pessoa, 
busca guiar o paciente idoso, gerar um cuidado de valor e melhorar a 
eficácia e a eficiência do atendimento, provendo mais saúde e com um 
custo assistencial adequado e sem desperdício de recursos.

Dentro da premissa de que promover 
o acesso a consultas, exames e 
outros procedimentos, com qualidade 
e agilidade, é essencial para a 
prevenção e o não agravamento de 
doenças, o setor de Regulação da 
MedSênior desempenha um papel 
importante. A atuação da equipe, 
com base nas Resoluções Normativas 
(RNs) 259 (garantia de atendimento) 
e 395 (regras para atendimento das 
solicitações), da Agência Nacional 

de Saúde Suplementar (ANS), busca 
dar retorno ao cliente e possibilitar 
a realização de consultas e 
procedimentos dentro ou com prazos 
até menores que os estabelecidos.

Idosos são os que mais  
contrataram plano de saúde
Dados da Nota de Acompanhamento de Beneficiários (NAB), 
produzida pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), 
mostram que o setor de saúde suplementar registrou alta de 
beneficiários de julho a novembro de 2020, após sucessivas 
quedas nos meses anteriores em função da pandemia. Com a 
retomada, o setor atingiu a marca de 47,3 milhões de pessoas, 
avançando 0,7% no período de 12 meses. Pessoas com idade a 
partir de 59 anos foram as que mais contrataram plano de saúde 
médico-hospitalar.

Regulação alinhada  
ao propósito
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Verticalização em  
áreas estratégicas
Uma das bases para o êxito da MedSênior 
com a medicina preventiva e o cuidado 
diferenciado com o cliente está na 
verticalização das unidades e dos serviços. 
A operadora, como é especializada na 
terceira idade, conhece com profundidade 
as necessidades do seu beneficiário e se 
mantém alinhada às tendências mundiais 
para a promoção da saúde. Esses são 
dois aspectos levados em consideração 

na definição estratégica do que deve ser 
verticalizado e do atendimento mantido na 
rede credenciada.  

Os atendimentos nas áreas de 
geriatria e oftalmologia, por exemplo, 
estrategicamente estão 100% dentro da 
rede própria, por serem especialidades 
fundamentais para a saúde dos idosos. 

Saúde com 
inovação
A inovação tecnológica é um meio efetivo para 
a melhoria da qualidade e o fortalecimento 
das ações e dos processos de promoção, 
prevenção, proteção e recuperação da saúde 
das pessoas. Neste sentido, a MedSênior criou 
em 2020 o seu laboratório de inovação, o 
Medicine Innovation Lab (MIL Sênior), 
que atua alinhado à área de Tecnologia da 
Informação da operadora para desenvolver 
soluções focadas nas necessidades do idoso, 
contribuindo para a operadora se antecipar 
em demandas que ainda estão por surgir. 
É a primeira health tech do Brasil dedicada 
exclusivamente às soluções tecnológicas com 
foco na terceira idade.
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Predição em saúde
Em se tratando da terceira idade, mais 
importante do que saber o desfecho de um 
quadro de saúde é identificar o que o cliente 
precisa para o melhor cuidado dele hoje e 
no futuro. Por isso, a MedSênior investe em 
tecnologia e inovação buscando oferecer 
cuidados cada vez mais preventivos, preditivos 
e personalizados.

Na lógica da predição em saúde, a operadora 
utiliza dados dos clientes para desenvolver e 
melhorar serviços e atendimento prestado. Ao 
dar entrada no pronto-socorro, por exemplo, 
o paciente passa por uma junta médica, e, ao 
serem solicitados os primeiros exames, já há uma 
sinalização quanto à possível necessidade de 
internação e em qual especialidade.

Entre os projetos já 
desenvolvidos pelo MIL está o 
Raio-X Covid-19, ferramenta 
de inteligência artificial que 
apoia no diagnóstico para 
descarte ou confirmação de 
paciente contaminado pelo 
novo coronavírus a partir da 
análise de imagem do tórax, 
em parceria com o Instituto de 
Ciência e Tecnologia do Estado 
da Bahia (Cimatec). 

Ferramenta apoia 
na confirmação 
ou descarte 
de Covid-19
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Rede credenciada  
abraça a causa
Considerando a rede credenciada como um braço 
efetivo na assistência ao cliente, a MedSênior busca 
empresas e profissionais que têm identidade com a 
causa do envelhecimento saudável. Apresentado o seu 
modelo de medicina preventiva, se inicia a construção 
de um relacionamento baseado na confiança e com um 
acompanhamento de perto, tendo a rede acesso direto à 
alta gestão da empresa. A ideia é fortalecer os vínculos 
e entregar o melhor cuidado aos beneficiários, contando 
com uma rede preparada e comprometida.
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Rede de cuidado 
completa e integrada
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UNIDADES E SERVIÇOS PRÓPRIOS

Verticalização como estratégia
Em sua estratégia de oferecer 
uma assistência integral 
e integrada, a MedSênior 
prioriza a verticalização 
do negócio. Com unidades 
próprias de atendimento 
assistencial, proporciona uma 
estrutura exclusiva aos seus 
clientes.

A empresa concilia um serviço 
com alto acolhimento e 
menor custo. O atendimento 
é complementado pela 
rede credenciada, que atua 
seguindo a filosofia e os 
valores institucionais da 
operadora.

No ano de 2020, a 
MedSênior contou com 13 

estruturas próprias, distribuídas 
em quatro estados e o Distrito 
Federal. Essas unidades estão 
integradas à matriz, em 
Vitória (ES), que acompanha 
todas as operações. Somadas, 
essas estruturas próprias 
responderam por mais de 
196 mil atendimentos, 
considerando consultas, 
exames, procedimentos, 
cirurgias, entre outros. O 
principal desafio foi garantir a 
oferta de atendimento frente 
à pandemia do coronavírus. 
O primeiro passo foi criar 
um plano de contingência 
composto por uma Central 
Covid e o serviço de 
Teleatendimento. O foco foi 
garantir a assistência de forma 

remota e evitar que os pacientes 
se deslocassem em busca de 
atendimento presencial, sem 
necessidade.

Entre março e junho, o 
atendimento presencial 
nas unidades ambulatoriais 
(procedimentos eletivos 

O principal desafio 
foi garantir a oferta 
de atendimento 
frente à pandemia 
do coronavírus
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UNIDADES 
PRÓPRIAS E 

SERVIÇOS

e que não se caracterizavam 
como urgência e emergência) foi 
suspenso, seguindo as diretrizes das 
autoridades de saúde.

A reabertura dessas estruturas 
ocorreu após liberação das 
autoridades de saúde, com 
medidas de adequação dos 
espaços, higienização e limpeza 
intensificadas, aumento dos 
dispensadores de álcool gel e 
adoção de intervalos maiores entre 
os procedimentos.

Além disso, foi trabalhada 
a sinalização para reforçar 
o distanciamento mínimo e 
a limitação da ocupação. 
Complementando esse trabalho, 
qualquer encaminhamento para 
atendimento presencial passou por 
uma triagem da equipe e orientação 
do Call Center da empresa.

Passe o cursor 
sobre as 
unidades e 
conheça as 
localidades
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Para atender às demandas de 
seus beneficiários, além do 
apoio de sua rede credenciada, 
a operadora passou a contar, a 
partir de julho de 2020, com o 
Hospital MedSênior, em Vitória, 
a primeira unidade geriátrica 
privada do Espírito Santo.  Com 
8 mil metros quadrados e 
disponibilidade de 104 leitos, 
é focado em 100% para atender 
o público acima de 49 anos. 

Do total de leitos, 29 são 
de UTI, 60 de enfermaria e 
15 apartamentos. A unidade 
possui também um Centro 
Cirúrgico com três salas 
para cirurgias, contribuindo 
para a realização desde 
procedimentos mais simples 
aos de alta complexidade, 
centro cirúrgico e pronto-
socorro clínico 24 horas para 
urgência e emergência.

Com os mais modernos 
equipamentos, como 
tomografia, ultrassonografia, 
ecocardiograma, doppler, entre 
outros, a estrutura representou 
garantia de atendimento com 
segurança e agilidade. Os 
atendimentos mais significativos 
foram casos de Covid-19, 
infecção do trato urinário, 
Acidentes Vascular Cerebral 
(AVCs) e fraturas diversas.

Hospitais em números - 
Junho a dezembro 2020

Primeiro hospital privado 
geriátrico do Espírito Santo
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Primeiro do Estado a realizar os 
próprios testes de Covid-19
O Hospital MedSênior foi o primeiro do 
Espírito Santo a realizar os próprios testes 
de sorologia e PCR em seus pacientes 

para a detecção de Covid-19, sem envio 
das amostras para análise no Laboratório 
Central de Saúde Pública (Lacen). Assim, 
a equipe médica ganha mais agilidade 

na obtenção dos resultados dos 
exames e, consequentemente, 
maior eficácia na condução do 
tratamento do paciente.

O equipamento de PCR 
instalado no laboratório do 
Hospital MedSênior é de alta 
tecnologia e importado do 
Canadá. A máquina possui 
capacidade para fazer cerca 
de 100 análises por dia, 
permitindo que a liberação de 
resultados dos exames ocorra 
em até uma hora.

Central Covid-19

A MedSênior criou um canal exclusivo 
para Covid-19, funcionando 24 horas por 
dia, com a equipe assistencial esclarecendo 
dúvidas e oferecendo o primeiro 
atendimento, de forma remota. O objetivo 
foi identificar os casos suspeitos, além de 
verificar se esses pacientes precisavam de 
assistência no ambiente hospitalar.

De março a dezembro de 2020, a Central 
fez 140.336 ligações, monitorando 
5.639 pacientes que se encaixaram nos 
critérios para monitoramento.
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Teleatendimento  
garante segurança, 
agilidade e conforto
Comum em outros países, a 
telemedicina (atendimento médico 
à distância, realizado por áudio ou 
vídeo) é uma prática recente no 
Brasil, tendo sido regulamentada 
temporariamente em março de 
2020 com objetivo de cumprir o 
isolamento social e auxiliar no 
combate à pandemia do novo 
coronavírus. Logo que aprovado 
pelo Conselho Federal de Medicina 
(CFM), a MedSênior iniciou o 
seu serviço de Teleatendimento, 
atividade que faz parte da 
Telemedicina.

No Espírito Santo,foi uma das 
primeiras operadoras de saúde a 
implantar o seu Teleatendimento, 

com consultas entre pacientes e 
profissionais de saúde (médicos, 
nutricionistas e outros), em um 
canal exclusivo, por telefone 
(0800 0800 551). Com o serviço, 
o beneficiário pode, além de 
consultas, diagnósticos, receitas 
médicas e exames, também 
esclarecer dúvidas com um 
profissional capacitado. Tudo sem 
precisar sair de casa ou esperar 
longos momentos pelo atendimento.

Em 2020, a MedSênior realizou 
consultas médicas para cerca de 
50 mil pacientes no novo sistema 
de Teleatendimento. A média 
mensal de consultas ficou em 90 
mil de abril a dezembro.

Unidades 
ambulatoriais para 
atendimentos primários
Definida como uma unidade de saúde que realiza atendimento 
médico agendado, a assistência médica ambulatorial oferece 
consultas nas especialidades básicas da medicina, como clínica 
médica e geriatria, e também nas áreas especializadas de 
oftalmologia, oncologia e dor crônica. Além de consultas, pequenas 
cirurgias pouco invasivas (oftalmológicas e outras cirurgias de 
pequeno porte), são realizados exames diagnósticos por imagem, 
coleta de exames laboratoriais e oficinas de saúde.

A proposta dessas unidades é oferecer um atendimento mais ágil, 
humanizado e próximo. Estão presentes em oito cidades: Serra (ES), 
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Vitória (ES), Vila Velha (ES), Belo Horizonte (MG), Contagem (MG), 
Brasília (DF), Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR).

Em 2020, o fluxo de atendimento das unidades ambulatoriais contou com 
formas de minimizar os riscos de transmissão da Covid-19. Os clientes 
atendidos em cada unidade passaram por uma triagem prévia antes de 
ter sua entrada liberada, além de terem sido criados espaços específicos 
para assistir aos pacientes com sintomas de síndrome gripal. No entanto, 
a diretriz habitual – por uma medida de segurança do público em geral – 
foi direcionar casos desse tipo para atendimento em unidade hospitalar.

Unidade de Curitiba é destaque  
em programa de osteoporose

A unidade da Medsênior de Curitiba 
é destaque no mapa de instituições 
mundiais que priorizam o cuidado 
com o paciente e a redução de 
fraturas. Em dezembro, conquistou 
a classificação prata no Programa 
de Prevenção de Fraturas por 
Osteoporose, da Capture the Fracture 
International Osteoporose Foundation. 

Em seis meses de funcionamento, o projeto detectou mais de 100 
beneficiários que apresentaram uma fratura por fragilidade óssea. 
Desses, 60% foram avaliados e encaminhados para tratamento.

Percurso do cuidado 
considera o histórico de cada 
paciente
Um importante diferencial 
nas unidades ambulatoriais da 
MedSênior é o monitoramento 
do cliente a partir do seu 
histórico médico. A partir dessas 
informações, o beneficiário pode 
ser classificado de ativo a frágil 
de alta dependência. Conforme a 
categoria, define-se um plano de 
cuidado personalizado, envolvendo 
qual médico fará a assistência, se 
esse cliente terá acompanhamento 
telefônico com equipe de 
Enfermagem e com que frequência 
esses contatos ocorrerão.

Seguindo a mesma linha, monitora-
se ainda a frequência em que 
os clientes buscam atendimento 
em pronto-socorro e, caso isso 
ocorra com regularidade, de 

forma proativa a equipe entra 
em contato para verificar se é 
necessário algum tipo de suporte 
adicional. O trabalho, com o 
apoio de especialistas nas áreas de 
geriatria, oncologia e dor, busca 
orientar a internação apenas para 
as situações em que realmente ela 
seja necessária.

Tudo isso ocorre por meio de uma 
Central de Monitoramento, que 
possibilita acompanhar os clientes 
em tempo real e apoia a elaboração 
das estratégias, focada na 
particularidade de cada beneficiário, 
integrado ao conceito de prevenção 
e acolhimento prévio. Em 2020, 
cerca de 13% dos beneficiários de 
toda a carteira da MedSênior foram 
acompanhados dessa forma.
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Centro de Diagnóstico: ampliação de horários  
e projeto para nova unidade
Os clientes MedSênior contam 
com uma estrutura moderna 
para realização de exames 
por imagem, localizada em 
Vitória (ES). A unidade possui 
equipamentos de referência na 
área, e os pacientes têm o apoio 
de uma equipe de profissionais 
altamente qualificada. São 
oferecidos os seguintes exames: 
tomografia computadorizada, 
ultrassonografia com doppler, 
mamografia, densitometria 
óssea, holter e mapa, radiologia 
digital com exames simples e 
contrastados, entre outros.

Para proporcionar mais conforto 
e comodidade aos clientes, o 
centro possui uma área para o 
beneficiário fazer um pequeno 

lanche ou descansar após seu 
exame e uma recepção central 
com setor para entrega de 
exames. Os laudos e as imagens 
dos procedimentos podem ser 
acessados pelos clientes pela 
internet.

Em 2020, o Centro de 
Diagnóstico, assim como as 
unidades ambulatoriais, 
como medida de 
proteção e atendendo 
às orientações dos 
órgãos competentes 
com relação ao 
novo coronavírus, 
permaneceram 
fechados entre o 
final do mês de 
março e junho 

para atendimentos eletivos. 
Para promover o cuidado com 
a saúde dos clientes, foram 
disponibilizadas modalidades de 
teleatendimento.

Com a retomada gradativa das 
atividades, houve um aumento 

das demandas por exames, 
acumuladas no período em 
que os atendimentos foram 
interrompidos. Por isso, a 
MedSênior ampliou os horários 
de de atendimento, que passaram 
a acontecer aos sábados.
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Laboratórios auxiliam na resposta rápida
Inaugurados em 2020, os 
laboratórios de exames da 
MedSênior funcionam nos 
municípios de Vitória (ES), 
Serra (ES), Vila Velha (ES) 
e Belo Horizonte (MG).Os 
procedimentos são realizados 
por equipamentos que agilizam 
o processo e garantem uma 
resposta ágil e precisa ao 

atendimento dos clientes nas 
unidades próprias.

As atividades são apoiadas 
pelo treinamento das equipes 
no uso dos equipamentos, na 
padronização dos processos e no 
desenvolvimento de protocolos, 
que contribuem para reduzir o 
tempo de liberação de análises 

em até cinco vezes. A parcela 
mais representativa de exames 
compreendeu os de densitometria 
óssea e os que detectam a 
presença do novo coronavírus.

O Hospital MedSênior criou 
estrutura própria, sendo o único 
do Espírito Santo a oferecer o 
teste de PCR, sem terceirizá-lo, 

o que agilizou o diagnóstico e 
o tratamento dos casos positivos 
de Covid-19.

Os laboratórios contam com 
biomédicos e microbiologistas, 
com um investimento de  
R$ 603.204,18 em estrutura  
e equipamentos de ponta.

O laboratório MedSênior possui 
certificação de controle e 
qualidade da Controllab, uma das 
principais empresas brasileiras 
no segmento. Para 2021, a 
perspectiva é fazer a liberação 
dos exames das unidades 
ambulatoriais em menor tempo 
ainda, além de expandir a coleta 
de análises clínicas para as 
unidades próprias de Contagem 
(MG), Belo Horizonte (MG) e 
Brasília (DF).
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Oficinas de saúde: 
cuidado com o 
corpo e a mente

Desde 2016, a operadora realiza 
o Programa de Oficina de Saúde, 
que busca melhorar a qualidade de 
vida de seus beneficiários. Em 2020, 
devido à pandemia, as atividades 
foram desenvolvidas somente nos 
meses de janeiro e fevereiro.

  ARTE TERAPIA – Incentiva o bem-estar e a inclusão social, 
além de estimular a memória, por meio do ensino de trabalhos 
artesanais.

  CORPO LEVE – Promove a prática de diversas modalidades 
de atividade física visando estimular exercício físico, postura e 
equilíbrio.

  ESPÍRITO FORTE – Programa de atitudes positivas, busca de 
conhecimentos, inclusão social e cidadania, com a finalidade 
de uma vida longa, ativa e feliz.

  CABEÇA BOA – Programa de atividades mentais criativas que 
exercitam o cérebro, melhorando as funções cognitivas.

  EDUCA A DOR – Programa que visa à prática de exercícios de 
fisioterapia, com o propósito de amenizar dores físicas.

  NUTRISABER – Promove a alimentação saudável por meio de 
ações educativas, com palestras, mesas-redondas e dinâmicas 
em grupo, abordando temas diversos para a motivação dos 
pacientes que têm interesse em adotar novos hábitos.
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Centros de Oncologia: 
equipe multidisciplinar e 
acolhimento
As unidades próprias de 
Oncologia, localizadas em 
Vitória (ES) e Belo Horizonte 
(MG), foram projetadas 
para oferecer atendimento 
ambulatorial e infusão de 
quimioterapia para tratamentos 
de câncer, disponibilizando aos 
beneficiários um atendimento 
humanizado, de acordo com 
o perfil de cada paciente, com 
uma equipe multidisciplinar 
reunida em um único local.

O serviço possui centro de 
infusão e de quimioterapia 
e outros medicamentos 
coadjuvantes,e também realiza 
a distribuição de medicação 

oncológica para administração 
por via oral. A equipe 
multidisciplinar é composta 
por especialistas como 
oncologistas, hematologistas, 
cirurgião oncológico, 
enfermeiros, psicólogos 
nutricionistas, entre outros.

Durante a pandemia, as 
unidades mantiveram o 
tratamento aos pacientes 
em horários agendados, 
respeitando todas as medidas 
de prevenção à Covid-19, 
assim como acompanhamento 
por meio das ferramentas já 
utilizadas para monitorar seus 
beneficiários.
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Centro de Terapia da Dor
O Centro de Terapia da Dor 
da MedSênior é uma unidade 
em Vitória (ES) de tratamento 
interdisciplinar da dor crônica na 
coluna vertebral, quadril, joelho, 
ombro e dor difusa, onde atuam 
médicos com formação em dor 
(neurocirurgiões, ortopedistas 

e fisiatras), fisioterapeutas e 
psicólogos.

Tem como objetivo proporcionar 
aos clientes acesso ao tratamento 
especializado e integrado de dores 
crônicas, por meio de terapias 
interdisciplinares (consultas 
médicas especializadas, fisioterapia 
individualizada, acompanhamento 
psicológico, agulhamento seco e 
outras intervenções). As atividades 
ocorrem inicialmente de forma 
individual, e evoluem com os 
pacientes integrando depois 
grupos com número reduzido de 
participantes.

Durante o ano, as atividades 
beneficiaram 2.404 pessoas, 
alcançando excelentes resultados de 
resposta terapêutica com até 80% 
na redução da dor.

Núcleo de Autonomia e Independência

Os cinco Núcleos de Autonomia e Independência, 
localizados em Vila Velha (ES), Belo Horizonte (MG), 
Brasília (DF), Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS) têm uma 
proposta totalmente inovadora, com foco no tratamento 
da sarcopenia e da fraqueza muscular, melhorando a 
qualidade de vida e recuperando a confiança do idoso. 
São oferecidos exercícios específicos de força muscular, 
equilíbrio e prevenção de quedas, com um trabalho 
totalmente integrado com a equipe de geriatras, com 
o uso de bicicletas ergométricas e esteira. Na unidade 
de Vila Velha, por exemplo, há simulação de subir e 
descer de um ônibus, em dimensões reais, em sistema 
de circuito funcional.
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Centros de 
Oftalmologia
A visão é um dos aspectos que mais merecem 
atenção na saúde dos idosos, em especial 
pelos problemas associados ao envelhecimento. 
Por isso, a MedSênior conta com duas 
unidades que oferecem assistência altamente 
especializada, com um centro cirúrgico 
dedicado para cirurgias oftalmológicas, em Vila 
Velha (ES) e Belo Horizonte (MG).

Em 2020, mesmo com o período de interrupção 
devido à pandemia, foram realizados 28.291 
atendimentos no Espírito Santo e 4.971 
em Minas Gerais nessas estruturas.

Programa de Assistência 
Domiciliar e 
Desospitalização (PADD)
A MedSênior oferece aos seus 
beneficiários o Programa de Assistência 
Domiciliar e Desospitalização (PADD), 
com o intuito de melhorar a qualidade 
de vida de pacientes com múltiplas 
doenças em fase avançada que 
possuam grave prejuízo funcional. O 
Programa facilita a saída do beneficiário 
do hospital em que está internado, 
preparando a família para recebê-lo em 
seu domicílio.

O PADD fornece atenção à saúde no 
domicílio do beneficiário, caracterizada 
por um conjunto de ações de promoção 
à saúde, prevenção e tratamento de 
doenças, reabilitação e cuidados 
paliativos, com garantia de continuidade 

do cuidado. É um serviço complementar 
aos cuidados realizados na atenção 
básica e em serviços hospitalares, 
substituindo ou complementando a 
internação hospitalar. Dessa forma, 
evita-se hospitalizações desnecessárias, 
diminuindo os riscos de infecções e 
melhorando a qualidade de vida do 
beneficiário. Além disso, melhora 
a gestão dos leitos hospitalares e 
o uso dos recursos, mantendo os 
leitos disponíveis para as demandas 
necessárias.

Para possibilitar essa transferência, uma 
equipe interdisciplinar realiza visitas 
nos hospitais da rede credenciada, 
identificando pacientes que se 
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enquadrem no perfil para ser 
acompanhado pelo PADD, apoiando 
as famílias para a alta hospitalar. 
O programa é desenvolvido nas 
unidades de Vila Velha (ES), Belo 
Horizonte (MG), Brasília (DF). 
Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS).

O PADD conta com uma equipe 
multidisciplinar, que além das 
visitas domiciliares, gerencia o 
quadro de saúde do beneficiário 
assistido, orientando e formando 
cuidadores no círculo familiar. 
Os profissionais atuam realizando 
atendimentos eletivos presenciais, 
além de demandas por telefone, 
orientando desde questões básicas 
a intercorrências mais graves, com 
tratativas conforme o caso.

Os beneficiários elegíveis ao PADD 
apresentam fragilidade grau 4 
(dependência total para atividades), 
guiados pelo instrumento PEC, que é 

formado por escalas geriátricas para 
definir a fragilidade do idoso.

A equipe é multidisciplinar, formada 
por 20 profissionais, entre médico 
geriatra, clínico geral, enfermeiro, 
assistencial social, fisioterapeuta, 
psicólogo, nutricionista, fonoaudióloga 
e demais prestadoras de serviços 
complementares para atuar nos níveis 
de medicina preventiva, terapêutica e 
reabilitadora.

Em 2020, o total de pacientes 
atendidos pelo PADD chegou a 
1.582, sendo 1.353 recebendo 
assistência total e 229 atendimentos 
parciais.

Considerando o cenário pandêmico, 
os atendimentos na modalidade 
domiciliar foram mantidos de forma 
ininterrupta para idosos acamados, 
seguindo os protocolos de segurança 
e redimensionamento das equipes 
para atender a essas diretrizes.

O atendimento 
domiciliar é 
feito por equipe 
multidisciplinar

29

SUMÁRIO



SAÚDE E SEGURANÇA

�Indicador GRI – 416-1 Tema material: saúde e segurança do consumidor

Iniciativas para proteção e prevenção
A MedSênior tem como 
compromisso cuidar da saúde 
de seus beneficiários de forma 
preventiva, integral e integrada, 
atenta à segurança, à qualidade 
e à eficácia do atendimento 
e serviços realizados. Esse 
trabalho ganhou um novo 
capítulo em 2020. Para atenuar 
os impactos do coronavírus, 
a empresa adotou estratégias 
voltadas aos seus públicos de 
interesse e à sociedade nas suas 
áreas de atuação.

A principal delas foi a criação 
de um Comitê de Combate ao 

Coronavírus. Composto por 
médicos e gestores de diversas 
áreas, o grupo debateu e 
contribuiu com ações relevantes 
no enfrentamento à pandemia. 
Entre elas, a adoção do 
processo de teleatendimento 
para assegurar suporte aos 
pacientes de forma remota; e a 
interrupção e posterior retomada 
dos atendimentos presenciais 
nas unidades ambulatoriais.

Como parte das iniciativas, 
houve ainda a criação de 
um portal de orientações 
sobre a doença. Além de 

orientar sobre as principais 
dúvidas relacionadas ao 
tema, a plataforma apresenta 
os cuidados básicos para 
prevenção e como realizar a 
autoavaliação do estado de 
saúde, entre outras informações 
relevantes.

Outro ponto importante foram 
as adequações na estrutura do 
Hospital MedSênior, em Vitória 
(ES), visando assistir à crescente 
demanda de pacientes com 
Covid-19 e que se constituiu 
essencial frente à demanda por 
leitos para tratamento intensivo.

30

SUMÁRIO



Atuação dos NSPs
A prevenção de riscos e a segurança 
dos pacientes nos serviços 
próprios conta com a atuação dos 
Núcleos de Segurança do Paciente 
(NSPs), formados por equipes 
multiprofissionais, com representantes 
das equipes de Operações; Farmácia; 
Educação Continuada; Enfermagem e 
dos setores responsáveis por registrar e 
notificar eventos adversos.

O grupo segue um calendário de 
reuniões mensais ou encontros 
extraordinários, sempre que necessário, 
para tratativas de eventos adversos, 
ocorrências e ações preventivas. Sua 

atuação tem foco no mapeamento e 
identificação; notificação e avaliação; 
ações para controle e comunicação dos 
riscos. Com base nos eventos adversos 
são criados planos de ação, tratativas e 
treinamentos.

O núcleo elaborou protocolos para as 
atividades do Hospital MedSênior, em 
setembro de 2020, contemplando, entre 
eles, identificação segura do paciente, 
transferência, cirurgia segura e melhoria 
contínua dos processos já descritos.

O elemento de checagem adotado 
para esse trabalho é o número de 
eventos registrados e analisados. 
No ano, o NSP atuou na análise de 
116 eventos notificados e 241 
ações com a finalidade de garantir 
a assistência ao paciente, o que 
demonstra a maturidade da operadora 
para uma gestão segura.

Gestão da 
Qualidade
O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) MedSênior 
reúne uma série de diretrizes com base na sua 
Política de Qualidade, tendo como objetivo contribuir 
para a qualidade na assistência e a segurança ao 
paciente, além de promover a melhoria contínua dos 
processos.

Os pilares da gestão da qualidade compreendem 
sete iniciativas: Gestão por processos (mapeamento); 
Gestão de riscos; Gestão de indicadores; Ferramentas 
da qualidade; Auditoria interna de processos; 
Gestão de documentos; e Monitoramento de não 
conformidades, Eventos adversos e/ou melhoria de 
processos.

No ano de 2020, foram ao todo 938 
documentos normativos, publicados no 
software de Gestão da Qualidade e disseminados 
entre as partes interessadas, que geram base de 
conhecimento para a empresa e melhoria contínua 
de seus processos. Desses, 413 referem-se a  
documentos assistenciais, contemplando as 
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atividades ambulatoriais e o 
Hospital MedSênior. Entre os 
documentos estão Mapeamento 
de Processos, Matriz Gestão 
de Risco, Instruções de 
Trabalho, formulários diversos, 
protocolos clínicos e políticas.

Os indicadores são monitorados 
visando melhora na performance 
e mitigação de riscos dos 
processos, sendo os resultados 
acompanhados em reuniões 
periódicas, com análise de 
dados, causas e elaboração 
de propostas de melhorias. O 
alinhamento dessas reuniões 
gera resultados para alcance 
dos objetivos estratégicos 
estabelecidos pela empresa. 
Ao todo, em 2020 foram 
monitorados 120 indicadores 
da operadora e assistenciais. 
Desses, 77 são relativos à 
assistência e ao cuidado ao 
cliente.

Gestão de 
Riscos
É a partir do mapeamento 
de processos, com o uso de 
ferramentas definidas pelo 
Sistema de Gestão da Qualidade 
(SGQ), que os processos têm 
seus riscos mapeados, por meio 
da Matriz de Gestão de Riscos. 
Essa Matriz tem os pilares 
definidos com base nas boas 
práticas de mercado, na ISO 
31000, na ISO 9001 e na RN 
443, da ANS, que dispõe sobre 
a adoção de práticas mínimas 
de governança corporativa com 
ênfase em controles internos 
e gestão de riscos para fins de 
solvência das operadoras de 
planos de assistência à saúde.

Cada processo possui uma 
Matriz de Riscos específica, 

considerando as atividades 
principais definidas nos 
mapeamentos e na cadeia 
cliente-fornecedor. São 
observados aspectos como 
atividade crítica; identificação 
dos riscos e causas 
(riscos, possíveis causas e 
consequências); domínio de 
risco; análise e avaliação do 

risco (probabilidade, gravidade 
e grau de exposição); controle e 
prevenção do risco e tratamento 
do risco (ação de correção e 
ação preventiva).

Os riscos são classificados 
como de processos 
administrativos e processos 
assistenciais. Para os 
administrativos, são 
priorizados os riscos com grau 
de exposição alto ou médio, 
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registrados como não 
conformidades em sistema 
próprio. Já os processos 
assistenciais são registrados 
no formulário de evento 
adverso pela área que 
identificou a ocorrência, 
ficando a cargo do Núcleo 
de Segurança do Paciente 
(NSP) fazer a avaliação do 
registro no sistema.

O monitoramento dos riscos 
e das ações propostas é 
realizado pelo setor da 
Controladoria de Processos, 
que periodicamente consolida 
todas as ocorrências e, 
quando necessário, aciona o 
NSP para análise sistêmica e 
tomada de decisões, sendo 
também neste momento que 
são reavaliadas as matrizes 

conjuntamente com as áreas 
de maior número de eventos 
e graus de riscos.

Após validação e publicação 
no software de Gestão 
da Qualidade, a Matriz 
Gestão de Riscos segue 
para apresentação, dentro 
do prazo de 15 dias, por 
cada gestor junto a seus 
colaboradores e setores 
envolvidos nos processos. O 
objetivo é compartilhar os 
dados das atividades críticas 
e direcionar as devidas 
tratativas com as áreas. A 
matriz é revisada com prazo 
mínimo semestral ou sob 
demanda, conforme ocorrem 
alterações nos processos, 
eventos adversos e outros.

Em 2020, a MedSênior 
teve mapeados 158 riscos 
potenciais, sendo tratados 
com prioridade os de médio 
e alto grau. Como tratativas, 
foram implementadas 182 
ações de correção e 154 
corretiva e/ou preventivas, 
visando ao compromisso do 
cuidado e da atenção junto 
aos beneficiários e melhorias 
contínuas no processo.

Para apoiar as diversas ações 
em cumprimento às RNs 
específicas à área de atuação, 
conta com a Matriz de 
Aderência, em que a empresa 
identifica o que o precisa ser 
atendido (pré-requisitos), qual 
o plano de ação e qual o 
caminho já percorreu.

As tratativas 
compreendem 
ações corretivas 
e preventivas
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REDE CREDENCIADA

Cadeia baseada na confiança
�Indicador GRI 102-09

A MedSênior acredita em um conceito 
de assistência diferenciado, contribuindo 
para promover qualidade de vida e o 
envelhecimento saudável. Os clientes da 
operadora passam por um processo de 
acompanhamento contínuo, que permite 
conhecê-los em sua totalidade. Por isso 
a rede credenciada atua alinhada para 
atender às particularidades e demandas que 
a melhor idade necessita.

Os selecionados para 
atender em cada 
área de atuação 
buscam oferecer 
a facilitadade de 
acesso e a qualidade 
no atendimento, 
além de atenderem 
totalmente os 

critérios da Agência Nacional da Saúde 
Suplementar (ANS).

Tal conjunto de fatores permite que 
a operadora desenvolva um plano de 
cuidado para pessoas a partir de 49 
anos, com uma atuação estruturada 
na medicina preventiva e na atenção 
primária e não apenas nos casos de 
urgência e emergência.

Apoiando essas atividades, os serviços 
prestados pela rede credenciada dispõem 
de diversas especialidades médicas, além 
de fisioterapia, psicologia e nutrição.

A operadora está presente em quatro 
estados e em Brasília (DF), nas regiões 
Sudeste, Sul e Centro-Oeste, levando 
assistência a mais de 50 mil beneficiários. 
No ano de 2020, o número de prestadores 
de serviços chegou a 1079, entre 

Atuação estruturada 
na medicina 
preventiva e na 
atenção primária

34

SUMÁRIO



profissionais médicos e estabelecimentos assistenciais, 
como centro de diagnósticos e hospitais.

Rede credenciada 
com mais de 
1.000 prestadores 
de serviços

Médicos engajados 
com a causa
A MedSênior adota um princípio de equidade e parceria com os médicos, 
buscando valorizar esses profissionais para contribuir para a melhor 
experiência de cuidado. Diferente do modelo comum ao segmento 
de saúde suplementar, a empresa realiza visitas para gerar conexão e 
mostrar um formato inovador na assistência aos pacientes. A atividade 
é determinante, uma vez que os médicos são um ponto constante de 
interação com os clientes e também representam os valores da operadora.

Um diferencial importante na construção desse relacionamento é o 
processo de identificação de parceiros em cada local. Contando com esse 
apoio, a entrada e a disseminação da proposta de trabalho da MedSênior 
é mais construtiva e atinge as metas estabelecidas, contribuindo para 
levar a medicina preventiva e o cuidado para mais idosos.
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Suporte e relacionamento com os médicos
Na interação e no suporte 
aos médicos que realizam 
o atendimento de seus 
beneficiários, a MedSênior 
possui gerências médicas, 
em cada um dos estados 

que a operadora atua. A 
área coordena atividades de 
relacionamento, auditoria 
médica de procedimentos e 
custo operacional com despesas 
assistenciais com a rede.

O gerente de cada filial é um 
médico da própria região, o 
que permite conhecer e tratar 
de forma mais adequada 
as particularidades de cada 
local. O grupo é ligado a uma 
gerência médica nacional e à 
vice-presidência operacional da 
empresa, que visitam os locais 
e identificam oportunidades 
de melhoria nesse processo, 
conjuntamente com os 
parceiros.

Além disso, outro aspecto 
relevante trabalhado pelas 
gerências em nível nacional 
e regional é a consolidação 
da identidade corporativa 
da MedSênior, assim como 
replicar os valores do modelo 
de atendimento adotado pela 
organização. A proposta é 

manter um padrão que permita 
uma experiência semelhante, 
independente do local que o 
cliente receba a assistência.

Considerando o perfil dos 
beneficiários, com média 
de idade de 69 anos e 
doenças preexistentes, as 
gerências médicas contribuem 
ainda para alinhar com os 
prestadores o plano de cuidado 
personalizado a cada paciente, 
potencializando os benefícios 
desse acompanhamento. Esse 
trabalho ajuda a melhorar 
a interface com a rede, 
promovendo o alinhamento 
do diálogo e envolvimento no 
processo. No relacionamento 
com a operadora, eles também 
têm canal direto com a vice-
presidência.
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Ajustes na rede garantem  
a oferta de atendimento
�Indicador GRI 102-10

A gestão com os prestadores 
de serviços é realizada 
por meio do setor de 
Credenciamento, que faz a 
análise do dimensionamento 
nos locais de atuação, 
avaliando a necessidade 
dos clientes e a qualidade e 
resolutividade da assistência. 

Em 2020, foram realizados 248 
credenciamentos, ao mesmo tempo 
em que houve a descontinuidade de 29 
prestadores de serviço.

Em um processo constante de ampliação 
devido ao crescimento da carteira de 

clientes, a empresa avalia cada região 
para definir os profissionais ou locais 
que atuarão como referência aos 
serviços. Os critérios de credenciamento 
compreendem a aderência à necessidade 
dos clientes e sua confiabilidade no 
mercado, em especial, no que tange 
os prestadores. Em 2020, a chegada 
das operações para Porto Alegre (RS) e 
Brasília (DF) contribuiu para o processo 
de ampliação da rede.

Os descredenciamentos ocorrem por 
diversas razões, entre elas, o plano de 
verticalização da MedSênior, identificação 
de não conformidade e necessidade de 
ajustar o atendimento às necessidades dos 
clientes.

As necessidades dos 
clientes orientam o 
credenciamento de 
prestadores de serviços
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Pandemia acelera melhorias  
no processo de credenciamento

A recomendação pelo distanciamento social acelerou o processo 
de contratos em formato digital, que em 2020 atingiu 100% dos 
acordos. Com o suporte da Gerência de Tecnologia da Informação, 
essa ação foi importante para agilizar a assinatura e validação dos 
contratos de prestadores de serviço, sobretudo considerando o início 
de atividades da operadora em Brasília e em Porto Alegre, com um 
volume maior de contratos a serem firmados.

A medida, adotada em março, otimizou o processo de 
credenciamento, além de diminuir a quantidade de impressões 
e o uso de papel. Outra vantagem foi facilitar a disponibilidade 
dos diversos setores da empresa aos documentos de forma ágil e 
simples, por meio de um sistema de acesso compartilhado.

Auditorias  
avaliam a rede
�Indicador GRI – 203-2 Tema material: avaliação da rede prestadora

Um mecanismo para a avaliação dos hospitais credenciados são 
os processos de auditoria. Enfermeiras realizam o trabalho de 
conferência das contas hospitalares em toda a rede hospitalar 
credenciada, por meio de visitas presenciais. O objetivo é verificar 
se o serviço foi realizado em conformidade com as coberturas e 
condições de contrato, sinalizando qualquer inconsistência 
ou necessidade de acionar o setor de Credenciamento. 

Esses profissionais atuam de forma complementar às 
auditorias médicas, realizadas pelos gerentes médicos 
regionais, visando fazer a revisão e o parecer técnico 
das internações.  Cabe aos gerentes 
médicos regionais e ao Setor de 
Contas Médicas a orientação 
dos prestadores de serviços, 
zelando pelo relacionamento 
e o gerenciamento sustentável do 
negócio.

38

SUMÁRIO



Para responder de forma satisfatória os 
questionamentos médicos, a Gerência 
Médica Regional faz a avaliação e distribui 
a demanda ao setor responsável para 
tratativas.

Os resultados alcançados em cada uma das 
regiões são debatidos em reuniões mensais 
realizadas com os auditores médicos, sendo 
posteriormente compartilhados com a 
Diretoria da operadora.

Para 2021, a MedSênior prevê consolidar 
o projeto Conta Max, que por meio de 
um software tem o objetivo de realizar 
a prestação de contas médicas da rede 
prestadora. A ferramenta conta com 
inteligência artificial promovendo a 
economia sustentável através da eliminação 
de papel. Toda a rede de prestadores 
enviará as contas pela plataforma, o que 
agilizará o trabalho.

Ferramenta Conta Max

A ferramenta nasceu do laboratório de inovação (MIL Sênior) durante Pitch Day, 
onde os gestores são estimulados a apresentar soluções para dores identificadas. 
A solução foi amplamente estudada pelo setor de Contas Médicas que fez a 
validação da ideia e da solução.
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ANO FORNECEDORES QUANTIDADE LOCAIS

2020
Nacionais 159 111

Locais (ES) 317 155

FORNECEDORES

Carteira de parceiros fortalecida
�Indicador GRI 102-09, 102-10 e 204-1

Além de um conjunto de profissionais e 
estabelecimentos parceiros na assistência 
de seus clientes, a MedSênior conta com 
uma rede de fornecedores cadastrados 
e capacitados para atendimento. Essas 
empresas compõem a cadeia de suprimentos 
(supplyclain) da operadora de saúde, cuja 
atuação é acompanhada pela qualificação de 
fornecedores.

Em 2020, a MedSênior contou com 472 
fornecedores ativos, cerca de 75% a 
mais com relação a 2019. Esse crescimento 
está relacionado à expansão para novos 
mercados, ao aumento da necessidade de 
insumos e produtos decorrente da pandemia 
da Covid-19 e da inauguração do primeiro 
hospital próprio da operadora.

A empresa deu passos importantes no 
processo de melhoria contínua da gestão 
da sua cadeia de suprimentos. Após a 
abertura do hospital, a compra de insumos 
e sua distribuição para as demais unidades 
foi centralizada. Estrategicamente, o novo 
processo permitiu aumentar o volume de 
compras, ampliando o poder de negociação, 
assim como atender às demandas de forma 
mais ágil e imediata.

As compras em 2020 geraram o 
desembolso de R$ 15,4 milhões – sendo 
35% direcionados a fornecedores locais 
(considerando o estado do Espírito Santo) e 
65% para fornecedores nacionais. O valor 
total, em 2019, foi de R$ 7,1 milhões. A 
diferença é decorrente da ampliação da 
estrutura própria, com a abertura de novas 
unidades, e do aumento do valor dos 
insumos, impulsionado pelas dificuldades 
impostas pelo coronavírus.
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Critérios para compras  
e qualificação de fornecedores
Para fazer parte da cadeia de suprimentos 
(supplychain) da MedSênior, as empresas 
precisam preencher critérios para 
cadastro. Faz parte das exigências, 
possuir documentos atualizados e 
registros nos órgãos de fiscalização, 
além de apresentar qualidade em seus 
insumos, valores dentro da média de 
mercado e atender à logística de prazos.

A pontuação dos fornecedores de 
produtos e serviços é feita por meio 
de avaliações anuais. De acordo com 
a pontuação, a operadora identifica 
oportunidades de melhoria e realiza 
apontamentos para aumentar a 
confiabilidade das entregas, visando uma 
parceria comercial duradoura e positiva 
para ambas as partes.
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Inovação  
como base
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INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Transformação digital acelerada
Avançando no seu processo de 
transformação digital, com ferramentas 
tecnológicas e inteligência artificial, em que 
busca levar a saúde até as pessoas sem que 
elas precisem se deslocar até o médico, e 
sempre norteada pela medicina preventiva, 
a MedSênior teve em 2020 um ano 
disruptivo. Entre as principais realizações 
estão o desenvolvimento de ferramentas 
para venda on-line de plano de saúde, 
pela área de Tecnologia da Informação, 
e a criação do laboratório de inovação, o 
Medicine InnovationLab (MIL Sênior).

Em 2020, a operadora investiu o 
montante de R$ 8,5 milhões em 
ativos para o Hospital MedSênior e 
em telefonia, internet, interconexão e 
operação de todas as unidades nos quatro 
Estados e no Distrito Federal. Outros R$ 
4,4 milhões foram destinados a projetos 
de pesquisa, desenvolvimento e inovação 

tecnológica. A empresa também obteve 
benefícios fiscais no valor de R$ 903 mil, 
por meio da Lei do Bem (11.196/2005), 
que possibilita a concessão de incentivos 
fiscais às pessoas jurídicas para inovação. 

Na MedSênior, o incentivo da Lei 
do Bem, em 2020, foi destinado aos 
seguintes projetos:

  Sistema de Gestão Integrada –  
Hospital geriátrico

  Aplicativo Medicina Preventiva –  
Minha Saúde

  Assistente Virtual Inteligente –  
Chat Redes Sociais

  Gestão de Recepção – Totem de 
Atendimento

  Portal de telemedicina 43
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A área de Tecnologia da 
Informação também atua 
provendo equipamentos, 
recursos, softwares e outros 
necessários à execução das 
atividades de toda a operadora, 
entre eles, computadores, 
impressoras, internet e e-mails. 
A estratégia contribui para 
disponibilizar informação e 
acessibilidade, garantindo 
segurança para a MedSênior 
e os seus públicos de 
relacionamento.

A operadora, ao longo 
de 2020, fez a checagem 
de sistemas e ferramentas 
visando à proteção de dados 
dos clientes, atenta ao que 
estabelece a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD). 
Entre os sistemas e as 
providências implementadas 
estão aprimoramento das 
minutas contratuais, a partir da 
análise jurídica especializada, 

além da rotina de absorção 
de novas empresas parceiras 
dos projetos de tecnologia 
e inovação, que contempla 
o Termo de Colaboração 
Pré-projeto (acordo de 
cooperação de natureza 
técnica), associado ao Acordo 
de Confidencialidade. Como 
setor parceiro, o Jurídico fez 
a revisão de contratos com 
fornecedores, prestadores de 
serviços e outros públicos.

No intuito de incentivar a 
inovação e a criatividade, 
a equipe de Tecnologia da 
Informação tem as sextas-feiras 
livres para debater tecnologias e 
projetos, além de compartilhar 
experiências e informações. 
Dessa forma, busca dar espaço 
para o surgimento de novas 
ideais que possam, no futuro, 
resultar em melhorias de 
processos, em especial para o 
atendimento ao cliente.

Laboratório de  
Inovação dá suporte à 
transformação digital
�Indicador GRI – Tema material: conexão com ecossistema de inovação

Em setembro, a MedSênior iniciou as atividades do MIL Sênior, um hub 
de inovação que faz a interface com a área de TI e é responsável por 
desenvolver soluções tecnológicas com foco na saúde do idoso e prevenção 
de doenças. Também atua para acelerar as transformações digitais na 
MedSênior, interagindo, em muitos projetos, com instituições de ensino 
superior parceiras. O laboratório ainda tem como focos incorporar diferentes 
modelos, fortalecer a cultura empreendedora e formar talentos digitais, 
reunindo um time de especialistas em inovação e tecnologia. Atuando nas 
frentes de fomento, cultura de inovação e inovação aberta, o laboratório 

44

SUMÁRIO



tem forte conexão com o ecossistema de 
inovação por meio de parcerias com institutos 
de ciência e tecnologia, empresas e startups.

Instituições de Pesquisa Científica e 
Tecnológica (ICTs) e parceiras:

  Centro de Engenharia Elétrica e Informática 
da Universidade Federal de Campina 
Grande (CIEE) - Big data e análise de 
dados, tecnologias de localização, 
computação em nuvem, inteligência 
artificial, machinelearning e interação 
multinível com clientes.

  Senai Cimatec/Federação das Indústrias do 
Estado da Bahia - Automação industrial, 
robótica e otimização de processos industriais.

  Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em 
Telecomunicações (CPQD) - Internet das 
Coisas (IoT), advanced analytics, computação 
cognitiva (fala e visão) e blockchain.

  Instituto Federal da Bahia - Dispositivos 
médicos e seus acessórios, aparelhos 
para simulação, análise e melhoria de 
dispositivos médicos e seus processos 

produtivos, e equipamentos para uso em 
saúde e seus acessórios.

  Fundação Centros de Referência em 
Tecnologias Inovadoras (CERTI) - Big 
data e análise de dados, tecnologias de 
localização, computação em nuvem, redes 
neurais e inteligência artificial.

  Universidade Federal de Minas Gerais 
- Sistemas ciberfísicos (prospecção e 
monitoramento de dados, gestão da 
informação e mecanismos para tomada de 
decisão e atuação).

  Instituto Nacional de Telecomunicações 
(Inatel) - Dispositivos de comunicação 
digital e radiofrequência, sistemas de 
monitoramento remoto e arquiteturas e 
dispositivos de redes de alta densidade (IoT).

  Instituto de Pesquisas Eldorado - 
Equipamentos médicos, design de 
placas, microeletrônica design, 
dispositivos de computação móvel, 
analytics&machinelearning, experiência do 
usuário (UX), IoT, Sistemas de TI/Telecom e 
soluções cloud.

  Centro de Estudos e Sistemas Avançados 
do Recife (Cesar) - Desenvolvimento de 
soluções em Internet das Coisas (IoT).

O portfólio de inovação está assim distribuído:

As principais entregas de valor do MIL Sênior 
em 2020 foram:

 Telessaúde

 Venda Digital

 Raio-x Covid

 Prontuário Único

 Sistema Beira Leito

 Totem 45
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Teleatendimento
Com o objetivo de agilizar o processo de atendimento e proteger 
o cliente, evitando deslocamentos, a operadora desenvolveu ainda 
um portal exclusivo de receitas. O médico realiza o atendimento do 
paciente e faz a prescrição da receita, que é disponibilizada no portal. 
Na sequência, o paciente recebe a receita por SMS ou e-mail.

Venda digital
O projeto de vendas digitais, desenvolvido em menos de 60 dias, 
disponibilizou site e aplicativo para aquisição de plano de saúde. 
Como resultado, as vendas, que poderiam ser fortemente impactadas 
pela pandemia e que até então eram feitas com o uso de papel, 
passaram a acontecer on-line. Neste sentido, o corretor assumiu o 
papel de assessorar o cliente na orientação a respeito do produto que 
ele estava adquirindo.

As vendas digitais foram essenciais sobretudo considerando que em 
2020 a operadora iniciou suas atividades em Brasília e Porto Alegre. A 
modalidade representou cerca de R$ 5 milhões da comercialização 
de novos planos de saúde em 2020 pela MedSênior.
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Raio-X Covid agiliza 
diagnóstico e tratamento
Utilizando inteligência artificial, 
em parceria com a Symantec, 
dentro do modelo de inovação 
aberta, a operadora desenvolveu 
o aplicativo Raio-X Covid. 
Com cruzamento de dados, a 
ferramenta sinaliza para o médico 
a probabilidade do paciente estar 
infectado pelo novo coronavírus 
ou ter problemas pulmonares, 
possibilitando que o diagnóstico 
aconteça de forma mais rápida, 
salvando mais vidas.

Para construir a ferramenta foram 
analisados 10 mil laudos e 
exames de tórax de pacientes. A 
eficácia chegou a 98% para casos 
negativos e 82% para os positivos. 
O Raio-X Covid começará a ser 
utilizado pela MedSênior em 2021.

A intenção da empresa é apresentar 
e disponibilizar, sem custo, a 
ferramenta para unidades do 
Sistema Único de Saúde (SUS), na 
perspectiva da empresa de gerar 
valor e contribuir para a sociedade.

Desenvolvimento do 
Prontuário Unificado
O uso do prontuário eletrônico é essencial para a segurança do 
paciente e para um diagnóstico preciso, provendo informação 
clínica e velocidade no atendimento. Para atender a essa 
necessidade, que está entre as suas diretrizes, a MedSênior, 
em parceria com o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 
em Telecomunicações (CPQD), de São Paulo, iniciou o 
desenvolvimento do projeto Prontuário Unificado.

Com previsão de estar disponível para teste no final de 2021, 
permitirá que o médico e outros profissionais da assistência 
tenham acesso ao prontuário em tempo real, com histórico 
dos atendimentos, garantindo cuidados de saúde ainda mais 
eficientes, seguros e integrados, ao longo de toda a vida do 
paciente. A autorização de acesso ao prontuário deverá ser dada 
pelo próprio cliente.

O prontuário irá promover melhor atenção em saúde em 
todos os seus aspectos, com integração entre os processos, 
conhecimento para a tomada de decisão e vigilância em saúde 
epidemiológica.
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Sistema Beira Leito
Ferramenta presente nos 
principais hospitais brasileiros, 
o Sistema Beira Leito do 
Hospital MedSênior começou 
a ser desenvolvido em 2020 
pelo MIL Sênior, com previsão 
de passar a ser utilizado até 
final de 2021. O sistema traz 
diversas funcionalidades para 
o atendimento hospitalar, 
agilizando a atuação da equipe 
assistencial e garantindo mais 
segurança e no cuidado ao 
paciente.

Por meio do uso de uma pulseira 
de identificação com código de 
barras ou QR code, o paciente 

será identificado e acompanhado 
durante toda a sua permanência 
no hospital. Dessa forma, 
médicos e demais profissionais 
de saúde acompanham o dia 
todo do paciente, envolvendo 
aspectos como medicamentos 
administrados, procedimentos 
realizados e exames de 
avaliação, entre outros.

O Sistema Beira Leito 
possibilitará liberar tempo da 
equipe assistencial para prestar 
um atendimento ainda mais 
acolhedor, humanizado e 
qualificado aos clientes.
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Totem agiliza atendimento
A qualidade da assistência ao cliente é 
pensada de ponta a ponta, nos mais diversos 
processos. Uma das iniciativas, em 2020, 
foi a instalação de totens para agilizar o 
atendimento nas oito unidades ambulatoriais 
e no Hospital MedSênior. O beneficiário, ao 
chegar para ser atendido, se dirige ao totem, 
quando, por meio da sua carteirinha do plano 

de saúde, o sistema identifica o agendamento e 
abre a guia de autorização do procedimento.

Na sequência, há a liberação direta para o 
atendimento com o profissional, no horário 
agendado. A instalação dos totens também 
contribui para evitar fila na recepção e o 
tempo de permanência nas unidades.

Inovação 
aberta
Em parceria com a Symantec, a 
MedSênior está desenvolvendo um 
projeto de rastreabilidade, com 
monitoramento do paciente que 
esteja no Hospital MedSênior. A 
ideia é saber onde ele está, em 
tempo real, via pulseira com o 
dispositivo Bluetooth.

O sistema evita 
filas para os 
beneficiários
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Realidade aumentada
Visando divulgar um dos seus principais recursos próprios, o Hospital MedSênior, 
a primeira unidade privada geriátrica do Espírito Santo, localizada em Vitória, a 
operadora pretende iniciar em 2021 o projeto de realidade aumentada. A proposta 
é proporcionar que o beneficiário ou um futuro cliente possa ter a experiência de 
conhecer o hospital fazendo um tour virtual.

Pense Programa de ideias
Mais uma iniciativa na área de Tecnologia da Informação foi o Programa Pense, 
que funciona no formato de banco de ideias, com o objetivo de incentivar 
e capacitar os colaboradores para a utilização da cultura de inovação e da 
cultura de agilidade. Por meio de uma plataforma serão lançadas e mapeadas, 
a partir de 2021, ideias que possam melhorar processos existentes, buscando o 
aperfeiçoamento de forma colaborativa. Mais do que somente estimular novas 
ideias, o propósito é ter pessoas mais engajadas com a inovação.
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Expansão  
e resultados
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CLIENTES E MERCADO

Desafios e oportunidades  
em um cenário adverso
A pandemia do coronavírus foi, sem 
dúvidas, o marco mais significativo 
no ano de 2020. A escalada de casos 
pelo mundo, e consequentemente, 
no Brasil, exigiu total atenção das 
empresas que atuam no mercado 
de saúde suplementar. No caso da 
MedSênior, havia a circunstância 
adicional da sua carteira de clientes, 
formada principalmente por pessoas 
acima dos 60 anos, ser um dos 
grupos de risco da doença.

Ao mesmo tempo, o avanço da 
Covid-19 contribuiu para a busca e 
valorização de serviços assistenciais 
de qualidade. A empresa, assim, 
adotou estratégias que permitiram 
se adaptar ao novo cenário com 

agilidade e manter o seu processo de 
expansão, alcançando novas cidades 
e abrindo mais unidades próprias. As 
ações foram acompanhadas, ainda, 
de adequações nos processos para 
minimizar riscos, garantir o suporte 
contínuo aos beneficiários e manter a 
satisfação do público atendido.

A MedSênior aproveitou as 
oportunidades de mercado e 
fortaleceu ainda mais sua posição no 
segmento. Mesmo tendo apresentado 
uma queda nas vendas em alguns 
meses do ano, a operadora garantiu 
o cumprimento da meta de novas 
vidas, alcançando um crescimento 
de 67% com relação ao ano 
anterior.

A MedSênior, no mercado há dez anos, é 
especializada na terceira idade, comercializando planos 
para clientes pessoas físicas a partir de 49 anos, sem 
cobrança de coparticipação, que é um diferencial no 
mercado de saúde suplementar. A estrutura dos serviços 
é focada no público a partir dessa faixa etária, ocupando 
uma lacuna pouco atendida pelas demais operadoras e 
considerando o processo de inversão da pirâmide etária 
no Brasil, que segue uma tendência mundial.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), referentes a 2019, o número de pessoas 
com mais de 60 anos no país chegou a 32,9 milhões. A 
expectativa, inclusive, é que o grupo acima dos 65 anos 
corresponda a 25,5 % da população até 2060. 52
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Crescendo mesmo com o distanciamento social
�Indicador GRI 102-6

A operadora atua em quatro estados: Espírito 
Santo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do 
Sul, além do Distrito Federal.

Nos dois últimos mercados, a entrada ocorreu 
em 2020, com a abertura dos serviços próprios 
e o credenciamento da rede prestadora. A 
definição dos locais em que a empresa está 
presente baseou-se em um estudo, realizado 
com o apoio de uma consultoria especializada, 
que gerou um plano estratégico para nortear o 
processo de expansão.

Esse movimento estratégico contribui para 
selecionar os locais que reúnem as melhores 
condições para entrada, o que tornou possível 
alcançar o resultado positivo em 2020. Em 
Brasília, inclusive, a meta superou o resultado 
inicialmente projetado, alcançando um índice 
12% superior no número de vidas. Em 2021, 
a previsão é iniciar as operações no Rio de 
Janeiro, com a projeção de uma carteira 

com 100 mil vidas, considerando todos os 
mercados de atuação.

Uma adequação fundamental para prospectar 
novos beneficiários foi tornar as operações de 
vendas em formato digital. A empresa criou 
uma alternativa ao modelo que até então 
ocorria 100% em meio físico. Essa modalidade 
foi adotada a partir de março, com o apoio 
do laboratório de inovação da Medsênior, o 
Medicine InnovationLab (MIL Sênior).

Abrangendo sua área de atuação por completo, 
tanto a equipe própria quanto os corretores 
passaram a contar com um aplicativo para essa 
operação. Todas as etapas, da formatação da 
proposta até a assinatura do contrato, foram 
realizadas na plataforma.

A ferramenta contribuiu para o desempenho 
das equipes e reduziu custos. Assim, além de 
cumprir o distanciamento social foi possível 
manter essa atividade e diminuir a utilização 

de papel, um compromisso da empresa 
voltado para medidas sustentáveis.

O aplicativo é acompanhado periodicamente, 
por meio de rodadas regulares de reuniões 
para identificar oportunidades de melhoria e 
qualificar a experiência da equipe de vendas 
com o uso da tecnologia.

Os vendedores também mantiveram contato 
com potenciais clientes usando ferramentas de 
comunicação instantânea, como o WhatsApp. 
Em ambas as formas, contaram sempre com 
o apoio da equipe administrativa para mitigar 
riscos e garantir a eficiência dessa iniciativa.
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Novo produto sob medida
�Indicador GRI 102-6

Atenta às necessidades do público a partir 
de 49 anos, a MedSênior comercializa 
produtos na categoria pessoa física. A 
premissa é oferecer opções com valor 
competitivo, abaixo da média do mercado 
com atendimento especializado, baseado em 
medicina preventiva e sem coparticipação. 
Mais um aspecto importante é oferecer uma 
solução personalizada a cada região. Por isso, 
a entrada no mercado do Distrito Federal 
apresentou uma oportunidade de criar em 
2020 um novo produto: o MedSênior Black, 
com uma rede de cobertura mais ampla, 
na modalidade de acomodação individual, 
atendendo a um público em busca de uma 
opção de serviço mais exclusivo.

A previsão é de oferecer o produto em 2021 
para outras capitais em que a operadora 
já atua. A decisão considera a parcela da 

população elegível para ser atendida pela 
MedSênior: além de Brasília, com 130 mil na 
faixa etária a partir de 49 anos, Vitória (130 
mil), Curitiba (170 mil), Porto Alegre (200 
mil) e Belo Horizonte (300 mil).

Em seu portfólio, a MedSênior continuou 
apostando nos produtos com coberturas 
individual ou familiar, ambulatorial e 
hospitalar (sem obstetrícia), para grupos de 
municípios.

O índice máximo de reajuste dos planos 
individuais ou familiares contratados a partir 
de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei nº 
9.656/98 foi definido em 8,14%, com validade 
para o período de maio de 2020 a abril de 
2021. O reajuste, por determinação da ANS, 
ficou suspenso de setembro a dezembro de 
2020, ficando a critério das operadoras de 
planos de saúde a opção de diluírem o valor 
ao longo dos 12 meses de 2021.

Porém, para aqueles clientes que teriam 
reajuste no período de suspenção, a 
MedSênior, considerando o impacto 
financeiro que a pandemia provocou nas 
famílias brasileiras, decidiu abrir mão da 
cobrança retroativa.
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Mais acesso à saúde 
de qualidade
Sensível ao momento econômico vivido pelas famílias 
brasileiras, a operadora ofereceu opções para que 
seus clientes que enfrentavam dificuldades financeiras 
pudessem migrar para outros produtos. Essa iniciativa 
também permitiu que beneficiários provenientes de 
outras operadoras, sem a perda das carências já 
cumpridas, passassem a ter acesso à saúde de qualidade 
oferecida pela MedSênior.

Posicionamento valoriza 
prevenção e alcance  
dos serviços
�Indicador GRI - 417-1 Tema material: marketing e rotulagem de produtos e serviços

Tão importante quanto manter suas operações para comercializar os planos é 
manter um fluxo de comunicação contínuo com aqueles que já são clientes da 
MedSênior. Num período de grandes incertezas provocadas pela pandemia foi 
preciso transmitir segurança e facilitar os meios de interação, mesmo com a 
interrupção do relacionamento presencial com os beneficiários.

De imediato, a MedSênior elaborou um Plano de Comunicação com 
ações internas e externas para disseminar, entre todos os seus públicos de 
interesse, as medidas adotadas para tratar os impactos do coronavírus.

Fizeram parte dessa iniciativa:

  Realização de campanha - nos principais canais próprios e por meio de mídia 
paga - para informar sobre o canal exclusivo de combate ao coronavírus;

  Lançamento do Portal do Coronavírus no site da MedSênior, com 
orientações para o cliente se autoavaliar, seguindo as diretrizes do 
Ministério da Saúde;
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  Comunicação sobre a 
suspensão temporária dos 
atendimentos eletivos, 
conforme recomendações 
do Ministério da Saúde e do 
Conselho Federal de Medicina;

  Divulgação de serviços como 
o “Receituário Digital”, para 
agilizar o acesso dos clientes 
aos medicamentos acessíveis 
apenas com receita médica;

  Criação de um 0800 exclusivo 
específico para atendimento 
aos clientes com suspeita de 
Covid-19, funcionando 24 
horas.

  Divulgação do canal de 
teleatendimento médico.

Compreendendo a relevância do 
tema e a sua responsabilidade 
como uma organização no 
segmento da saúde suplementar, 
a MedSênior ampliou seus 

investimentos em publicidade 
e propaganda. Uma parte dos 
recursos foi direcionada a 
uma campanha de combate 
e prevenção à Covid-19 com 
abrangência em toda a sua área 
de atuação.

A operadora realizou também 
campanhas para tratar da abertura 
de seu hospital geriátrico em 
Vitória (Espírito Santo), além 
de divulgações mercadológicas 
para promover seus serviços nas 
regiões em que já atuava e no Rio 
Grande do Sul e Distrito Federal. 
Em 2020, esses investimentos 

foram 40% superiores em 
comparação a 2019.

O cuidado da operadora com 
a sua atuação e segurança 
dos clientes começa no 
desenvolvimento dos planos de 
saúde a serem comercializados. 
A MedSênior segue todas as 
determinações da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) para registrar seus 
produtos, que possuem 
características definidas de preço 
e rede, entre outras. Desta 
forma, 100% de seus produtos 
e serviços estão de acordo com 
as determinações do órgão 
regulador.

Call Center se destaca  
no relacionamento com  
o cliente
As mudanças provocadas pelo coronavírus impulsionaram um período 
de aprendizado e oportunidade de inovações e investimentos nos 
serviços prestados. Com a interrupção do atendimento nas unidades 
assistenciais, a MedSênior avançou com seus canais de relacionamento.

O Call Center se tornou o principal meio de interação entre 
beneficiários e operadora, com um incremento de 66% nessa 
modalidade com relação ao ano de 2019. Os principais serviços 

A comunicação 
foi intensificada 
para orientar e 
acolher o cliente
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solicitados por esses canais foram agendamento 
de consultas, teleconsultas, exames, pedidos 
de autorização e emissão de segunda via de 
boletos.

Para manter o padrão de qualidade dos 
serviços, as equipes passaram por treinamentos, 
inclusive para a condução de suas atividades 
na modalidade home office. Complementando 
as boas práticas, a MedSênior passou a 
oferecer a opção de solicitar e receber 
receituários e laudos por e-mail, reforço da 
disponibilidade dos documentos de cobrança 
via site, teleatendimento e monitoramento dos 
pacientes com equipe multidisciplinar.

Resultados em nível de 
excelência
A MedSênior realiza, anualmente, uma pesquisa de satisfação com os seus 
beneficiários. A avaliação segue as diretrizes da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) e leva em consideração temas como Atenção à Saúde, Canais de 
Atendimento e Avaliação Geral.

A aplicação da pesquisa, bem como a 
coleta de dados, ocorre por meio de 
um instituto de pesquisa independente. 
Responderam ao questionário pessoas 
que utilizaram ou não os serviços da 
operadora nos últimos 12 meses.

Finalizada essa parte do processo, o 
resultado é submetido a uma auditoria 
independente, homologada pela ANS. 
Em 2020, apresentando uma tendência 
crescente, a pesquisa registrou o 
melhor resultado dos últimos três anos.
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IDSS na melhor faixa
A MedSênior conquistou a melhor faixa do Índice de Desempenho 
da Saúde Suplementar (IDSS), no Programa de Qualificação de 
Operadoras, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), pelo 
segundo ano consecutivo. Divulgado em 2020, com o ano-base 
2019, no último monitoramento divulgado pela agência reguladora 
a operadora obteve a nota 0,9582, em uma avaliação de 0 a 1, 
superando a pontuação anterior, que foi de 0,9433.

O índice permite a comparação entre operadoras, estimulando a 
transparência das informações e contribuindo para que o consumidor 
tenha a segurança de que está fazendo escolhas assertivas no momento 
da contratação ou troca de um plano de saúde. Além disso, a iniciativa 
amplia a concorrência baseada em valor no setor.

O cálculo é feito a partir 
de indicadores definidos 
pela ANS, sendo dividido 
em quatro dimensões: 
Qualidade e Atenção 
à Saúde, Garantia de 
Acesso, Sustentabilidade 
do Mercado e Gestão de 
Processos e Regulações.

Ouvidoria acolhe  
e escuta o cliente
A Ouvidoria da MedSênior, 
que funciona como um canal 
de segunda instância para 
manifestações dos beneficiários, 
em 2020 recebeu 814 
manifestações, contra 316 
de 2019, um crescimento de 
150%, mesmo com todas 
as medidas adotadas pela 
operadora na pandemia 
para garantir e agilizar o 
atendimento das demandas 
dos clientes, como a Central 
Covid e o Teleatendimento. O 
aumento ocorreu em função da 
demanda represada provocada 
pela suspensão de atendimentos 
presenciais por um período. 
É importante ressaltar que 
o número de clientes da 
operadora cresceu em mais de 

40%, aumentando também o número de 
contatos de clientes na Ouvidoria.

Das manifestações de 2020, 628 foram 
reclamações, 144 solicitações e consulta 
de informações, 30 elogios, 10 sugestões 
e 2 denúncias. Conforme estabelecido 
pela Resolução Normatiza 323, da ANS, 
a Ouvidoria possui sete dias úteis para 
dar retorno aos clientes.

Em 2020, 804 manifestações foram 
respondidas dentro do prazo e dez fora 
do prazo, não ultrapassando o limite 
máximo de retorno negociado entre as 
partes, que é de até 30 dias. O relatório 
de manifestações registradas na Ouvidoria 
é um instrumento de apoio para correção 
de eventuais falhas no atendimento ou 
em processos da operadora, possibilitando 
ações de melhorias para a qualidade e 
segurança na assistência ao cliente. 58
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Canais de Atendimento
O relacionamento e o atendimento das demandas dos clientes contam com vários canais de comunicação, possibilitando que a operadora 
esteja mais próxima e cumprindo sua missão de oferecer assistência à saúde para a terceira idade, de forma humanizada, proporcionando o 
envelhecimento saudável a preço justo.

4007-2001
ES | MG | PR | DF | RS

SAC
0800-605-5505

Central de Atendimento Assistencial
0800 0800 551

Aplicativo 
Pode ser baixado gratuitamente  
em Android e IOS (iPhone)

Redes sociais

  www.facebook.com/medseniorES

  www.instagram.com/medsenior_ig/

  https://www.youtube.com/medseniores

Email
atendimento@medsenior.com.br

Fale Conosco
www.medsenior.com.br/fale-conosco

Portal da MedSênior
www.medsenior.com.br

Ouvidoria
0800 605 5505 
www.medsenior.com.br/ouvidoria
ouvidoria@medsenior.com.br
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RESULTADOS FINANCEIROS

2020: apesar das incertezas, resultados
�Indicador GRI 102-7

O ano de 2020 trouxe um período de grande 
imprevisibilidade no aspecto financeiro no segmento 
de saúde suplementar como um todo. Lidando com 
circunstâncias inicialmente desconhecidas, o foco foi 
trabalhar em ações para o enfrentamento do coronavírus. 
O uso dos recursos visou à adaptação dos processos de 
atendimento, principalmente a adequação das operações 
assistenciais e de vendas.

Ainda assim, no mesmo período, a MedSênior manteve 
o cronograma de ampliação, com o início das atividades 
no Distrito Federal e em Porto Alegre, e a abertura de 
serviços próprios, incluindo o hospital geriátrico, em 
Vitória (ES). Com a ampliação na sua base de clientes e 
a sua expansão para novos mercados, a empresa fechou 
2020 como um ano positivo. O resultado total foi de  
R$ 81,8 milhões, enquanto a receita líquida chegou a  
R$ 398,5 milhões, com crescimento de 44%.

O aumento nas receitas de contraprestação (com a venda 
de planos e a migração de clientes de outras operadoras) 
contribuiu para esse resultado, assim como a ampliação 
do patrimônio da operadora, com a inauguração de 
quatro novas unidades.

Já o EBITDA, que mostra os lucros antes de juros, 
impostos, depreciação e amortização, registrou a evolução 
da competitividade e eficiência da MedSênior em 2020: 
R$ 120 milhões, 53% a mais em relação ao ano anterior.
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A MedSênior foi a melhor empresa 
do setor de operadoras de planos de 
saúde no 24º Anuário IEL 200 Maiores 
e Melhores Empresas do Espírito 
Santo (edição 2020), desenvolvido 
pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL). A 
operadora classificou-se na 51ª posição 

no ranking geral, subindo 10 posições 
em relação à publicação anterior.

O anuário, que é referência na 
economia capixaba, analisou o 
desempenho das empresas em 14 
indicadores econômicos, contábeis e 
financeiros relativos ao ano de 2019.

Sinistralidade 
sustentável
Um resultado importante para a sustentabilidade 
das operadoras é a sinistralidade. Ela corresponde 
ao valor total das despesas assistenciais em 
comparação às receitas que a empresa obteve em 
um determinado período. Em 2020, o indicador 
da MedSênior chegou a 42,59%,seguindo uma 
tendência de queda com relação aos anos 
anteriores. De forma prática, isso significa que 
para cada R$ 100,00 recebidos pela empresa,  
R$ 42,50 cobrem os gastos da assistência aos 
clientes em exames, cirurgias ou honorários médicos, 
por exemplo. O restante do valor é destinado às 
demais despesas previstas pela operadora.

Esse resultado teve influência da interrupção 
dos atendimentos eletivos entre março e junho, 
ficando abaixo do índice dos últimos dois 
anos e mantendo-se abaixo da média do setor, 
considerando o perfil do público atendido pelos 
serviços. O bom desempenho na sinistralidade 
tem ainda uma relação direta com o modelo da 
MedSênior, que foca na medicina preventiva.

Identificando oportunidades e cumprindo os compromissos

Buscando potencializar seus resultados no decorrer de 2020, a operadora elegeu 
como uma das fontes as aplicações financeiras, que totalizaram R$ 38.131.555,21. 
Essa é uma forma de gerar rendimentos que seriam depreciados por taxas e inflação, 
se mantidos disponíveis em conta-corrente.

Com relação às provisões técnicas estabelecidas pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a 
MedSênior destinou R$ 16,6 milhões. Trata-se de uma 
reserva obrigatória para todas as operadoras, que garante 
o cumprimento dos seus serviços.

Do mesmo modo, a Provisão para Eventos Ocorridos 
e não Avisados (Peona) e as Provisões para Eventos e 
Sinistros a Liquidar estão 100% constituídas com relação 
ao mesmo período. 61
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O custo assistencial, entretanto, apresentou um acréscimo 
de 27,33% com relação a 2019, diretamente impactado pela 
entrada em novos mercados, assim como despesas relativas à 
pandemia e ao ressarcimento ao SUS.

Os custos de operação também refletiram a ampliação da área 
de atuação e a criação de novas estruturas para garantir suporte 
para esse atendimento. Em 2020, chegaram a R$ 98,1 milhões, 
com um aumento de 93% na comparação com o ano anterior.

Sinistralidade

Investimentos  
em infraestrutura
�Indicador GRI 203-1

A excelência no atendimento 
aos clientes passa por contínuos 
investimentos em melhorias nas 
unidades existentes, a oferta de 
novas unidades e a compra de 
equipamentos. Todas essas ações 
buscam qualificar a experiência 
dos beneficiários e contribuir 
para que os profissionais da 
empresa possam desenvolver 
serviços de saúde de qualidade. 
Em 2020, os investimentos 

relacionados à essa estrutura foram de 
R$ 30,7 milhões.

O valor foi direcionado, em especial, 
para a finalização das obras da 
segunda unidade ambulatorial em 
Belo Horizonte (MG), além das 
unidades que marcaram a entrada da 
operadora no Distrito Federal e em 
Porto Alegre. A operadora utilizou 
ainda parte dos recursos para a 
construção do Hospital MedSênior, 
em Vitória (ES), e na estruturação do 
teleatendimento médico.
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Ressarcimento 
ao SUS
Em 2020, a MedSênior pagou de 
ressarcimento ao SUS o montante de R$ 
1.582.241,68, compreendendo 1.175 
atendimentos, de 19 Avisos de 
Beneficiários Identificados (ABIs) de anos 
anteriores. Esse valor é 30% maior do que 
em 2019, que resultou num desembolso 
de R$ 1.229.228,87, referente a 1.235 
atendimentos, de nove avisos.

A operadora iniciou o desenvolvimento 
de um software buscando otimizar e 
alcançar maior eficiência no processo 
de ressarcimento ao SUS. A ferramenta 
está sendo construída pelo laboratório 
de inovação da MedSênior (Medicine 
InovationLab - MIL Sênior), com 
investimento projetado em R$ 75 mil. A 
expectativa é começar a usar o programa 
no segundo semestre de 2021.

Registros de NIPs
Manter os beneficiários bem atendidos, 
satisfeitos com a operadora e evitar 
queixas junto à ANS, são desafios 
permanentes. Para isso, a MedSênior 
realiza treinamentos constantes com as 
áreas de Atendimento e Auditoria Médica 
e desenvolve campanhas educativas e de 
esclarecimentos voltadas para os clientes.

Como resultado de diversas frentes de 
atuação, o número de Notificações de 

Intermediação Preliminar (NIPs) vem se 
mantendo no mesmo patamar, considerando 
o crescimento da carteira de clientes (de 
35.762 beneficiários, em 2919, para 
51.931, em 2020). Foram 148 manifestações 
registradas contra 76 no ano anterior.

Do total de NIPs recebidas entre 
2019/2020, 127 foram arquivadas, 15 
ainda aguardam julgamento e seis foram 
consideradas procedentes.
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Como entregamos 
valor
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GOVERNANÇA

Práticas de Governança  
e Gestão
�Indicador GRI 102-18

As ações de estruturação da governança estão a cargo do Comitê de 
Governança, Risco e Compliance (GRC), criado em 2019. Em função 
do cenário e das diversas frentes de enfrentamento da Covid-19, as 
atividades programadas para 2020 não puderam ser priorizadas. Um 
passo importante, contudo, foi a criação da Secretaria de Governança do 
Conselho de Administração.

O Conselho designou como secretário o gerente de Controladoria, que 
passou a atuar concentrando as solicitações de documentos feitas pelos 
conselheiros, na elaboração e no envio das convocações das reuniões 
e no recebimento de pautas, bem como no encaminhamento e no 
acompanhamento do cumprimento das deliberações do Conselho.

A governança conta com Assembleia Geral Ordinária (AGO), que 
anualmente aprova as demonstrações financeiras (contábeis) do exercício 
anterior e a proposta de distribuição de dividendos da empresa entre 
os acionistas. Como órgãos da governança, estão o Conselho de 
Administração e a Diretoria Executiva.
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O Conselho de Administração é um órgão 
de deliberação colegiada, que tem a sua 
competência fixada nos termos da Lei 
61404/76, no Estatuto Social da empresa e 
nos acordos de acionistas, firmados conforme 
o artigo 32 do Estatuto Social.

A atuação do Conselho é baseada em 
regimento próprio que estabelece as suas 
atribuições. Entre elas, zelar pela perenidade 
da empresa, dentro de uma perspectiva de 
longo prazo e sustentabilidade, observando 
os aspectos de ordem econômica, social, 
ambiental e de boa governança corporativa, 
na definição dos negócios e operações. 
Busca também zelar pelos interesses 
dos acionistas sempre de forma ética e 
responsável, além de promover uma estrutura 
de gestão altamente competitiva, ágil e 
eficiente, utilizando os melhores profissionais 
disponíveis no mercado.

Enquanto cabe ao Conselho debater, analisar 
e aprovar a estratégia da empresa, compete 
à Diretoria Executiva desenvolver o que foi 
aprovado, tendo como guia o Planejamento 
Estratégico (PE). Elaborado com apoio de uma 

consultoria externa, que tem grande expertise 
na área, o acompanhamento da execução do 
PE é feito mensalmente durante Avaliação Geral 
Mensal (AGM), desde 2015, com participação 
de diretores, gerentes e responsáveis pelas 
áreas, com a apresentação de um painel com 
indicadores estratégicos monitorados.

Esse painel, para cada regional da MedSênior, 
possibilita uma visualização mais efetiva 
do desempenho das áreas e da posição 
de alcance das metas estratégicas no ano, 
facilitando o debate e a indicação de medidas 
corretivas e preventivas a serem adotadas.

Ideologia

�Indicador GRI 102-16

A identidade organizacional da operadora, 
revisada anualmente no PE, é composta pela 
Missão, Visão e Valores. É a identidade que 
reforça o propósito que impulsiona o negócio 
e os compromissos da empresa, além de 
sinalizar os desafios para atingir os objetivos 
maiores, sempre tendo pessoas da terceira 
idade como prioridade para sua existência.
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Melhoria contínua
A MedSênior promove ações para a melhoria contínua da eficácia 
do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), sendo os colaboradores 
capacitados para desenvolver suas funções e atividades alinhados à 
Política da Qualidade. Feedbacks, reuniões de equipe, resultados de 
auditorias, gestão de riscos e indicadores de resultados fazem parte do 
monitoramento do SGQ, garantindo o alcance das metas e objetivos 
por meio das pessoas.

A Gestão da Qualidade tem no seu suporte comissões e colegiados 
específicos com finalidade de incentivar as boas práticas nos 
processos e serviços. Esses grupos são constituídos por colaboradores 
representantes das áreas e têm como função também contribuir para 
a garantia do cumprimento das legislações. Tais comissões foram 
constituídas e formalizadas por meio de atas de nomeação e de 
regimentos internos, disponíveis no software de gestão da qualidade.

Continuamente são realizadas ações e treinamentos para atualizar e 
capacitar os colaboradores para a qualidade dos processos, serviços 
e atendimento aos beneficiários. Em 2020, foram realizados 352 
treinamentos relacionados à área assistencial.

Principais comissões e número de participantes:

Comissão

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH)

Comissão de Cuidados com a Pele

Comissão de Gerenciamento de Resíduos

Comissão de Radioproteção

Comissão de Revisão de Prontuário

Comissão de Revisão de Óbito

Comissão Multidisciplinar de Terapia Nutricional

Comissão de Padronização de Materiais e Medicações Hospitalares

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

Comissão de Ética Médica

Comissão Transfusional

Comissão de Segurança do Paciente (NSP)
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Auditorias
Buscando alcançar seus 
objetivos propostos com os 
clientes na promoção da saúde 
e do envelhecimento saudável, 
além das metas e dos desafios 
do próprio negócio, a sua 
sustentabilidade e solidez, a 
empresa passa pelas seguintes 
auditorias periódicas: auditoria 
de processos/qualidade 
(semestral); auditoria PPA - 
Procedimentos Previamente 
Acordados, da ANS, (trimestral) 
e Auditoria das Demonstrações 
Contábeis (anual).Além disto, 
também se destacam as visitas 
técnicas periódicas do SCIH e 
SCIRAS (Serviços de Infecção 
Hospitalar e Ambulatoriais) e 
SESMT, a fim de promover a 
segurança do beneficiário e 
colaborador.

Comitê de Gestão de Crise
Em março, logo no início da 
pandemia, a MedSênior criou o 
Comitê de Gestão de Crise, com 
o objetivo de analisar e agilizar 
as providências no enfrentamento 
à Covid-19, assegurando, 
sobretudo, o atendimento dos 
clientes, com qualidade e 
protegendo a vida. Inicialmente, 
o comitê se reunia diariamente, 
pela manhã e à tarde, em função 
de se tratar de uma doença 
nova no mundo, demandando 
iniciativas de todas as áreas 
da empresa: assistenciais, 
financeiras, jurídicas operacionais 
e de comunicação e marketing.

As reuniões do comitê depois 
passaram a ser semanais ou 
conforme a necessidade, 
considerando novos aspectos 
da evolução da pandemia. 

Na pauta, vagas disponíveis 
para internação; ferramentas 
tecnológicas, como as vendas 
digitais; novos serviços, 
como a Central Covid e o 
Teleatendimento; compra de 
suprimentos e equipamentos; 
indicadores da ANS e recursos 
financeiros para o combate à 
pandemia.

Integram o comitê, além 
da Diretoria Executiva, as 
gerências Operacional, das 
Unidades Assistenciais, Médicas 
Regionais, Comunicação e 
Marketing, Controladoria, 
Tecnologia, Recursos Humanos 
e Suprimentos.
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O que fazemos  
pelas pessoas
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CAPITAL HUMANO

Empenho no cuidado  
com o colaborador
�Indicador GRI 401-1

Tendo como foco o cuidado com 
o colaborador nas diversas esferas 
de sua saúde (física, mental, 
emocional e financeira) e incentivar 
a empatia, tão necessária sobretudo 
no enfrentamento da pandemia 
da Covid-19 e na atenção ao 
público da terceira idade, a área 
de Recursos Humanos foi uma 
das mais demandadas em 2020. 
Além das ações relacionadas à 
pandemia, houve a necessidade de 
reforço das equipes também para 
apoiar o plano de expansão da 
empresa, que comtemplou o início 
do funcionamento do Hospital 
MedSênior, em Vitória (ES), e a 

abertura das unidades de Brasília e 
Porto Alegre.

Como resultado, o quadro de 
colaboradores registrou aumento 
significativo, chegando a 90%, 
com 662 admissões. Além do 
hospital e das novas unidades, foi 
necessário contratar profissionais 
por conta da ampliação do Call 
Center, de setores de apoio e da 
criação do Medicine InnovationLab 
(MIL Sênior).

Mesmo com o cenário adverso 
gerado pelo Covid-19, trazendo 
aumento significativo de custos 
às empresas de saúde, a 
MedSênior, devido ao plano de 
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crescimento, proporcionou a 
seus colaboradores oportunidades 
de promoção, seja por processo 
seletivo interno ou no próprio 
posto de trabalho devido ao 
aumento de complexidade e 
volume das demandas. Neste 
contexto, foram promovidos 93 
colaboradores.

Por outro lado, a empresa 
realizou 226 desligamentos, 
que tiveram como principais 
causas nova oportunidade de 
trabalho, em um ano que a 
pandemia gerou uma disputa 
por profissionais no segmento 
de saúde,conflito de escalas 
e sobrecarga de trabalho. Os 
desligamentos ocorreram também 
por motivos pessoais, incluindo 
o receio do próprio colaborador 
e a pressão de familiares devido 
à possiblidade de adoecimento 
por conta de maior exposição ao 
novo coronavírus em ambientes 
de serviços de saúde.

A estratégia da operadora para 
reter talentos compreende uma 
série de iniciativas, como a 
remuneração média compatível 
com a praticada no mercado, 
pacote de benefícios atrativo, 
treinamentos constantes e 
um processo de escuta para 
identificar as expectativas e 
os desejos dos colaboradores. 
Como resultado desse processo, 
por exemplo, foram realizadas 
diversas adequações de 
cargos e salários, implantada 
a ginástica laboral e criadas 
a premiação em cartão 
presente e a comemoração 

de aniversariante do mês no 
hospital, além de implantado 
sistema de controle de acesso 
por senha, adequação de 
mobiliários e EPIs e ajustes em 
diversos processos operacionais, 
entre outros.

A escuta ativa, com o objetivo de 
identificar e compreender novas 
necessidades e expectativas dos 
colaboradores, é realizada por 
profissionais de RH, no dia a 
dia, ao percorrer as áreas para 
atividades rotineiras, por chamado 
do gestor ou da própria equipe.

Conhecendo nossa  
força de trabalho
�Indicador 102-8

Com 857 colaboradores, a operadora tem a maioria da sua força de 
trabalho concentrada no Hospital MedSênior, que possui 302 profissionais. 
Em segundo lugar vem a Matriz, com 205 trabalhadores, seguido pelo Call 
Center, com 132. Há predomínio da faixa etária entre 31 e 40 anos. As 
mulheres representam 78% da força de trabalho e os homens 22%.

A operadora conta com mulheres em todos os níveis hierárquicos, dos 
operacionais aos de gestão. Em 2020, em cargos de liderança, elas 
representaram 71% (45) de um total de 63 (supervisão, coordenação, 
gerência e diretoria).

Identificar e ouvir 
as expectativas 
dos colaboradores 
são prioridades
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Total: 857

Os profissionais terceirizados são aproximadamente 100 e atuam em sua 
maioria nas áreas de apoio, como limpeza, cozinha, manutenção, portaria, 
entre outros.A empresa também atua com corretoras, como pessoa jurídica.
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Benefícios muito além da  
legislação e considerando a 
pandemia
No pacote de benefícios disponibilizados aos 
colaboradores, a MedSênior vai muito além 
do que é estabelecido em lei, visando apoiar 
e reconhecer a sua força de trabalho. Entre 
os benefícios estão plano de saúde, plano 
odontológico, seguro de vida, cartão farmácia, 
uniforme, alimentação, vale-transporte, folga 
no dia do aniversário e convênios com 
instituições educacionais e lojas.

Em 2020, considerando a pandemia e 
o suporte maior que os colaboradores e 
seus familiares passaram a necessitar, a 
empresa adicionalmente manteve o ticket 
alimentação mesmo no período de férias 
dos profissionais. 

Ocorreram também, em 2020, diversas 
alterações em legislação, entre elas a 
possibilidade de redução e suspensão 
de jornada de trabalho. No intuito de 
não realizar nenhum desligamento em 
função de pandemia e garantir o equilíbrio 
econômico-financeiro, a MedSênior lançou 
mão desse recurso legal. Pela legislação, 
a jornada do colaborador poderia ser 
reduzida com a empresa remunerando esse 
colaborador pelo percentual trabalhado.
Porém, mesmo entendendo ser proporcional 
a quantia paga ao colaborador, a operadora 
percebeu que somando a complementação 
do governo, a renda sofria uma perda. 
Diante desse cenário, atenta à saúde 
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financeira do colaborador, resolveu 
indenizá-lo com metade do valor 
que faltava para completar sua 
renda habitual.

Foram estudadas também outras 
flexibilizações legais, como um 
dia consecutivo a mais em caso 
de falecimento do cônjuge, 
ascendente, descendente, irmão 
ou pessoa que declara em sua 
carteira de trabalho e previdência 
social, viva sob sua dependência 
econômica; um dia em caso de 
falecimento de tios e sogros; e 
um dia por ano para acompanhar 
filho de até 14 anos em consulta 
médica.Uma outra facilidade 
implantada na pandemia foi o 
registo de ponto pelo celular.

Buscando maior integração, 
orientar, incentivar e valorizar os 

colaboradores, foram desenvolvidas 

ainda outras ações:

  Brindes em comemoração ao  

Dia da Mulher

  Café nas Unidades

  Comemoração do Dia das Mães

  Café junino no Hospital 

MedSênior

  Comemoração do Dia dos Pais

  Café dos aniversariantes do mês

  Café de apresentação de 

resultados

  Outubro Rosa e Novembro Azul

  Kits natalinos

Prêmio Ser +
A assiduidade e o cumprimento da Norma 
Regulamentadora nº 32, do Ministério do 
Trabalho e Emprego, resultou em premiação 
para os colaboradores do Hospital MedSênior. 
Criado em outubro de 2020, o Prêmio Ser + 
compreende um Cartão Presente, mensal, no 
valor de R$ 200,00.

Trata-se de um cartão de débito que pode ser 
utilizado em compras em postos de gasolina, lojas 
e farmácias. Em 2020, receberam mensalmente 
o Cartão Presente, 230 dos cerca de 300 
profissionais. Para incentivar e acompanhar o 
cumprimento da NR 32, norma regulamentadora 
que estabelece obrigatoriedades relacionadas 
a procedimentos de saúde e segurança do 
trabalhador, a MedSênior mantém dois técnicos de 
segurança no trabalho, em tempo integral, fazendo 
inspeções e orientações nos postos de trabalho.
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Convênio 
Gympass
Sendo uma empresa que tem 
em seu DNA a prevenção, 
a MedSênior incentiva seus 
colaboradores a cuidar da saúde 
física. Para tanto, firmou convênio 
com a Gympass, rede credenciada 
de academias e estúdios, que 
oferece aulas ao vivo e presenciais, 
além de aplicativos fitness e de 
bem-estar. O colaborador se 
inscreve em um dos planos que a 
ferramenta dispõe e a operadora 
arca com um percentual da 
mensalidade.

Disponibilizado para todos os 
colaboradores e dependentes, a 
Gympass está presente em vários 
estados brasileiros e também na 
Argentina, com academias.

Saúde Integrativa -  
Programa Adaptando Meu Novo Eu
Promoção do bem-estar, concentração e foco, 
melhora da qualidade de vida e empatia 
nos relacionamentos. Com esses objetivos a 
operadora desenvolveu o Programa Adaptando 
Meu Novo Eu, direcionado aos gestores, que 

teve a participação de 60 lideranças e foi 
desenvolvido em três etapas.

A primeira contou com Workshop de 
Sensibilização sobre Autocuidado e diagnóstico 

Acolhimento e ginástica laboral
Atendendo demandas espontâneas e encaminhadas 
pela Medicina do Trabalho, o Programa de 
Acolhimento realizou apoio psicológico presencial 
e online, contemplando inclusive colaboradores 
que se desligaram da empresa. Entre os objetivos da 
iniciativa estão promover a saúde mental, prevenir 
o adoecimento e melhorar o clima organizacional, 
contribuindo para que o trabalho seja um espaço de 
realização das pessoas.

Mais uma ação para apoiar os 
colaboradores no gerenciamento do 
estresse e prevenir doenças ocupacionais 
e emocionais foi o Programa Equipe Bem 
Estar, com sessões de ginástica laboral 
em torno de dez minutos. A participação 
dos colaboradores aconteceu com grupos 
pequenos e adoção de todas as medidas 
preventivas ao novo coronavírus. 
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sobre o histórico de saúde. 
Nessa etapa, cada gestor 
preencheu um questionário 
buscando ter clareza sobre 
a sua condição atual de 
saúde. A base do programa 
é a saúde integrativa, que 
abrange os pilares nutrição, 
movimento, descanso, 
espiritualidade e conexões.

Na segunda etapa, foi 
realizado um processo 
de Coaching em Saúde 
Integrativa, visando 
incentivar um estilo 
de vida mais saudável, 
mas respeitando a 
bioindividualidade e 
preservando a essência 
da pessoa. Já a última 
etapa do programa 
teve workshop de 
encerramento. 

Treinamentos para  
profissionais de todas as áreas
�Indicador GRI 403-5

Colaboradores de todas as áreas da MedSênior 
participam de treinamentos, que, em 2020, 
alcançaram 1.100 profissionais, 140% superior 
a 2019, quando foram treinados 450 profissionais. 
A capacitação começa já no primeiro dia de 
integração de novos colaboradores, visando transmitir 
a cultura da empresa, com abordagem de aspectos 
institucionais, comportamentais e técnicos.

As capacitações técnicas contemplaram as rotinas do 
setor e o desenvolvimento de habilidades inerentes aos 
processos. Como empresa de saúde, com a pandemia 
dedicou no ano grande parte das horas de treinamento 
voltadas a temas vinculados à Covid-19, disseminando, 
com atuação de diversos setores, as orientações do 
Ministério da Saúde quanto à prevenção da doença. 
Para promover a saúde (física, mental e emocional) 
dos colaboradores, desenvolveu o Saúde Integrativa, 
que incentiva a realização de exercícios e o bem-estar.

Com o objetivo de incentivar a busca por 
conhecimento e desenvolvimento profissional e 
pessoal, a operadora tem parceria com instituições 
de ensino que proporcionam descontos em seus 
produtos. Já para os gestores foi disponibilizado curso 
de MBA com investimento 100% pela empresa.

Horas de treinamento:

Tipo Horas

Técnicos 25.000

Obrigatórios/legais 1.000

Integração 5.300 (incluindo  
instruções Covid-19)

MBA para gestores 12.000

Saúde Integrativa 1.260

Prevenção Covid-19 16.500 (vídeos) e  
1.100 (presenciais)
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Saúde e Segurança do colaborador
�Indicador 403-1, 403-6 e 403-9

Com o início de atividades no 
hospital, a empresa avançou 
na implantação do Serviço 
Especializado em Engenharia 
de Segurança e em Medicina 
do Trabalho (SESMT) interno. 
A equipe foi reforçada com a 
contratação de um engenheiro, 
um médico do trabalho, uma 
enfermeira do trabalho e mais 
dois técnicos de segurança. 
Atuando de forma integrada, 
a equipe cuida da saúde e 
segurança do colaborador em 
todas as unidades MedSênior.

O SESMT coordenou o 
atendimento médico interno e 
o acesso ao Teleatendimento 
e a exames laboratoriais, 

além de elaborar o 
portfólio de Equipamentos 
de Proteção Individuais 
(EPIs) com especificações e 
dimensionamento para todas as 
unidades e realizar adequação 
do fluxo de acidentes de 
trabalho. Também atuou na 
checagem e orientação nos 
postos de trabalho, reforçando, 
em especial, as medidas de 
prevenção dos profissionais à 
Covid-19.

Todos os colaboradores suspeitos 
e confirmados por Covid-19 
foram monitorados pela Medicina 
do Trabalho por meio de 
teleconsultas. Outras patologias 
também receberam atenção, 
com todos os atestados acolhidos 

e, se necessário, submetido a 
teleconsulta.

A integração do SESMT e 
da Psicologia também foi 
importante. Quando percebida a 
necessidade de acompanhamento 
psicológico por meio do CID 
do atestado, um psicólogo 
interno do RH era acionado 
para acolhimento e orientação. 
O SESMT também foi muito 
demandado pelo poder público, 
sindicatos e órgãos de classe 
em relação a fiscalizações e 
esclarecimentos.

O índice de acidentes de 
trabalho em 2020 foi de 0,5%, 
inferior a 2019, mesmo com 
o aumento no número de 
colaboradores.
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Cuidado redobrado  
com pessoas
Mesmo com tantas reformulações 
exigidas pela Covid-19, as metas  
de RH projetadas para o ano 
alcançaram execução de 80%. Entre 
os destaques estão o suporte ao 
início de funcionamento do Hospital 
MedSênior; a implantação do Sistema 
ERP, integrando os cinco setores da 
área; e a reestruturação da equipe a 
partir da criação do Recrutamento e 
Seleção para sustentar o aumento de 
demandas trazidas pelo crescimento 
da empresa. Outras iniciativas foram 
a constituição do SESMT e melhorias 
na comunicação interna e nos 
processos de retenção de talentos.

O maior desafio do período foi 
contratar profissionais no menor 
tempo possível para suprir à 
demanda surgida com a expansão 

do negócio e o atendimento 
dos beneficiários, acompanhado 
do cuidado com a saúde dos 
colaboradores, sobretudo com os 
riscos do novo coronavírus.

A MedSênior teve em 2020 sete 
fiscalizações, sendo duas do 
Ministério do Trabalho e Emprego, 
três de sindicatos e duas da Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária), contemplando a checagem 
de 56 itens, sem qualquer auto de 
infração lavrado.

Comunicação interna: 
integração e 
informação
Manter os vínculos e os colaboradores conectados num ano 
de pandemia foi um desafio adicional na área de Gestão 
de Pessoas. Uma das iniciativas desenvolvidas foi a criação 
do Canal Colaborador + Conectado. Utilizando a intranet, 
eles participaram de concurso de fotos com temas livres, 
um quiz sobre a história da MedSênior e brincadeira de 
completar a frase “o que importa no ambiente de trabalho”. 
As fotos mais publicadas foram da família na natureza e de 
animais de estimação.

No intuito de agilizar a comunicação e fazer a informação 
chegar ao maior número de colaboradores, em julho foi 
criado o Informe RH, distribuído pelo WhatsApp e publicado 
na intranet. Sem periodicidade definida e utilizado conforme 
a demanda, o informativo abordou temas variados, incluindo 
dúvidas, sugestões e perguntas feitas por colaboradores. 
No período, o Informe RH trouxe muitas orientações sobre 
assuntos diversos, inclusive alertas com relação à Covid-19.
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Ações realizadas, colaboradores 
satisfeitos
No intuito de desenvolver e manter o clima organizacional, foram 
realizadas ações de humanização e conexão, flexibilizações e premiações. 
Além disso, por meio de Acordo Coletivo, foi concedido um reajuste de 
4,3%. Essas iniciativas contribuíram para a conquista de um índice de 
satisfação interna de 84%, de acordo com pesquisa online em novembro. 
No mesmo levantamento, 91% disseram ter orgulho de dizer a parentes e 
amigos que trabalham na MedSênior. Responderam ao questionário, 569 
colaboradores.

Avanços  
programados
A MedSênior, empenhada em avançar e amadurecer ainda mais 
na gestão de pessoas, tem as novas ações programadas. Entre 
elas estão a elaboração de política de remuneração variável, a 
implantação de capacitação de gestores (Programa de Liderança), 
Programa de Sucessão e Programa RH nas Unidades.

Acordos de  
negociação coletiva
�Indicador - 102-41

O sindicato de classe dos trabalhadores é o Sintrasades, que 
firmou com a MedSênior um acordo coletivo prevendo direitos 
ao colaborador, tais como reajuste salarial, plano de saúde, ticket 
alimentação, adiantamento do 13º no retorno de férias, entre outros. 
Mesmo diante de pandemia, a empresa, do reajuste dos salários em 
4,3%, aceitou permanecer com todos os direitos concedidos em 
2019, aplicando o índice ao salário e também ao ticket alimentação.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Compromissos com a sociedade traduzidos em ação
�Indicador GRI 413-1 (tema material:  
comunidades locais)

O compromisso da MedSênior com o 
desenvolvimento das comunidades e a 
contribuição para preservação do meio 
ambiente no entorno das suas unidades de 
atuação tiveram um passo importante em 
2020, quando a empresa completou dez 
anos. A empresa, orientada pelos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS), criou 
a área de Responsabilidade Social, visando 
colocar em prática os pilares da sustentabilidade 
(econômico, social e ambiental), englobando 
patrocínio e apoio a projetos sociais, culturais 
e ambientais. Foram iniciativas relevantes, 
neste sentido, a elaboração da Política de 
Responsabilidade Socioambiental e da Política 
de Voluntariado, a produção do Relatório de 
Sustentabilidade com base na metodologia 

Global Report Initiative (GRI) e a criação do 
Comitê de Sustentabilidade e do Comitê de 
Voluntariado. Potencializou-se os investimentos 
em projetos pelas leis de incentivo à cultura, 
ao esporte e aos fundos da infância e do idoso, 
privilegiando projetos de ONGs que fortalecem 
o desenvolvimento sociocultural de comunidades 
vulneráveis, oferecendo cultura e estimulando 
a intergeracionalidade entre crianças, jovens e 
idosos, além da valorização do meio ambiente. 81
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Programa Ser +
A principal ação de 
Responsabilidade Social foi a 
implantação do programa de 
estratégias integradas “Ser +”, 
que englobou as frentes “Ser + 
Sustentável”, “Ser + Reciclável” 
e “Ser + Ativo”. A partir delas, 
nascem projetos, campanhas, 
comitês e ações. Com o Ser 
+ Sustentável, o objetivo é disseminar informações sobre 
comportamentos saudáveis, buscando uma mudança de hábitos e 
práticas nos colaboradores, de forma que sejam mais conectados 
e contribuam para a sustentabilidade na empresa, em suas casas e 
comunidades.

As principais iniciativas, englobam a redução do uso de copos 
plásticos e de papel, a economia de energia e água e a produção 
do Relatório de Sustentabilidade. Já no Ser + Reciclável estão ações 
relativas à gestão de resíduos. O Ser + Ativo é uma frente voltada à 
estimulação ao grau de consciência do colaborador e seu papel na 
operadora e na sociedade.

Relatório de 
Sustentabilidade
Uma ação da área foi iniciar o report dos resultados 
ambientais, econômicos e sociais aos seus 
stakeholders, com o Relatório de Sustentabilidade com 
base na metodologia Global Report Initiative (GRI). 
A metodologia é uma padronização internacional 
que ajuda empresas, governos e outras instituições a 
compreender e comunicar o impacto dos negócios em 
questões críticas de sustentabilidade.

O relatório GRI possibilita apresentar identificar, 
avaliar e gerir indicadores de sustentabilidade com 
foco no desenvolvimento sustentável e na construção 
de um mundo e de uma economia mais estáveis e 
seguros para todos. Com informações padronizadas, 
a organização pode também fazer uma comparação 
mais efetiva com outras empresas do seu segmento.
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Reformas em  
instituições sociais
A operadora, também em 
2020, patrocinou reformas 
para melhorias nos espaços 
físicos de algumas instituições 
sociais, além de doar fraldas 
geriátricas. Foram beneficiadas 
seis entidades do Espírito 
Santo: o Asilo dos Idosos de 
Vitória teve área do bazar 
reformada, enquanto o 
Missionárias da Caridade - 
Asilo Irmã de Calcutá recebeu 
novas instalações de barras nos 
banheiros, chuveiros e áreas 
comuns.

Já no Abrigo de Idosos Abel Lino 
Portela, localizado na Serra, 
foi feita a troca de azulejos de 

paredes, aplicação de forro PVC 
e troca de piso. Em Cariacica, 
a Avedalma – Abrigo à Velhice 
Desamparada “Auta Loureiro 
Machado” recebeu exaustores 
de ventilação no teto do espaço 
coberto.

Em Alfredo Chaves, a Acalai – 
Casa Lar Aconchego do Idoso 
de Alfredo Chaves, e em Afonso 
Cláudio, o Asilo Ninho de Amor, 
também foram beneficiados tanto 
com recursos financeiros como 
com fraldas.

Ao todo, a MedSênior 
desembolsou mais de R$ 30 mil 
nessas melhorias.
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Mostra de  
Diversidade Cultural
Devido à pandemia, dos cinco projetos aprovados pelas leis 
de incentivo à cultura que a MedSênior selecionou, o único 
que conseguiu iniciar suas atividades em 2020 foi a Mostra da 
Diversidade Cultural, em Belo Horizonte (MG).

O lançamento do edital da mostra e a seleção dos projetos 
ocorreram no segundo semestre de 2020. Ao todo, foram 
aprovados 16 projetos, num universo de 52 inscritos, entre 
documentários, apresentações artísticas e oficinas.

A mostra, além dos outros projetos, será executada em 2021.
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Projetos contemplados na Mostra de Diversidade Cultural

  O Samba é meu Dom

  Casa das Poesias 

  Retratos – Minas de Minas Crew

  Realidades Artísticas – criação de dança

  Roots Ativa – Oficina de Plantas Medicinais

  Chorinho de Emoção

  Moda, Memória afetiva, customização e 
sustentabilidade

  Seresta Canto de Amor

  Entre Tramas e Histórias – A memória vida 
das senhoras do Grupo Teatro Entre Elas

  Tesoureiros: em busca das capitais de 
Minas Gerais

  Roda de Conversa com Meninas de Sinhá

  Roda de Viola em Asilos

  Sou Geração Alegria

  Black na Laje

  Morro do Papagaio 50 Mais

  Afrofotografias: oralidade e exercício de 
memória das matriarcas do quilombo dos 
Luízes

Sou Geração Alegria Chorinho de Emoção Entre Tramas e Histórias

Tesoureiros: em busca das 
capitais de Minas Gerais
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Política de 
Responsabilidade 
Social
A Política de Responsabilidade Social da MedSênior 
visa estabelecer princípios, diretrizes e procedimentos 
para as práticas socioambientais da operadora nos 
negócios e na relação com as partes interessadas 
(colaboradores, clientes, fornecedores e comunidade). 
O documento também contempla diretrizes para 
prevenir e gerenciar riscos e impactos e oportunidades 
socioambientais.

Entre os aspectos de destaque estão incentivar 
projetos sociais (educativos, culturais, esportivos 
e ambientais) que tenham aderência à missão e 
aos valores institucionais da operadora; disseminar 
a cultura socioambiental entre os colaboradores, 
incentivando o voluntariado; e promover o uso 
eficiente e o consumo consciente de recursos 
naturais e materiais.

Política, Comitê e ações de 
Voluntariado
A Política de Voluntariado define 
diretrizes para a execução e o 
acompanhamento das ações com 
participação de colaboradores. Entre 
seus princípios estão difundir o 
conceito do voluntariado, estimular a 
adesão espontânea dos colaboradores 
e fortalecer o exercício da cidadania 
para contribuir no enfrentamento 
dos problemas sociais. Orientados 
pelos valores de respeito, integridade, 
simplicidade e responsabilidade com 
as comunidades, os voluntários têm 
suas ações coordenadas pelo Comitê de 
Voluntariado.

O colaborador interessado em 
participar do programa participa de 
um treinamento em voluntariado 
corporativo e faz uma avaliação do 
treinamento. Depois, preenche uma 
ficha de inscrição e assina o termo de 

adesão. A Política de 
Voluntariado prevê 
o monitoramento e a 
avaliação das ações, 
com periodicidade 
quadrimestral.

Em 2020, a MedSênior, em 
comemoração ao Dia Mundial do 
Voluntariado (5 de dezembro), realizou 
a Campanha Natal Feliz. Durante uma 
semana, representantes do voluntariado 
receberam doações de fraldas geriátricas 
e enfeites de Natal, que beneficiaram 
quatro Instituições de Longa Permanência 
para Idosos (ILPI) da Grande Vitória e 
duas do interior do Espírito Santo, além 
do Asilo Padre Cacique, em Porto Alegre 
(RS). Com participação de mais de 300 
colaboradores, foram arrecadados 
4.123 pacotes de fraldas e vários itens 
natalinos. 86
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Comitê de 
Sustentabilidade
Formado por 12 colaboradores, de diversas 
áreas, o Comitê de Sustentabilidade tem 
como propósito executar os programas 
aprovados, além de gerenciar sistemas, 
rotinas e procedimentos que possibilitem 
identificar, monitorar e controlar o risco 
socioambiental nas operações e nos serviços 
prestados pela MedSênior. As ações, a 
partir de 2021, passarão a ser registradas e 
monitoradas no Sistema da Qualidade.

Integram o Comitê, as seguintes 
áreas: Recursos Humanos, SESMT, 
Responsabilidade Social, Marketing, 
Qualidade, Tecnologia da Informação, Setor 
de Suprimentos e Assistencial.

Projetos Leis de Incentivo
A MedSênior começou a utilizar a Lei de Incentivos no final de 2019 com o objetivo de 
apoiar e desenvolver projetos sociais nas regiões de sua atuação. Com a renúncia fiscal 
criada pelo poder público, o governo abre mão de recursos que receberia por meio do 
pagamento de impostos; a empresa amplia sua capacidade de investimento em projetos 
nas áreas de cultura, esporte, saúde e outras; e a sociedade ganha com desenvolvimento 
econômico, social e cultural.
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Nome do projeto O que é Cidade Valor (R$) Lei

Mostra da Diversidade 
Cultural e Imagens 
da Cultura Popular

Projeto de valorização da cultura imaterial de comunidades em vulnerabilidade social em 
Belo Horizonte (MG) que busca incentivar 16 projetos criados por idosos ou para idosos, 
proporcionando a intergeracionalidade e a transmissão de saberes entre as gerações.

Belo 
Horizonte

300.000,00
Lei Federal de 

Incentivo à Cultura

Ilusion - Ilusionismo 
moderno

Projeto de mágica voltado para a saúde e promoção da intergeracionalidade. 
Adaptado ao formato híbrido, serão espetáculos para o público em geral e oficinas de 
magia em escola pública ou asilos.

Vitória 
e Belo 

Horizonte
188.178,10

Lei Federal de 
Incentivo à Cultura

Cultura na Praça
Evento de audiovisual itinerante, ao ar livre e em formato virtual, com exibições 
cinematográficas e oficinas produzidas por pessoas do entorno de uma das unidades 
da MedSênior ou do hospital da operadora. Apresentações de artistas e grupos locais.

Vitória 200.000,00
Lei Federal de 

Incentivo à Cultura

Praça Viva
Apresentações culturais de música instrumental e artes cênicas, em 16 ILPIs da 
cidade, mais dez oficinas diversas em locais próprios de realização de eventos. Dicas 
saudáveis de agroecologia e contratação de mão de obra local. 

Curitiba 220.000,00
Lei Federal de 

Incentivo à Cultura

Livro Fotográfico: 
do Parque de Pedra 
Azul ao Parque de 
Forno Grande

Elaboração de 1000 livros, pelo Instituto Últimos Refúgios, com 220 páginas, sobre o 
corredor ecológico do Parque Estadual de Pedra Azul e do Parque Estadual de Forno 
Grande. Prevê várias ações com a comunidade dos parques, assim como em escolas, 
asilos e pessoas da região. Documentários do corredor, música do projeto e divulgação, 
além de ações ambientais voltadas para os colaboradores da MedSênior.

Vitória
108.095,00  
(31.785,48  

repassados em 2020)

Lei Federal de 
Incentivo à Cultura

Fundo do Idoso

As duas instituições selecionadas para esse investimento foram o Núcleo Assistencial 
Caminhos para Jesus - Casa da Esperança (projeto Aconchego e Bem-estar) e o Lar 
dos Idosos Recanto dos Amigos. A primeira foi beneficiada com a aquisição de camas 
hospitalares motorizadas, com ajuste de altura e colchões, armários com cabeceiras, 
cadeiras de banho multiuso com rodas e de tamanho especial, para maior conforto 
e qualidade de vida de idosos e cuidadores. Já a segunda foi contemplada com um 
veículo minibus para transporte dos assistidos.

Belo 
Horizonte

185.000,00
Fundo Municipal do 

Idoso

Fundo da Infância 
e Adolescência

Educação sexual e afetiva para equipe educadora e educandos do projeto Prevenção 
para Além da Informação, da Clínica Ammor – Ação Multiprofissional com Meninos 
em Risco, que desenvolve atividades de educação sexual.

Belo 
Horizonte

185.000,00
Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e 

do Adolescente

Lei de Incentivo 
ao Esporte

O Porto Vitória é um projeto para formação e desenvolvimento de atletas de futsal e 
futebol de de campo, para contribuir com a formação de crianças e adolescentes por 
meio da prática regular das modalidades.

Vitória 191.599,97
Lei de Incentivo  

ao Esporte

Projetos aportados em 2020, com execução em 2021:
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MEIO AMBIENTE

Primeiros Passos
Com a criação da área de Responsabilidade Social, as ações ambientais foram iniciadas tendo como 
foco a melhoria das atividades internas, priorizando temas como ecoeficiência e gerenciamento de 
resíduos. Uma das iniciativas em 2020 foi a criação da Comissão de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos de Saúde (CGRSS) do Hospital MedSênior, composta por profissionais das áreas de 
Hotelaria, Gerência de Enfermagem, Segurança do Trabalho, Qualidade, Educação Continuada e 
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar.

Ações ambientais realizadas
�Indicador GRI 306-3 (tema material: resíduos)

A Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde (CGRSS) no Hospital MedSênior 
atuou na adequação, na identificação e na localização das lixeiras com relação ao tipo de resíduo 
visando à proteção dos colaboradores e à destinação correta. Os resíduos gerados no hospital são 
descartados em lixeiras próprias, com sacolas nas cores específicas para cada tipo.

Manuseados e recolhidos de acordo com instrução de trabalho específica, ficam armazenados 
temporariamente em contêineres e recolhidos de acordo com o Plano de Gerenciamento de 
Resíduos do Serviço de Saúde (PGRSS) por profissional de Higienização, treinado e em horários 
predefinidos. Na sequência, são encaminhadas ao abrigo de resíduos, até serem recolhidos, para 
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descarte final, pelas prefeituras 

municipais (resíduo comum) 

e por empresas especializadas 

(resíduos hospitalares).

Esses treinamentos foram 

realizados nos hospitais para as 

equipes próprias e terceirizadas, 

além de auditorias presenciais 

para identificar a conformidade 

com o processo. Associado 

ao trabalho da Comissão de 

Resíduos e conforme o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde (PGRSS), a 

empresa recolheu 27.594,99 
quilos de resíduos infectantes. 

Para diminuir o consumo de 

papel, a operadora adotou 

mais ferramentas digitais 

nos processos de contratos e 

credenciamento de rede.

Energia e água
�Indicador GRI 302-1 (tema material: consumo de 
energia), 303-2 (tema material: descarte de efluentes) e 
303-5

Mesmo com a pandemia da Covid-19, que 
resultou na interrupção de atividades presenciais 
em unidades próprias e a migração de parte 
dos colaboradores para o modelo de home 
office, o consumo de energia quase que dobrou 
em 2020. O aumento decorreu da abertura de 
novas estruturas próprias. O consumo saltou de 
541.837,81 kw/h, em 2019, para1.054.111,97 
kw/h, em 2020.

Já o consumo de água registrou redução, 
indo de 2.970,60m³, em 2019, para 
2.779,60m³, em 2020, e nas unidades 
próprias, com maior quantidade do 
produto demandada pelo Hospital 
MedSênior, que começou a funcionar 
em julho. O condomínio onde funciona 
o hospital possui um sistema de reuso 
de água de todos os aparelhos de  

ares-condicionados, que é utilizada nos jardins e na 
lavagem de garagens. 

Nas unidades da Grande Vitória, no Espírito Santo, 
a água utilizada é adquirida junto à Companhia 
Espírito-santense de Saneamento (Cesan); em Belo 
Horizonte (Copasa); Curitiba (Sanepar); Porto 
Alegre (DMA), e no Distrito Federal, o produto é 
comprado pela (Caesb Saneamento). O descarte da 
água nas unidades assistenciais é feito nas redes das 
empresas de saneamento.
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Outras ações complementares
A campanha de implantação de 
Coleta Seletiva na MedSênior foi 
outra novidade no ano. Ela fez parte 
do programa Ser + Reciclável e 
compreendeu readequação de lixeiras, 
implementação de processos para o 
descarte de resíduos e treinamento 
das equipes. A coleta está a cargo da 
Associação de Catadores de Materiais 
Recicláveis da Ilha de Vitória (Amariv).

Desenhada em 2020 e programada 
para ser iniciada em 2021, está a 
coleta, para reciclagem, de buchas 
que serão encaminhadas para empresa 
especializada no Rio de Janeiro, e de 
tampinhas plásticas, para o programa 
Tampinha Legal, desenvolvido pela 
indústria do plástico de Santa Catarina. 

A padronização das 
lixeiras auxiliou no 
descarte de resíduos
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Sobre este  
relatório
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UM PASSO EVOLUTIVO

O primeiro ciclo do relato
�Indicador 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54

Para a MedSênior, o valor compartilhado constitui um compromisso 
fundamental. Nesse sentido, a publicação deste Relatório de 
Sustentabilidade representa um primeiro passo da organização em 
direção ao reporte cada vez mais consistente de seu desempenho 
econômico, ambiental e social, uma evolução gestada para reafirmar 
os compromissos de forma a aperfeiçoar cada vez mais as suas 
operações.

Este relatório foi preparado em conformidade com as Normas Global 
Reporting Initiative (GRI), na opção Essencial. Esta edição apresenta 
informações sobre a gestão, as inovações e o modo de entregar 
saúde relativas ao período compreendido entre 1º de janeiro e 31 de 
dezembro de 2020.

Dúvidas, comentários e sugestões a respeito deste relatório podem 
ser encaminhados à equipe de Responsabilidade Social, pelo e-mail 
responsabilidadesocial@medsenior.com.br.
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Engajamento de Stakeholders
�Indicador GRI 102-40, 102-42, 102-43

Foram consultados os principais públicos 
de relacionamento – indicados com o 
apoio das equipes da MedSênior – a fim 
de identificar quais eram os interesses e 
as demandas de informação das pessoas 
e instituições com as quais a empresa 
interage.

A pesquisa foi realizada por meio de 
um questionário on-line, submetido 
a um grupo amostral, contendo 
representantes de diferentes partes 
interessadas. Ao todo, 383 pessoas 
responderam ao questionário. O gráfico 

a seguir demonstra o perfil do público 
participante, conforme os grupos de 
stakeholders representados.

Número de iniciativas
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Temas materiais
�Indicador GRI 102-44, 102-46

Com base nos critérios descritos anteriormente, 
a Matriz de Materialidade do Relatório 
de Sustentabilidade 2020 da MedSênior, 
apresentada no quadro a seguir, contém dez 
tópicos considerados relevantes, os quais se 
desdobram em aspectos materiais, tópicos e 
indicadores selecionados para serem reportados 
e a indicação de qual público se aplica.

O processo foi realizado da seguinte forma:

  Identificamos e priorizamos as partes 
interessadas que têm maior influência no 
negócio.

  Identificamos e priorizamos 22 tópicos 
socioambientais aplicáveis ao setor de 
saúde, levando em consideração também 
ser o primeiro ano do relato. São eles:

1. Avaliação da Rede Prestadora

2. Medicina preventiva e 
promoção da saúde

3. Saúde e segurança do cliente

4. Conexão com ecossistema de inovação

5. Marketing

6. Rotulagem de produtos e serviços

7. Produtos e serviços

8. Sinistralidade

9. Diversidade

10. Integridade e compliance

11. Investimentos em infraestrutura 
e serviços prestados

12. Igualdade de oportunidades

13. Geração de emprego

14. Desempenho econômico direto 
gerado e distribuído

15. Saúde e segurança no trabalho

16. Transparência na composição 
dos preços dos produtos

17. Presença de mercado

18. Conformidade com Leis e Regulamentos

19. Privacidade do cliente

20. Práticas de compras

21. Não discriminação

22. Proporção de gastos com 
fornecedores locais

  Aplicamos uma proporcionalidade 
considerando os tópicos com relevância 
para a Alta Liderança da MedSênior e 
para partes interessadas.

Retirar o indicador GRI 102-47 e transferir para a página 96
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Tema material Públicos

1
Efluentes (descarte, corpos de água, habitats afetados 
e vazamentos nas unidades da MedSênior)

Clientes, colaboradores 
e rede credenciada

2
Avaliação da Rede Prestadora (monitoramento 
da qualidade dos serviços prestados pela 
rede própria e rede credenciada)

Clientes, rede 
prestadora

3 Medicina preventiva e promoção da saúde Cliente, rede prestadora

4 Resíduos (tipos, métodos de disposição e transporte)
Cliente, colaborador, 
rede prestadora

5
Responsabilidade social (contribuição voluntária 
para o desenvolvimento sustentável)

Cliente, colaborador

6
Saúde e segurança do cliente (relato, 
análise e prevenção de erro médico)

Cliente, rede prestadora

7

Conexão com ecossistema de inovação 
(apoio e desenvolvimento de iniciativas 
que o empreendedorismo e a inovação 
para a transformação da saúde)

Colaborador e 
terceirizado

8 Consumo de energia
Colaborador e 
terceirizado

9
Marketing (pesquisas de mercado, design, 
campanhas publicitárias, atendimentos pós-
venda, posicionamento nas mídias digitais)

Cliente, colaborador, 
terceirizado

10
Rotulagem de produtos e serviços (divulgação 
de informações precisas para garantir o seu 
melhor aproveitamento e segurança)

Colaborador e 
terceirizado

Temas materiais priorizados:

�Indicador GRI 102-47

Matriz Materialidade

Essa matriz apresenta os principais aspectos ponderando a 
relevância para a MedSênior e para os stakeholders, além do 
nível de prioridade (maior interesse e interesse intermediário)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12 3
6

7
9

10

4 5

8
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Índice de Conteúdo GRI
INDICADOR DESCRIÇÃO PÁGINA

102-1 Nome da organização A designação empresarial da organização é Samedil – Serviços de 
Atendimento Médico S.A.

102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços 54

102-3 Localização da sede Rua Pedro Fonseca, 170 – Monte Belo, Vitória/ ES – CEP: 29.053-280

102-4 Localização das operações 18

102-5 Propriedade e forma jurídica Sociedade Anônima (S/A)

102-6 Mercados Atendidos 53

102-7 Porte da 
Organização

No. Empregados, total de operações, vendas líquidas, 
capitalização (patrimônio líquido) e quantidade de 
produtos ou serviços

54, 60 e 71

102-8 Informações sobre empregados e outros trabalhadores 71

102-9 Cadeia de Fornecedores 40

102-10 Mudanças 
significativas na 
organização e em sua 
cadeia de fornecedores

37

102-11 Princípio da abordagem da precaução A empresa não possui em sua matriz de riscos, os riscos ambientais e 
pretende iniciar os estudos nesse sentido a partir de 2022.

102-12
Iniciativas externas
Lista de tratados e princípios de caráter econômico, 
ambiental e social

A empresa ainda não endossa princípios ou iniciativas. Com evolução, 
irá iniciar o mapeamento de tratados aderentes ao negócio.
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INDICADOR DESCRIÇÃO PÁGINA

102-13 
Participação em associações
Lista de participação das mais importantes do setor ou 
organizações nacionais e internacionais

A empresa ainda não participa de associações. Como evolução, irá 
mapear as instituições aderentes ao negócio.

102-14 Declaração do mais alto executivo 5

102-16 Valores, princípios, normas e códigos de 
comportamento 66

102-18 Estrutura de Governança 65

102-40 Lista de grupos de stakeholders 94

102-41 % do total de empregados Acordos de negociação 
coletiva 94

102- 42 Identificação e seleção de stakeholders 94

102-43 Abordagem para engajamento de stakeholders 94

102-44 Principais preocupações e tópicos levantados 95

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas 18

102-46 Definição do conteúdo do relatório e dos limites de 
tópicos 95

102-47 Lista de tópicos materiais 96

102-48 Reformulações de informações Como se trata do primeiro ano do relato, não há reformulações a serem 
apontadas.

102-49 Alterações no relato Não há alterações a serem realizadas por se tratar do primeiro ano do 
relato.

102-50 Período coberto pelo relatório De 01 de janeiro a 21 de dezembro de 2020.

102-51 Data do relatório mais recente De 01 de janeiro a 21 de dezembro de 2020.

102-52 Ciclo de emissão de relatórios Anual

102-53 Contato para perguntas sobre o relatório 93
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INDICADOR DESCRIÇÃO PÁGINA
102-54 Declarações de relato em conformidade com as Normas GRI 93

102-55 Sumário de conteúdo GRI 98 a 101

102-56 Não houve verificação externa

TEMAS MATERIAIS
Tema material: Negócio
103-1 Explicação do tópico material e seu limite 10 a 15 e 44 a 48

103-2 Forma de gestão e seus componentes 10 a 15 e 44 a 48

103-3 Avaliação da forma de gestão 10 a 15 e 44 a 48

Conexão com ecossistema de inovação 44 a 48

Medicina preventiva e promoção da saúde 10 a 15

Tema material: Rede Prestadora
103-1 Explicação do tópico material e seu limite 38

103-2 Forma de gestão e seus componentes 38

103-3 Avaliação da forma de gestão 38

203-2 Impactos econômicos indiretos 38

Tema material: Marketing e rotulagem de produtos e serviços
103-1 Explicação do tópico material e seu limite 55 e 56

103-2 Forma de gestão e seus componentes 55 e 56

103-3 Avaliação da forma de gestão 55 e 56

417-1 Requisitos para informações e rotulagem de produtos 
e serviços 55 e 56

Tema material: Consumo de energia
103-1 Explicação do tópico material e seu limite 90

103-2 Forma de gestão e seus componentes 90

103-3 Avaliação da forma de gestão 90

302 -1 Consumo de energia dentro da organização 90
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INDICADOR DESCRIÇÃO PÁGINA
Tema material: Descarte de efluentes
103-1 Explicação do tópico material e seu limite 90
103-2 Forma de gestão e seus componentes 90
103-3 Avaliação da forma de gestão 90
303- 2 Gestão de impactos relacionados ao descarte de água 90
Tema material: Saúde e Segurança do Consumidor
103-1 Explicação do tópico material e seu limite 30 a 33
103-2 Forma de gestão e seus componentes 30 a 33
103-3 Avaliação da forma de gestão 30 a 33

416-1 Avaliação dos impactos na saúde e segurança 
causados por categorias de produtos e serviços 30 a 33

Tema material: Resíduos
103-1 Explicação do tópico material e seu limite 89 e 90
103-2 Forma de gestão e seus componentes 89 e 90
103-3 Avaliação da forma de gestão 89 e 90
306-3 Resíduos gerados 89 e 90
Tema material: Comunidades locais
103-1 Explicação do tópico material e seu limite 81 a 89
103-2 Forma de gestão e seus componentes 81 a 89
103-3 Avaliação da forma de gestão 81 a 89

413-1 Operações com engajamento de impacto e programas 
de desenvolvimento voltados à comunidade local 81 a 89

OUTROS INDICADORES REPORTADOS
203-1 Investimentos em infraestrutura e apoio a serviços 62

204-1 Proporção de gastos com
fornecedores locais 40

404-1 Média de horas de capacitação por ano, por 
empregado 76

403-1 Sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho 77
403-6 Promoção da saúde do trabalhador 77
403-9 Acidentes de trabalho 77 101
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Balanço Patrimonial dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

ATIVO Nota 2020 2019

ATIVO CIRCULANTE  114.137.858,90 166.272.036,50

Disponível 3 70.522.094,97 120.580.277,73

Realizável 43.615.763,93 45.691.758,77

Aplicações Financeiras 4 33.814.794,72 37.163.692,76

Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas 24.761.644,57 24.437.062,33

Aplicações Livres 9.053.150,15 12.726.630,43

Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 5 6.248.262,55 4.351.101,40

Contraprestação Pecuniária a Receber 5.935.309,70 4.348.884,96

Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis - 30,00

Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 312.952,85 2.186,44

Créditos Oper. Assist. Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora 6 17.565,61 -

Créditos Tributários e Previdenciários 92.297,29 18.620,73

Bens e Títulos a Receber 7 3.363.844,14 4.116.514,01

Despesas Antecipadas 78.999,62 41.829,87

ATIVO NÃO CIRCULANTE  73.841.348,43 42.514.332,64

Realizável a Longo Prazo 5.993.362,75 1.628.944,67

Aplicações Financeiras 4 4.316.760,49 -

Aplicações Livres 4.316.760,49 -

Depósitos Judiciais e Fiscais 8 1.676.602,26 1.628.944,67

Investimentos 9 9.673.723,03 9.633.746,91

Outros Investimentos 9.673.723,03 9.633.746,91

Imobilizado 10 56.841.052,95 31.100.461,07

Imóveis de Uso Próprio 3.000.000,00 3.000.000,00

Imóveis - Não Hospitalares 3.000.000,00 3.000.000,00

Imobilizado de Uso Próprio 47.684.446,96 23.277.831,09

Hospitalares 12.959.330,63 -

Não Hospitalares 34.725.116,33 23.277.831,09

Imobilizações em Curso 6.156.605,99 4.822.629,98

Intangível 11 1.333.209,70 151.179,99

TOTAL DO ATIVO 187.979.207,33 208.786.369,14
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Balanço Patrimonial dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

PASSIVO 2020 2019

PASSIVO CIRCULANTE 77.695.679,82 55.923.897,77

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 52.265.114,25 38.535.174,23

  Provisões de Contraprestações 23.758.241,31 15.956.673,31

Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG 23.758.241,31 15.956.673,31

  Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS 1.064.872,04 1.306.120,10

  Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais 12.897.365,83 9.550.800,10

  Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) 14.544.635,07 11.721.580,72

Débitos de Operações de Assistência à Saúde 2.540.227,16 2.278.156,77

Contraprestações a Restituir 921,04 -

Receita Antecipada de Contraprestações 1.556.216,55 1.601.730,90

Comercialização sobre Operações 983.089,57 676.425,87

Débitos com Oper. Assist. Saúde Não Relacion. c/ Planos Saúde da Operadora 13.157,50 -

Tributos e Encargos Sociais a Recolher 13.745.479,49 9.456.305,68

Débitos Diversos 9.131.701,42 5.654.261,09

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 3.543.539,23 2.705.249,63

Provisões 3.543.539,23 2.705.249,63

Provisões para Ações Judiciais 3.543.539,23 2.705.249,63

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 106.739.988,28 150.157.221,74

Capital Social 50.153.000,00 50.153.000,00

Reservas 69.633.593,28 100.004.221,74

Reservas de Lucros 69.633.593,28 100.004.221,74

( - ) Ações em Tesouraria (13.046.605,00) -

TOTAL DO PASSIVO 187.979.207,33 208.786.369,14
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Demonstração do Resultado dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

2020 2019

Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde 379.263.862,78 264.834.445,36

Receitas com Operações de Assistência à Saúde 398.563.300,88 276.740.527,67

Contraprestações Líquidas 398.563.300,88 276.740.527,67

(-) Tributos Diretos de Oper. c/Planos Assistência à Saúde da Operadora (19.299.438,10) (11.906.082,31)

Eventos Indenizáveis Líquidos (161.534.817,52) (126.855.661,16)

Eventos Conhecidos ou Avisados (158.711.763,17) (123.542.509,16)

Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (2.823.054,35) (3.313.152,00)

RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 217.729.045,26 137.978.784,20

Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde 1.467.683,69 4.598,10

Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora 127.902,37 0,01

Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar 127.902,37 0,01

(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde (8.406,76) -

Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde (8.780.069,84) (4.564.913,59)

Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde (108.540,38) (70.906,63)

Provisão para Perdas sobre Créditos (8.671.529,46) (4.494.006,96)

Outras Despesas Oper. Assist. Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora (104.129,68) -

RESULTADO BRUTO 210.432.025,04 133.418.468,72

Despesas de Comercialização (31.696.129,92) (17.420.712,98)

Despesas Administrativas (59.698.933,66) (37.603.155,58)

Resultado Financeiro Líquido 551.243,64 8.911.518,85

Receitas Financeiras 7.239.903,88 11.084.279,48

Despesas Financeiras (6.688.660,24) (2.172.760,63)

Resultado Patrimonial (1.929,13) (53.445,12)

Receitas Patrimoniais 13.269,55 -

Despesas Patrimoniais (15.198,68) (53.445,12)

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES 119.586.275,97 87.252.673,89

Imposto de Renda (27.319.629,72) (20.630.656,75)

Contribuição Social (10.394.578,23) (7.602.861,61)

RESULTADO LÍQUIDO 81.872.068,02 59.019.155,53
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Demonstração do Resultado Abrangente dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

2020 2019

Resultado Líquido do Exercício 81.872.068,02 59.019.155,53

RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO 81.872.068,02 59.019.155,53

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

Capital Social
Reservas de Lucros (-) Ações em 

Tesouraria
Lucros 

Acumulados
TOTAL

Reserva Legal Reservas de Lucros Total das Reservas

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 10.153.000,00 2.030.600,00 60.358.711,10 62.389.311,10 - 72.542.311,10

Aumento de Capital em Espécie e com Lucros 25.600.000,00 25.600.000,00

Resultado do Exercício 59.019.155,53 59.019.155,53

Destinação do Lucro Líquido do Exercício 

   Reserva Legal 2.950.957,78 2.950.957,78 (2.950.957,78)

   Retenção de Lucros 34.663.952,86 34.663.952,86 (34.663.952,86) -

   Dividendos Obrigatórios 1.193.409,89 (2.803.409,89) (1.610.000,00)

   Dividendos Excedentes 13.206.590,11 (13.206.590,11) -

   Juros sobre Capital Próprio (5.394.244,89) (5.394.244,89)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 50.153.000,00 4.981.557,78 95.022.663,96 100.004.221,74 - - 150.157.221,74

Resultado do Exercício 81.872.068,02 81.872.068,02

Destinação do Lucro Líquido do Exercício 

   Reserva Legal 4.093.603,40 4.093.603,40 (4.093.603,40)

   Retenção de Lucros 53.535.768,14 53.535.768,14 (53.535.768,14)

   Dividendos Excedentes (88.000.000,00) (88.000.000,00) (14.490.048,20) (102.490.048,20)

   Dividendos Obrigatórios - (4.093.603,40) (4.093.603,40)

   Juros sobre Capital Próprio (5.659.044,88) (5.659.044,88)

Ações em Tesouraria - (13.046.605,00) (13.046.605,00)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 50.153.000,00 9.075.161,18 60.558.432,10 69.633.593,28 (13.046.605,00) - 106.739.988,28
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Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto  
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

2020 2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimento de Planos de Saúde 384.652.052,93 268.826.454,13

Resgate de Aplicações Financeiras 493.708.199,25 306.110.375,44

Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras 5.233.892,71 8.908.026,39

Outros Recebimentos Operacionais 442.174,30 184.962,85

Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde (102.836.455,44) (97.360.624,70)

Pagamento de Comissões (31.696.129,92) (16.744.287,11)

Pagamento de Pessoal (34.839.014,32) (17.199.734,15)

Pagamento de Pró-Labore (426.888,35) (263.540,24)

Pagamento de Serviços de Terceiros (34.378.769,46) (13.938.731,13)

Pagamento de Tributos (55.244.212,54) (45.093.821,33)

Pagamento de Aluguel (1.967.075,20) (1.146.702,76)

Pagamento de Promoção/Publicidade (14.071.662,29) (9.982.145,69)

Aplicações Financeiras (435.533.036,85) (359.370.671,59)

Outros Pagamentos Operacionais (23.320.857,89) (15.300.895,45)

Caixa Líquido das Atividades  Operacionais  149.722.216,93 7.628.664,66

continua

107

SUMÁRIO



2020 2019

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros - 39.471,00

Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (27.528.700,36) (19.077.330,01)

Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (27.528.700,36) (19.037.859,01)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de Capital em Dinheiro - 25.600.000,00

Pagamento de Amortização - Empréstimos / Financiamentos / Leasing - (4.642.989,87)

Pagamento de Participação nos Resultados (112.242.696,48) (7.004.244,89)

Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento (13.046.605,00) -

Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (125.289.301,48) 13.952.765,24

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA (3.095.784,91) 2.543.570,89

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA (3.095.784,91) 2.543.570,89

CAIXA - Saldo Inicial 3.244.387,38 700.816,49

CAIXA - Saldo Final 148.602,47 3.244.387,38

Ativos Livres no Início do Período 120.580.277,73 55.598.015,73

Ativos Livres no Final do Período 70.522.094,97 120.580.277,73

Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES (50.058.182,76) 64.982.262,00

continuação
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