A UNIDAS – União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde é uma entidade associativa sem fins lucrativos,
representante das operadoras de autogestão do Brasil. A autogestão em saúde é o segmento da saúde
suplementar em que a própria instituição é a responsável pela administração do plano de assistência à saúde
oferecido aos seus empregados, servidores ou associados e respectivos dependentes. É administrado pela área de
Recursos Humanos das empresas ou por meio de uma Fundação, Associação ou Caixa de Assistência – e não tem
fins lucrativos. Atualmente, a UNIDAS congrega cerca de 4 milhões de vidas e mais de 100 filiadas, que
correspondem a 11% do total de vidas do setor de saúde suplementar.
Criada em novembro de 2002, a entidade atua por meio de Superintendências Estaduais, que têm como objetivo
subsidiar as instituições de autogestão nos Estados e no Distrito Federal, cujas atividades desenvolvem-se sob rígidos
princípios de ética, solidariedade e cooperação.
A UNIDAS acompanha de perto a evolução do setor, atuando permanentemente junto às agências reguladoras –
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) -, ao Ministério
da Saúde, ao Congresso Nacional, dentre outras instâncias governamentais. Além disso, seu trânsito com os
representantes dos outros segmentos da saúde suplementar tem garantido à entidade reconhecimento e
possibilidade de participar ativamente do cenário da saúde no país. No campo interno, age para oferecer apoio e
busca de soluções para o aprimoramento da gestão de suas filiadas.
Com a realização de congressos, fóruns e seminários anuais, reúne centenas de profissionais em busca de
atualização e oportunidades para discutir as especificidades da área de saúde suplementar.

Uma plataforma online e exclusiva que reúne
cursos para as áreas de gestão e saúde. Com
professores renomados e de maneira interativa,
o espaço encurta distâncias e complementa o
conhecimento daqueles que buscam por
temas atuais e relevantes sobre o mercado.

CONHEÇA OS NOSSOS CURSOS

Visão 360º - Legislação ANS
OBJETIVO
O curso habilita o profissional das mais diversas áreas da operadora a possuir um conhecimento amplo
das principais regulamentações da ANS.

8 HORAS

CARGA HORÁRIA

NATHALIE MARTINS

Coordenadora de Implantação
da Governança Corporativa

RAQUEL MARIMON

Diretora Funcional Health Tech

Elaboração de Projetos de Atenção Primária à Saúde
OBJETIVO
Instrumentalizar os participantes com conceitos, bases gerenciais e ferramentas que os capacitem na
construção, ou na cocriação, crítica de modelos de APS, com foco na saúde suplementar brasileira.

8 HORAS

CARGA HORÁRIA

EVERTON SILVA

Gerente Executivo da Cassi

Gestão de Indicadores
OBJETIVO
Profissionais que desejam aprofundar ou adquirir conhecimentos atuais em Gestão de indicadores em
saúde. Profissionais com formação na área de saúde, administração ou áreas afins com atuação ou
que pretendam atuar em instituições e serviços de gestão de saúde. Profissionais, líderes, gerentes e
executivos que atuem na área de serviços de gestão de saúde e que tenham responsabilidade por
implantação de mudanças nas organizações.

8 HORAS

CARGA HORÁRIA

MARCELO PEREIRA PINTO

Diretor Geral da GESTO Consultoria
e Gestão em Saúde

Gestão de Serviços de Saúde e Rede Credenciada
OBJETIVO
Proporcionar aos participantes a aquisição de conhecimentos sobre os conceitos básicos da gestão de
Rede Credenciada, técnicas de negociação e novos modelos de remuneração. Utilizando
metodologia que busca maior participação dos alunos, serão oferecidas ferramentas e conceitos que
permitam obter maior sucesso em processos de negociação, dimensionamento e referenciamento da
rede de prestadores de serviços em Saúde.

8 HORAS

CARGA HORÁRIA

ANDERSON MENDES
Especialista em Saúde

Governança Corporativa e Compliance
OBJETIVO
Fornecer elementos e orientação para fortalecimento da estrutura de governança das autogestões em
saúde, bem como apresentar as melhores práticas de um programa de compliance com foco na
longevidade e na geração de valor agregado.

8 HORAS

CARGA HORÁRIA

FERNANDA RIBEIRO DIAS

Especialista de Riscos e Compliance
da Vivest

LGPD na Prática - Entendendo a Adequação
na Autogestão em Saúde
OBJETIVO
Você sabe identificar todos os dados pessoais que passam pela empresa? Sabe o que armazenar, o
que descartar? O que fazer se um hacker invadir o seu sistema e pedir um resgate? E se os dados
vazarem? O objetivo deste curso é trazer o participante para a LGPD na prática. Não é um curso
jurídico com teorias ou comparativos com outros países. O foco é explicar e aplicar os conceitos da Lei
Geral de Proteção de Dados pessoais para a realidade da autogestão. Pretende-se, através de
cenários e estudos de caso, guiar o participante a criar uma visão crítica sobre os processos internos da
empresa para que, desta forma, consiga identificar riscos e tomar decisões que
evitem o vazamento dos dados pessoais.

8 HORAS

CARGA HORÁRIA

LEANDRA VINHOLI CINTRA

Diretora Executiva da Compliance Pro

A Lei Geral de Proteção de Dados e as Autogestões
em Saúde – Uma Visão Jurídica
OBJETIVO
O curso propõe fazer uma análise jurídica sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e sua
aplicação às autogestões em saúde, com referência ao tratamento dos dados pessoais de seus
beneficiários, tendo em vista que, em sua maioria, se trata de dados pessoais sensíveis. Na maior parte
dos casos, os dados que são tratados pelas operadoras decorrem do cumprimento de leis e normas
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), portanto, cabe a elas identificarem os
fundamentos legais e normativos, verificando as situações onde será exigido o consentimento expresso
do beneficiário. Dentro do tema proposto serão abordadas diferentes situações
que precisam de atenção.

8 HORAS

JOSÉ LUIZ TORO SILVA
Consultor Jurídico

CARGA HORÁRIA

Linha de Cuidado - O que é, como estruturar
e fazer gestão da rede
OBJETIVO
Discutir as oportunidades, as dificuldades e os objetivos da implantação de linhas de cuidado,
integração de redes e referenciamento de prestadores como forma de aumentar a eficiência do
cuidado e ter maior previsibilidade dos custos assistenciais.

8 HORAS

CARGA HORÁRIA

ALFREDO CARDOSO

Sócio-fundador da Valsa Saúde
Ex- Superintendente da Amil e Unimed
Ex-Diretor da ANS

CURSO PARA CONSELHEIROS E DIRETORES
Proporcionar um treinamento customizado aos conselheiros e diretores da filiada, trazendo
conhecimentos gerais sobre saúde e planos de saúde, dividido em cinco módulos, que abordarão:
regulação, leg islação, mercado e relacionamento com os demais players da cadeia produtiva, gestão
de saúde e saúde corporativa.
Sob perspectiva prática, temos o propósito de qualificar os profissionais com sólida experiência em suas
áreas - sejam no patrocinador ou nas organizações de representação dos empregados e participantes,
trazendo conhecimentos específicos sobre o funcionamento de uma operadora de saúde de
autogestão.
PROFESSORES E TUTORES
Foram selecionados especialistas que, com uma visão prática e abordagem estratégica, abordarão o
sistema de saúde no Brasil e suas peculiaridades. Os enfoques serão também direcionados para o
modelo de autogestão, conforme característica das filiadas a UNIDAS.

21 HORAS

CARGA HORÁRIA

CARGA HORÁRIA

VALOR

8 horas

R$ 7.000,00 (sete mil reais)

16 horas

R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)

*Carga horária não contemplada nessa proposta, será negociado à parte.
*Para todos os cursos desse portfólio exceto o curso para gestores.
*Limite de 35 alunos por curso.

