
Sejam 

bem-vindos!

Dra. Silvia Prinholato, gerente médica da Aon Brasil



A Gestão de Saúde 
pode potencializar

os resultados
médicos e melhorar
a produtividade da 

sua empresa



BRASIL

Global

• Gestão de Riscos

• Gestão de Saúde e Benefícios

• Consultoria em Capital Humano

• Consultoria em Previdência Privada

• Corretagem de Seguros

• Resseguros

• Afinidades

120
Países

+1.000
Corretores

Parceiros

50.000
Colaboradores

500
Escritórios

9
Escritórios

13.000
Clientes

7 Bi
Prêmios R$

2.000
Colaboradores

US$ 400MM

Investimentos em

Data&Analytics

270 Bi
Prêmios US$

AS MELHORES

SOLUÇÕES EM:

Aon em números



Aon institucional



Temos um problema.

A falta de sustentabilidade do 

sistema de saúde é um fenômeno

observado mundialmente. 

E no Brasil, especialmente, a inflação médica atinge

números superiores a qualquer outra região no mundo.

Panorama atual



[

A boa notícia é a que a 

Aon tem o poder de 

transformar os brasileiros.

Afinal, são mais de 

3 milhões de vidas

gerenciadas pela 

Aon no Brasil.

Estamos presentes

em mais de 120 

países.

Panorama atual



Temos um 

propósito.

Lutar por vidas:

Mais

saudáveis

Mais

ativas

Mais

produtivas

Mais

conscientes

Missão Aon



E este propósito surgiu a 

partir da necessidade

identificada em anos de 

trabalho e muitas pesquisas:

Pesquisas Aon



A assistência médica é o benefício com maior prevalência nas

empresas: 99,8% das companhias pesquisadas oferecem

seguro saúde aos colaboradores. 

Mas a falta de sustentabilidade, fez com que, no último ano, 

70% das companhias redesenhassem o benefício saúde. 

Depois do salário, o plano de saúde representa o maior gasto

que as empresas têm com os funcionários.

*Dados coletados com base na Pesquisa de Benefícios da Aon com a participação de 536 empresas (65,9% empresas brasileiras), totalizando 2,1 
milhões de funcionários; e o Estudo Global Medical Trend Rates Report, realizado em 2018 em 99 países. [

Estudos Aon



*Dados coletados com base na Pesquisa de Benefícios da Aon com a participação de 536 empresas (65,9% empresas brasileiras), totalizando 2,1 
milhões de funcionários; e o Estudo Global Medical Trend Rates Report, realizado em 2018 em 99 países. [

Estudos Aon

As doenças não transmissíveis (câncer, doenças cardiovasculares, 

pressão alta, diabetes e condições respiratórias) são as principais

responsáveis pelos custos e gerenciamento da saúde.

Nos últimos cinco anos, a inflação médica registrou um acumulado de 

108%, contra 42% da inflação geral.

Em 36% das empresas a assistência médica representa de 

5% a 10% da folha de pagamento.

Em 68% dos países pesquisados, o câncer é a doença que gera

maior custo para os planos de saúde (inclusive na América Latina).



Os comitês de saúde e perfil de saúde identificaram as 5 condições

que mais contribuíram para afastamentos e sinistralidade nas

empresas no Brasil: Câncer, obesidade, saúde mental, patologias

osteomusculares e crônicos.

*Dados coletados com base na Pesquisa de Benefícios da Aon com a participação de 536 empresas (65,9% empresas brasileiras), totalizando 2,1 
milhões de funcionários; e o Estudo Global Medical Trend Rates Report, realizado em 2018 em 99 países. [

Estudos Aon



Está em nossas mãos:

Oferecer soluções aos nossos clientes por meio de 

promoção, prevenção e gerenciamento de saúde;

Promover diálogos entre os stakeholders capazes de 

influenciar o sistema de saúde no Brasil (empresas, 

instituições de saúde, colaboradores);

Realizar pesquisas sobre a saúde no Brasil, trazendo

referências mundiais;

Analisar dados sobre a utilização do plano de saúde. 

Objetivos Aon



MOVIMENTO

Aon pela Vida

Diante desse cenário, surgiu o:

Aon em transformação



A saúde é vista como o terceiro maior

problema do Brasil, ficando atrás somente do 

desemprego e da corrupção.

Ainda que não seja um problema novo, as 

soluções podem ser inovadoras.

Chegou a hora de cultivar a saúde, conectar

as pessoas e influenciar mudanças.

Por isso, Aon pela Vida é um Movimento que 

está com você e por você.

Conceito Aon pela Vida



_o que queremos com 

Aon pela Vida?

Propor uma

plataforma

multicanal capaz de 

transformar a vida

dos brasileiros para 

que todos tenham

mais qualidade de 

vida.

Utilizar todos os dados 

que a Aon coletou até

hoje para propor ações

focadas, dirigidas ao

esclarecimento das 

principais condições que 

impactam nos custos de 

saúde.

Atingir o estágio em

que o controle dos 

gastos de saúde será

uma consequência de 

um plano de 

prevenção e 

promoção de saúde

bem feito.

Proposta Aon pela Vida



Tudo baseado nos

3 principais pilares

Promoção de saúde: 

Focando na

prevenção de 

doenças e 

manutenção de 

hábitos saudáveis.

Gerenciamento

de saúde: 

Utilizando o nosso

poder de dados e a 

tecnologia a nosso

favor.

Suporte de saúde: 

Dando conforto e 

trazendo soluções

quando surge a 

necessidade.

Pilares Aon pela Vida



Ação Aon pela Vida

E não está só

em nosso

discurso. Já

começamos

a nossa

transformação.

O primeiro grande tema abordado dentro do 
Movimento Aon pela Vida será o câncer. 

Para 68% dos países que fizeram parte do nosso estudo, Tendências
Globais de Custo de Saúde em 2018, o câncer representa a doença
que mais gera custo para os planos de saúde.
Mas este não é o único motivo que nos leva a considerá-lo como
primeiro tema do movimento. Sabemos o quanto o câncer impacta
de uma forma geral na vida das pessoas. Além dos efeitos físicos, 
afeta a saúde emocional do paciente e todo o seu núcleo familiar.



225 mil 

mortes 

por ano

87mil 

mortes apenas 

na população 

economicamente

ativa

Cada vida 
perdida custa 
R$ 186,8 mil*,
fora os gastos

com tratamento

Custos sociais

difíceis de 

quantificar, mas 

podem exceder

os custos

econômicos

*Considerando renda média dos profissionais, quantos anos deixaram de ser trabalhados 

e com quanto eles poderiam ter contribuído economicamente até o final da carreira

Fontes: Agência Internacional para Pesquisa do Câncer (IARC) / INCA

Prejuízo de

R$ 16,2

bilhões*  

anuais

1,2 milhão

de casos

novos

devem

surgir em

2018-2019 

Em 2025 o câncer será a principal causa de mortalidade no planeta!

Números do câncer no Brasil



O custo aumenta exponencialmente à medida

que a doença avança. Portanto, o diagnóstico

precoce além de aumentar as chances de 

cura, torna o tratamento menos oneroso.

Progressão do estágio

significa doença mais

avançada e maiores custos.

Estágio 1:    R$  X

Estágio 2:    R$  2X

Estágio 3:    R$  7X

Estágio 4:    R$  10X

A literatura médica indica que normalmente o câncer tem 4 estágios.

Estágios e custos

Custos do tratamento



Por isso, a primeiro iniciativa da Aon pela Vida é:



O OnPrev é um sistema criado para cuidar da saúde 

dos seus colaboradores, auxiliando no diagnóstico 

precoce e redução do risco de desenvolver os cinco 

tipos de câncer mais comuns no Brasil: pulmão, 

próstata, mama, útero e cólon.

Através de um sistema inovador, 

que utiliza inteligência artificial 

para cruzamento de dados, é 

possível estratificar a população de 

risco e traçar estratégias 

personalizadas de saúde que visem 

a qualidade de vida, redução de 

casos da doença, adesão ao 

tratamento e, consequentemente, a 

diminuição dos custos médicos 

para as empresas.

OnPrev Programa de prevenção oncológica



Missão: reduzir o número de mortes e casos dos tipos mais 

comuns de cânceres sólidos: Mama, Próstata, Pulmão, 

Intestino, Colo de Útero.

Visão: ser a melhor solução para detecção precoce de 

câncer, combinando soluções tecnológicas e 

conhecimento médico.

Objetivos: identificar, avaliar, informar e oferecer suporte 

aos pacientes através de todo o processo. Reduzir os 

custos envolvidos no tratamento do câncer.

Valores: salvar vidas acima de tudo. Manter-se atualizado 

com as mais recentes normas e protocolos da medicina. 

Educar a população a respeito da prevenção do câncer.

O propósito



Questionário online 

aplicado aos

colaboradores.

Por meio de contato

telefônico, a equipe

do programa realiza

o monitoramento

das atividades

propostas ao

colaborador de 

acordo com seu

caso.

Com base nas

respostas, médicos

especialistas

analisam o grau de 

risco que os

colaboradores

possuem de 

apresentar um dos 

tipos de câncer.

Os colaboradores que 

tenham médio ou alto 

risco, recebem o 

primeiro contato com 

as orientações para 

seu caso, como

indicação de 

especialistas e 

exames.

Identificação Rastreamento Orientação Monitoramento

O programa é constituído por quatro etapas:

É a tecnologia e o conhecimento médico unidos para reduzir perdas e salvar vidas.

OnPrev Etapas



Abordagem telefônica ao 
paciente com diagnóstico de 
Câncer de modo a auxiliá-lo no 
enfrentamento das dificuldades 
apresentadas na complexidade 
da doença.

Formas de atuação:

• Suporte Socioeconômico;
• Acolhimento ao indivíduo e à família;
• Suporte técnico e administrativo.

OnPrev Case OncológicoOnPrev



1. Suporte ao paciente e familiar de 

forma otimista apesar do tratamento 

inicial muitas vezes agressivo

2. Trabalhar a conscientização da 

doença

3. Estimular hábitos saudáveis de vida

4. Valorização da autoestima

5. Acompanhamento e monitoramento 

do tratamento

6. Identificar necessidade de 

intermediação para efetuação 

adequada do tratamento (Aon poderá 

utilizar-se da 2ª opinião médica)

7. Verificar prevenção dos familiares

Nesta fase, o paciente não estará 

apresentando evolução favorável da 

patologia.

1. Verificar metástases

2. Identificar alteração do tratamento 

instituído

3. Manter suporte social ao paciente e 

familiar

4. Identificar necessidades de 

intervenção da equipe médica Aon

5. Trabalhar possível evolução 

desfavorável da patologia

1. Acolhimento do paciente e familiar

2. Orientação social

3. Solicitar apoio psicológico se 

necessário

4. Identificar se foi instituído cuidados 

paliativos

5. Verificar suporte aos sintomas para 

melhor qualidade de vida e 

minimizar os mesmos;

6. Suporte aos familiares

Fases

FASE INICIAL FASE INTERMEDIÁRIA FASE AVANÇADA



O programa é uma parceria entre: A 1ª empresa brasileira a desenvolver

ferramentas tecnológicas para 

antecipar diagnósticos.

A PreviNEO é uma empresa formada por médicos

que desenvolvem ferramentas tecnológicas para 

antecipar diagnósticos dos principais tipos de câncer

que ocorrem no Brasil. Utilizando algoritmos

matemáticos, estratificamos o risco de cada paciente

desenvolver um determinado tipo de câncer. E, com 

estes dados em mãos, traçamos estratégias

personalizadas para a redução de casos.

Dr. Helio Rubens de Oliveira Filho
Um dos fundadores da PreviNEO

OnPrev Parcerias



CRIADA POR 

MÉDICOS em 2015

CERTIFICADA 

pela comunidade 

médica | CRM-PR

ALGORÍTMOS E 

CLASSIFICAÇÃO de 

risco baseados nas 

informações dos 

pacientes

REGISTRADO INPI 

em dez/17

Sobre a

HEALTH TECH selecionada para o World Cancer Congress

(Outubro de 2018 em Kuala Lumpur), o evento global anual 

da UICC - Union for International Cancer Control.   

OnPrev PreviNEO



OnPrev

Período de Set/16 a Out/17

• 122.843 Homens

• 134.491 Mulheres

• Até 19 anos:

• 20 a 39 anos: 

• 40 a 53 anos:

• Maior 53 anos:

Estudo de Caso 

• 3.004 diagnósticos

•  Gastos: R$ 71,4 milhões

•  14,3% dos gastos com internações
Câncer

242.000
Sinistros Internações

R$ 520 milhões

Demografia 257.354
População de

vidas
60.000

120.000

60.000

17.354



•  até 35 anos: 

•  25 a 40 anos: 

•  35 a 55 anos: 

•  Mais de 40 anos: 

•  Mais de 55 anos: 

OnPrev Estudo de Caso

•  Próstata:

•  Cólon:

•  Útero:

•  Mama:

•  Pulmão:

- Considerando 1,16% da 

população total avaliada 

neste caso, conforme 

histórico do estudo de 

caso anterior.

Período de Jul/17 a Abr/18

3.920  Homens

4.450  Mulheres

5.626  Homens

2.700  Mulheres

494  Homens

Demografia 17.190
População de

vidas

•  10.038 Homens

• 7.152 Mulheres

3.235
Avaliações

de Alto Risco (19%)

Potencial
De Cancêr

1.079

910

907

252

87

Potencial
De Cancêr

R$4.500.000,00



Iniciativas Aon pela Vida

O Movimento Aon pela Vida 
engloba diversas iniciativas, 
focadas na promoção, 
prevenção e no gerenciamento
da saúde, para permitir que a 
população adote um estilo de 
vida mais saudável e para que a 
possamos propor ações para 
auxiliar a sustentabilidade do 
sistema de saúde.



Soluções em 
programas de 

gestão de saúde



Programas Diferenciados de Gestão

Ronda Postural

Gerenciamento

de Procedimentos

de “Travas”

Gerenciamento

de Internações

Gerenciamento de  

Patologias Crônicas

Gerenciamento de Doenças

Osteomusculares

(GDOM)

Gerenciamento de  

Gestantes

Workshop de 

Coluna

Auditoria de Sinistros

(banco de dados)

Gerenciamento  

Ambulatorial

Gerenciamento

de Afastados e 

Absenteísmo

Case Oncológico Aon Help Phone

“Wellness” Consultoria em

Programas de Bem-estar e 

Qualidade de Vida

Consultoria para 

Cotações de BPM, 

Check-up, Saúde

Ocupacional e Serviços

de Área Protegida

Coaching de 

Saúde/Check-up

Gerenciamento de High 

User de Consultas

Sistema de Consultas

Diferenciadas*

(SCD)



Reforçamos o nosso propósito.

Lutar por vidas:

Mais

saudáveis

Mais

ativas

Mais

produtivas

Mais

conscientes



Dra. Silvia Prinholato: silvia.prinholato@aon.com
Gerente Médica

Site: www.aon.com.br


