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Essa é a capa de apresentação do relatório 
de “Gestão da Carteira”.

Na capa do relatório, temos algumas 
informações importantes que devem ser 
observadas.
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1. Carteira ou Grupo Econômico

O nome da carteira ou do gruo econômico
analisado estará destacado logo abaixo do
titulo do relatório

XXXXXX
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Neste campo temos a data de extração do
relatório.

Como regra, o relatório terá como base os
dados do último mês consolidado, o qual
será o mês anterior ao de extração do
relatório.

XXXXXX
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A primeira parte do relatório é o “Perfil
Demográfico” da carteira.

Aqui serão apresentados informações como o
número de vidas seguradas e a distribuição por
gênero, idade e grau de parentesco.

APRESENTAÇÃO DO PERFIL DEMOGRÁFICO
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Na primeira tela será realizada uma 
análise da totalidade de vidas ativas da 
carteira

PERFIL DEMOGRÁFICO DA CARTEIRA
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Vidas Seguradas: número total de vidas
ativas no plano de saúde referente ao
último dia do mês consolidado

Nessa mesma tela, também serão
apresentadas o número total de vidas
ativas do gênero masculino e feminino,
sempre seguidas da idade média e da
divisão entre titulares e dependentes.

VIDAS SEGURADAS DA CARTEIRA
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Abaixo do número de vidas ativas na
carteira, será apresentada a respectiva
idade média com o cálculo do desvio
padrão.
O desvio padrão servirá para informar
como é a distribuição etária das vidas.
Por exemplo, 68% das vidas da carteira
estarão na faixa etária que
compreende o intervalo de um desvio
padrão acima e um abaixo da idade
média apresentada.

IDADE DAS VIDAS SEGURADAS DA CARTEIRA

8



Neste gráfico, será demonstrada a 
proporção da distribuição das vidas 
seguradas em quatro categorias:
- Titular
- Filho
- Cônjuge
- Agregado

CLASSIFICAÇÃO DAS VIDAS SEGURADAS DA CARTEIRA
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A Pirâmide Etária servirá para
demonstrar a distribuição dos
beneficiários por gênero e por faixa
etária

PIRÂMIDE ETÁRIA DA CARTEIRA
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Nas telas a seguir, serão apresentadas
as mesmas informações para a
população de Titulares e Dependentes
respectivamente.

SUBTÍTULOS DO PERFIL DEMOGRÁFICO
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Nesta nova tela, os dependentes serão
divididos em 3 categorias:
- Cônjuges
- Filhos
- Agregados

E a análise seguirá o mesmo padrão de
número total de vidas ativas com a
divisão por gênero, idade média e
pirâmide etária.

DIVISÕES DAS CLASSIFICAÇÕES DE DEPENDENTES
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Na seção “Perfil Epidemiológico” serão
apresentadas informações assistenciais.

APRESENTAÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
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A primeira tela será a respeito do
excesso de peso (sobrepeso e da
obesidade ) que é um dos principais
fatores de risco para desenvolvimento
de doenças.

POPULAÇÃO AVALIADA DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
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“População avaliada” corresponde ao número 
total de colaboradores ativos dos quais temos 
na base de dados as informações do peso e 
altura dos últimos 24 meses. 

A fonte primária destes dados será a consulta 
ocupacional e o App ViverBem

Logo abaixo, teremos a idade média e o desvio
padrão da população avaliada.

POPULAÇÃO AVALIADA DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
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Nesta coluna, serão apresentados o percentual
e o número de vidas referentes a cada uma
das categorias:
- Obesidade
- Sobrepeso
- Peso Normal
- Baixo Peso.

As quais são classificadas através IMC (Índice
de Massa Corporal).

DADOS RELATIVO AO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL
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Faixa de risco: aqui será demonstrado
o percentual e o número total de
beneficiários que apresentam excesso
de peso (classificados como Obesidade
e Sobrepeso) e que possuem maior
risco de desenvolvimento de doenças

FAIXA DE RISCO A PARTIR DO IMC
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Serão apresentadas o ranque das 5
funções (Top 5) que apresentam mais
funcionários com excesso de peso com
a respectiva porcentagem em cada
uma delas.
Lembramos que essas informações
somente serão disponibilizadas com o
preenchimento e envio da planilha de
saúde ocupacional.

EXCESSO DE PESO POR FUNÇÃO
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Esta nova tela abordará 3 fatores de
risco muito importantes e frequentes na
nossa população:
- Hipertensão (também conhecida

como pressão alta)
- Diabetes (açúcar elevado no sangue)
- Colesterol elevado (dislipidemia)
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HIPERTENSÃO COMO FATOR DE RISCO



Para cada um destes fatores de risco,
serão apresentados a porcentagem dos
beneficiários e o número de que são
acometidos
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HIPERTENSÃO COMO FATOR DE RISCO



Neste campo, será informado o
número de beneficiários que foram
avaliados no período de 12 meses para
determinar a ocorrência do fator de
risco em questão.

Por exemplo, no caso da hipertensão
1.255 beneficiários mediram a pressão
arterial nos últimos 12 meses.
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POPULAÇÃO AVALIADA EM HIPERTENSÃO



Lembramos que essas informações são
obtidas através das consulta no serviço
médico ocupacional, do APP viver bem
e da realização de exames nos
laboratórios da Unimed.

É importante que todos os
beneficiários mantenham atualizado o
APP viver bem e façam os exames nos
laboratórios da Unimed para termos
uma análise mais precisa
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POPULAÇÃO AVALIADA EM DISLIPIDEMIA
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Puericultura são as consultas de
revisão que toda a criança realiza para
garantir o desenvolvimento saudável.

Nesta tela, avaliaremos como está
sendo realizada as consultas de
puericultura nas crianças menores de 5
anos de idade.

ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS DA CARTEIRA
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No canto superior esquerdo da tela,
teremos o número total de vidas ativas
da carteira com menos de 5 anos de
idade.

ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS DA CARTEIRA



Neste campo temos o percentual de
crianças menores de 5 anos que não
realizaram Consulta Eletiva com de
Puericultura/Pediatria nos últimos 12
meses.
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ÍNDICE DE CRIANÇAS QUE NÃO CONSULTARAM



Apresenta o percentual de crianças menores de
5 anos de idade que só realizaram consultas em
Urgência/Emergência nos últimos 12 meses.
Ressaltamos que essas crianças não fizeram
nenhuma consulta eletiva de
puericultura/pediatria nos últimos 12 meses
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CRIANÇAS COM CONSULTAS EM EMERGÊNCIA



Apresenta o percentual de beneficiários
com até 1 ano incompleto de idade que
completaram o número de consultas
recomendadas para sua faixa etária.
Junto é apresentado a média de
consultas realizadas pelos beneficiários.

27

ÍNDICE DE CONSULTAS NO 1º ANO DE VIDA



Apresenta o percentual de beneficiários de 1
ano completo até 2 anos incompletos de
idade que completaram o número de
consultas recomendadas para sua faixa etária.
Junto é apresentado a média de consultas
realizadas pelos beneficiários.

28

ÍNDICE DE CONSULTAS NO 2º ANO DE VIDA



Apresenta o percentual de beneficiários
de 2 ano completo até 5 anos
incompletos de idade que completaram
o número de consultas recomendadas
para sua faixa etária. Junto é apresentado
a média de consultas realizadas pelos
beneficiários.
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ÍNDICE DE CONSULTAS NO 3º e 4º ANO DE VIDA



Apresenta a quantidade total de
consultas eletivas realizadas pelos
beneficiários da carteira nos últimos 24
meses, com o percentual de
beneficiários que consultaram nesse
mesmo período. Nos campos do centro
e da direita teremos a abertura por
gênero.
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CONSULTAS ELETIVAS



Média: número médio consultas por
usuário nos últimos 24 meses.
Máx: número máximo de consultas
realizadas por um usuário no período
de 24 meses.

75%: número máximo de consultas
que 75% dos usuários realizaram no
período de 24 meses.
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DADOS DE CONSULTAS ELETIVAS POR USUÁRIO



Apresenta o percentual de beneficiários
que não realizaram qualquer consulta
eletiva. O dado é dividido em titulares e
dependentes com abertura de gênero.
Também é apresentado o percentual de
beneficiários que somente realizaram
consultas em Urgência/Emergência no
período.
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CONSULTA ELETIVA - ÍNDICES DA NÃO UTILIZAÇÃO



Apresenta o percentual de homens
acima de 40 anos que não realizaram
consultas eletivas com qualquer
especialidade médica nos últimos 24
meses e o percentual de homens
acima de 50 anos que não realizaram
consulta com urologista no mesmo
período de 24 meses.
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CONSULTA ELETIVA - ÍNDICES DA NÃO UTILIZAÇÃO



Apresenta os percentuais:
- Mulheres que entre 20 e 40 anos e

acima de 40 anos de idade que não
realizaram consulta ginecológica
nos últimos 24 meses

- Mulheres acima de 60 anos de
idade que não realizaram qualquer
consulta médica nos últimos 24
meses.
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CONSULTA ELETIVA - ÍNDICES DA NÃO UTILIZAÇÃO



Ranque do percentual de Consultas Eletivas
conforme a especialidade médica e gênero
nos últimos 24 meses,
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CONSULTAS ELETIVAS POR ESPECIALIDADE E GÊNERO



O ranque apresentado para cada gênero
correspondente às 10 especialidades com
maior volume em consultas eletivas pelos
usuários. No linha inferior é apresentado a
porcentagem cumulativa que essas
especialidade correspondem do total de
consultas para cada um dos respectivos
gêneros.
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CONSULTAS ELETIVAS POR ESPECIALIDADE E GÊNERO



Distribuição por faixa etária do
percentual mulheres que realizaram
exames de rastreamento para o Câncer
de Mama: Mamografia e Ultrassom de
Mama.
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DADOS DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA



O gráfico apresenta a proporção do total de
mulheres acima de 40 anos de idade quanto a
realização de algum dos um dos exames de
rastreamento do câncer de mama (Mamografia
e Ultrassom de Mama).

Abaixo do gráfico, é apresentado o número
total de mulheres que não realizaram os
exames e que também não consultaram com o
ginecologista nos últimos 24 meses.
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PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA



Distribuição por faixa etária do
percentual mulheres que realizaram
exames de rastreamento para o Câncer
de Colo Uterino: Exames Citopatológico e
Colposcopia.
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DADOS DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO UTERINO



O gráfico apresenta a proporção de mulheres
entre 20 e 64 anos de idade quanto a
realização de algum dos exames de
rastreamento do câncer de colo uterino
(Citopatológico e Colposcopia).
Abaixo do gráfico, é apresentado o número
total de mulheres que não realizaram os
exames e que também não consultaram com
o ginecologista nos últimos 24 meses.
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PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO UTERINO



Apresenta a proporção quanto a realização de
exames de rastreamento do câncer de cólon e
reto. Ao lado é apresentada a pirâmide etária de
realização dos exames de rastreamento de Câncer
de Cólon e Reto abertas por gênero e por fixa
etária acima dos 40 anos de idade.
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PREVENÇÃO DO CÂNCER DE CÓLON E RETO



Apresenta o total de Consultas de
Urgência/Emergência realizadas nos
últimos 24 meses com o percentual de
beneficiários que consultaram neste
período
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CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA



Média: número médio consultas por
usuário nos últimos 24 meses.

Máx: número máximo de consultas
realizadas por um usuário no período
de 24 meses.

75%: número máximo de consultas
que 75% dos usuários realizaram no
período de 24 meses.
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DADOS DE CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA



Apresenta o percentual de
beneficiários que não realizaram
qualquer consulta eletiva. O dado será
dividido em titulares e dependentes
com abertura de gênero.
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DADOS DE CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA



Ranque do percentual de Consultas
Eletivas conforme a unidade de
atendimento ou especialidade médica
e gênero nos últimos 24 meses.
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DADOS DE CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA



O ranque apresentado para cada
gênero correspondente às 10 unidade
ou especialidades com maior volume
em consultas eletivas pelos usuários.
No linha inferior são apresentados a
porcentagem cumulativa que essas
especialidade correspondem do total
de consultas para cada um dos
respectivos gêneros.
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DADOS DE CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA



Finalização do relatório com a última
capa ilustrativa.
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CAPA DE FINALIZAÇÃO DO RELATÓRIO
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