
 1 26 de dezembro 2019 

 Voltar ao topo   

 
NEWSLETTER MILLIMAN 
Setor de Saúde Suplementar 
 

26 de dezembro de 2019 

 

 

 
 
ÍNDICE INTERATIVO 
 

Ministério da saúde libera verba para grupo de atuação ambulatorial e hospitalar - Fonte: Valor Econômico  

Atenção primária à saúde reduz judicialização, é o que aponta estudo - Fonte: Segs 

 
A responsabilidade civil e a inserção da tecnologia na saúde - Fonte: Saúde Business 

 

Ans publica seu plano de gestão anual - Fonte: ANS 

 
Saúde responde por 1/5 dos novos empregos no país - Fonte: IESS 

 

Sociedade tem que discutir se plano de saúde tem que dar tudo a todos, diz diretor da ans - Fonte: Folha de 

São Paulo  

 
 
 
 

 

 

  



 2 26 de dezembro 2019 

 Voltar ao topo   

MINISTÉRIO DA SAÚDE LIBERA VERBA PARA GRUPO DE ATUAÇÃO 

AMBULATORIAL E HOSPITALAR 
Valor Econômico – 26/12/2019 

O recurso é de R$ 160,4 milhões 

 

O Ministério da Saúde liberou recurso de R$ 160,4 milhões 

para habilitar a atuação do Grupo de Atenção de Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. A portaria nº 3.654 

foi assinada pelo ministro Luiz Henrique Mandetta e publicada 

hoje no “Diário Oficial da União”. 

 

Ficam habilitadas Equipes Multiprofissionais de Atenção 

Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio 

(EMAP) em vários municípios. “As habilitações das equipes 

ficam condicionadas ao cadastro no Sistema Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) em até três 

competências”, determinou esse ministro. 

 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REDUZ JUDICIALIZAÇÃO, É O QUE 

APONTA ESTUDO 

Segs – 21/12/2019 

 

Demandas judiciais são maiores entre pacientes não 

acompanhados por programas de Atenção Primária à Saúde, 

que contribuem para que o beneficiário tenha mais 

conhecimento sobre sua saúde e assuma protagonismo do 

seu plano 

 

A judicialização da saúde, quando um paciente recorre ao 

sistema judiciário para obter um medicamento ou um 

tratamento, registrou um aumento de 130% entre 2008 e 

2017, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Além 

disso, nos últimos sete anos, os gastos do Ministério da 

Saúde com demandas judiciais cresceram 13 vezes, 

atingindo R$ 1,6 bilhão em 2016. Além de fundamental para 

a gestão da saúde, a Atenção Primária à Saúde (APS) pode 

ser eficaz também para reduzir esses números. É o que 

revela uma pesquisa realizada pela CASSI (Caixa de 

Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil) – filiada à 

UNIDAS (União Nacional das Instituições de Autogestão em 

Saúde). 

 

O estudo, que avaliou uma amostra com 2.465 demandas 

judiciais no Rio de Janeiro, identificou que 89% das 

demandas estão atreladas a beneficiários que não estão 

inscritos na Estratégia de Saúde da Família (ESF), o 

programa de APS da Cassi, contra 11% que são cadastradas. 

Em relação ao custo, os números são bem parecidos. De R$ 

114 milhões gastos com demandas judiciais, R$ 102,9 

milhões estão atrelados às ações judiciais de beneficiários 

que não fazem parte da ESF, representando 90% do total de 

gastos com essas demandas. 

 

Os resultados demonstram que os atributos essenciais do 

trabalho de Atenção Primária à Saúde contribuem para criar 

um vínculo entre o beneficiário, o profissional que o atende e 

o plano de saúde, já que a APS trabalha com o 

acompanhamento do paciente de maneira periódica, com 

ações preventivas e atenção aos indivíduos e sua 

comunidade, fazendo com que ele tenha mais conhecimento 

sobre sua própria saúde e o seu plano. 

 

“As autogestões são pioneiras em programas de Atenção 

Primária à Saúde, desde a década de 90, reforçando sua 

importância desde então. Com uma mudança do modelo atual 

de assistência, todos ganham, incluindo as operadoras, que 

reduzem custos desnecessários, e, principalmente, o 

beneficiário, que tem um acompanhamento de qualidade, 

uma vida mais saudável e se torna protagonista do seu 

próprio plano”, ressalta o presidente da UNIDAS, Anderson 

Mendes. 

 

A RESPONSABILIDADE CIVIL E A INSERÇÃO DA TECNOLOGIA NA 

SAÚDE 
Saúde Business – 20/12/2019 

 

A Inteligência Artificial (AI), é um ramo da Ciência da 

Computação que, por meio de algoritmos, programa as 

máquinas a tomarem decisão (pensarem de forma lógica), o 

que poderá ser utilizado em inúmeras áreas, trazendo 

diversos benefícios, inclusive na área da saúde. 

 

Como pode ser feito uso da inteligência artificial na área de 

saúde? 

 

· Triagem automática na fila 

· Próteses robóticas 

· Prontuários eletrônicos 

· Diagnósticos 

· Cirurgias robóticas 

 

O grande desafio ao implementar esses novos métodos é 

saber quem deve ser responsável pelos danos decorrentes 

do uso da tecnologia decorrente da inteligência artificial? E 

quais as possíveis soluções para os problemas jurídicos que 
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estão surgindo e se o Direito dispõe de ferramentas 

adequadas para o seu enfrentamento. 

 

Incialmente, cabe esclarecer que o intuito da 

Responsabilidade Civil é a reparação dos danos sofridos pela 

vítima de um ato ilícito. Assim, se o Direito Penal objetiva 

punir o agente, a Responsabilidade Civil tem olhos voltados 

para a reparação dos danos e nada mais. 

 

Cumpre informar que os elementos essenciais para 

caracterização da responsabilidade civil são: ato ilícito, nexo 

de causalidade, dano e culpa. Essa responsabilidade evolui, 

se positiva aos casos de responsabilidade objetiva, a qual 

elimina o requisito da culpa, permanecendo os restantes. 

Assim, mesmo nos casos da responsabilidade objetiva, 

sempre que se fala em responsabilidade civil se tem a 

análise, ao menos, de 3 elementos: ato, nexo de causalidade 

e danos. 

 

Na tentativa de evidenciar quais serão as obrigações 

assumidas pelo médico, estabeleceu-se as teorias das 

obrigações de meio e as de resultado. Nas obrigações de 

meio, o agente não se compromete a um resultado específico, 

mas, sim, em depreender todos os esforços e meios para 

obter o melhor resultado possível. Já nas obrigações de 

resultado, o agente se obriga a obter um resultado específico, 

de modo que não sendo este alcançado estaria presente o 

inadimplemento. 

 

No geral, tanto a jurisprudência, como a doutrina entendem 

que a obrigação do médico é de meio e, não, de resultado, o 

que faz todo o sentido, já que se obrigando com o resultado, 

lhe seria exigido poderes, praticamente, divinos de impedir, 

por exemplo, a morte. Ou melhor, qualquer falecimento teria 

um “culpado”: o médico que prestou o último atendimento e, 

infelizmente, não conseguiu salvar a vida do paciente. 

 

A única exceção a aplicação da obrigação de meio à ciência 

médica, seria nos casos do cirurgião plástico.  

 

No geral, a justificativa disso não ultrapassa o mero 

argumento de que em tais casos, como a intervenção não era 

necessária, o médico se obrigaria ao resultado pretendido 

pelo paciente. 

 

Diante do exposto, quem seria responsabilizado por um erro 

ou falha da inteligência artificial? Quem adquiriu a máquina, o 

fornecedor, quem a estava operando, o médico que estava 

prestando o atendimento ou quem programou a inteligência 

artificial? 

 

O questionamento é bem controverso tendo em vista que os 

robôs que temos hoje, ainda não se reprogramam sozinhos, 

a máquina apenas reproduz os comandos, ou seja, a mão de 

obra humana ainda é necessária, entretanto existente os 

riscos inerentes ao desenvolvimento tecnológico através da 

máquina que possui funcionamento autônomo. 

Com a utilização da inteligência artificial este erro/ falha não 

seria exatamente a questão de obrigação de meio ou de 

resultado, a responsabilidade decorrente de tratamento 

médico, mas, sim, da verificação de um fato do serviço 

(serviço prestado de forma defeituosa) que pode ser causado 

por algum equívoco no aprendizado da máquina, pela 

internet, provedor. 

 

Dessa maneira, em razão da incidência do Código de Defesa 

do Consumidor, no artigo 07º, parágrafo único todos aqueles 

que participam da cadeia de consumo são responsáveis pelo 

ressarcimento do dano. E, não só isso, a responsabilidade, 

ao menos no que tange as clínicas e hospitais, seria objetiva. 

 

Pode-se defender que, no caso de consultório médico, a 

responsabilidade do médico seja subjetiva, decorrente do art. 

14, parágrafo único quarto do Código de Defesa do 

Consumidor, que dispõe que profissional liberal responde 

subjetivamente. 

 

Em paralelo a isso, há a questão do sigilo médico, que pode 

configurar desvio ético profissional do médico. Assim, se 

algum dado constante em prontuário médico ou qualquer 

outra anotação médica vazar, o médico pode ser 

responsabilizado no conselho de medicina, o qual apurará se 

haverá alguma falha do médico. E, para verificar se há falha, 

será necessário constatar se ele seguiu tudo o que a lei de 

proteção de dados exige. 

 

Aliás, até no caso de clínicas/hospitais, será indispensável a 

constatação se todas as exigências foram cumpridas. Digo 

isso, porque dependendo do vazamento, este pode ocorrer 

por um ataque hacker, que é um terceiro estranho. Desse 

modo, se a clínica/hospital tomou todos os cuidados, seguia 

tudo o que lei de proteção de dados determina, será 

impositivo considerar o rompimento do nexo de causalidade 

 

Com o advento do projeto de Lei Projeto n° 5051, de 2019 

que veio regulamentar a inteligência artificial, determinou que: 

“A responsabilidade civil por danos decorrentes da utilização 

de sistemas de Inteligência Artificial será de seu supervisor.” 

Prevê, ainda, que a supervisão humana que deverá existir em 

relação a decisão deve ser “compatível com o tipo, a 

gravidade e as implicações da decisão submetida aos 

sistemas de Inteligência Artificial”. 

 

Neste passo, resta claro que iremos enfrentar dificuldades 

para que seja feita a correta atribuição da responsabilidade 

civil pelo ressarcimento dos danos causados por sistemas 

que utilizam a Inteligência Artificial. É certo que o marco civil 

da internet foi um passo importante para os casos de 

responsabilização de danos causados pela Inteligência 

Artificial, ainda mais quando conjugado com o Código Civil, o 

Código de Defesa do Consumidor e, sobretudo, a 

Constituição Federal. Todavia, não se pode negar que ainda 

há muito a se evoluir no direito pátrio sobre o tema, seja no 

que tange as legislações, seja no que tange a doutrina e a 

jurisprudência. 
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ANS PUBLICA SEU PLANO DE GESTÃO ANUAL 
ANS - 20/12/2019 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publicou, 
na segunda-feira, 16, o seu Plano de Gestão Anual para 

2020. Confira aqui.  
 
O documento contém os projetos e ações previstas, o 

orçamento da Agência por ação do Projeto de Lei 

Orçamentária (PLOA) 2020, o cronograma de desembolso 

financeiro e o Mapa Estratégico 2019-2021, que trata dos 

seguintes compromissos da ANS: Equilíbrio da Saúde 

Suplementar, Aperfeiçoamento do Ambiente Regulatório, 

Articulação Institucional e Fortalecimento da Governança 

Institucional.  

 

“O Plano de Gestão Anual é um instrumento relevante para o 

fortalecimento da governança e para o aprimoramento da 

qualidade regulatória da ANS. É resultado de um processo de 

construção coletiva, coordenado pela Gerência de 

Planejamento, que tem como foco dar transparência e 

previsibilidade às ações da Agência, bem como a melhoria 

contínua dos processos internos”, destaca o diretor-

presidente e diretor de Gestão, Leandro Fonseca.  

 

A elaboração do Plano de Gestão Anual é uma das 

exigências do novo marco legal das Agências Reguladoras 

(Lei Nº 13.848/2019), que traz uma série de inovações e 

avanços com vistas à melhoria da qualidade regulatória no 

Brasil. 

 

SAÚDE RESPONDE POR 1/5 DOS NOVOS EMPREGOS NO PAÍS 
IESS - 19/12/2019 
 
Levantamento do IESS aponta que setor está contratando 
em ritmo superior à média nacional  
 

Saúde responde por 21,9% dos empregos gerados nos últimos 12 

meses. De acordo com o Relatório de Emprego na Cadeia 

Produtiva da Saúde, produzido pelo Instituto de Estudos de Saúde 

Suplementar (IESS), 491,9 mil vagas de trabalho formal foram 

criadas entre outubro de 2019 e o mesmo mês de 2018. Destas, 

107,6 mil concentram-se no setor de saúde. 

 

“As atividades econômicas ligadas à saúde agiram como um 

grande motor da economia ao longo do ano, principalmente no 

setor privado”, destaca José Cechin, superintendente executivo do 

IESS. No período analisado, o setor público registrou saldo 

negativo de 3 mil postos de trabalho (estatutários, CLT e 

comissionados). Já o setor privado abriu 110,7 mil novas vagas 

formais. 

 

O Sudeste foi a região com o maior saldo de contratações no setor 

privado e, ao mesmo tempo, maior total de demitidos na esfera 

pública. Nos 12 meses encerrados em outubro deste ano, a região 

criou 52,8 mil novos empregos no setor privado e fechou 5,5 mil 

no público. Saldo de 47,3 mil. 

 

Outro destaque do levantamento foi a região Centro-Oeste. A 

única a registrar incremento no total de vagas públicas na cadeia 

produtiva da saúde: 7,5 mil. Já no setor privado foram 

contabilizados mais 19,4 mil postos de trabalho. 

 

No total, a cadeia produtiva da saúde emprega 5,1 milhões 

de brasileiros, sendo 1,5 milhão no setor público e 3,6 milhões 

no privado. O montante é 2,1% superior ao registrado em 

outubro de 2018 e representa 11,7% da força de trabalho no 

País. 

 

Cechin ressalta que o porcentual vem crescendo, com o setor 

respondendo por uma fatia cada vez maior dos empregos. 

“Na mesma época do ano passado, o setor respondia por 

11,6% da força de trabalho. O crescimento de 0,1 ponto 

porcentual em 12 meses pode não parecer muito, mas é 

bastante expressivo e representa a criação de mais de 100 

mil novos empregos”, avalia.  

 

“O resultado é especialmente positivo uma vez que a 

tendência é de crescimento continuado ao longo de 2020 e, 

também, dos próximos anos”, conclui. 

 

Prestes a deixar a ANS (Agência Nacional de Saúde 

Suplementar), o diretor-presidente Leandro Fonseca da Silva, 

45, diz ser favorável às mudanças nas regras do setor que 

permitam a entrada no mercado de produtos com diferentes 

formatos e menor preço. 

 

“A população quer plano de saúde, a oferta de planos 

ambulatoriais quase não existe, seria uma segmentação mais 

barata”, afirma ele, que encerra o mandato neste sábado (21). 

Na agência desde 2010, ocupava a presidência interinamente 

desde 2017 e, no início deste ano, foi efetivado. 

 

Mas não existe o risco de que planos com menor cobertura, 

sem a oferta de hospitais, por exemplo, empurrem esse 

usuário para o SUS quando houver necessidade de 

tratamento mais complexo, ou de que aumente a 

judicialização? 

 

“Tem que ficar claro para o contratante o que ele está 

comprando, qual o limite de cobertura. A sociedade precisa 

discutir o conceito da integralidade da assistência no público 

e no privado. É tudo para todo mundo? O setor privado tem 

que dar integralidade? Qual é o limite?”, questiona. 

 

Planos ambulatoriais já estão previstos na lei atual, mas 

acabam não sendo ofertados por boa parte das operadoras 

—dos 47 milhões de usuários, só 1,5 milhão têm esse 

produto. 

 

http://www.ans.gov.br/images/stories/A_ANS/Transparencia_Institucional/plano_gestao_anual/Plano_de_Gestao_Anual_final_2020.pdf
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/10/operadoras-pressionam-por-aval-a-miniplanos-de-saude-e-reajuste-flexivel.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/10/operadoras-pressionam-por-aval-a-miniplanos-de-saude-e-reajuste-flexivel.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/10/operadoras-pressionam-por-aval-a-miniplanos-de-saude-e-reajuste-flexivel.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/08/acoes-judiciais-contra-reajuste-de-plano-crescem-em-sao-paulo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/08/acoes-judiciais-contra-reajuste-de-plano-crescem-em-sao-paulo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2019/11/mudanca-na-legislacao-de-planos-de-saude-gera-polemica.shtml
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“A gente vê surgindo no mercado as clínicas populares, que 

acabam pegando esse nicho.” Porém, ele pondera que é 

preciso cuidado para não se “voltar ao capitalismo selvagem 

do mundo pré-regulação [antes da lei 9.656/98 que regulou 

os planos]”. 

 

Para Silva, um aspecto relevante na sua gestão foram 

decisões judiciais que endossaram o trabalho técnico 

realizado pela ANS. Em uma recente, o STJ (Superior 

Tribunal de Justiça) negou o recurso de uma segurada que 

pretendia que o plano cobrisse tratamento não incluído na 

lista da ANS. 

 

Entre os argumentos, o tribunal diz que o rol da ANS propicia 

a previsibilidade econômica necessária à precificação de 

planos e que decisões judiciais que impõem coberturas sem 

amparo legal causam distorções no custeio das operadoras, 

o que encarece os planos e restringe ainda mais o acesso a 

eles. 

 

A decisão preocupa as entidades de defesa do consumidor, 

por eventual risco de reversão de sentenças favoráveis ao 

consumidor. 

 

“O Judiciário vem tomando várias decisões em deferência ao 

trabalho técnico da ANS, a várias medidas que adotamos”.  

No início deste ano, o STJ também decidiu que a operadora 

não é obrigada a fornecer plano de saúde individual se atua 

somente com coletivos. Antes, havia considerado válido 

reajuste de plano por mudança de faixa etária. Os três são 

temas que levam muitos usuários de planos à Justiça. 

 

“A gente avançou muito em termos de transparência e de 

processos de trabalho, e isso teve reflexo numa maior 

legitimidade pela sociedade e pelo Judiciário”, afirma. 

 

Outro tema que o diretor-presidente da ANS se orgulha de ter 

pautado foi uma maior aproximação da agência com as 

empresas contratantes de planos de saúde, no intuito de 

incentivá-las a adotar programas de promoção de saúde e 

prevenção de doenças e, assim, reduzir custos com planos 

de saúde. Hoje, dois terços dos planos no país são coletivos 

empresariais. 

 

“O Brasil ainda está com dificuldade econômica para retomar 

crescimento. Ter trabalhadores ativos, reduzir o absenteísmo 

é fundamental. E o setor da saúde suplementar pode 

contribuir. Ter essas empresas engajadas em fazer uma 

gestão de saúde populacional em parceria com as 

operadoras pode ajudar muito na mudança do modelo 

assistencial.” 

 

 

SOCIEDADE TEM QUE DISCUTIR SE PLANO DE SAÚDE TEM QUE DAR 

TUDO A TODOS, DIZ DIRETOR DA ANS 
Folha de São Paulo – 17/12/2019 

Para Leandro Fonseca da Silva, conceito de integralidade 

nos sistemas público e privado deve ser debatido 

 

Hoje, há pelo menos 70 grandes empresas, como Ambev, GE 

e Pirelli, que adotaram programas nessa linha. Uma delas, 

por exemplo, identificou que na base de funcionários haviam 

muitas mulheres com endometriose, doença que provoca dor 

e infertilidade, e solicitou à operadora um programa específico 

para tratar o problema. A adesão das mulheres foi de 100%. 

 

“Em todos os casos, as empresas passaram a gastar menos 

com planos de saúde. É possível entrar num ciclo virtuoso 

com cada vez mais empresas se engajando no processo de 

olhar o que a sua população está precisando e, em parceria 

com operadoras, criar programas para atender condições 

clínicas e fazer campanhas de promoção de saúde e 

prevenção de doenças.” 

 

O êxito dessas experiências e o fato de que os gastos com 

planos de saúde respondem hoje por 20% a 25% da folha de 

pagamento têm feito com que as empresas se organizem em 

grupos para fazer a gestão da saúde dos funcionários. 

Contam com apoio da CNI (Confederação Nacional da 

Indústria), do Sesi (Serviço Social da Indústria) e da Fiesp 

(Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), por 

exemplo. 

“É um gasto relevante. Nesses anos de crise, muitas 

empresas optaram por fazer ‘downgrade’ do plano, aumentar 

coparticipação, mas muitas observam que os resultados são 

de curto prazo, depois retornam à trajetória de crescimento 

[de gastos]. Não basta fazer pressão em cima do fornecedor 

do plano de saúde, é preciso se engajar na mudança do 

modelo assistencial.” 

 

Por outro lado, um tema que pouco avançou na agenda da 

ANS foi a discussão sobre desperdícios no setor 

suplementar. Um estudo do IESS (Instituto de Estudos de 

Saúde Suplementar) mostrou que procedimentos 

desnecessários e fraudes corresponderam a quase R$ 28 

bilhões dos gastos das operadoras de planos de saúde do 

país em 2017, ou 19% das despesas assistenciais. 

 

“Falta uma reorganização dessa oferta de serviços, que hoje 

é muito fragmentada. Muitas vezes o beneficiário caminha 

sozinho na rede e fica perdido. Ele faz consulta num lugar, vai 

para outro especialista, ouve um terceiro, faz um exame num 

lugar, faz procedimento em outro. Existe uma série de 

ineficiências no setor de saúde que poderiam ser evitadas se 

houvesse uma centralidade de informações do paciente.” 

 

Para ele, uma das saídas poderá estar na proposta do 

Ministério de Saúde de implantar o Conjunto Mínimo de 

Dados (CMD), que reunirá informações de estabelecimentos 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/11/justica-autoriza-reajustar-plano-de-saude-para-quem-faz-59-mas-poe-regras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/11/justica-autoriza-reajustar-plano-de-saude-para-quem-faz-59-mas-poe-regras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2019/05/ampliacao-da-atencao-basica-pode-revigorar-sistema-de-saude.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2019/05/ampliacao-da-atencao-basica-pode-revigorar-sistema-de-saude.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2019/11/medicos-ignoram-queixas-de-colicas-e-diagnostico-de-endometriose-demora.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2019/11/medicos-ignoram-queixas-de-colicas-e-diagnostico-de-endometriose-demora.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/12/plataforma-de-gestao-otimiza-planos-hospitais-e-sus-e-reduz-desperdicios.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/12/plataforma-de-gestao-otimiza-planos-hospitais-e-sus-e-reduz-desperdicios.shtml
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de saúde públicos e privados, entre elas sobre atendimentos 

ambulatoriais e hospitalares. 

 

“Falta organizar melhor a porta de entrada do usuário. 
Devíamos ter diversas portas de entrada [no SUS, é a 

atenção básica]. Muitas vezes, o paciente está com 
determinada necessidade, vai bater no hospital direto. No 
setor privado, algumas operadoras já entenderam isso e 
estão colocando os melhores profissionais médicos no PS. 
Depois engajam o paciente numa determinada linha de 
cuidado.

 

 

Fonte: As matérias publicadas nesta Newsletter são de assuntos de consultoria atuarial e do o setor de saúde suplementar, sendo de 

responsabilidade de seus autores e não refletindo, necessariamente, a opinião da Milliman. 

 

Nota: Para incluir ou alterar seu e-mail na lista de destinatários do Newsletter, envie uma mensagem com sua solicitação para saude@milliman.com. 

 

Para remover da lista, por favor, responda esta mensagem com o assunto ‘Remover’ no campo assunto. 
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A Milliman está entre os maiores fornecedores mundiais de produtos e serviços 

atuariais e relacionados. A empresa possui práticas de consultoria em seguros de vida 

e serviços financeiros, seguros de propriedades e acidentes, saúde e benefícios aos 

empregados. Fundada em 1947, a Milliman é uma empresa independente com 

escritórios nas principais cidades do mundo.  
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