
Intermédica investirá até R$ 10 mi em
programa preventivo para gestantes

Queremos trabalhar
na direção da saúde
e não da doença

O médico Paulo Barbanti, funda-
dor e presidente do conselho de
administração da Intermédica é
um dos maiores entusiastas do
programa da Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS)
que dá bonificação aos clientes
que cuidam melhor da saúde.
Um mês antes de ser finalizada a
consulta pública, a empresa lan-
çou o programa Preventiva Pre-
miada, que tem como objetivo
motivar gestantes a participa-
rem de ações educativas, cons-
cientizando-os sobre a medicina
preventiva. “Estamos pedindo
pelo amor de Deus para as gestan-
tes usarem nossos programas”.

Qual a proposta da
Intermédica com o
modelo de premiação?
A proposta é fazer o que a gente

já faz, mas em maior escala: va-
mos premiar pessoas que cui-
dam de sua saúde. O nosso pri-
meiro programa é com as futu-
ras mães. A mãe que amamen-
tar direito, tomar as vacinas, fi-
zer o pré-natal vai ganhar prê-
mio. O programa não tem nada
a ver com resultado da empre-
sa. Isso é para estimular a clien-
te a se cuidar. E para isso, ela
tem que usar o serviço. À pri-
meira vista até parece boba-
gem, mas isso muda totalmente
no modelo de serviço de saúde.

O que muda?
A empresa tem que trabalhar na
direção da saúde e não da doen-
ça. E a Intermédica já faz isso. Te-
mos várias ações educativas, pa-
lestras e um grande investimento
em medicina preventiva. Mas pa-
ra fazer isso, temos que trabalhar
com médico que gosta da saúde,
que acompanha o paciente.

Por que começar com as mães?
Começamos com as mães por-
que era o Dia das Mães e tam-
bém porque o trabalho que faze-
mos com gestantes é muito im-
portante. Temos em torno de
20 mil mulheres grávidas por
mês. São 2 mil partos por mês.

Como funciona a premiação?
Cada vez que a mãe vai para a
consulta, se aprender a fazer gi-
nástica, se fizer exames, admi-
nistrar o peso, etc., ela ganha
pontos. A participação é faculta-
tiva. As gestantes que participa-
rem vão ganhar diplomas. As
500 mães que fizerem o maior
número de pontos ganham bol-
sas para bebês. E as 20 primei-
ras, notebooks.

Quanto a Intermédica está
investindo neste programa?
Estamos investindo de R$ 6 mi-
lhões a R$ 10 milhões ao ano pa-
ra manter a promoção. Mas claro
que o subproduto é a redução de
custos. Com o trabalho preventi-
vo em mães de alto risco, por
exemplo, temos redução de 20%
nas diárias de UTI e 20% em lei-
tos ocupados pelas mães. E a
ideia é essa: juntar a lógica econô-
mica com a lógica social. ■
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Redução de custos deverá ser um dos principais subprodutos da ação, que tem cunho social e econômico

ENTREVISTA PAULO BARBANTI Presidente da Intermédica
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 jun. 2011, Primeiro Caderno, p.  7.
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