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Preparamos um ebook 
exclusivo para tornar 
sua   AUTOGESTÃO
ainda mais eficiente e 
conectada ao futuro.
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Tendências e 
tecnologias que 
transformarão 
o FUTURO DAS 
AUTOGESTÕES.
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As plataformas e sistemas de Autogestão ganharam ênfase desde o 
início da pandemia. É fato que, desde antes, já vinham sendo adotadas 
nas empresas, inclusive como parte do processo de transformação 
digital. Porém, o impulso oriundo da digitalização acelerada 
potencializou seu uso.

O futuro da medicina está sendo moldado com as novas tecnologias 

que irão ampliar as possibilidades de cura, facilitar diagnósticos, 
aumentar a expectativa e qualidade de vida e mudar para sempre 
o setor. Mas não só isso, a atenção primária à saúde, maior 
participação dos beneficiários na gestão do plano e medicina 
integrada devem fazer parte do futuro do setor, e ter um sistema 
especializado e aderente ao futuro das Autogestões é essencial!
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Certamente, isso consiste em virar a chave de 
processos utilizados atualmente para processos mais 
ágeis e correspondentes a essa nova era que conecta a 
base atual ao parâmetro moderno.

Idealizado com propósitos claros de mercado, o 
TopSaúde Intelligence foi pensado e desenvolvido 
a partir de técnicas características e necessárias 
para o futuro das Autogestões, possuindo módulos 
direcionados para as principais áreas e obrigações da 
ANS, estabelecendo padrões e correlações entre os 
dados que impactam nos resultados. Inteligência e 
agilidade nos processos são fatores predominantes 
do sistema que, por sua vez, visa transformar desde a 
indústria médica até o histórico de diagnósticos de cada 
paciente com Dashboards e indicadores desenhados.

Mesmo mantendo o seu DNA, 
que fará parte do futuro do 
setor, as Autogestões também 
precisam se adaptar às novas 
tecnologias e às novas formas 
de relacionamento.



Solução - Dados - Resultado
Uma operação que vai além do ERP com soluções 
de gestão que contribuem para o atendimento às 
regulamentações da ANS, elevando o desempenho 
da operadora a partir da padronização de processos, 
reduzindo custos com o atendimento e gestão de 
contratos e beneficiários.Gestão e tecnologia que 
conectam propósitos, modernizam operações e 
transformam atividades essenciais.

www.topdown.com.br
6



SÃO PAULO

Rua Henri Dunant, 873 • 19º Andar • Sala 1901/04 

Chácara Santo Antônio • São Paulo • SP

(11) 2158.6610

RIO DE JANEIRO

Rua do Carmo, 71 • 4º andar

Centro • Rio de Janeiro • RJ

(21) 3512.1100
Inovação aplicada à realidade 
do seu negócio, para uma 
operação mais lucrativa.


