OFÍCIO P Nº 79/2020

São Paulo, 18 de setembro de 2020.

Às
Instituições filiadas à UNIDAS
Assunto: Pesquisa UNIDAS 2020

Prezado(a) gestor(a),

Com o objetivo de conhecer o perfil das Instituições de autogestão em saúde do País e ainda
auxiliar no planejamento estratégico e ações das operadoras, iniciaremos a coleta de dados da
tradicional Pesquisa Nacional UNIDAS. Este ano a pesquisa contará com novidades por meio de
novos indicadores e ainda com realização da Fundação Dom Cabral (FDC).

Neste ano, a coleta de dados será referente a 36 meses: exercício de 2017, exercício de 2018
e exercício 2019.

A coleta de dados será iniciada a partir do dia 18 de setembro de 2020, exclusivamente por meio
eletrônico, no site da UNIDAS (https://unidas.org.br/restrito/pesquisa_2020). O prazo máximo para
preenchimento é dia 10 de outubro de 2020.

Atendendo à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), pedimos que não sejam enviados
dados pessoais sensíveis que identifiquem ou tornem possível a identificação dos beneficiários, e,
para

i)

foi

tanto,

excluído

já

do

foram

instrumento

tomadas

de

coleta,

o

as

dia

seguintes

de

nascimento

providências:

do

beneficiário,

ii) no caso do campo “código do beneficiário”, solicitamos que seja criado um código referência para
cada um dos beneficiários, a fim de não identificá-los, vez que tais dados precisam estar
anonimizados antes do preenchimento no site da UNIDAS, todavia, tornando possível, quando da
elaboração da Pesquisa, compreender que as demais informações se referem ao mesmo
beneficiário,
iii) na planilha referente à utilização, solicitamos, que o número de autorização de internação,
também esteja anonimizado.
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Importante registrar, que o sigilo das informações referentes à operadora é muito importante para a
UNIDAS. Dessa maneira, para produção da Pesquisa UNIDAS 2020 serão tomados os cuidados
necessários a fim de assegurar a conformidade com a legislação de privacidade e proteção de
dados vigente, de modo a garantir a tutela dos dados pessoais tratados em decorrência da sua
realização.

Ainda, no que concerne às informações comerciais encaminhadas individualmente pelas filiadas
para realização da Pesquisa, essas serão consideradas sigilosas, desse modo, não serão
divulgados valores específicos e individualizados referentes às operadoras filiadas participantes
desta Pesquisa.

Em anexo, encaminhamos um passo a passo, com orientações para auxiliar o preenchimento.

A Pesquisa traz informações de expressivo valor, em nível nacional, e este ano com a novidade da
parceira com a Fundação Dom Cabral, oferecendo assim subsídios que podem se transformar em
conhecimento, traçar novos caminhos no aprimoramento da gestão e dos programas e de
promoção da saúde e prevenção de doenças.

As empresas que tiverem alguma dificuldade em responder as questões podem entrar em contato
com a UNIDAS pelo e-mail pesquisa@unidas.org.br ou pelo telefone 11 3289-0855.

Cordialmente,

Anderson Mendes
Presidente

Werner Dalla
Diretor de Integração
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