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PUBLICAÇÕES RECOMENDADAS

Regulamento

1 - Do Objetivo
1.1 O Publicações Recomendadas tem por objetivo o incentivo à pesquisa na
área de saúde suplementar, reconhecendo as publicações de qualidade
técnica e com aplicabilidade para o setor.
2 - Da Participação
2.1 Podem participar pessoas, empresas, entidades e organizações de qualquer
nacionalidade.
2.2 As publicações (trabalhos acadêmicos, position paper, estudo, monografia
etc.) devem se enquadrar em uma das três categorias propostas no item 4
e cumprir os requisitos exigidos.
2.3 Serão aceitas apenas publicações na língua portuguesa.
2.4 As publicações devem estar relacionadas ao setor de saúde suplementar
ou, alternativamente, relacionados ao setor de saúde pública com possível
aplicação para o setor de saúde suplementar.
2.5 Não há limite de publicações por autor.
2.6 Membros do corpo técnico do IESS ou consultores técnicos do instituto não
podem enviar publicações para o Publicações Recomendadas.
2.7 Não serão aceitos trabalhos vencedores do Prêmio IESS.
2.8 As publicações devem conter referências bibliográficas que suportem suas
afirmações e conclusões.

3 – Do envio da publicação
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3.1 As publicações devem ser enviadas, a qualquer tempo, para o e-mail
contato@iess.org.br com o assunto “Publicações Recomendadas”.
3.2 Todos os documentos deverão estar em formato pdf (a conversão para
este
formato
pode
ser
feita
online
no
endereço:
http://www.doc2pdf.net/pt/).
3.3 Junto com a publicação deverão ser enviados documentos comprobatórios
da identidade do(s) autor(es). Sendo RG e CPF para pessoas físicas e CNPJ
para pessoas jurídicas.
3.4 O envio da publicação configura a aceitação de todos os termos deste
regulamento.
4 - Das Categorias
4.1 O tema da publicação deve estar inserido no contexto da saúde
suplementar do Brasil ou, alternativamente, da saúde pública com
aplicações para a saúde suplementar e abordar ao menos um dos temas de
uma das três áreas de conhecimento abaixo:
a) Área Econômica – As publicações nesta categoria devem tratar de um ou
mais dos seguintes temas:
 Formação de preço de planos de saúde
 Modelo de reajuste para planos individuais
 Impactos financeiros da incorporação de tecnologia em saúde
 Aspectos de solvência e garantias financeiras
 Governança corporativa
 Aspectos de avaliação e qualificação de planos de saúde
 Custos em saúde
 Envelhecimento populacional – impacto e propostas
 Cases de inovação
 Concorrência no mercado de saúde suplementar
 Função de agências reguladoras
 Regulação em saúde suplementar
 Autorregulação
b) Área Jurídica – As publicações nesta categoria devem tratar de um ou
mais dos seguintes temas:
Publicações Recomendadas

- 2/5 -














Irretroatividade de lei
Normatizações da agência reguladora
Aspectos legais do ressarcimento ao SUS
Segurança jurídica
Código de defesa do consumidor
Direito contratual
Aspectos da lei n°9656/98
Papel institucional e competência da ANS
Equilíbrio econômico financeiro e a legislação brasileira
Estatuto do idoso frente ao envelhecimento da população
Fraude e desperdício em Saúde
Princípio da boa-fé

c) Promoção da Saúde, Qualidade de Vida e Gestão em Saúde - As
publicações nesta categoria devem tratar de um ou mais dos seguintes
temas:













Promoção da saúde nas empresas
Monitoramento dos desfechos em saúde
Envelhecimento com saúde
Incentivos a hábitos saudáveis
Aspectos relacionados à adesão aos programas e promoção da
saúde
Controle dos fatores de risco para doenças crônicas não
transmissíveis (obesidade, sedentarismo, tabagismo e estresse) e
do risco assistencial
Promoção, por meio de processos de educação e de
desenvolvimento de habilidades individuais (empowerment do
beneficiário)
Avaliação da qualidade de prestadores de assistência à saúde e
seu impacto para a saúde suplementar
Indicadores de qualidade e segurança do paciente
Avaliação de tecnologias em saúde
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4.2 Não serão aceitos trabalhos com fins publicitários, mesmo que estejam no
contexto apresentado no item 4.1.

5 - Da Avaliação
5.1 A avaliação das publicações enviadas será realizada por uma comissão de
pesquisadores e consultores técnicos do IESS.

6 - Dos Resultados
6.1 As publicações aprovadas serão divulgadas pelo IESS em seção própria no
site e nos canais de comunicação que o instituto julgar adequados (blog,
imprensa mídias sociais etc.).
6.2 Não há qualquer remuneração financeira ao(s) autor(es) pela publicação
aprovada.
6.3 Caso a publicação não seja aprovada, o IESS irá comunicar os motivos ao(s)
autor(es).
6.4 Não há um prazo limite para o IESS responder quanto à aprovação ou não
da publicação enviada.
6.5 O IESS irá avisar ao(s) autor(es) quando uma publicação for aprovada.
7 – Dos direitos autorais
7.1 O autor da publicação concede ao IESS autorização expressa para
reproduzir o conteúdo parcial ou integral da obra, independentemente
de recebimento de remuneração.
7.2 As publicações aprovadas poderão ser exploradas total ou parcialmente
pelo IESS em seu site, mídias sociais, e-mail marketing, imprensa, eventos
ou qualquer outro meio que o IESS julgue pertinente.
7.3 O IESS fica autorizado a fazer quantas edições julgar necessárias nas
utilizações da publicação.
7.4 O direito de exploração comercial da obra ficará restrito ao(s) autor(es)
desta. Podendo o IESS se utilizar da publicação para qualquer fim não
comercial.
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7.5 O autor da publicação é responsável pela autoria e conteúdo dos
trabalhos encaminhados, não cabendo qualquer responsabilidade ao IESS
por eventuais infringências aos direitos autorais de terceiros.
8 – Disposições finais
8.1. Tempo de exposição
8.1.1 O IESS conserva o direito de editar e excluir total ou parcialmente a
seção “Publicações Recomendadas” e seu conteúdo sem aviso prévio.
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