
SAÚDE 
SUPLEMENTAR



Atuar em um setor fortemente 
regulamentado, com regras que mudam 
rapidamente, traz uma série de desafios 
jurídicos que podem impactar o mercado e 
a estratégia de negócios das empresas.

Nossa assessoria altamente especializada nos 
temas complexos que envolvem esta indústria 
nos permite oferecer um trabalho dedicado, 
artesanal e dimensionado para as necessidades 
de cada cliente.

Temos profundo entendimento dos problemas 
que o setor enfrenta, e nossa atuação nos 
tribunais superiores nos mantém sempre 
atualizados sobre as teses fixadas que impactam 
os negócios de saúde suplementar. Com isso, 
conseguimos oferecer soluções sob medida 
para questões altamente estratégicas, que 
podem ajudar a empresa a gerenciar riscos 
de forma segura e a aproveitar melhor novas 
oportunidades de negócios.

NOSSOS SERVIÇOS:
 • Apoiamos seguradoras e operadoras de 

planos de saúde na estruturação de produtos 
inovadores.

 • Estruturamos parcerias com startups de 
tecnologia, as healthtecs.

 • Elaboramos contratos complexos com 
prestadores de serviços de atenção à saúde, 
como hospitais.

CONTATOS
EDUARDO 
CASTRO
SÓCIO

eac@machadomeyer.com.br 
+55 3150–7464

JOÃO 
REIS 
SÓCIO

jreis@machadomeyer.com.br
+55 61 2104–5570

 • Emitimos pareceres sobre questões 
complexas, como custeio de planos de  
saúde corporativos ou de entidades  
públicas, além de planos assistenciais 
administrados por entidades fechadas de 
previdência complementar.

 • Estruturamos planos de saúde para empresas 
na modalidade de autogestão.

 • Prestamos consultoria sobre compliance com 
as normas da ANS (Agência Nacional  
de Saúde).

 • Prestamos assessoria societária em fusões e 
aquisições e transferências de carteiras.

 • Apoiamos os clientes com contencioso 
estratégico em ações de grande repercussão 
para as operadoras, inclusive em recursos 
afetados repetitivos e com repercussão geral 
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do 
Supremo Tribunal Federal.

 • Assessoramos na elaboração de termos 
de compromisso e atuamos na defesa 
administrativa estratégica das operadoras e 
seguradoras perante a ANS.

TRANSFORMAR  
É POSSÍVEL

https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/eduardo-castro
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/jo-o-reis
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PRÊMIOS E 
RECONHECIMENTOS

PORTAL INTELIGÊNCIA JURÍDICA
Nossa visão para as questões que impactam os seus negócios 
Acesse nosso conteúdo: www.machadomeyer.com.br/inteligenciajuridica

SÃO PAULO / RIO DE JANEIRO / BRASÍLIA / PORTO ALEGRE / BELO HORIZONTE / NEW YORK

MACHADO, MEYER, SENDACZ E OPICE ADVOGADOS

2022 | AWARDS
Escritório do ano na categoria Public Law

2022 | GLOBAL
12 áreas ranqueadas e 32 advogados reconhecidos

2022 | FINTECH
FinTech Legal in Brazil

2021 | BRAZIL
13 áreas ranqueadas e 30 advogados reconhecidos

2021 | LATIN AMERICA
19 áreas ranqueadas e 40 advogados reconhecidos

2021 | HIGH NET WORTH
Private Wealth Law in Brazil

LACCA APPROVED 2022
9 práticas ranqueadas 

22 advogados reconhecidos

2021 | LATIN LAWYER 250
22 áreas ranqueadas 

52 advogados reconhecidos

2021
7 áreas ranqueadas como Top Tier – Brazil 

18 áreas recomendadas
65 advogados reconhecidos

2022
20 áreas ranqueadas 

53 advogados reconhecidos

5 áreas reconhecidas pela qualidade 
do trabalho e atendimento 

oferecido aos seus clientes: Energy 
& Natural Resources, Securitisation 

& Structured Finance, Projects 
& Procurement, Public Law e 

Corporate Governance

2021
Prêmio Joan Guggenheimer 

Law Firm na categoria Diversity 
Equity and Inclusion Award

https://www.machadomeyer.com.br/
https://facebook.com/MachadoMeyerAdvogados/
https://www.instagram.com/1machadomeyer/
https://t.me/joinchat/iP4255GqLaA2ZDIx
https://open.spotify.com/show/0fWN9K0cy1Fo1ONn2t4dOx
https://twitter.com/1MachadoMeyer
https://www.youtube.com/channel/UCs37aKCSaHJylmxWqUwS__w/
https://www.linkedin.com/company/machadomeyer/life
https://www.machadomeyer.com.br/pt/inteligencia-juridica/publicacoes-ij



