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O Instituto Opy nasceu focado no impacto social e no apoio ao sistema público de saúde e seus usuários. 
Somos uma organização sem fins lucrativos criada para ajudar a construir uma sociedade efetiva na promoção 
da saúde, cuidando dos primeiros 1.000 dias de vida e prevenindo as doenças crônicas não transmissíveis.  

Para alcançar nossos objetivos, promovemos ações coordenadas entre todas as partes envolvidas: governo, 
setor da saúde, organizações não governamentais, autoridades locais, indústria e meios de comunicação.  
Com essa visão, o Instituto Opy quer ser um conector, fomentando ideias, projetos e ações de grande 
impacto e trabalhando em rede. 

Quem somos



O nascimento do Instituto Opy

Em agosto de 2021, nasceu o Instituto Opy, com a intenção de maximizar os impactos positivos da sua atividade, 
a Opy Health, gestora de infraestrutura hospitalar, inicia sua atuação filantrópica por meio da criação do 
Instituto Opy de Saúde. 

Enquanto a Opy Health atua em ambiente hospitalar, ou seja, no apoio à cura de doenças, o Instituto Opy atua 
na promoção da saúde. Desta forma, a marca Opy se posiciona nos dois extremos da saúde da população 
brasileira: na alta complexidade e na atenção básica. Com isso, a Opy Health dá sua contribuição social no ciclo 
de um dos maiores, mais complexos e capilares sistemas de saúde pública do mundo, o SUS. 

Em 2021, estivemos focados na criação da nossa estratégia, identidade visual e desenvolvimento das primeiras 
parcerias do Instituto, lançando as bases para a nossa atuação no setor.



Impacto da pandemia  
do novo coronavírus

A pandemia de Covid-19 impactou severamente os sistemas de saúde no Brasil e no mundo.  
Com a crise sanitária que se instalou, houve superlotação de postos e hospitais, dificuldade de acesso aos 
serviços, falta de medicamentos e receio da própria população para fazer consultas e exames médicos rotineiros, 
aumentando fatores de risco para gestantes, bebês e portadores de DCNTs. 

A população também teve seu estilo de vida alterado pela redução da atividade física, aumento do sedentarismo e 
redução do consumo de alimentos saudáveis. As incertezas econômicas atingiram em grandes proporções os mais 
vulneráveis, trazendo insegurança alimentar e aumentando a desigualdade social no país.  

Neste cenário, a promoção da saúde passa a ser ainda mais urgente. A superação deste desafio precisa de uma 
ação conjunta, em rede, com todos os setores da saúde. Será fundamental ainda continuar a mobilizar indivíduos, 
suas famílias e a comunidade no cuidado da própria saúde, em todas as fases e esferas de vida. O Instituto Opy 
quer fazer parte deste importante e necessário movimento. 



Destaques de 2021



Projetos 
apoiados

Destaques 2021

Ao iniciar a nossa atuação em 2021, fizemos uma curadoria de projetos 
alinhados com a nossa Política de lnvestimento Social, especialmente 
com os nossos três objetivos de longo prazo: 

•  Uma atenção básica fortalecida como promotora de saúde; 
•  Melhora de indicadores de saúde na primeiríssima infância 

(até 24 meses); 
•  Redução da mortalidade prematura (de 30 a 69 anos), de 

casos graves e da prevalência de doenças crônicas não 
transmissíveis ( DCNTs).

A seguir, detalhamos cada um deles: 



Experiências que alimentam II
O projeto atua para ampliar e difundir as ações de educação 
alimentar e nutricional em ambiente escolar de 
primeiríssima infância em São Miguel Paulista. O CREN – 
Centro de Recuperação e Educação Nutricional, mobiliza 
educadores infantis e famílias, envolvendo as próprias 
crianças na construção e mudança de hábitos alimentares.  

Em agosto de 2021, foi iniciado o piloto do projeto 
Experiências que Alimentam II com 6 centros de educação 
integral, incluindo a formação continuada dos professores e 
a validação de uma ferramenta lúdica para os educadores 
usarem no dia a dia no processo educativo.
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Projetos apoiados



O governo federal implantou recentemente um novo modelo de repasse de recursos da Atenção Primária 
em Saúde para os municípios, o Previne Brasil. É um programa de remuneração baseado em indicadores 
de desempenho, com o objetivo de aumentar o acesso das pessoas aos serviços da atenção básica e o 
vínculo entre população e equipe de saúde da família. 

Como o repasse do governo federal para os municípios é realizado com base em metas estipuladas pelo 
Previne Brasil, há o risco de perda de recursos financeiros caso as metas não sejam cumpridas. Por isso, é 
fundamental que os municípios entendam claramente como estão os seus indicadores de saúde na 
atenção primária para ajustarem seus recursos e programas. 

Para mitigar esse risco, foi criado o lmpulso Previne, uma plataforma inovadora, gratuita e aberta a todos, 
que funciona como um assistente virtual do SUS e auxilia os municípios na gestão do Previne Brasil.
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Impulso Previne

Projetos apoiados
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Forum DCNTs

Projetos apoiados

O Instituto Opy participou como parceiro do Concurso 
de Melhores Projetos para Enfrentamento às DCNTs 
2021, realizado pelo Fórum lntersetorial para Combate 
às DCNTs no Brasil.  

O evento é voltado para organizações da sociedade civil 
que trabalham na prevenção, promoção e tratamento 
das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, como doenças 
cerebrovasculares e cardiovasculares, neoplasias, 
obesidade, diabetes, hipertensão, entre outras. 

Os projetos vencedores foram:  

O Projeto Kids (Crianças e Diabetes 
nas Escolas), da Universidade Federal 
do Sul da Bahia (UFSB), liderado pela 
Dra. Denise Machado Mourão.

1 ° 

2 ° O AppOnco (Auxiliar no Diagnóstico 
do Câncer lnfantojuvenil), do lnstituto 
Federal do Ceará, em parceria com a 
Associação Peter Pan, liderado pela 
Dra. Sandra Emília Almeida Prazeres. 
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Em 2021, priorizamos também a 
nossa entrada em importantes redes 
já consolidadas. Somos parte do 
GIFE, da Rede de Promoção da 
Saúde, do Catalyst 2030 e da Rede 
Nacional pela Primeira Infância.  

Além disso, somos membros do 
Comitê Consultivo do Programa 
Adolescente Saudável, liderado pela 
PLAN e pela AstraZeneca.

Atuação em rede
Também entramos na Coalizão Respirar, 
um grupo de organizações preocupadas 
com a qualidade do ar e seus impactos 
na saúde e no meio ambiente.



Destaques 2021

Renata Ruggiero Moraes 
Presidente do Conselho de 
Administração, Economista, Diretora 
Presidente do Instituto Iguá

Dra. Catherine Moura 
CEO ABRALE,  
Médica Sanitarista

Rogério Bolzani Caldas 
CFO Opy Health, 
Engenheiro

Otávio Silveira 
CEO Opy Health, 
Engenheiro

Hélcio Tokeshi 
CEO CLI, Diretor 
IG4 Capital, 
Economista

Conselho de Administração

O Instituto Opy possui um Conselho de 
Administração que atualmente é composto 
por 5 membros. 

O Conselho do Instituto tem reuniões 
bimestrais com a Diretoria e delibera sobre 
os temas estratégicos e sobre o futuro do 
Instituto Opy. 

Governança
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Presença na mídia
Em 2021, o lnstituto também se fez presente em 
diversos canais de mídia, que cobriu tanto o 
lançamento do Instituto como pautou importantes 
temas em que o Instituto atua.

https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/opy-health-gestora-do-hospital-delphina-aziz-lanca-instituto-de-saude
https://blogs.oglobo.globo.com/capital/post/opy-health-negocia-compra-de-dois-hospitais-para-prestar-servicos-de-bata-cinza.html
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/09/06/setembro-vermelho-entenda-mais-sobre-as-doencas-cardiovasculares/
https://pawenews.com/no-brasil-30-das-mortes-sao-provocadas-por-doencas-cardiovasculares/


Olhando 
para o futuro

O Instituto Opy quer consolidar a sua atuação como 
organização focada no impacto positivo na saúde pública e, 
por isso, em 2022, pretende expandir suas parcerias e 
mobilizar recursos nacionais e internacionais.  

Os desafios trazidos pela pandemia do coronavírus nos 
motivam cada vez mais a atuar pela saúde dos vulneráveis, 
especialmente as crianças, gestantes e todos aqueles 
expostos constantemente a fatores de risco de doenças 
crônicas não transmissíveis. Como a tarefa é gigante, 
queremos explorar estratégias conjuntas de coinvestimento 
e fazer o melhor uso dos recursos disponíveis, atuando de 
maneira coordenada, eficiente e em rede. 



Parceiros
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https://institutoopy.org.br/ 
linkedin.com/company/instituto-opy-de-saúde  
@instituto_opy 
contato@institutoopy.org.br 

https://www.linkedin.com/company/instituto-opy-de-sa%C3%BAde/
https://www.linkedin.com/company/instituto-opy-de-sa%C3%BAde/
mailto:contato@institutoopy.org.br

