
Conheça a plataforma de 
digitalização das linhas de 
cuidado que vai transformar
a sua instituição de saúde.

A TECHTOOLS HEALTH INNOVATION  TEM SOLUÇÕES PARA APOIAR

A ACELERAÇÃO DE INOVAÇÃO EM SUA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE



O Atende Saúde promove a digitalização da jornada do paciente
e a gestão integrada das linhas de cuidado.

>  Rastreamento de cada interação da jornada
>  Triagem com inteligência artificial
>  Agendamento inteligente de consultas (menor tempo de atendimento – maior satisfação) 

>  Monitoramento pós atendimento
>  Acesso digital aos exames 
>  Teleatendimento por vídeo e chat com prontuário 
>  Prescrição digital

Plataforma 

Atende Saúde

Sistema multiplataforma que usa Inteligência Artificial, Big Data e Blockchain
para conectar pacientes, prestadores de serviços e fornecedores de saúde.

Plataforma de gestão para viabilizar a transformação digital no seu hospital

> Identificação e autenticação do paciente com reconhecimento 

facial, rastreamento de desfecho dos atendimentos, triagem e 

classificação de risco com Inteligência Artificial e integração 

com soluções de telemedicina.

>  Garante interoperabilidade por meio de protocolos globais e 

locais e compatibilidade com a Lei Geral de Proteção de 

Dados (LGPD).

>  Cobrança por paciente que usa a tecnologia   

está de acordo com os valores da tabela SUS. 

>  Implantação, treinamento, suporte e atualização 

são partes integrantes da solução.

>  IImplantação e piloto sem custo para 

associados à CMB e às federações.



Personalização do atendimento e digitalização da jornada do paciente
nos seus três estágios: bem-estar, cuidado e crônico 

Módulos diferenciados
para cada ator da cadeia de saúde

Dashboards e relatórios
para gestores planejarem,

controlarem e medirem
a produção dos serviços

de saúde

Para o corpo
clínico ter uma

visão única
e personalizadaAtende
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Acesso e autenticação 
por biometria facial

O paciente pode escolher
a instituição de saúde de
sua preferência 

Inclusão de familiares
É possível realizar o cadastro 
de membros da família 
facilitando os cuidados com 
crianças e idosos.

Acesso e autenticação 
por biometria facial

O paciente pode escolher
a instituição de saúde de
sua preferência 

Inclusão de familiares
É possível realizar o cadastro 
de membros da família 

Identificação

Inteligência Artificial
Baseado em tecnologia de ponta, o aplicativo traz a melhor orientação para o usuário sobre a sua condição
de saúde, com recomendação de criticidade e orienta-o para buscar o melhor atendimento médico – primário, 
especializado ou de urgência.

Esta triagem também identifica casos Covid-19.

Inteligência Artificial
Baseado em tecnologia de ponta, o aplicativo traz a melhor orientação para o usuário sobre a sua condição
de saúde, com recomendação de criticidade e orienta-o para buscar o melhor atendimento médico – primário, 

Autoavaliação

Covid-19
O aplicativo faz o uso de uma metodologia própria de 
árvore de decisão.

Covid-19
O aplicativo faz o uso de uma metodologia própria de 
árvore de decisão.

Outros diagnósticos
O aplicativo utiliza a mesma metodologia proprietária para identificar 
a encaminhar o paciente para a especialidade mais adequada.
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Outros diagnósticos
O aplicativo utiliza a mesma metodologia proprietária para identificar 
a encaminhar o paciente para a especialidade mais adequada.

Atendimento psicológico
O aplicativo possui uma sessão exclusiva para que os 
pacientes possam realizar atendimentos dessa natureza.
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Triagens

Detalhamento e visualização
das funcionalidades
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das funcionalidades 

Classificação de risco para Covid-19

Caso provável
com gravidade

O usuário deve ser encaminhado
a um serviço de emergência.
E o aplicativo oferece um campo
que pode ser personalizável de 
acordo com a disponibilidade
de serviço do hospital pré-definido.

Caso provável
sem gravidade 

Casos prováveis sem gravidade 
podem ser direcionados a um 
ambiente de agendamento de 
consulta presencial ou telemedicina, 
de acordo com a disponibilidade
e oferta de cada hospital.

Caso improvável

A triagem com resultado de Caso 
Improvável finaliza o atendimento
do paciente, uma vez que não
é identificado nenhum agravante
em seus sintomas.

Orientações customizáveis de acordo com cada hospital 

Agendamento e Geolocalização

Seleção da Instituição de SaúdeSeleção da Instituição de Saúde

Seleção por tipo de profissionalSeleção por tipo de profissional

Integração com Google Maps para cálculo 
de rota e tempo de deslocamento
Integração com Google Maps para cálculo 
de rota e tempo de deslocamento

Visibilidade das informações
do profissional de saúde e 
disponibilidade de horários

Visibilidade das informações
do profissional de saúde e 
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Visibilidade dos profissionais
por proximidade geográfica
Visibilidade dos profissionais
por proximidade geográfica
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Detalhamento e visualização
das funcionalidades 

Telessaúde

Visualização do currículo 
do profissional de saúde
Visualização do currículo 
do profissional de saúde

Após a consulta, o paciente 
recebe a prescrição médica
por email e SMS 

Após a consulta, o paciente 
recebe a prescrição médica
por email e SMS 

O paciente pode realizar a 
consulta por celular, tablet
de maneira simples e fácil

O paciente pode realizar a 
consulta por celular, tablet
de maneira simples e fácil
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Para o corpo clínico ter uma
visão única e personalizada

Ao inserir no sistema os sintomas 
relatados pelo paciente, a ferramenta 
de Inteligência Artificial identifica 
sintomas correlatos, que devem ser 
investigados pelo médico, 
contribuindo assim para maior 
assertividade no tratamento. 

A ferramenta de IA indica
ainda a Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde (CID).

A Anvisa homologou nossa IA como consulta nível 3.
O atendimento de outros profissionais da saúde podem ser reembolsados pelo SUS.  

Recurso que possibilita a correta 
identificação e conhecimento do 
paciente em todas as etapas de 
atendimento. 

Inteligência Artificial para melhoria de desfecho clínico

Rastreabilidade
da jornada
do paciente.



Prescrições com 
certificado digital
Prescrições com 
certificado digitalcertificado digital

Telemedicina
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Para o corpo clínico ter uma
visão única e personalizada

Interface web para 
teleconsulta e visualização 
do histórico do paciente

Agenda de 
atendimento 

inteligente

Interface web para 
teleconsulta e visualização 
do histórico do paciente
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Dashboard e big data
para gestores

Controle de usuários registrados na plataforma.

Controle de profissionais cadastrados na plataforma.

Visualização de consultas de telemedicina de acordo
com status de atendimento e picos de atendimento
distribuídos ao longo da semana.

Visualização por tipo de desfecho clínico, faixa etária,
gênero e IMC.

Avaliações de Suspeita Covid-19 por resultado, gênero
e evolução do histórico de avaliações diárias. 



Converse com nosso time
 para levar essas inovações

para seu hospital

Sergio Sztamfater Reiter
Diretor de Novos Negócios 

sergio.reiter@techtools.vc
+55 11 2495 3020  |  +55 11 99649 2001

Novas funcionalidades
em desenvolvimento

Nossa equipe trabalha constantemente para a inclusão

de novos recursos na plataforma Atende Saúde. 

R. Casa do Ator, 1.117 | cj. 173 | Vl. Olímpia

04546 004 | São Paulo/SP | Brasil 
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