Cuidado digital,
atendimento humanizado
e sem distância

PLATAFORMA
OFICIAL DA
CMB PARA
DIGITALIZAÇÃO
DA SAÚDE

Plataforma que promove a conexão entre pacientes,
profissionais de saúde, hospitais e operadoras.
Rompe distâncias, humaniza o atendimento,
democratiza o acesso à saúde de qualidade e torna
as instituições mais eficientes.

Cuidado digital não é uma tendência,
é uma realidade.

A TEC HT O OLS HE A LT H IN N O VAT IO N T E M S O LUÇÕ E S PAR A APO I AR
A ACE L ER A Ç Ã O DE IN OVA ÇÃ O E M S U A I NS T I T U I ÇÃO DE SAÚDE

Plataforma

Atende Saúde
A solução proporciona aos pacientes, familiares e corpo clínico
um acompanhamento preventivo e constante, melhorando a
adesão ao tratamento e diminuindo os custos.
Possibilita o monitoramento de toda a jornada do paciente, contribui para a promoção
de saúde, o gerenciamento de riscos e a manutenção do bem-estar, nos aproximando
da medicina 4P, focada nos pilares de predição, personalização, prevenção e
participação.
Como consequência, gera a melhoria dos resultados assistenciais e da experiência
dos usuários, a redução de desperdícios e o aumento da eficiência das instituições.
O Atende Saúde é baseado em nuvem e possui integração com as principais
plataformas de gestão hospitalar e prontuário eletrônico, criando escalabilidade e
interoperabilidade de dados.

Por que é bom para o

hospitais e
operadoras?
O Atende Saúde auxilia os hospitais a aumentar a produtividade do
corpo clínico, evitar reinternações desnecessárias e proporcionar uma
melhor experiência para pacientes e familiares, oferecendo:
Adequação
> Jornada do paciente de acordo com
o protocolo da instituição de saúde

> Compatibilidade com a Lei Geral
de Proteção de Dados (LGPD)

> Treinamentos e materiais de apoio
Gestão facilitada
> Cadastro e controle de pacientes e profissionais
> Checagem de elegibilidade do paciente
> Verificação da agenda dos profissionais, agendamento e acompanhamento das
consultas realizadas
> Alertas com lembrete das consultas e possibilidade de cancelamento prévio
> Redução de custos nas instituições de saúde com a utilização de Inteligência Artificial,
Big Data e Blockchain
> Dashboards com visualização por faixa etária, gênero, localidade, além de status e
picos de atendimento

> Acesso e autenticação por biometria facial
Qualidade nos atendimentos
> Fluxo de atendimento online multiprofissional

> Foco nos cuidados preventivos, nas

orientações para procedimentos e no
acompanhamento pós-internação

> Rastreabilidade da jornada do paciente

Por que é bom para o

profissional
de saúde?
A plataforma permite que os profissionais da saúde realizem
pré-exames, atendimentos clínicos e pós-cirúrgicos de forma online,
simples e segura, evitando cancelamentos e facilitando a
recuperação do paciente.
Atuação otimizada

> Gestão da agenda de forma rápida
e com fácil configuração

> Interface web para visualização do

histórico do paciente e teleconsulta,
com vídeo, chat e prontuário eletrônico
intuitivo

> Histórico de atendimentos com acesso
à resultados de exames e documentos

> Acesso aos dados da autoavaliação de

suspeita de Síndrome Gripal de pacientes
durante a consulta

> Prescrição de medicamentos, exames,
atestados e encaminhamentos com
certificado digital por SMS, e-mail
e no aplicativo

> Alertas de lembrete das consultas para

os pacientes pelo aplicativo e por e-mail

> Monitoramento de pacientes
> Treinamento e material de apoio

Por que é bom para o

paciente?

Com a solução Atende Saúde, o paciente pode ser atendido
no conforto do seu lar, sem a necessidade de locomoção.
Ele pode ter acesso ao corpo clínico em apenas alguns cliques.

Praticidade e segurança

> Acesso e autenticação por

biometria facial

> Cadastro de membros da família e
amigos, facilitando os cuidados com
crianças e idosos
> Seleção do plano de saúde ou
opção pelo SUS

Triagem e agendamento inteligente

> Triagem digital: orientação para

o usuário sobre a sua condição
de saúde, com recomendação de
criticidade e indicação para buscar
o melhor atendimento médico primário, especializado ou de urgência

> Agendamento fácil, com

disponibilidade de dias, períodos
e horários do profissional de saúde

> Recebimento de alertas da consulta
antes do atendimento

Por que é bom para o

paciente?
Teleconsulta

> Aplicativo para teleatendimento

em vídeo e chat com prontuário

> Escolha da instituição e do

profissional de saúde de preferência

> Envio de imagens e resultados
de exames antes da consulta

> Acesso aos resultados de exames
e a serviços integrados

> Prescrição de medicamentos,

exames, atestados e
encaminhamentos com certificado
digital por SMS, e-mail e no aplicativo

Covid:

recursos exclusivos
O Atende Saúde conta com ferramentas
desenvolvidas para cuidar dos pacientes com
suspeita ou diagnóstico de covid-19.
O objetivo é realizar atendimentos de forma mais
ágil e segura, onde as pessoas estiverem,
promovendo o bem-estar e evitando aglomerações.
> Triagem inteligente de sintomas com classificação
de risco, reconhecida pela OMS
> Prescrição digital integrada, facilitando a compra
dos medicamentos, o agendamento de exames,
o envio de atestados e o encaminhamento
> Monitoramento remoto dos pacientes, com
acompanhamento diário por notificação no
aplicativo
> Dashboards para acompanhamento de avaliações
de suspeita de Síndrome Gripal por resultado,
gênero e evolução do histórico de avaliações
feitas diariamente

Escolha o plano ideal para sua instituição

CASES

App desenvolvido para o Estado de
Minas Gerais no combate ao Covid:
cadastro, inteligência artificial,
telemedicina, agendamento de
vacinação e comprovante com QRCode

App desenvolvido para o Estado do
Paraná no combate ao Covid: cadastro,
inteligência artificial e telemedicina
Disponível para mais de

11 milhões de pessoas
Disponível para mais de

20 milhões de pessoas
Início: Maio 2020

Início: Novembro det 2020

10.271 Teleatendimentos

25.307 Teleatendimentos

12.458 Cidadãos registrados

51.953 Cidadãos registrados

15.441 Triagens COVID-19

45.993 Triagens COVID-19

Entre em contato e agende
agora mesmo uma demonstração
comercial@techtools.vc | (11) 2495 3020
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