TELEMEDICINA

ENCURTAMOS A
DISTÂNCIA ENTRE
MÉDICOS E PACIENTES
COM ATENDIMENTO
HUMANIZADO

POR QUE É IMPORTANTE
• 2/3 dos brasileiros acham que deveriam cuidar melhor da
saúde, mas não conseguem.
• 70% não têm plano ou convênio de saúde por questões
financeiras.

• 80% dos brasileiros acham que as empresas deveriam se
preocupar mais com a saúde dos colaboradores.

• A satisfação dos brasileiros com a telemedicina recebe notas
entre 4 e 5 (escala de 1 a 5).
Fontes: Instituto Ipsos (agosto 22) e Anab/Instituto Bateiah (julho/22)

O QUE OFERECEMOS

Atendimento 24h por
dia e 7 dias na
semana

Consulta por telefone 0800

Sem fila de espera

Sem limite de utilização

(atendimento imediato)

* Horário de atendimento da videochamada: Segunda a Sexta-feira das 7h às 22h e finais de semana e feriados das 8h às 18h.

Em casos que não podem ser resolvidos
por telefone, é agendada consulta por
videochamada dentro de até 2 horas*

Paciente é sempre atendido
por um médico

Portal do Paciente com
acesso a receitas,
atestados e solicitação de
exames

Avaliação de saúde para o
médico conhecer o
paciente, identificando
grupos de risco, exames
preventivos etc.

Mais de 90% de solução
sem encaminhar para
médico presencial

Prontuário eletrônico

Medicamento de uso
contínuo não precisa nova
consulta para receber a
receita, basta solicitar na
plataforma

Consulta a qualquer hora
de onde estiver .
Equipe médica capacitada

E MAIS

NOSSA PLATAFORMA
DISPÕE DE MAIS DE

especialidades médicas

*Consultar valores

TECNOLOGIA
Plataforma responsiva e fácil de usar como um aplicativo
Desenvolvida por médicos
Gravação, identificação e arquivamento do atendimento
Pode se conectar de qualquer lugar do mundo
Gerador de energia próprio no Call Center
Dados protegidos pela LGPD

VANTAGENS
PARA A SUA EMPRESA
Por se tratar de um produto com baixo investimento e com amplo
atendimento, a empresa pode comercializar lucrando e
agregando valor ao produto final.

White Label:
• Consolidação da carteira de clientes
• Possibilidade de personalização da plataforma
• Fortalecimento da marca
• Maior agilidade no tratamento de saúde dos clientes
• Custos reduzidos
• Colaboradores/associados podem ser atendidos no local onde
estiverem (casa, trabalho, escola)

• Flexibilidade: Plano Familiar com até 6 usuários ou Plano
Individual
• Sem multa, cancele a qualquer momento. Garantimos a fidelização

através da qualidade dos serviços prestados

TELEMEDICINA
Processo avançado de atendimento e acompanhamento
do paciente pelo uso da tecnologia. É utilizada no

mundo inteiro de forma segura e legalizada. Desde
2022, está definitivamente regulamentada no Brasil pela
Resolução CFM 2.314

COMO SE
CADASTRAR
Através de web link de acesso,
criando [LOGIN] e [SENHA]

• Equipes capacitadas de médicos e
profissionais de enfermagem
• Mais de 120 mil atendimentos realizados

• Plataforma de cuidado integrado com
telemedicina e prontuário eletrônico do
paciente
• Mais de 80 mil pacientes atendidos

COMO FUNCIONA
O paciente liga para o 0800

Triagem pela equipe de enfermagem

É atendido na hora pelo médico

Se necessário, consulta por vídeo em até 2h sem fila de espera

Atendimento tem 90% de solução

Receitas, atestados e requisições de exames na própria plataforma

Medicação de uso continuo, o paciente solicita nova receita direto no portal, sem a

necessidade de marcar nova consulta.

NOSSO MÉDICO
RESPONSÁVEL PELA EQUIPE MÉDICA DE TELEMEDICINA

Graduado e Mestre em Medicina pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS).
Especialista em Cirurgia Geral pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre –
RS.
Especialista em Cancerologia e Cirurgia Oncológica focado na área de
Fígado, Pâncreas e Vias biliares pela Santa Casa de Misericordia de
Porto Alegre – RS.
Research Fellow na Divisão de Cirurgia de Fígado e Transplante de
Órgãos Abdominais pela Escola de Medicina Mount Sinai em Nova York
e pelo Centro de Transplantes Dumont-UCLA em Los Angeles – EUA.
Professor de Cirurgia da Universidade Regional de Blumenau (Furb).
Membro Titular do Sociedade Brasileira de Fígado, Pâncreas e Vias
Biliares.Membro. Titular da Sociedade Americana de Fígado, Pâncreas e
Vias Biliares.Representante Brasileiro do Global Clinical Council for Liver
and Pancreas Surgery.

DR. RINALDO DANESI PINTO
CRM/SC 8956 CIRURGIA GERAL - RQE Nº: 10608.CANCEROLOGIA/CANCEROLOGIA CIRÚRGICA RQE Nº: 12521 Graduado

CONHEÇA UM POUCO DA
NOSSA HISTÓRIA

11 ANOS DE MERCADO

09 SERVIÇOS OFERECIDOS

75 COLABORADORES

11CIDADES ATENDIDAS

Há 11 anos a empresa ANJOS DA VIDA SAÚDE –
Serviços Móveis de Atendimentos a Urgências
surge com um propósito diferenciado,
desenvolvemos expertise no atendimento a
diversos segmentos na área da saúde, contando
com equipes multidisciplinar de médicos e
profissionais de enfermagem devidamente
capacitados.
Realizamos os serviços de forma humanizada,
com qualidade e eficiência, resultando assim no
melhor atendimento ao usuário.

Nossos serviços:
Atendimento Pré- Hospitalar, Homecare – SAD, Área
Protegida para Empresas, Transferência Hospitalar,
Proteção para Eventos, Gestão de Ambulatórios,
Locação de Ambulâncias e Terceirização de Equipes,

12 AMBULÂNCIAS

MAIS DE 110 MIL ATENDIMENTOS

Telemedicina.
Médico Responsável Técnico:
Dr. Rafael B. Franceschetto, CRM/SC 13178

REPRESENTANTE
EXCLUSIVO
• Desde 2012 na área de Affinity
• Especialista na criação, planejamento e distribuição
de programas de seguros e benefícios.
• Nosso objetivo é conceder uma ferramenta
comercial para garantir a fidelização de seus

clientes, fixando sua marca, alavancando vendas e
criando um produto próprio para a sua empresa.
• SUSEP 202019909

VAMOS JUNTOS?
(48) 9 9860-1441 | (48) 9 9167-6202
@solutioncorretoradeseguros

https://www.solutioncorretoraseguros.com.br/

FALE COM A GENTE E TENHA O MELHOR

CUSTO-BENEFÍCIO PARA SUA EMPRESA

