


Dr. Para Você é um 

produto do INDSH que 

em parceria com 

empresa especializada 

em saúde digital 

possibilita a conexão 

entre pacientes e 

profissionais de saúde 

por meio de uma 

solução completa.

Equipe de médicos generalistas 24x7 
“pronto-socorro virtual” 

Quem somos
Box de atendimento 

individualizado 
Plataforma de telemedicina

ágil e acessível
Médicos Clínico 

Geral

Profissionais de todas as especialidades
em saúde

Pronto atendimento virtual 
10 minutos como tempo médio 

de espera para atendimento 
imediato (generalista)



Conectar profissionais de saúde para 
compartilhar conhecimentos.

Reduzir o tempo de espera para o 
acompanhamento de doenças crônicas.

Conectar equipes de atendimento para 
proporcionar maior continuidade dos cuidados.

Aumentar o acesso aos cuidados especializados.

O que 
queremos

Descentralizar a complexidade da atenção à saúde.

Facilitar o acompanhamento e auxiliar os 
pacientes a gerenciar doenças crônicas.



Saúde

Método de prestação de serviços de saúde, comunicação, 
transferência de informações e educação.

O que é 
preciso para 
implantá-la? Deve ser parte integrante da 

estratégia da organização.

Deve estar obrigatoriamente em 
conformidade com  a qualidade 
e requisitos legais.

Deve ter o paciente no centro 
do cuidado.

“É preciso processos 
regulatórios consistentes 
e responsabilidades 
definidas para a 
consolidação dessa 
atividade.” (COACH, 2015). 

digital



“Essa especialidade representa o exercício da 
medicina através de metodologias interativas 
de comunicação audiovisual e dados, com o 
objetivo de assistência, educação e pesquisa 
em saúde”.

Conselho Federal de Medicina (Resolução CFM nº 1.643/2002)

O QUE É TELESSAÚDE?



Lei  Federal 14.510 de Dezembro de 2022

Resolução nº 2.314/2022

Declaração de Tel Aviv 1.999 (51ª Assembleia Geral da Associação 
Médica Mundial) – Responsabilidades Médica e Normas Éticas na 
utilização de Telemedicina.

ANS - as Operadoras de Saúde devem ter em sua Organização uma rede 
para oferecer os serviços de telemedicina e ou teleatendimento.

Regulamentação



POSICIONAMENTOS

“A telemedicina se baseia no pressuposto de 
que, em boa parte das circunstâncias, o 

médico tem todos os elementos necessários 
para bem fazer o diagnóstico e para orientar 

o tratamento”.

Lei  Federal 13.989/15 de abril de 2020

“Dificilmente vamos retornar para o cenário 
anterior à COVID 19. As empresas de saúde 

fizeram muitos investimentos para a 
implementação dos serviços e, segundo os 

nossos dados, o índice de aprovação entre os 
pacientes chega a 94%”.

Dr. Cesar Fernandes 
(Presidente da AMB)

Dra. Vera Valente 
(Diretora Executiva 
da FenaSaúde)



BENEFÍCIOS

Prevenção, alerta, monitoramento, controle de 
doenças transmissíveis e não transmissíveis.

Integração do sistema de saúde.

Universalidade dos serviços com qualidade,
eficiência e equidade de populações diversas.

Maior resolutividade, eficácia, 
acessibilidade e assertividade.

Inovação tecnológica.

Conecta profissionais de saúde para 
compartilhar conhecimentos.

Facilita o acompanhamento e auxilia os 
pacientes a gerenciarem doenças 
crônicas.

Aumenta a capacidade e eficiência 
dos especialistas.

Reduz os atendimentos aos serviços de 
emergência e o tempo que passam nos 
hospitais.

Reduz o tempo de espera para o 
acompanhamento de doenças crônicas.



Redução de 15 % nos atendimentos 
ambulatoriais

IMAGEM ILUSTRATIVA

Redução de 14% nas 
admissões eletivas

Redução de 8% nos custos 
tarifários

Redução de 45% nas taxas de 
mortalidade

Redução de 14% nos dias de 
leitos ocupados

Indicadores REDUÇÃO DE 20%

NAS ADMISSÕES DE 

EMERGÊNCIA

Resolutividade dos 
atendimentos via 

telemedicina 

91%
Evidência de Telemedicina

*UK Government, Department of Health: Whole system 
demonstrator programme: headline findings. 2011,  

[https://www.gov.uk/government/publications/whole-system-
demonstrator-programme-headline- findingsdecember- 2011]

https://www.gov.uk/government/publications/whole-system-demonstrator-programme-headline-%20%20findingsdecember-%202011
https://www.gov.uk/government/publications/whole-system-demonstrator-programme-headline-%20%20findingsdecember-%202011


IMAGEM ILUSTRATIVA

Plataforma de Telessaúde que presta assistência por meio de 
Totem, Totem + cabine interna ou cabine externa.

WHITE LABEL

Nossa
tecnologia

Opção de atendimento por ordem de chegada, com visualização da 
fila e tempo de espera.

Cabines totalmente personalizadas com a marca da sua empresa.

Backoffice para gestão da fila, 24h/dia, com possibilidade de 
definição do parâmetro habilitação automática e pontual de 
nossos serviços.



IMAGEM ILUSTRATIVA

O que 
oferecemos

WHITE LABEL

SERVIÇO DE TELEMEDICINA COMPRA OU ALUGUEL

● Telemedicina com totem
● Telemedicina com totem + cabine interna
● Telemedicina com totem + cabine externa

● Totem
● Totem + cabine interna
● Totem + cabine externa

*Valores calculados a partir do número de consultas 

e quantidade de equipamentos solicitados

*Valores calculados a partir dos 

tipos e quantidade de produtos



IMAGEM ILUSTRATIVA

PRODUTOS



IMAGEM ILUSTRATIVA

CABINE

Suporta um usuário.

Disponível com sofá ou cadeira.

Contém mesa com caixa de tomada, 
abafadores acústicos e ventilação 
eletrônica.

1000x1100x2200mm



IMAGEM ILUSTRATIVA

CABINE 
EXTERNA Transportável.

Confeccionada com o 
sistema de construção 
a seco.

Resistente ao sol e à 
chuva.

2200x1600x2500mm



IMAGEM ILUSTRATIVA

TOTEM

32 polegadas.

Touch Screen.

Câmera frontal com 
microfone.

Conexão de rede com 
cabo RJ-45 ou Wi-Fi.

Pin Pad.

Leitor QR Code.

Impressora térmica.

110V/220V.

Suporte para fixação 
em parede ou piso.



O QUE 
MAIS 
ESTÁ 
INCLUSO

Suporte de TI durante todo o contrato para integração, 
dúvidas e desenvolvimento customizado.

Disponibilidade de treinamento durante todas as fases 
do programa, pré e pós-implantação.

Disponibilidade de ajustes e alinhamento 
dos fluxos de atendimento.

Relatórios com indicadores clínicos e de gestão. 



(11) 94559-9772

(11) 3652 - 5136

Cristiano Oliveira dos Santos

comercial@indsh.org.br

Entre em contato:

Acesse: www.indsh.org.br 

http://drparavoce.com.br/
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