
A TELEMEDICINA A FAVOR 
DA SAÚDE PÚBLICA



O TELE SAÚDE VEM PARA FACILITAR AS 
CONSULTAS ENTRE PROFISSIONAL E PACIENTE.

O Tele Saúde é um sistema criado com o objetivo de 
facilitar as consultas em âmbito social público por meio 
da telemedicina, possibilitando a realização de tal por 
vídeo chamada, disponibilização do histórico de cada 
uma e gerenciamento da Unidade de Saúde e agenda 
dos seus profissionais.



SINCRONIZAÇÃO COM A UNIDADE DE 
SAÚDE PRÓXIMA ATRAVÉS DA ANÁLISE 
DE VÍNCULO

O vínculo entre o paciente e a unidade de 
saúde é estabelecido em apenas um clique pela 
equipe de atendimento da unidade de saúde 
mais próxima. Após a etapa da análise de 
vínculo, o paciente poderá agendar e realizar 
suas consultas com profissionais da saúde da 
unidade de saúde de forma totalmente online 
através do app do Tele Saúde.



SISTEMA DE AGENDA DO PROFISSIONAL

Com o objetivo de oferecer um sistema de 
gerenciamento eficiente, o profissional conta 
com uma agenda onde constam os horários e 
detalhes sobre as consultas agendadas, 
realizadas e registro de pacientes.



REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, 
PRESCRIÇÕES, ANAMNESE E EVOLUÇÃO

Além da videochamada, o sistema permite que o 
registro das prescrições, anamnese e evolução 
médicas aconteçam durante a chamada, assim 
como em consultas presenciais.



ACESSO AO HISTÓRICO DE CONSULTAS 
A QUALQUER MOMENTO

No seu Histórico de Consultas ficarão 
disponíveis todas as informações sobre as 
consultas realizadas, tanto referente ao status 
de realização de tais, quanto a prescrição, 
detalhes da anamnese e evolução registradas 
na plataforma pelo profissional de saúde.



HISTÓRICO DE PRESCRIÇÕES, 
ANAMNESE E EVOLUÇÃO

O app Tele Saúde disponibiliza junto ao 
histórico das consultas as prescrições e registro 
da anamnese e evolução de cada uma das suas 
consultas para visualização ou impressão a todo 
e qualquer momento, facilitando o 
acompanhamento do paciente e profissional 
nas unidades de saúde.



EQUIPE PRÓPRIA DE SUPORTE A 
DISPOSIÇÃO

Além de tudo isso, conte com uma equipe, 
formada pelos desenvolvedores do sistema e 
atendentes de suporte, para sanar as dúvidas e 
eventuais necessidades que venham a surgir.



A INOVAÇÃO A FAVOR 
DA SAÚDE PÚBLICA!

CONTATE-NOS PARA MAIORES INFORMAÇÕES



CONTATO
Dúvidas, suporte ou solicitação de uma 
demonstração? Entre em contato conosco!

Endereço
 Avenida Tancredo Neves, 1543
 Edf. Garcia D’Ávila, salas 201 e 202
 Caminho das Árvores
 Salvador/BA
 CEP: 41.820-021

E-mail
 contato@hrzon.com.br 

Telefone
 +55 71 3342 6700


