
Telemedicina Personalizada
para atendimento ao SUS.



Quem Somos

Somos especialistas em Telemedicina 
e coordenação do cuidado.

Nossas soluções contribuem de forma resolutiva para 
a otimização de resultados em operadoras de saúde, 
hospitais, empresas e governo.



Negócio
Prestar serviço de Telemedicina de modo simples com 
atendimento direto ao usuário final, para solucionar
demandas de saúde na esfera pública e privada.

Visão

Ser referência de atendimento e
inovação em telemedicina, levando ao
usuário final a melhor experiência no
cuidado com a saúde, atuando de forma
distinta no segmento público e privado.

Missão
Prestar serviços de atendimento em Telemedicina, de
forma humanizada e acolhedora, usando como
instrumento a constante inovação dos meios de
comunicação digital, para proporcionar a melhor
experiência no cuidado com a saúde, gerando
realização empresarial, pessoal, e social aos acionistas,
com resultado para colaboradores, clientes,
fornecedores, parceiros e sociedade.

Valores

• Compromisso com o cuidado à saúde;

• Atendimento acolhedor e humanizado;

• Inovação;

• Prioridade voltada ao resultado;

Norteadores Estratégicos
Conheça a nossa forma de 

ser e fazer.



Nossos Números
Resultado da dedicação 
aos nossos clientes.
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+15K
Consultas
Mensais

+60
Profissionais

Médicos

+1MM
Vidas

Atendidas

+15
Especialidades

Médicas

+4k
Presença em

Municípios

+98%
Aprovação de

Usuários



Nossos Clientes
Ampliamos o acesso à saúde

em todos os estados brasileiros.



Nossas soluções contribuem para a ampliação do acesso à Saúde Pública, 
eliminando a demanda reprimida na Atenção Especializada, e otimizando
o fluxo de atendimento na Atenção Básica. 

Telemedicina Personalizada para 
atendimento ao SUS.

Consultório de 
Telemedicina1 Plataforma 

Mobile2

Soluções:



A solução ideal para municípios que necessitam de
estrutura dedicada para zerar a demanda reprimida
na Atenção Especializada.

Operação Híbrida

Consultório de 
Telemedicina1

Composta por atendimento presencial de enfermagem e 
atendimento médico por Telemedicina, com estrutura completa
para um atendimento humanizado e resolutivo.



Maior acesso à saúde para o seu município, evitando 
a superlotação de UPA, PA Hospitalar e

Unidades Básicas de Saúde.

Nossa Plataforma Mobile é integrada ao WhatsApp e possibilita ao paciente a 
realização de consultas de Pronto Atendimento 24 horas por dia, 7 dias da 
semana, e até o agendamento de consultas eletivas com especialistas.

Todo o atendimento também pode ser realizado com o apoio de nossa equipe 
de suporte, através de um número 0800 exclusivo o município, disponível 24 
horas por dia, 7 dias da semana.

Plataforma Mobile 

Plataforma 
Mobile2



Principais Especialidades

Customize seu projeto com outras especialidades médicas ou
demais profissionais de Saúde, como Psicólogos, Nutricionistas, 
Fonoaudiólogos, entre outros.

• Cardiologia
• Clínico Geral
• Dermatologia
• Endocrinologia
• Geriatria
• Ginecologia e Obstetrícia
• Hematologia
• Médico de Família

• Nefrologia
• Neurologia
• Ortopedia
• Otorrinolaringologia
• Pediatria
• Pneumologia
• Psiquiatria
• Urologia

Exames com Laudo à Distância

• Eletrocardiograma
• MAPA
• Holter
• Espirometria
• Eletroencefalograma



CASE
CLIENTES PÚBLICOS

5 Consultórios de Telemedicina
Equipados com Estações de Telemedicina, ECG, Maca, computadores e Internet, 
além de equipe presencial de enfermagem

+5k
Zerou a fila de espera

da Cardiologia

PRINCIPAIS RESULTADOS
Fev-Jun/22

-30 dias
Implantação e Início
dos Atendimentos

+2k
Atendimentos

mensais

-10min
Tempo de retrono

de Laudos ECG

98%
Aprovação da

População

348 mil 
habitantes



Compromisso
com a qualidade e segurança.

Total adequação à 
Lei Geral de Proteção de Dados.

LGPD COMPLIANCE INTEGRADO AO SUS RESPONSABILIDADE CIVIL

Processos e controles internos
geridos pelo Comitê de Compliance.

A produção é contabilizada junto ao
Ministério da Saúde.

Seguro de Responsabilidade Civil para 
atividade de serviços medicos.



Fale com nossos especialistas
sobre as necessidades do seu município.

comercial@brshealthcare.com.br

www.brshealthcare.com.br

Fone e WhatsApp: 4000.1897


