


A inovação do conhecimento médico 
em sinergia com as tecnologias mais 
avançadas a serviço da sociedade. 



 Saúde sempre por perto 

Era 9 de setembro de 2019, antes mesmo da pandemia assombrar o mundo, a OláMed lançou 
a semente de ambicioso projeto de levar saúde básica a distância e bem-estar às pessoas, por 
meio da telemedicina.

A OláMed percebe a telemedicina como a mais fantástica novidade em serviços clínicos, unindo 
médicos a pacientes, sem distância ou contratempos, visando melhorar a qualidade de vida e 
a eficácia na prestação de cuidados com saúde básica à população.

Para atender a população unimos a área médica e a inovação tecnológica, mantendo aceso o 
ideal de valorização da vida, atuando com empatia e humanização, primando pela excelência 
no atendimento, o respeito socioambiental e as condições de existência das gerações futuras.  

OláMed, saúde sempre por perto!



O Brasil possui um longo caminho a percorrer para 
solucionar os problemas da Saúde Pública. O Sis-
tema Único de Saúde brasileiro tem a missão de 
atender mais de 200 milhões de habitantes. A partir 
dessa grande demanda, surgem sérios problemas 
estruturais. 

A falta de atenção básica é um dos principais pon-
tos que acabam prejudicando o Sistema de Saú-
de. De acordo com estudos, pelo menos 75% das 

PROPOSTA

consultas poderiam ser resolvidas nesse primeiro 
contato.

A OláMed, de forma inovadora, propõe um aten-
dimento humanizado para novos tempos. Com 
auxílio da tecnologia, oferece atenção básica em 
saúde 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde 
quer que o paciente se encontre.  

DISPONÍVEL

7 DIAS POR SEMANA



Diminuição de filas na espera por atendimento; 

Economia nos gastos públicos com a atenção básica de saúde; 

Otimização do quadro de profissionais da saúde; 

Banco de dados médicos, possibilitando a implantação de políticas 
públicas de prevenção em saúde, especialmente as epidemiológicas;

Acesso rápido e democratizado aos serviços,
24 horas por dia, 7 dias por semana;

Segurança no diagnóstico com médicos capacitados; 

Prescrição de medicamentos com certificação digital; 

Histórico médico à disposição para futuras consultas; 

Privacidade absoluta de informações médicas.

BENEFÍCIOS PARA TODOS



A OláMed carrega na sua missão o propósito de unir a área médica e a tecnologia, oferecendo atendimen-
to de excelência. Apenas dessa maneira é possível influenciar de forma positiva na vida de uma comunida-
de. Para isso, apresentamos as nossas três soluções.

TECNOLOGIAS

APP/WEB TOTEM CLÍNICA DIGITAL

Em muitos países, a telemedicina já é uma realidade consolidada. Agora, 
chegou a vez da OláMed fazer saúde a distância no Brasil por meio de 
três produtos inovadores.



Com empatia e humanização, o aplicativo OláMed 
chega para revolucionar o atendimento médico, 
além de democratizar o acesso a consultas de 
qualidade para toda a população.

A equipe assistencial OláMed estará disponível 
para os pacientes dos convênios parceiros 24 ho-
ras por dia, 7 dias por semana, onde quer que se 
encontrem. Basta ter o cadastro atualizado com o 
conveniado e baixar o aplicativo no celular. 

 

APLICATIVO

1. Após realizar o download, acesse a 
Página Inicial do aplicativo OláMed;

2. Preencha seus dados e clique no 
botão “Enviar solicitação”;

3. Aguarde seu atendimento médico.

1. Caso precise de medicação, clique 
em “Medicamentos em uso”;

2. A tela se abrirá por ordem de datas 
de consulta;

3. Com sua receita, dirija-se à farmácia 
de sua preferência.

Simples, rápido e eficiente.
Como a medicina deve ser.

Finalizou a consulta e não sabe como 
proceder? Siga os passos abaixo!

Vamos ajudá-lo a realizar sua 
consulta em poucos passos.



O totem é a solução da OláMed para famílias que vivem distantes das grandes redes e conexões. Os totens 
ficarão em lugares estratégicos, onde a conexão à internet é precária. Dessa forma, os pacientes poderão 
solicitar sua consulta de um aparelho com o aplicativo OláMed instalado, com a mesma segurança e agili-
dade de quem possui acesso do próprio celular.

Desenvolvido para levar saúde e bem-estar a todos, 
inclusive quem não tem smartphone.

TOTEM STANDARD



Nele, o paciente pode realizar consultas a distância e fazer mais de 20 exames e parâmetros biomédicos, 
que são enviados em tempo real para avaliação médica.

A partir desses resultados, o médico poderá diagnosticar e prescrever medicamentos de maneira ágil ou 
até mesmo fazer o encaminhamento do paciente para um especialista, caso necessário. Tudo em um am-
biente ergonômico e seguro, proporcionando uma grande experiência em atendimento primário de saúde.

Projetado para ser instalado em ambientes públicos, o Totem Digital OláMed 
oferece equipamentos de última geração para um diagnóstico ágil e assertivo.

TOTEM DIGITAL



CLÍNICA DIGITAL

Dotada de equipamentos médicos de última geração, é possível em poucos toques o usuário avaliar sinais 
vitais e realizar mais de 20 parâmetros biomédicos e exames na hora. 

A Clínica Digital OláMed traz, em sua estrutura, tecnologia de ponta que 
proporciona a mais eficiente resposta para a prevenção e contenção de 
doenças.

Mais de 20 parâmetros biomédicos e exames na hora!
Concluída a consulta, o resultado dos exames e as receitas médicas 
são impressas diretamente na própria Clínica Digital. Tudo sob o 
acompanhamento presencial de uma enfermeira.

A partir desses resultados, o 
médico conectado ao servi-
dor poderá, então, com muito 
mais segurança, diagnosticar, 
prescrever medicamentos e 
encaminhar o paciente, se ne-
cessário, para um especialista 
ou serviço de emergência. Ou 
seja, a Clínica Digital, da Olá-
Med, exerce uma função fun-
damental ao se ater à atenção 
básica. 



Os benefícios da estrutura também podem ser cita-
dos em relação ao médico. Nestes tempos difíceis, 
a Clínica minimiza o risco de infecção para o pro-
fissional da saúde e, por meio de protocolos de hi-
gienização, para todos os usuários que a utilizarem. 

Dessa forma, a utilização da Clínica Digital passa a 
ser polo de prevenção e vigilância epidemiológica 
para toda a comunidade. 

Tecnologia e Inovação





O teleatendimento é realizado na hora em duas etapas. Primeiro, o paciente passa por uma triagem, rea-
lizada pela equipe de enfermagem. Em seguida, é encaminhado ao médico.  

E por trás de toda a tecnologia da OláMed existe algo que faz muita diferença: as pessoas.

Profissionais altamente treinados e qualificados para garantir atendimento com empatia e humanização. 
E uma equipe experiente de gestores focada em oferecer a melhor experiência em telemedicina. 

ESTRUTURA

HUMANIZAÇÃO
A OláMed se orgulha em apresentar seus produtos inovadores na área de telemedicina: Aplicativo, Totem 
e Clínica Digital, dotados de tecnologia avançada e qualidade mundial, num projeto que fala nossa língua, 
porque nascido em solo brasileiro.  

Se o Aplicativo é a pedra angular, o Totem é universalização do atendimento. E a Clínica Digital? Ah! Ela é 
a menina dos olhos da medicina do futuro, trazida para o presente.

O coroamento dessa tríade, é a Fábrica própria da Clínica Digital, do Totem e todos os processos de 
integração, o que nos permite atender as demandas com agilidade e eficiência.

O processo fabril próprio é o reflexo do jeito OláMed de ser, pelo esmero com que foi planejado, pelos 
processos gerenciais e técnicos de produção e a total preocupação com o socioambiental.

FÁBRICA



Imagine atendimento de saúde de qualidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, com 
menos filas e sem que as pessoas precisem sair de casa.    

A OláMed é a solução mais completa em telemedicina do mercado brasileiro.    

Um grande salto tecnológico para o atendimento de saúde que une:

Inovação 

Pessoas

Estrutura física 

Aplicativo

Hub médico 

Clínica Digital

Humanização

Comodidade

Excelência 





www.olamed.com.br 

Medlife Serviços em Telemedicina, Saúde e Tecnologia Ltda. 
Parque Fabril: Rua Santa Sofia, 105 - Bairro Estância Velha - CEP 92030-287 - Canoas - RS 

Fone: (51) 3398.8729 

OláMed Telemedicina 
 Av. Farroupilha, 8001 - Prédio 16 - 3º andar - São José - CEP 92425-055 - Canoas - RS 

Fone: 3003.5361 - (51) 3398.6780 


