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1. INTRODUÇÃO 

 

O EuSaúde nasce fruto da junção de experiência de seus fundadores, que trabalham na área de saúde, 

especialmente focados em análise de dados e mentoria em gestão de saúde populacional. 

Empresa voltada para a promoção e gestão da saúde através de tecnologia. 

 

Proposta atendimento à população de Porto Alegre em caráter experimental: 

 Oferta de Pronto Atendimento digital 24x7 
o limite de 30 atendimentos por dia 
o duração de 90 dias atendimento 
o P.A digital  

 atendimento via web app da T.I Clinic com white label; 
 web chat para atendimento do cidadão; 
 aplicação de um questionário básico de saúde a serem respondidos pelos 

pacientes; 
 via web app, paciente terá acesso as prescrições e atestados; 
 via web app, paciente chama a web chat com a enfermeira do EuSaúde; 
 dados mensais a serem segmentados para relatório mensal. 

 

 Suporte tele consulta na UPA, através de atendimento por tele cabines com 
devices de saúde 

o EuSaúde disponibiliza os devices para secretaria municipal de Porto Alegre instalar em 
uma UPA ( vide vídeo da funcionalidade da tele cabine e seus devices em operação 
através do link: https://vimeo.com/632007178 ); 

o enfermeira do EuSaúde fará o treinamento da equipe a operacionalizar os devices; 
o secretaria municipal disponibiliza profissional para uso da plataforma; 
o secretaria municipal devolve todos os devices ao final de 30 dias. 

Sobre os atendimentos: 

 posição de atendimento com médico de família; 
 duração 30 dias de atendimento; 
 oferta nos seguintes dias: 

 quinta e sexta-feira, de 8 às 10 horas; 
 paciente usando o web app como descrito acima. 
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DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Condições ofertadas nesta proposta são válidos por 30 (trinta) dias a contar desta data ou em virtude de 

mudança nas regras de precificação do mercado. 

 

 

 

EQUIPE EUSAÚDE 

 

   CEO – Marcelo Nunes ( marcelo.nunes@eusaude.com.br) 

   Head Gestão Clínica – Dr. Marcos Quintão ( marcos.quintao@eusaude.com.br) 

   Head Operações – Gileno Ferraz ( gileno.ferraz@eusaude.com.br) 

   Head Comercial – Josiane Almeida ( josiane.almeida@eusaude.com.br) 

   Head T.I – Luiz Diniz ( luiz.diniz@eusaude.com.br) 

   Head Enfermagem – Ângela Santos ( angela.santos@eusaude.com.br) 


