


DADOS MUNDIAIS
<



Expectativa de Vida 

• Mundo: 73,4 anos (dado OMS)
• Brasil: 76,6 anos (dado IBGE)



Esse envelhecimento populacional tem motivado as 

instituições de saúde a repensar seus modelos de 

atendimento, voltando a atenção para:

• monitoramento remoto dos pacientes

• auxílio de soluções tecnológicas de ponta

• oferecendo cuidados primários em tempo real

• com segurança

Investimento em soluções de monitoramento remoto de 

pacientes que transitem para cuidados baseados em valor.

Dados Mundiais OMS
(organização Mundial da Saúde)



A Tecnologia é a principal aliada para 

a sustentabilidade das empresas, 

inclusive as de Home Care

& TECNOLOGIA
DESOSPITALIZAÇÃO

<



Desospitalização

A desospitalização permite não somente racionalizar a

utilização dos leitos hospitalares, mas oferecer aos

pacientes uma recuperação mais rápida e bem-sucedida

em seu domicílio.

Prática que já é adotada pelos planos de saúde e pelo SUS,

possibilitando um atendimento mais sensível e

personalizado.

A tecnologia habilita o monitoramento remoto, influenciando:

• a frequência e o período de hospitalização
• a recuperação
• os custos de tratamento



Cuidados importantes que precisam ser levados em conta 
para a oferta de excelência do home care:

Elegibilidade dos 
pacientes

Garantia de
continuidade dos

cuidados

Capacitação 
dos profissionais

Gestão à vista



Contribuem para uma saúde domiciliar segura, efetiva e 
de baixo custo para instituições e pacientes:

Estratégias de 
automação

Geolocalização Inteligência 
Artificial



TECNOLOGIA A FAVOR 
DA ATENÇÃO À SAÚDE >



Tecnologia a favor da atenção à saúde

Cenário impulsiona demanda por 

serviços de saúde domiciliar de 

baixo custo: mudança que habilitou 

novas oportunidades no mercado 

de serviços de atendimento de 

home care ou atenção domiciliar.

O segmento registrou 

crescimento de 22,8% entre 2018 e 

2019, como indica levantamento 

Censo NEAD-FIPE.



Tecnologia a favor da atenção à saúde

Empresas de atenção domiciliar podem se 

beneficiar das soluções de software como serviço 

(SaaS):

• para habilitar negócios em saúde utilizando 

soluções em nuvem

• para melhorar a gestão

• para garantir a melhor experiência do 

monitoramento, especialmente em home care



A tecnologia permite repensar
conceitos tradicionais e remodelar
os negócios para uma assistência
mais humanizada e preventiva.



Benefícios da Tecnologia
Entre as funções desse tipo de solução estão:

Controle de 
Escalas

Plano de 
cuidados

Notificação
De alerta

Registro de
ocorrências

Acompanhamento 
em tempo real



Benefícios da Tecnologia
O software como serviço também permite integrar ferramentas que facilitam:

Benefícios da Tecnologia
O software como serviço também permite integrar ferramentas que facilitam:

Gestão de
Orçamentos

Gestão de
Pagamentos

Gestão de 
estoque

Gestão das 
glosas

Segurança e 
integridade da 

informação



A combinação de todos esses atributos 

em uma plataforma integrada confere 

transparência aos processos e agrega 

valor à experiência não somente de 

pacientes, mas de profissionais e 

lideranças.



INTERNET OF 
MEDICAL THINGS 
(IOMT)

<



Internet of Medical 
Things (IoMT)

O home care se apoia em importantes dados

fornecidos pelo monitoramento remoto que, hoje, 

podem vir de praticamente qualquer aparelho.
IoMT



Internet of Medical Things (IoMT)

Habilitando um novo universo de possibilidades, a 

IoMT torna dispositivos simples verdadeiras 

máquinas potentes de informações para o 

monitoramento remoto da saúde de seus usuários. 

Dados de dispositivos vestíveis e de monitoramento 

doméstico podem ser transmitidos aos provedores 

para um monitoramento mais proativo, 

especialmente para pacientes de alto risco. 



TENDÊNCIAS MUNDIAIS
Lisboa, Portugal



Nesse cenário, o atendimento domiciliar, impulsionado pelo 

monitoramento remoto, se mostra fundamental na ampliação 

de oferta de saúde de qualidade, na qual não há espaço para o 

reativo, mas sim para uma reação antecipada, preventiva, que 

ofereça conforto e tranquilidade aos pacientes e seus 

familiares, bem como aos profissionais e instituições de saúde.



São Paulo – Brazil

Santa Catarina – Brazil

Porto - Portugal
cesar.griebeler@pulsati.com.br

César Griebler
VP de Technologia Pulsati

+55 47 99795-1918

cesargriebeler
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