Prática Clínica

Ciência e Tecnologia Aplicada à Saúde

Sistemas Avançados de

Telemonitoramento

Medi

cina

Proa

tiva

Monitore seu paciente em tempo real
em qualquer lugar do planeta
www.praticaclinica.com.br

Apresentação do Problema
57 milhões de brasileiros
são doentes crônicos

Envelhecimento da população aumenta a frequência de
doenças crônicas, logo as demandas por internamento hospitalar e
riscos processuais decorrentes de desfechos clínicos inesperados
O

Pensando Diferente
Não é o aprimoramento da técnica que
vai gerar o próximo ganho de eficiência
nos tratamentos de saúde, mas o
emprego de tecnologias inteligentes.

Agregue valor
ao seu serviço
• Foco em prevenção, não em intervenção
• Acompanhamento de pacientes crônicos
• Redução de hospitalizações

O Sistema de Telemonitoramento

• Redução de reinternamentos

Avançado permite aos profissional

• Maior adesão do paciente ao tratamento

acompanhar parâmetros clínicos à

• Mais informações para tomar decisões
• Acompanhamento de performance

distância e receber alertas de desvios,

• Seguimento em profissões de risco

com toda a evolução clínica do paciente

• Treinamento monitorado

registrada.

Como Funciona
2. O paciente passa por
avaliações semestrais com o
médico de preferência, para
registro dos parâmetros
individuais para sua condição

1. Pacientes hospitalizados,
portadores de condições
crônicas, ocupantes de leitos de
UTIs ou mesmo atletas e
profissionais em atividade de
risco podem ser monitorados
3. O paciente recebe um
dispositivo para captação de
biossinais para telemonitoramento,
com envio automatizado das
informações, e alertas indicando
desvios ao profissional

4. Aqui a mágica acontece. Os
dados são tratados sob o conceito
da prática clínica baseada em
evidências, aumentando a
precisão da informação

5. O profissional pode
acompanhar a condição de vários
pacientes, simultaneamente, à
distância e em tempo real

6. Um sistema especialista emite
alertas ao profissionais quando os
parâmetros individuais do paciente
apresentam alterações, permitindo
ações preventivas e correção de
processos

Dados Monitorados
Avalie alguns dos parâmetros monitorados no seu paciente e em outras atividades.

Monitoramento direto
Frequência cardiaca

Pressão arterial

Deslocamento

Nível de O2

Caloria

Sono

Fadiga

Monitoramento de metadados
Indice de massa

Recuperação

Adesão dos paciente
Uso de medicação

Início de sintomas

Nível qualidade de vida

Programação de alertas
Urgência

Reagendamento

Aplicações
Avalie a aplicação do telemonitoramento em diferentes atividades. Qual a sua necessidade?

Redução de UTI

Performance esportiva

Desospitalização

Transporte de risco

Treinamento tático

QPS Sistemas
Grupo Prática Clínica

Fazemos ciência

www.praticaclinica.com.br

