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 Virtualizar consultas em casa e 
pós-operatórias com vídeo de alta 
qualidade em tempo real

Usar o monitoramento remoto do 
paciente para melhorar a adesão do 
paciente e identificar oportunidades 
de intervenção precoce

Coordenar cuidados, administrar 
estados de doenças crônicas e educar 
pacientes em encontros presenciais

•

•

•

•

 Reduzir as readmissões evitáveis: 
Envolver-se com pacientes após a 
alta para educar, coordenar cuidados, 
e melhorar a medicação aderência

Otimizar a utilização dos recursos: 
Aumentar as eficiências clínicas 
através de triagem virtual e acesso 
ampliado aos pacientes 

Expandir o acesso dos pacientes e 
área de captação: Aumentar o 
alcance do sistema de saúde e acesso 
através de consultas virtuais, 
eliminando a barreira de distância

Melhora clínica baseada em 
resultados de valor: Fácil de 
permanecer engajado com 
populações de pacientes para 
doenças, gestão e coordenação de 
cuidados

Desafios de Negócios

Os sistemas de saúde atuais estão encarregados de melhorar os resultados, 
reduzir custos e melhorar a satisfação do paciente - o "Objetivo Triplo". Os 
CMIOs, CFOs e CIOs são desafiados a encontrar soluções viáveis e comprovadas 
que possam ajudá-los a administrar essas metas aparentemente divergentes. Há 
um consenso crescente de que a intervenção precoce e o envolvimento contínuo 
com os pacientes após a alta são a chave para servir com sucesso aos três mestres 
da gestão de resultados, contenção de custos e satisfação. Em outras palavras, os 
prestadores de serviços de saúde devem estender seu alcance para além das 
paredes do hospital e envolver a população de seus pacientes em suas casas. 

Para sistemas de saúde que estão considerando expandir seu envolvimento com o 
paciente, VidyoConnectTM e vidyo.io fornecem uma abordagem integrada ao 
envolvimento do paciente e às consultas clínicas.

Com a VidyoConnect, a experiência de vídeo em tempo real da mais alta 
qualidade pode ser facilmente integrada em quase todos os fluxos de trabalho, 
clínicos ou não, facilitando implementações rápidas no mercado. Os médicos 
podem colaborar nos casos, consultar os pacientes, e proporcionar educação ao 
paciente em tempo real.

Para sistemas de saúde com lojas de desenvolvimento interno que criem sistemas 
personalizados, a vidyo.io fornece um kit completo de ferramentas para 
desenvolvedores, com uma robusta camada de interoperabilidade, permitindo 
máxima flexibilidade e profunda integração no trabalho, facilitando uma maior 
adoção do produto.

Solução Vidyo

Casos de uso

Benefícios

A t e n ç ã o  D o m i c i l i a r

O envolvimento efetivo do 
paciente começa em casa
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Resultados Antecipados

Seja a abordagem chave na mão da VidyoConnect ou a experiência profundamente 
incorporada que a vidyo.io pode oferecer, os sistemas de saúde terão as ferramentas 
necessárias para fortalecer o engajamento e melhorar a satisfação do paciente.

Os médicos podem se envolver de forma fácil e segura com qualquer paciente, a qualquer 
hora, de qualquer lugar, reduzindo readmissões, otimizando a utilização dos médicos e 
ampliando o alcance do sistema de saúde - tudo isso evitando custos desnecessários e 
melhorando as oportunidades de receita.

Os médicos podem colaborar nos casos, desenvolver planos de cuidados e coordenar os 
cuidados para cada um deles. 

Em última análise, os sistemas de saúde terão a solução viável e comprovada de que 
necessitam para colocá-los no caminho para atingir seus objetivos.

“O monitoramento remoto 
do paciente no ambiente 
doméstico é o segundo uso 
mais prevalecente das 
tecnologias de saúde 
virtual empregados pelos 
sistemas de saúde, após 
atendimento emergente”

-Healthcare Informatics

Características

Estratégia e desenho de programas clínicos
Acesso a nossos Gerentes de Programas Clínicos 
e equipes de Serviços de Adoção para maximizar 
o retorno de seu investimento.

HIPAA
Suporte BAA, criptografia de 128 bits, sem 
armazenamento PHI .

Periféricos clínicos
Suporte integrado para estetoscópios, otoscópios 
e outros dispositivos clínicos.

Whiteboard
Colaborar com os colegas ou com os pacientes.

Controle da Câmera Far-End/PTZ
Capacidade de controlar câmeras remotas a partir 
de qualquer plataforma

Interoperabilidade

Integrações incorporadas com os melhores EHRs (Epic, 
Cerner, Allscripts) e outras ferramentas clínicas.

Áudio/Vídeo de alta qualidade

O áudio e o vídeo de alta qualidade reproduzem a 
experiência pessoal.

Autoservicio

Auto suministro disponible para localidades y equipos 
más pequeños. 

Click-to-Connect

Pensado para sanitarios y pacientes. Un solo click 
para unirse a la conferencia.

Design multicanal
Experiência consistente em todos os canais - web, móvel, 
desktop

Gravação de chamadas
Registro opcional de chamadas para revisão de consulta 
ou para o treinamento de pacientes.

Vídeo na Nuvem- Entrega de vídeo

Tecnologias de adaptação de redes para dinamicamente 
ter o vídeo otimizado disponível em qualquer lugar, a 
qualquer momento.

www.vidyo.com
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