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In o va çã o e m Sa ú d e

O Sistema de Saúde israelense hoje já é 

quase totalmente digital. Empresas de Saúde 

possibilitam realizar em casa exames comuns 

(garganta, ouvidos, olhos, pele e pulmões) 

onde o paciente através de um kit realiza os 

exames e envia os resultados ao vivo para o 

Médico da Telemedicina.

Telehealth Israel



Com 28 anos de história

Presente em 10 cidades gaúchas

Ampla rede credenciada em todo estado

Mais de 1600 colaboradores

Unidades de rede própria de Atendimento 

Hospital Humaniza



A d is t â n c ia t o rn o u -se  
u m  fa t o r crít ico

A Telemedicina do CCG Saúde teve início no 

dia 23/03/2020 em caráter de urgência frente

ao cenário da pandemia COVID-19.



Modelo de 
Atendimento do 
CCG Saúde

Atualmente a Telemedicina está
inserida no nosso Modelo
Assistencial. 



Diariamente mais de 200 consultas
estão sendo realizadas à distância no CCG 
Saúde. 

Inicialmente o atendimento se deu por 
teleorientação, agora há opção de 
videochamadas e um canal via e-mail 
para marcação de consultas. 





BUSCA ATIVA DIÁRIA  
CleverCare
Estratégia utilizada para monitorar os colaboradores que 
apresentarem sintomas relacionados ao Covid-19. 

A principal função é detectá-los precocemente e, proceder 
com os protocolos médicos implantados.

 Monitoramento  pelo gestor do colaborador e pelo 
SESMT;
 Mensagens enviadas por SMS diariamente para os 

colaboradores – questionário precisa ser respondido;
 QR Code apresentado na entrada da unidade 

diariamente; 
 Relatórios gerados diariamente dos QR Code vermelhos 

– enviados para o SESMT.



a partir de um Sistema de 
Recrutamento inteligente, 

oferecendo mais transparência
nas informações. 

Pensando no meio ambiente
e na agilidade dos processos

o RH, inova seus processos
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