
APP PACIENTE

Telessaúde 4.0

O Futuro da 

Telemedicina!

Sabia Que

- Mais de 70% das consultas presenciais foram canceladas 
devido ao receio de exposição ao COVID-19.

- A recetividade e interesse pela utilização de plataformas 
de telemedicina subiu de 11% para 76%.

- As receitas provenientes do mercado da telemedicina tem 
um potencial aumento de 3 para 250 mil milhões. 

Fonte: McKinsey & Company - Telehealth: A quarter-trillion-dollar post-COVID-19 reality?
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SOBRE NÓS

Com mais de 15 anos a atuar no mercado das telecomunicações e sistemas de cobrança de tráfego, a Portlane é hoje 
uma referência, também, na área tecnológica. Vencedora de 2 prémios de inovação na CES Las Vegas, a Portlane 
assume-se como uma referência na inovação de soluções tecnológicas.         

info@portlane.ptwww.portlane.pt/saudeBraga - Portugal +351 253 686 126

A Solução

A Portlane Health é uma plataforma de Saúde 4.0, inovadora e eficiente, para a prestação de 
serviços de saúde. É uma solução Omnicanal, opera de forma remota ou presencial, de baixo 
custo e disponibiliza ferramentas de inteligência artificial para a gestão de consultas. 
A Portlane assegura a proteção de dados de saúde à luz do RGPD e da Lei nº58/2019. 

Efetuar videoconsultas na simples, intuitivo e rápido. O registo de 

patologias, o controlo do tempo de consulta e o histórico clínico 

são apenas algumas das funcionalidades disponíveis na plataforma. 

Consultas à Distância

A monitorização dos pacientes é efetuada em tempo real durante o 

período de tratamento. A partir do registo de sintomas e sinais 

vitais, são gerados relatórios de acompanhamento e enviados 

alertas ao profissional de saúde quando necessário. 

Monitorização Remota

Através do envio de notificações periódicas (alertas) com as datas e 

horários das consultas futuras, possibilita o agendamento online de 

consultas, de uma forma simples, rápida, cómoda e autónoma. 

Sem perda de tempo de uma chamada telefónica ou do um envio de 

um email para quem estiver interessado numa consulta. 

Aumento de Consultas

São enviadas nofificações automáticas de consultas futuras e, em 

caso de desmarcações, é efetuado o reagendamento das consultas 

de forma a preencher, de forma contínua, todo o horário do 

profissional de saúde. 

Gestão de Desmarcações

Aumente a eficiência do seu serviço otimizando o 
agendamento, consulta e monitorização dos pacientes. 


