
Juntos, a Logitech e nossos 
parceiros da área da saúde ajudam 
organizações a oferecer assistência 

de alta qualidade, não importa 
a localização, com nossas soluções 
de videocolaboração combinadas 

e fáceis de gerenciar.

Por que escolher 
a Logitech?
Junto com nossos parceiros da 
área da saúde, aumentamos a 
adesão e a eficácia da assistência 
médica virtual. Acreditamos que 
toda interação médica é uma 
oportunidade de tornar a vida de 
alguém melhor, para pacientes, 
profissionais da saúde e todos 
os envolvidos. Juntos, ajudamos 
organizações de assistência 
médica a oferecer assistência de 
alta qualidade, não importa a 
localização, com nossas soluções 
de videocolaboração combinadas 
e fáceis de gerenciar. 

Conforme os serviços de 
telessaúde e assistência médica 
virtual evoluem e se expandem, 
continuamos a fornecer soluções 
integradas que promovem um 
atendimento transformador e 
centrado no paciente. 

O FUTURO DA 
ASSISTÊNCIA MÉDICA 
VIRTUAL E CONECTADA
Repensando as possibilidades

É tempo de repensar as possibilidades atuais 
e tornar os cuidados médicos mais acessíveis e 
efetivos do que nunca. 
As definições de assistência de alta qualidade foram 
redefinidas. Com a consumerização na área da saúde, os 
pacientes buscarão o melhor cuidado, oferecido da maneira 
mais fácil e tranquila possível. 

Como resultado, a telessaúde se tornou uma alternativa 
viável e convencional para o atendimento presencial. Agora 
os profissionais da saúde devem ser capazes de oferecer 
a continuidade de tratamento independentemente da 
localização ou do ambiente.



MELHORES JUNTAS: COLABORAÇÃO 
E ASSISTÊNCIA MÉDICA VIRTUAL
Junto com nossos parceiros em tecnologia, ajudamos profissionais da 
saúde que precisam tratar pacientes remotamente, colaborar com colegas 
ou ampliar o acesso aos cuidados médicos. Tudo isso com segurança, 
eficiência e praticidade.

BENEFÍCIOS

Alcance suas metas de eficiência e segurança 
com monitoramento remoto de pacientes e 
sessões virtuais, sem comprometer a qualidade do 
atendimento nem a segurança do profissional

Faça jus à sua reputação com uma tecnologia de 
vídeo de alta qualidade que aprimora a experiência 
do atendimento 

 Reduza a exposição e minimize o uso de EPI ao 
fornecer cuidados essenciais para pacientes de risco

Melhore as experiências e os resultados 
com conexões simples de alta qualidade para 
pacientes e profissionais da saúde

 Forneça assistência médica de alta 
qualidade com eficiência e praticidade 
mesmo à distância

 Fortaleça a continuidade de tratamento 
garantindo que todas as equipes estejam 
alinhadas no procedimento

ASSISTÊNCIA MÉDICA VIRTUAL
Ao oferecer soluções de telessaúde a esses profissionais, além de insights importantes sobre 
a videocolaboração no atendimento médico, conseguimos viabilizar a assistência virtual 
em todo o ecossistema da saúde para o futuro. Assim, suas equipes podem repensar as 
possibilidades, no leito do paciente, na casa de um médico ou em qualquer outro lugar.

Juntos, fornecemos as ferramentas para você oferecer uma assistência remota de alta 
qualidade sempre que a tecnologia de vídeo puder ser usada. Cuidados comportamentais, 
ambientes ambulatoriais, consultas com profissionais especializados, monitoramento remoto 
de pacientes (RPM), assistência em meio a crises de saúde pública... Suas equipes podem 
se concentrar em melhorar o quadro dos pacientes enquanto reduzem custos e aprimoram 
a experiência médica de todos os envolvidos.



Assistência móvel 
Em cenários em que cada segundo 

conta, falhar não é uma opção. 
Os profissionais da saúde precisam 

de uma tecnologia que funcione 
perfeitamente em um ecossistema 

de tecnologias relacionadas.

As parcerias da Logitech com 
empresas da área da saúde 

permitem que esses profissionais 
ofereçam assistência de alta 

qualidade fora das instalações 
tradicionais. Por priorizarmos 

a facilidade de uso, as equipes 
médicas podem tratar seus 

pacientes com eficiência 
e eficácia, sem se preocupar 

com a tecnologia.

COLABORAÇÃO ENTRE PROFISSIONAIS 
DA SAÚDE
Com médicos passando por grandes mudanças no seu 
ambiente de trabalho, é vital priorizar a simplicidade em 
qualquer nova tecnologia fornecida. 

Na Logitech, oferecemos integração com as principais 
plataformas de videocolaboração para que todos os 
profissionais da saúde possam se conectar e consultar uns aos 
outros sem precisar de procedimentos além dos de costume.

COLABORAÇÃO PESSOAL
A Logitech cria ferramentas em que os profissionais da saúde podem confiar para permitir 
a colaboração em equipe e o atendimento de alta qualidade. Com parcerias com as 
principais plataformas de vídeo e telessaúde, fornecemos simplicidade e integração 
nos atuais ambientes médicos digitais. Nossos headsets e webcams são fáceis de usar, 
confiáveis e funcionam independentemente de onde seus funcionários decidam realizar 
a consulta virtual.

SOLUÇÕES PARA SALAS
Em ambientes médicos, são necessárias soluções flexíveis de alta qualidade que funcionem 
em vários tipos de sala diferentes, incluindo salas de exames, quartos de internação, 
salas de conferência e consultórios. Nesses locais, é essencial que as ferramentas de 
videocolaboração funcionem perfeitamente com outros aplicativos e tecnologias usados. 

Graças à nossa gama de parcerias, oferecemos as ferramentas de gerenciamento de 
dispositivos, a facilidade de instalação e o alto desempenho necessários para garantir 
a alta qualidade nas suas interações de telessaúde.

SOLUÇÕES

BENEFÍCIOS

Amplie seu alcance e trate 
casos mais complexos com 
a ajuda de especialistas

Comunique-se com convicção 
e segurança ao discutir 
procedimentos e planos de 
cuidados para pacientes

Fortaleça a continuidade de 
tratamento garantindo que sua 
equipe esteja alinhada com o 
tratamento

Trate e estabilize pacientes 
rapidamente no local para 
economizar despesas altas com 
quartos emergenciais e reduzir 
a ocupação deles
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PARCEIROS EM DESTAQUE 
No que se trata de tecnologia, a indústria da saúde é incrivelmente complexa. Em seu ecossistema, 
a tecnologia de vídeo está se tornando um elemento essencial para o cuidado com pacientes. Na 
Logitech, formamos parcerias com os principais fornecedores para simplificar a interoperabilidade 
o máximo possível em prol dos profissionais da saúde, pacientes e organizações de TI. Veja abaixo os 
parceiros em destaque com quem trabalhamos em estreita colaboração.

POR QUE ESCOLHER 
A LOGITECH?
Por muitos anos, a Logitech atuou como uma 
marca de confiança usada por organizações 
de saúde de todos os tamanhos. Formamos 
uma parceria com as principais plataformas 
de videocolaboração e assistência virtual. 
Conforme os serviços de telessaúde e 
assistência virtual continuam a evoluir e se 
expandir, a Logitech fornece soluções que 
complementam seus esforços facilmente para 
oferecer uma experiência excepcional a todos os 
envolvidos no fornecimento de uma assistência 
transformadora e centrada no paciente.
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