Empresa brasileira de telemedicina conquista mercado europeu
As plataformas digitais e aplicativos são voltados para a saúde humana, mental e veterinária

Após 9 anos de experiência em solucões para a saúde à distância, a Brasil Telemedicina acaba
de chegar à União Europeia como Euro Telemedicine, com sede em Malta e preparada para
atender todo o continente. Serão oferecidos 6 produtos de telessaúde, em plataformas Web e
Apps traduzidos para 4 idiomas: português, inglês, alemão e francês. O pré-lançamento
acontece entre 19 e 22 de março, na maior feira europeia de saúde digital, o Portugal e-Health
Summit, em Lisboa.

A novidade gera ainda mais possibilidades de assistência à saúde aos países da União Europeia
de forma rápida e descomplicada, o que, ainda, garante aos pacientes melhor administração
de tempo, pela flexibilidade de horário, disponibilização de profissionais das mais diversas
especialidades e, já que o atendimento é pela internet, a facilidade em realizar as orientações
seja onde a pessoa estiver.

“É uma honra a oportunidade de levar nosso know-how de quase uma década em telessaúde
para a Europa, um local em que a telemedicina conquista significativos avanços. No Brasil,
estamos presentes em todos os 27 estados, em mais de 700 cidades e ultrapassamos, em 2019,
o marco de 6 milhões interações médicas online, especialmente por meio da emissão de laudos
de exames remotos.
Enquanto aqui aguardamos a regulamentação de algumas atividades da telemedicina, na
Europa, esta já é uma realidade que está salvando vidas, de forma ética, simples e acessível,
sendo uma proposta de saúde cada vez mais usual entre sua população.
Nossas plataformas permitem orientações de saúde à distância através de videoconferência
para todas as especialidades, além de laudo de exames online, monitorização de pacientes
crônicos e segunda opinião médica”, declara Dr. Carlos Camargo, cardiologista e CEO das
empresas.

Avanços da Telemedicina no mundo
De acordo com pesquisadores da Market Research Future, o mercado global de telessaúde
atingirá um crescimento de 29,8% entre 2017 e 2023. Os Estados Unidos e a Europa, nesta
mesma ordem, seguirão dominando o segmento, incentivados por iniciativas governamentais
e avanços tecnológicos de suas regiões.
Mundialmente, a telemedicina é impulsionada pelo aumento da população de idosos, assim
como pela alta prevalência de doenças crônicas, pela dificuldade em se acessar médicos
especialistas (concentrados apenas em regiões metropolitanas) e pelo desenvolvimento
contínuo de tecnologias de assistência médica.
“Os países menos desenvolvidos e com alto potencial, como o Brasil, precisam com urgência
acompanhar este avanço global da telemedicina, afinal, as estatísticas apontam que 50% da
população mundial tem alguma doença crônica. É necessário um amplo trabalho de
conscientização no meio médico, para que se compreenda que a telessaúde é uma ponte para
ampliar o acesso de pacientes à profissionais da saúde. A tecnologia é, hoje, um importante
meio para facilitar o diagnóstico e o tratamento do indivíduo”, levanta Dr Carlos Camargo.

Mais informações sobre a Euro Telemedicine
Serão lançadas 6 plataformas na Europa, nos formatos de Web e aplicativos: Medic24
(teleconsulta), Reports24 (telelaudos), Health24 (telemonitoramento) , ConsultaDoc
(Interconsulta e Segunda Opinião), MyPsy24 (telepsicologia) e MyVet24 (televeterinária). No
Brasil, os produtos são conhecidos como Médico24hs, Laudo24hs, Monitorização24hs,
ConsultaDoc, Psicologia24hs e MédicoVet, respectivamente.
Veja mais sobre cada inovação em https://eurotelemedicine.eu/ e conheça também o trabalho
desenvolvido no Brasil em https://brasiltelemedicina.com.br/.
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