
14/09/20



App HealthYou
Plano HealthYou

- Telemedicina: consultas para análises de sintomas, diagnósticos, envio de receitas e 

prescrições online. Medicina de qualidade onde você estiver. Atendimento médico 

Online.

- Atendimento 24h (24/7): atendimento médico por vídeo 24h por dia, com 

resolutividade, qualidade e segurança. Acesso a médicos a qualquer momento,  onde 

você estiver.

- Histórico médico (sua saúde na palma da sua mão): acesso fácil e rápido ao seu 

histórico médico, pelo arquivamento de exames e pela facilidade de download desses 

arquivos, os quais ele pode compartilhar /apresentar ao seu médico/consultas 

- Health Points:  programa que gera créditos para o usuário a cada transação 

realizada nos parceiros HY. Os créditos são acumulados e podem ser resgatados para 

descontos no pagamento de planos de saúde ou serviços de saúde e bem-estar.

Benefícios de ter a saúde na palma da sua mão!

Ministério da Saúde promulgou a portaria nº 467/20. Ela autorizando a ampliação do uso dessa modalidade para a teleconsulta, teleorientação e triagem

*conforme plano contratado
** HeathClub – ambiente no APP com os parceiros do Programa HealthPoins.

https://blog.imedicina.com.br/telemedicina-entenda-portaria-467/


Plano HealthYou

PLANO PREMIUM FAMÍLIA

*

❑ Teleconsulta Ilimitada “Clínico Geral”  - Família (até 3 pessoas)

❑ Armazenamento de Histórico de Saúde;

❑ Central Orientação Médica 24h X 7 gratuitamente – 0800 ou Vídeo Chamada (Enfermeiros)

❑ Função de Alertas para (consultas, exames e medicamentos);

❑ Conteúdos personalizados (Crônicos, Idosos, Gestantes, etc..);

❑ Programa de  HealthPoints;

❑ Crédito de 10% da mensalidade em HEALTH POINTS todo mês.

❑ Catálogo de Rede de Saúde Local por geolocalização;

❑ Descontos de Compra em Medicamentos;



Benefícios
*Premium 

Família

R$ 39,99

R$ 29,99

Armazenamento de Exames e Histórico de Saúde. ✓

Função de Alertas para (consultas, exames e medicamentos). ✓

Dicas de Saúde Personalizadas (Crônicos, Idosos, Gestantes, etc..) ✓

Catalogo de Rede de Saúde Online (Hospitais, Clinicas, Laboratórios, Médicos, Farmácias, etc). ✓

Compra de Medicamento pelo APP. ✓

Central Orientação Médica 24h – 0800 ou Vídeo Chamada (Enfermeiros) ✓

Desconto de até 60% em medicamentos em todo Brasil ✓

Crédito de 10% da mensalidade em HEALTH POINTS todo mês. ✓

Teleconsulta Ilimitada Clínico Geral  - Individual x

Teleconsulta Ilimitada Clínico geral  - Família (até 3 dependentes) ✓



POR DENTRO 

DA 

HEALTHYOU!



• HealthYou é umaempresaHealthTech, fundadaem2018 na cidadedeCuritiba.

• Atuamos de forma exclusiva com grandes parceiros internacionais para desenvolver e entregar

soluções inovadoras, eficientes e econômicas aoecossistemade SaúdeBrasileiro.

• Possuímos uma plataforma de serviços integrados em saúde, desenvolvida por uma

equipe com expertiseem:

Patente Protocolos

Certificação e Segurança

GestãoMedicina Tecnologia

Parceiros 

_

Quem somos

Propósito Queremos empoderar e engajar as pessoas, buscando otimizar suas

jornadas de relacionamento com o ecossistema de saúde, pois acreditamos

quetodocidadãodeveriaterfácilacessoaoseuhistóricodesaúde,controledas linhas

de cuidado queestásendosubmetidoeacessoaatendimentoqualificado.

Ser um Marketplace de Saúde que entenda a jornada de saúde do cidadão

e, em conjunto com o ecossistema de saúde, construa e ofereça soluções

de atendimento, linhas de cuidado e serviços de saúde personalizados e

competitivos.

Objetivo de

Negócio



_

Tecnologia de Ponta

Tecnologia de ponta com padrões internacionais

❑ Projetado com os mais recentes padrões CID-10;

❑ Padrão integrado de mensagens HL7 e imagens Dicom;

❑ Basede dados LOINC integrada;

❑ Função EMRde exportação protegida por senha;

❑ Compatibilidade em Android e IOSApps para carregar seus registros;

❑ Senha criptografadapara segurança;

❑ Segurança de dados em padrão de leis internacionais como HIPAA;

❑ Servidor - TIA-942 Tier-3 Internacional Standard high;

❑ Barramento de Integração multiprotocolos.

❑ Equipe para Desenvolvimento e Customização.

[importante] Já em conformidade com a LGPD



_

Parceiros

+ 200 relacionamentos construídos com grandes Players!



Asolução que cuida da saúde,

inclusive a financeira.

OBRIGADO!


