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Problemas de saúde ao qual o produto se direciona
Os custos com a saúde do trabalhador variam de 12% a 25% da folha de pagamento e,
70% das doenças que mais aumentam as despesas dos planos de saúde estão
associadas à obesidade. Segundo a McKinsey Global Institute, em 2014 o Brasil gastou
mais de R$ 110 bilhões com tratamentos de doenças ocasionadas ou agravadas pelo
excesso de peso.

A Medida Saúde inovou a forma de se fazer prevenção: As tecnologias, processos e modelo de negócios da
Plataforma Com Saúde permitem realizar a prevenção de doenças em escala mundial, com resultados
preditivos e analíticos imediatos, a custos 40 vezes mais baratos que os métodos tradicionais, porque
otimiza tempo e dinheiro em todas as etapas do serviço. O processo otimiza tempo e dinheiro porque analisa
instantaneamente a saúde de milhares de funcionários/população e ﬁltra a lista de prioridades para
atendimento médico segundo o risco para desenvolvimento de doenças crônicas. O Aplicativo Com Saúde
oferece ações interativas de prevenção, por meio de Dietas personalizáveis ao perﬁl e objetivos de cada
usuário, Vídeos educativos exclusivos para mudanças de comportamento e educação alimentar, com
linguagem amigável e de rápida interação, Notiﬁcações e Alertas personalizados de acordo com as
interações do funcionário. A prevenção interativa é um coaching de saúde, porém, 60 vezes mais barato que
uma única consulta com a nutricionista, por exemplo.

Descrição da Solução
A Plataforma Com Saúde identiﬁca os futuros doentes crônicos, inicia imediatamente ações diárias e
interativas de prevenção, apresenta indicadores evolutivos de saúde e despesas relacionadas da população
atendida. Promove a redução de custos atuais e futuros com tratamentos de doenças associadas à
obesidade, tais como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, entre outras.

Funcionalidades
O processo inicia de uma forma simples e rápida com o auto-cadastro dos funcionários no Aplicativo
COMSAÚDE, que imediatamente começa a enviar inputs diários e interativos de saúde. Automaticamente, de
uma forma rápida e conﬁável, as informações também são registradas no ambiente estratégico do Painel RHEmpresa que rapidamente identiﬁca por meio de algoritmos preditivos, todos os funcionários que
apresentam grandes riscos para desenvolvimento de doenças crônicas, assim como os funcionários já
portadores de doenças crônicas os quais apresentam grande risco para agravamento do quadro de saúde.

Benefícios que trazem a solução
DIFERENCIAIS > Diagnóstico populacional obtido em tempo real; > 40 vezes mais barato que os modelos
tradicionais de prevenção; > Ações interativas de prevenção imediata (o funcionário inicia as ações de
prevenção imediatamente após o cadastro);. > Processo replicável em larga escala na iniciativa pública;

Desafios e trabalhos futuros
A Plataforma Com Saúde terá um papel estratégico para a construção de políticas públicas de saúde e
planejamento organizacional nas instituições privadas, permitindo entender o mapa de saúde da população e
simultaneamente atuando como importante ferramenta de promoção da saúde e prevenção de doenças,
otimizando recursos no SUS e sistema privado de saúde.
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Especificação da Solução
Gestão estratégica de saúde pública ou privada
Padrões: Web, Android e iOS
Atualmente usado em: Brazil
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