BEM VINDOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Uma plataforma eletrônica que conecta mães e gestantes a
uma rede nacional de profissionais de saúde, a qualquer hora
do dia ou da noite, através de chat de voz e vídeo,
promovendo informação, conforto e suporte emocional, no
momento de maior vulnerabilidade das gestantes, mães e
bebês, reduzindo custos com visitas desnecessárias aos
prontos socorros públicos e privados e ao mesmo tempo
valorizando o profissional de saúde.

Monitoramento e Controle
Anamnese

Classificação
de Risco

Monitoramento
e Coleta Dados

Dados e históricos disponíveis para: Gestores, Profissionais de Saúde, Médicos e Usuárias.
Acompanhamento semana a semana, colocando a gestante e a mãe no controle da jornada.

Monitoramento e Controle

Inteligência artificial,
interagindo e alertando
sobre riscos iminentes

Engajamento
Game interativo para
usuárias. Troque pontos por
prêmios pra mãe e bebês.

Monitoramento via wearables,
criando todo um histórico
da jornada da usuária
(para gestações de alto risco)

Apoio e informação 24hs por dia,
suporte obstétrico, pediátrico,
amamentação e nutrição

Base de dados para
gestão de saúde
e prevenção de riscos

Profissionais altamente capacitados
e engajados, recebendo por minuto
de atendimento, acessando
a plataforma quando quiserem
e onde estiverem (renda extra)

Fluxo de Uso para a Usuária
Escolha a
Especialidade

Interaja com
um Profissional

Insira suas
Informações e
Ganhe Pontos

Troque seus
Pontos por Produtos

Profissionais de Atendimento
Especialidades
• Enfermeiros
• Enfermeiros Obstétricos
• Enfermeiros Pediátricos
• Nutricionistas
• Consultoras de
Amamentação
Premissas
• Nunca dar diagnósticos.
• Atendimento informativo baseado em apoio e direcionamento,
caso necessário.
• Não somos um programa de triagem médica, não classificamos
riscos de pacientes, informamos e encaminhamos para o
atendimento posterior se necessário.
• Sempre promover a prevenção .
• Ser uma fonte de informação segura e de relevância.
• Atendimentos humanizados.
• Compartilhar das dores e aflições daquelas que buscam
atendimento.
Obs: Casos de emergência deverão ser encaminhados diretamente para o serviço de atendimento emergencial local (SAMU).

Profissionais de Atendimento
O que preciso para me cadastrar no Bellamaterna ?
• Ser um profissional graduado em uma das especialidades cobertas pelo BM
Como me cadastro no Bellamaterna ?
Primeira Fase:
1. Preencha o Formulário de inscrição de profissionais
www.Bellamaterna.com.br/profissionais.php

2. Faça o upload seus documentos comprobatórios (CV, Diplomas, Certificados...)
3. Aguarde a análise de sua documentação em até 48 hs.
Segunda Fase:
1. Os aprovados na primeira fase serão entrevistados via Skype e submetidos a uma
prova de conhecimentos nas áreas especificadas.
Conclusão:
Liberação do seu login e senha para acesso ao App de atendimento.

Profissionais de Atendimento
Tabela de Remuneração por Consulta

Valor por minuto
Grade de Horário

Até o 3º minuto

do 3º ao 4º minuto

do 4º ao 5º minuto

A partir do 5º minuto

Das 08:00 as 20:00

R$ 0,38

R$ 0,25

R$ 0,13

R$ 0,05

Das 20:01 as 07:59

R$ 0,50

R$ 0,38

R$ 0,25

R$ 0,13

Rating
Bronze

Multiplicar o valor da consulta por :
1

Prata

1,4

Ouro

1,8

Diamante

2

Profissionais de Atendimento
Simulação de recebimento
• Simulação em um cenário de atendimento de 30Valor
minutos
durante o período noturno e 30
por minuto
minutos no período diurno, considerando um tempo médio de 3 minutos por consulta, com 10
pacientes a cada turno por dia.
Rating
Bronze

Prata

Ouro

Diamante

Turno
Diurno
Noturno
Diurno
Noturno
Diurno
Noturno
Diurno
Noturno

Multiplicador
1

1,4

1,8
2

Atendimento em minutos

Fat. por dia

30

11,40

30

15,00

30

15,96

30

21,00

30

20,52

30

27,00

30

22,80

30

30,00

Fat. por mês
792,00

1108,80

1425,60

1584,00

Profissionais de Atendimento

Quais são as vantagens de participar do Bellamaterna?
• Acesso a conteúdos exclusivos desenvolvidos por profissionais que são referência em suas
áreas de atuação.
• Network com diversos profissionais de saúde em todo o país.
• Possibilidade de publicar estudos e artigos na maior comunidade de gestantes, mães, bebês
e profissionais de saúde do Brasil.
• Desenvolver pesquisas de campo .
• Receber materiais, estudos e pesquisas de produtos e lançamentos da indústria.
• Cursos e treinamentos on-line.
• Renda extra.
• A possibilidade de fazer a diferença na vida de pessoas, fazendo o que você ama!

Profissionais de Atendimento

Quais são os riscos de um atendimento via App?
Desde que o profissional não faça diagnósticos ou prescrições, e se atenha a dar apoio e
informação, não há riscos para o profissional de saúde.
Mesmo assim, entendendo que lidar com pessoas, ainda mais em um momento de ansiedades
e dúvidas como os das usuárias do Bellamaterna, sabemos que situações adversas podem
ocorrer, deste modo mantemos a seguinte estrutura:
• Corpo Jurídico de apoio.
• Gravações de 100% das consultas.
• Relatório por consulta com todos os dados (Hora, duração, problema relatado,
encaminhamento dado e conclusão).
• Corpo médico responsável pelo desenvolvimento dos protocolos de atendimento.
Temos a anuência do :

Redução de custos pra toda cadeia de saúde através de uma
experiência inovadora, única e acolhedora para usuária
Uma das dez startups que estão moldando o futuro da saúde no Brasil
*Ref. – Estudo Liga Insights Health Tech realizado pela Liga Ventures e Hospital Albert Einstein

