
Transformação digital para acesso, eficiência 
e qualidade na medicina diagnóstica



Nossos números

Colaboradores
Clientes B2B
Clientes B2C 
Equipamentos monitorados
Equipamentos teleoperados
Exames realizados  
Laudos emitidos nReport  
Áudios gerados IARA

+ 70
+ 50
+ 1K

+ 30K
+ 200
+ 1M

+ 350K
+ 6M



Onde estamos

A IONIC Health  está localizada no Parque 
Tecnológico de São José dos Campos (PqTec), na 
região do Vale do Paraíba, em São Paulo, onde está 
toda a sua base de produção tecnológica de software 
e de hardware, com toda a estrutura de robótica, 
mecatrônica, dados e inteligência artificial.

No Brasil, dispõe ainda de escritório em São Paulo, 
capital, que é atualmente a sua base operacional.

Presença IONIC Health
Europa (Porto - Portugal)
América Latina (Buenos Aires - Argentina)
América do Norte (Estados Unidos)



Conheça nossos 
serviços e produtos.

A transformação digital está 
no DNA da IONIC Health
Nossa empresa é 100% brasileira, especializada em inovação e 
transformação em saúde.
Nos baseamos em medicina baseada em evidências e nas 
necessidades reais das instituições de saúde para as escolhas de 
incorporação de novas tecnologias e alocação de recursos, além de 
conduzir com seriedade novos estudos a fim de garantir a 
transparência do processo e reduzir a subjetividade. Isso porque 
nosso compromisso é viabilizar a melhoria dos desfechos em 
medicina diagnóstica e apoiar no enfrentamento compartilhado dos 
problemas da saúde no Brasil por meio do apoio da tecnologia.
Nosso portfólio de soluções atende as dimensões de eficácia, 
segurança, eficiência, redução de custos e potencial de 
implementação, gerando critérios transparentes para a tomada de 
decisão, imparcialidade e comparabilidade entre diferentes 
intervenções para diferentes modalidades na medicina diagnóstica.



Plataformas digitais
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Serviços
Inovação & Transformação

A IONIC Health oferece serviços 
para inovação e transformação 
na medicina diagnóstica.



Tecnologia e metodologia 
aplicadas em soluções inovadoras
Nosso laboratório de robótica, pesquisa e desenvolvimento dispõe do que há de 
mais inovador para produzir software e hardware capazes de agregar eficiência e 
qualidade e colaborar para os melhores desfechos na medicina diagnóstica.
Nosso time está presente em todo o processo de desenvolvimento, desde a 
geração de ideias, triagem, prototipação, testes, análises, desenvolvimento, 
validação, homologação e lançamento.
Cada etapa do ciclo de vida do produto é gerenciada utilizando metodologias ágeis 
para acelerar as entregas, fracionando o todo em entregas incrementais, 
trabalhando em times auto-organizados e fazendo uso da inteligência coletiva, por 
meio da atuação direta de equipes multidisciplinares.
Médicos, engenheiros, desenvolvedores, estatísticos, pesquisadores e 
especialistas em inteligência artificial, utilizam modelos variáveis para comparar 
métodos e validar soluções para orientar decisões na saúde individual e coletiva.



Monitoramento & IoT
Monitora em tempo real em uma única plataforma 
digital todos os equipamentos de engenharia 
clínica, transformando, digitalizando e tornando 
mais inteligente a gestão da infraestrutura.

Unificação e consolidação dos dados 
Em uma única plataforma digital é possível ter acesso a informações relevantes de todos 
os equipamentos, níveis de serviços e chamados, agilizando a tomada de decisões.

Maior interatividade e produtividade 
Chamados podem ser abertos, direcionados e acompanhados de maneira assertiva, 
otimizando o processo e aumentando não só a interatividade entre técnicos e unidades, 
mas também a produtividade e eficiência.

Mobilidade 
Organize, controle e traga resultados eficientes enviando, retroalimentando e priorizando 
as ordens de serviço de acordo com a criticidade do equipamento e tipo de paradas, tanto 
na plataforma web como no aplicativo.

Chamados automáticos e preditivos
Combinando com o uso de sensores (nSensor) e algoritmos de inteligência artificial 
possibilita que chamados sejam abertos, respectivamente, sem a participação do usuário 
e com base em parâmetros de funcionamento dos equipamentos, permitindo tratar 
problemas de forma rápida, antecipada e proativa.

nMonitor
nM



Monitoramento remoto e em tempo real
Com o apoio de hardware e software é possível monitorar diferentes tipos de 
ambientes, parâmetros e equipamentos, como ressonância magnética, 
tomografia computadorizada, geladeiras de vacina, freezers, câmaras de 
conservação, entre outros. 

IoT
Sensores integrados que controlam todas as variáveis capazes de afetar a vida 
útil dos equipamentos e emitem alertas e notificações de inconformidades antes 
mesmo do equipamento parar de funcionar.

Predição e proatividade 
Informações estruturadas dos dados coletados pelos sensores, permitindo 
realizar análises e agir antecipadamente na resolução das falhas e diminuir 
drasticamente as chances da ocorrência de paradas e prejuízos financeiros.  

Chamados automáticos e preditivos
Combinando com o uso da plataforma de monitoramento (nMonitor) possibilita 
que chamados sejam abertos, respectivamente, sem a participação do usuário, 
permitindo tratar problemas de forma rápida.

nSensor
nS

Monitoramento & IoT
Plataforma digital de sensoriamento e IoT para 
monitoramento à distância de diferentes tipos 
de equipamentos de engenharia clínica e 
infraestrutura.



Adaptabilidade e precisão na operação 
Utilizando recursos de robótica, a plataforma digital controla de forma automatizada e a 
distância a execução dos exames de ressonância magnética e tomografia 
computadorizada, assegurando os atributos da qualidade no cuidado do paciente. A 
tecnologia foi desenvolvida para garantir adaptabilidade e precisão na operação.

Comunicação eficiente com o paciente
Um sistema de áudio e vídeo assegura a comunicação entre operador e paciente e que 
todo processo seja realizado de forma segura sem interferir no fluxo de atendimento. 
Tudo em tempo real. 

Aumento da produtividade e otimização de recursos
A plataforma digital permite que um mesmo especialista opere mais um equipamento 
simultaneamente, tornando a gestão das agendas e dos profissionais mais inteligentes. 
Com isso, é possível ampliar a oferta de exames, priorizar atendimentos emergenciais e 
otimizar o planejamento das escalas.

Informações chaves para o negócio 
Com base em indicadores chaves, métricas e informações operacionais, disponíveis em 
um BI, é possível tomar decisões e promover melhorias nos protocolos, gerenciar os 
ciclos de atendimento, e desenvolver habilidades técnicas.

Teleoperação
Operação à distância dos equipamentos de 
ressonância magnética e tomografia 
computadorizada por meio de uma 
plataforma digital que combina robótica, 
software e acessórios.

nCommand
nC



Melhora na entrega dos resultados ao paciente 
Amplia a oferta de exames com qualidade, fomentando uma comunicação ativa entre 
especialistas e generalistas. O médico que está realizando o exame pode solicitar, a 
qualquer tempo, apoio ao revisor durante a aquisição de imagens ou na conclusão do 
laudo.

Análise e revisão de resultados 
Exames de ultrassonografia realizados na ponta por médicos generalistas e especialistas 
podem ser monitorados, analisados e revisados remotamente em tempo real, com 
objetivo de chancelar a qualidade da entrega do resultado.

Avaliação de desempenho com base em evidências
Metodologia utiliza os resultados das revisões para conhecer e medir o desempenho dos 
profissionais, aumentando a capacidade de análise e facilitando a intervenção dos 
gestores com base em evidências.

Programas de educação médica continuada
A análise orientada a dados traz evidências que podem ser aplicadas em cursos médicos 
handson, no desenvolvimento de mentorias personalizadas e na realização de reuniões 
científicas. Além de ser um modelo aplicável em Programas de Residência Médica, 
trazendo maior segurança para preceptores e residentes, além de ampliar a 
aprendizagem de forma prática e baseada em casos reais. 

Teleoperação
Transmissão em tempo real de exames de 
ultrassonografia para monitoramento, apoio 
e treinamento por meio de streaming. nVirtual

nV



Teleoperação - Pesquisa e Desenvolvimento

Dentro deste contexto apresentamos o sistema robótico de 
teleoperação para a realização de exames de ultrassonografia à 
distância. 
Uma solução disruptiva fortemente imersiva e intuitiva, baseada 
em avanços tecnológicos recentes, utilizando robôs controlados de 
teleoperação. 
A solução definitiva para exames remotos de ultrassonografia em 
qualquer parte do mundo. O médico pode trabalhar em um hospital 
central, enquanto os pacientes são diagnosticados remotamente, 
permitindo acesso a este tipo de exame em regiões remotas, 
aumentando a capacidade ofertada, gerando maior segurança de 
dados e maior rapidez do serviço. Com a solução de teleoperação 
em ultrassonografia buscamos desenvolver uma experiência 
humanizada e centrada nas necessidades do paciente, 
aumentando a eficiência de processos e gerando economia.

Acreditamos na valorização e prática da 
pesquisa científica, sendo esse um dos 
compromissos que possuímos para 
encontrar respostas que levem ao 
desenvolvimento do país, colaborando 
com a sistematização para alimentar a 
produção de conhecimento, e que 
dialogue com os problemas de uma 
sociedade real.



Termos Customizados
O laudo estruturado nativo pode ser customizado de acordo com a necessidade médica, 
é possível alterar autotextos e máscaras pensando em agilidade e acurácia.

Geração Analytics
Experiência focada em resultados. Criação de laudos estruturados, gerando padrões de 
resultados, semelhanças entre diagnósticos e coleta de dados.

Alta Performance
Cálculos automáticos e padronizações ajustadas permitem aumento de produtividade, 
garantindo a qualidade dos laudos emitidos.

Modo Off-line
Melhora o desempenho da plataforma em ambientes com instabilidade de conexão com 
a internet.

Laudos Estruturados
Uma plataforma de laudos estruturados 
para otimizar a rotina do médico radiologista

nReport
nR

+55 11 99349 9587



Reconhecimento de Voz

Vocabulário Radiológico
Solução especializada em medicina diagnóstica, restringindo o uso das palavras à 
terminologia médica, aumentando a assertividade dos laudos elaborados.

Comando de voz
Uma plataforma que aprende com a voz. Converta áudio em uma documentação 
inteligente reduzindo erros, economizando tempo e melhorando a experiência do 
médico radiologista.

Editor de Texto
Solução pronta para ser utilizada em editores de texto externos, basta posicionar o 
cursor do mouse e iniciar a gravação do áudio. Facilidade, agilidade e usabilidade.

Compatibilidade Multimarca
A plataforma é compatível com qualquer microfone, incluindo atalhos para utilização 
do SpeechMike®, além de suportar sistemas operacionais Mac OS® e Windows®.

Um produto 100% nacional que utiliza IA 
para agilizar o trabalho dos médicos. 
Tecnologia própria desenvolvida por 
médicos radiologistas para médicos 
radiologistas.

contato@iarahealth.comwww.iarahealth.com +55 48 99662 2498



+55 11 2504 7676

Matriz São José dos Campos

+55 11 2504 7677
Filial São Paulo

Baixe nosso catálogo

contato@ionic.health

www.ionic.health


