
Soluções Integradas para Saúde



VEUS Saúde tem as soluções e 
estamos Unidos Contra o Coronavírus

.



Solução idealizada para atender laboratórios 
de análises clínicas de porte micro, pequeno ou médio 

propiciando aumento de faturamento utilizando a sua 
estrutura já existente.



Veus Saúde Teste Laboratorial Portátil 
Agregando Valor ao seu Laboratório

• Sistema Integrado de gestão e atendimento do cadastro do 
paciente até o laudo. Web e APP com marca do seu laboratório.

• Os laboratórios de análises clínicas poderão atender clínicas, 
centros médicos, consultórios médicos e hospitais.

• Redução do tempo de liberação do resultado com emissão do 
laudo certificado digitalmente com seu logo.

• Aumento da produtividade no atendimento e na coleta 
domiciliar melhor nível de serviço no seu laboratório.

• A melhoria da rentabilidade com aumento do ticket, aumento 
do particular e fortalecimento do atendimento domiciliar.

• Solução integrada de pagamento com cartões de crédito e 
débito.

• Participar da única rede de coleta integrada para 
atendimentos empresariais trazendo mais negócios para seu 
laboratório.

A solução completa para 
aumentar a oferta de 

serviços e aumento do ticket 
do paciente 



Unidos contra o coronavírus
Faça parte do projeto

Campanha unidoscontraocoronavirus.com.br

É uma campanha realizada pela iniciativa PRIVADA, a partir de grupo 
de empresários que tem o claro propósito de AJUDAR a cuidar dos 
profissionais de saúde que estão na linha de frente no enfrentamento 
do CORONAVÍRUS, com a ação.

Para ajudar os laboratórios nessa campanha, a Veus, organizou a 
campanha, está captando patrocínios e cadastrando esses 
laboratórios para atuar nas ações. Além disso disponibiliza os testes 
rápidos (anticorpos IgG e IgM) e a tecnologia para gerenciar os 
atendimentos, dar acesso aos laudos e o painel COVID-19, para 
acompanhamento da pandemia.

PORTA VOZ NACIONAL
Dr. Claudio Luiz Lottenberg

Instituto Coalizão Saúde
Presidente do Conselho de Administração da 
Sociedade Israelita Brasileira Albert Einstein

https://vimeo.com/405849813


Como ajudaremos os profissionais de saúde!
• Campanhas são GRATUITAS. 
• Empresas locais patrocinando as ações da Campanha com o 

teste melhorando a situação dos profissionais da saúde publica 
que estão na linha de frente do combate ao Covid-19!

• As campanhas são aprovadas pelas secretarias de saúde 
municipais e com empresas locais.

• Laboratórios de análises clínicas, locais, que aderiram à 
campanha irão realizar os testes dentro das normas e diretrizes 
da ANVISA (RDC 302/2005), registrado no CNES e que seja 
participante do programa de Controle de Qualidade Externo.

unidoscontraocoronavirus.com.br

Unidos contra o coronavírus
Faça parte do projeto

https://vimeo.com/406199393
https://vimeo.com/405862126


Teste Laboratorial Portátil 
feito sob medida para cada Empresa 

Conectamos seu laboratório à inúmeras empresas.

Todas as Empresas podem solicitar testes rápidos para 
os funcionários através de telefone, Whatsapp, e-mail ou 
nosso site. 

Novos negócios e receita para os laboratórios parceiros, 
alinhados com a agenda e modelo de atendimento 
personalizado para a empresa solicitante.

Seja no prédio, drive-thru, na residência dos 
funcionários da empresa ou uma combinação destas 
formas, para que saibam como estão seus funcionários.

E temos muitos outros testes rápidos que podem ampliar 
ainda mais a rentabilidade do seu laboratório.

Todas as etapas do procedimento técnico são sempre realizadas por Laboratório de 
Análises Clínicas, parceiro da Veus, devidamente registrado no CNES, licença da ANVISA 
e que seja participante do programa de Controle de Qualidade Externo.

testelaboratorialempresa.com.br
(21) 3005-3702 

A solução completa para 
aumentar a oferta de serviços e 

aumento do ticket do paciente 



Teste Laboratorial Portátil 
feitos no Domicilio do paciente

Aumentando a visibilidade do seu laboratório para novos 
pacientes, com uma central de agendamento de coletas 
com reservas ON-LINE. 

Nossa equipe fazendo o agendamento entre o paciente e 
o laboratório parceiro. Sendo feito na data e hora 
desejada a coleta domiciliar do teste de Covid-19.

Temos muitos outros testes rápidos que podem ampliar 
ainda mais a rentabilidade do seu laboratório.

Seu Laboratório pode ser parte desta solução!!

testelaboratorialportatil.com.br
(21) 3005-3702  

Todas as etapas do procedimento técnico são sempre realizadas por Laboratório de 
Análises Clínicas, parceiro da Veus, devidamente registrado no CNES, licença da ANVISA 
e que seja participante do programa de Controle de Qualidade Externo.

A solução completa para 
aumentar a oferta de serviços e 

aumento do ticket do paciente 



Teste Laboratorial Portátil 
Convergindo todos os resultados para o 

Painel Nacional SBAC

Dashboard para uma avaliação cientifica e nacional dos 
resultados e políticas públicas.
• Plataforma científica possibilitando Estudos 

epidemiológicos.
• Essencial para auxiliar em medidas de saúde pública 

com o Ministério da Saúde.
• Acompanhamento do avanço da epidemia, por estado, 

cidade, localidade e etc.
• Acesso a Institutos de Pesquisa, Universidades e 

especialistas (blog, chat, posts e etc).Seu laboratório contribuindo com 
informações para a saúde do Brasil

painelnacionalsbac.com.br



Temos muitos outros testes rápidos 
disponíveis para ampliar ainda mais a 

rentabilidade do seu laboratório

Muito além do COVID-19...



Em 7 passos...Veus Saúde TLP funcionando no SEU Laboratório
passo a passo...

Inscrição no 
VS TLP e já 

recebe o Kit 
inicial

Chega no seu laboratório 
com o Kit VS TLP e Assiste 
aos vídeos de tutoriais

Faz o procedimento de controle 
de qualidade integrado na 

plataforma e define preços

Coloca o material de marketing 
no seu posto de coleta e aguarda 
a chegada do primeiro cliente 

Fazer uma pequena 
admissão, escolhe os testes, 

define a forma de pagamento 
e recebe o pagamento do 

cliente;

Inicia a execução 
dos testes rápidos

Resultados obtidos serão 
registrados diretamente na 

plataforma

Responsável técnico confere e 
confirma o resultado, assina 

digitalmente e liberando o Laudo 

Cliente recebe 
o Laudo 

Certificado
Com o logo do 

seu laboratório

Kits Qualidade Marketing Admissão Exame Resultado Laudo

Treinamento em 7 min. 

https://vimeo.com/389798062/73de8195ce


Prezado Carlos, seu 
Laudo está disponível, 

acesse aqui

Após contrato assinado, você recebe o KIT 
Inicial, cadastramos e treinamos seus 

colaboradores em minutos e 
você já começa a atender seu cliente com 

testes e laudos rápidos



Veus Saúde Teste Laboratorial Portátil
Plataforma Digital

Uma plataforma inovadora, intuitiva, simples de 
usar para que o processo de atendimento seja 
facilitado e produtivo, dando maior agilidade e 
conforto para o seu atendimento e para o seu 
paciente, aumentando a fidelização dele com a 
seu laboratório.

Serviço de Teste Laboratorial Portátil (TLP) é 
acessível pela WEB (celular, tablet ou 
microcomputador) e serviços via APP 
(resultados, coleta e etc).

Totalmente Paperless.

A solução completa para 
aumentar a oferta de serviços e 

aumento do ticket do paciente 



Veus Saúde Teste Laboratorial Portátil
Seus Laudos disponíveis eternamente

Disponibiliza de forma integrada os laudos dos 
testes rápidos e de demais exames, para os 
pacientes, seus médicos e as empresas 
envolvidas, na Web e no App conforme 
consentimento do paciente.
• Seus laudos, nunca expiram (sempre 

disponíveis).
• Todos os laudos são certificados digitalmente 

e possuem a marca de seu laboratório, seguem 
os padrões recomendados pelo PNCQ e SBAC

• APP mobile, personalizado com a identidade 
visual do seu laboratório para médicos e 
pacientes.

A solução completa para 
aumentar a oferta de serviços e 

aumento do ticket do paciente 



A solução completa para 
aumentar a oferta de serviços e 

aumento do ticket do paciente 

Veus Saúde Teste Laboratorial Portátil 
APP VEUS Saúde

O APP impulsiona o conceito de Coleta 
Compartilhada dando conforto e praticidade para 
os pacientes.
Nosso aplicativo de uso exclusivo pelos pacientes, 
possibilita que escolher facilmente o laboratório 
na região que atendem às suas necessidades.
APP mobile, personalizado com a identidade 
visual do seu laboratório para médicos e 
pacientes.Dengue R$ 80,00

Sífilis R$ 90,00

Laboratório Lab1

Tempo Médio 45 min.
Dinheiro / Crédito / Débito

iSolicitar Serviço

Dengue R$ 75,00
Sífilis R$ 92,00

Labor Lab2

Tempo Médio 55 min.
Dinheiro / Débito

iSolicitar Serviço

Filtrar

Dengue; Sífilis



Veus Saúde Teste Laboratorial Portátil
Controle de qualidade integrado

Inclui o controle de qualidade do Programa Nacional de 
Controle de Qualidade (PNCQ), que valida o  teste e os 
resultados de controle de qualidade obtidos nos 
procedimentos realizados na sua unidade de atendimento 
Incluso:
• Licença de uso do controle de qualidade PNCQ.
• Controle de qualidade integrado ao PNCQ.
• Gestão da Qualidade em plataforma digital.
• Etiquetas TLP garantindo segurança ao paciente e 

controle do Laboratório.

A solução completa para 
aumentar a oferta de serviços e 

aumento do ticket do paciente 



Temos uma série de testes em nosso KIT inicial e 
podemos reestruturar isso conforme demanda da 
sua região, dispondo de Testes com metodologia 
rápida:
Coronavírus (COVID-19) Dengue Igg/IgM, HAV 
IgG/IgM, HbsAG, Sífilis/HIV HCV, Influenza A+B, PSA 
e outros, no total já possuímos 20 tipos de testes 
disponíveis para a plataforma VEUS TLP .

Veus Saúde Teste Laboratorial Portátil
Testes disponíveis

A solução completa para 
aumentar a oferta de serviços e 

aumento do ticket do paciente 



Veus Saúde Teste Laboratorial Portátil
Testes disponíveis

Teste Rápido Coronavírus (COVID-19)
Teste Rápido Chikungunya
Teste Rápido Dengue Ab e Ag
Teste Rápido Dengue Igg/IgM
Teste Rápido Dengue NS1
Teste Rápido H. Pylori
Teste Rápido HAV IgG/IgM
Teste Rápido HbsAG
Teste Rápido HCV
Teste Rápido HIV
Teste Rápido Influenza A+B
Teste Rápido Malária
Teste Rápido PSA
Teste Rápido Rotavirus/Adenovirus
Teste Rápido Sangue Oculto
Teste Rápido Sífilis
Teste Rápido Sífilis/HIV
Teste Rápido Troponina Cardíaca
Teste Rápido Zika

Estamos trabalhando para ampliar o volume de testes rápidos disponíveis no mercado 
brasileiro, sempre observando o registro na ANVISA e a qualidade do produto.

Em fase final de liberação: 

• Drogas de Abuso (ANFETAMINA, 
BARTITÚRICOS, METAFETAMINA, 
BENZODIAZEPÍNICOS, MOR/OPI, ECTAZY, 
PROPOXIFENO, ANTIDEPRESSIVOS 
TRICÍCLICOS, TETRAHIDROCANABINOL, 
FENCICLIDINA, METADONA, COCAINA) 

• Painel de Cardio
• Painel Diabetes
• Painel Obesidade

A solução completa para 
aumentar a oferta de serviços e 

aumento do ticket do paciente 



Veus Saúde Teste Laboratorial Portátil
Logística VEUS para entrega dos testes

A gestão do consumo dos Testes é de nossa 
responsabilidade, sendo automática a reposição 
dos Kits consumidos.

Ressuprimentos são de responsabilidade da 
VEUS, Pedido automático – Nós sabemos 
exatamente quando e quais produtos devemos 
enviar para o seu ponto de atendimento Veus 
Saúde TLP.  

Estoque é consignado (exceto COVID-19) sendo 
assim, o laboratório pagará pelos exames que 
forem efetivamente realizados.

Logística especializada em transporte de material 
biológico.

A solução completa para 
aumentar a oferta de serviços e 

aumento do ticket do paciente 



Veus Saúde Teste Laboratorial Portátil
Kit de Marketing para ponto de atendimento

Você recebe nosso Kit inicial, que inclui tudo que precisa 
para fazer a divulgação do SERVIÇO DE TESTES 
RÁPIDOS em seus pontos de atendimento e 1 Tablet para 
a empresa. 

Cada Ponto de atendimento recebe um primeiro Kit com:

• 2 Cartazes
• 5 Mobiles
• 10 Stoppers
• 5 Adesivos de porta

• 1 Display de acrílico A6 para balcão
• 1000 Flyers A6 do tipo take one

Desenvolveremos materiais específicos conforme 
demanda focados em exames

Alguns desses materiais podem 
permitir personalização com o logo 

da sua empresa

A solução completa para 
aumentar a oferta de serviços e 

aumento do ticket do paciente 



Veus Saúde Teste Laboratorial Portátil
Treinamento na plataforma e no uso dos testes

Nosso sistema é fácil de usar e dispomos, 
diretamente na plataforma, vídeos e manuais para 
esclarecer qualquer dúvida no uso do mesmo. E 
ainda temos nosso CHAT, VEUS ZAP, EMAIL e 
telefone 24 x 7.

Assessoria Científica e Operacional.

Clique para ver nosso 
treinamento (7 min) 

A solução completa para 
aumentar a oferta de serviços e 

aumento do ticket do paciente 

https://vimeo.com/389798062/73de8195ce
https://vimeo.com/389798062/73de8195ce


Atendimento por Equipe Especializada 

• Canais de atendimentos: Telefone,  Chat, E-
mail, Whatsapp;

• Plantão 24 horas do call center para 
unidades hospitalares e coleta domiciliar;
• +55 21 3005-3702
• +55 21 97509-0558 no WhatsApp

A solução completa para 
aumentar a oferta de serviços e 

aumento do ticket do paciente 



Veus Saúde Teste Laboratorial Portátil
Detalhamento do Kit de Boas Vindas

Investimento Veus:
• Material de Marketing (mobile, stoppers, folder, banner, 

adesivo).
• Tablet para suporte a coleta domiciliar.
• Certificação digital do seu RT para aprovações de resultados.
• Licença de sistemas e do APP customizado para o Laboratório 

e seus pacientes.

• Painel VEUS Saúde TLP para suas unidades.
• Licenças de uso do controle de qualidade, da plataforma digital 

VEUS TLP e do APP VEUS.
• Central de marcação de exames domiciliar e empresarial.
• R$ 5.000 em testes consignados exceto o COVID-19. Este 

último pago 50% de entrada e o restante em até 15 dias, 
dependendo das negociações.

A solução completa para 
aumentar a oferta de serviços e 

aumento do ticket do paciente 



A solução completa para 
aumentar a oferta de serviços e 

aumento do ticket do paciente 

Veus Saúde Teste Laboratorial Portátil
Detalhamento da Negociação

• Reposição de testes via estoque 
consignado.

• O Laboratório assina um Contrato de 
Exclusividade para Testes Laboratorial 
Portátil, com validade de 12 meses.

• Tabela de Preço diferenciada compondo 
melhoria de rentabilidade. 



A solução completa para 
aumentar a oferta de serviços e 

aumento do ticket do paciente 

Veus Saúde Teste Laboratorial Portátil
Detalhamento da Negociação

Pedido dos Testes. Após a assinatura deste Contrato, o Comprador irá receber um pacote inicial de Testes em 
consignação à sua escolha (excetuando-se o Teste para detecção do COVID-19), no valor equivalente a 
R$5.0000,00 (cinco mil reais) considerando o preço de cada Teste conforme mencionado neste instrumento. Os 
Testes serão entregues pela Veus TLP ao Comprador no endereço do Comprador indicado em seu cadastro no 
Sistema.
Vigência. O presente Contrato deve permanecer em vigor por prazo indeterminado, podendo ser rescindido por 
qualquer das Partes (desde que adimplentes) mediante aviso por escrito com antecedência mínima de 90 (noventa) 
dias da data da referida rescisão, sem que qualquer indenização seja devida por uma Parte à outra. 
Independentemente da rescisão imotivada nos termos deste item, as Partes deverão cumprir suas respetivas 
obrigações após a notificação sobre rescisão integralmente, sob pena de serem aplicadas as multas contratuais 
correspondentes, inclusive no que diz respeito a obrigações que devam ser cumpridas após a data de rescisão.
Rescisão Automática. Fica acertado que, caso a média do valor do Preço para cada período de três meses 
(renovado mensalmente) seja inferior a R$5.000,00 (cinco mil reais) a qualquer momento, este Contrato será 
considerado automaticamente rescindido, devendo apenas serem cumpridas as obrigações então em aberto 
quanto ao pagamento pelos Testes utilizados no período, sem qualquer penalidade de uma Parte à outra.
Caso de Rescisão. Sem prejuízo do disposto nos itens anteriores, este Contrato poderá ser rescindido a qualquer 
tempo mediante notificação por escrito com antecedência mínima de 10 (dez) dias nas seguintes hipóteses:

(a) descumprimento contratual não remediado dentro do prazo de até 5 (cinco) dias;
(b) atraso do pagamento do Preço;
(c) caso a Veus TLP entenda não haver condições de continuar com o cumprimento das obrigações;
(d) requerimento, homologação ou decretação de falência ou do benefício de recup. judicial da outra Parte.



A cada 100 caixas de Testes 
HIV consumidas, no Estado 
do Rio de Janeiro, 1 caixa de 
Testes HIV será doada ao 
Hospital Universitário 
Gaffrée e Guinle em conjunto 
com a licença de uso da 
plataforma digital  VEUS  
Saúde TLP.



Soluções Integradas para Saúde

mailto:renato.Fernandez@veus.com.br
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