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A capacidade dos pacientes em seguir os planos de 

tratamento de forma ideal é frequentemente comprometida 

por mais de um fator e os Programas de Suporte ao Paciente 

(PSPs) podem endereçá-los por meio dos serviços oferecidos:

• Orientações e resolução de dúvidas dos 
pacientes, cuidadores e profissionais da saúde;

• Monitoramento de eventos adversos aos 
medicamentos;

• Apoio para realização de exames e aplicações  
de medicamentos;

• Visitas presenciais e virtuais de profissionais 
da saúde, etc.

Cadastro

Possibilidade de 

cadastro por meio 

de multicanais

Diagnóstico

Ecossistema digital de 

saúde, permitindo 

conectar os stakeholders 

e apoiar um diagnóstico 

precoce

Consentimento 

informado

Gestão do consentimento 

informado por meio dos 

canais disponíveis

Acesso

Verificar o acesso e a 

elegibilidade, 

habilitando os recursos 

de suporte ao paciente

Serviços e suporte

Serviços e atividades 

personalizados de 

suporte ao paciente

Rede de cuidados

Interações com 

hospitais, clínicas e 

laboratórios que 

prestam serviços, por 

meio de sistemas de 

interface dos 

processos

Engajamento 

contínuo

Criar experiências 

digitais específicas e 

ferramentas de 

engajamento

Gerenciamento de 

comunicações 

Gerenciamento de 

comunicações com o 

paciente e a rede de 

atendimento

Experiência do paciente 

Gerenciar os dados do 

paciente em uma única 

estrutura para 

compreender e melhorar a 

sua experiência

Monitoramento

Suporte contínuo do 

paciente com 

pesquisas de 

satisfação dos serviços 

oferecidos

Os programas de suporte ao paciente no 
engajamento dos pacientes pelo autocuidado

O engajamento do paciente é a chave para a otimização de sua 

jornada e as soluções digitais ajudarão a alcançar esse objetivo



Proposta de valor clara para todos os 

stakeholders

Todos os stakeholders devem 

entender a relevância do PSP e seus 

diferenciais.

Tecnologias e atendimento 

personalizado

Equilíbrio entre tecnologias robustas e 

atendimentos humanizados.

Capacitação constante das equipes

Treinamentos sobre as patologias e os 

produtos envolvidos no PSP, 

atendimento de pacientes, além de 

farmacovigilância para o correto 

reporte de eventos adversos em 

tempo adequado.

Serviços

Benefícios que contribuam para 

acesso e adesão ao tratamento, 

além de engajamento dos 

stakeholders.

Cumprimento de regulamentações e 

compliance

A confidencialidade dos dados dos 

pacientes deve ser mantida e as leis 

devem ser respeitadas. A LGPD gera 

adaptações importantes aos PSPs.

Engajamento dos prestadores de 

serviço

Todos os prestadores de serviço 

devem estar alinhados com as regras 

e proposta do PSP.

A Deloitte pode contribuir para a melhora dos programas de 
suporte ao paciente

Fatores de sucesso devem ser compreendidos e avaliados constantemente para que o PSP seja 

aderente aos novos cenários do mercado
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Nossos diferenciais

• Experiência no setor de saúde e PSP: a Deloitte é uma das maiores firmas fornecedoras de 

soluções em Life Sciences & Health Care ao redor do mundo.

• Equipe multidisciplinar: nossa equipe é composta por profissionais experientes, 

especializados na área da saúde, atendimento ao paciente, soluções para atendimento, 

operações de suporte ao paciente e compliance médico.

• Conhecimento em processos, riscos e controles: amplo conhecimento e experiência em 

avaliação de riscos para PSPs, com o desenvolvimento de ferramentas próprias para 

suportar e acelerar o mapeamento, análise e recomendações para os processos e controles. 

http://www.deloitte.com/

