
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA



APRESENTAÇÃO

A HORIZON é uma empresa que desenvolve tecnologias para 
inovar o mercado. Criar soluções de grande impacto positivo é 
o que nos move.

Cada integrante do nosso time incorpora e traz consigo o 
espírito da inovação e do empreendedorismo para dentro e 
fora da empresa. “Buscamos entregar mais do que serviços ou 
produtos, nosso foco é entregar soluções!” Quer seja através de 
um software ou de um hardware, entendemos que o maior 
resultado para a empresa virá através da satisfação de cada um 
dos nossos clientes. 

Acreditamos no sucesso através do trabalho e que alcançar o 
topo é uma questão de tempo para aquele que tem foco, 
dedicação e conduz as suas relações do mercado com ética e 
responsabilidade.



A Criatividade e a Inovação traduzem-se na 
exploração bem-sucedida de novas idéias, 

essenciais para sustentar a competitividade e 
a geração de riquezas.

Um país, uma empresa ou qualquer outra 
organização que almeje manter-se à frente de 

seus competidores, precisará de sistemas 
inovadores e criativos.



Onde Estamos

Estamos presentes em mais de 40 municípios 
espalhados por 10 estados pelo país. Contamos 
com uma cadeia de aproximadamente 7.800 Agentes 
de Saúde que utilizam a nossa plataforma 
diariamente aumentando sua produtividade e gerando 
benefícios para a gestão da saúde pública. Ao todo são 
mais de 2.000.000 de indivíduos cadastrados e 
assistidos pelas nossas ferramentas.

Mais do que propostas, possuímos experiências e 
comprovações de ganhos nos resultados para compartilhar.



Nosso Time

Consultoria 
Especializada

Acompanhamento constante das 
equipes de cada cliente feito por 

técnicos especialistas em TI para saúde.

Suporte Técnico
Rotinas diárias de atendimento ao 

cliente são realizadas por nossa 
equipe de consultores técnicos.

Desenvolvedores

Equipe própria de Analistas de 
Sistemas desenvolvem e fazem 

as manutenções corretivas e 
evolutivas de nossas 

plataformas.



Nossas
Tecnologias
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O espírito inovador é lastro para 
todas as investidas da Horizon no 
cenário de negócios em que 
transitamos. 

Algumas dessas práticas e conceitos 
estão representadas no dia a dia da
empresa através de:

 Núcleo Interno de Inovação;

 Cafés Tecnológicos;

 Investimento em Startup;

 Incubação de projetos;

 Desenvolvimento de produtos.

ANDROID

JAVA

PYTHON

JAVASCRIPT

REACT
PHP

ANGULAR



Nossos Produtos

RADAR
COVID-19



Gerir a Atenção Básica de Saúde nunca 
foi tão fácil!
Possuímos no nosso acervo uma excelente plataforma de gestão para 
Atenção Básica de Saúde. Através dela fazemos a convergência de 
dados da população obtidos em campo pelos Agentes Comunitários 
de Saúde e integramos aos dados de utilização das Unidades Básicas 
de Saúde - UBS. 

Dessa forma geramos para os nossos clientes uma enorme teia de 
informações da sua população assistida que garante aos gestores 
fundamentação e indicadores reais para a tomada de decisão no 
âmbito da Saúde Pública.



Plataforma desenvolvida com foco nos departamentos de 
vigilância epidemiológica, que tem seu foco voltado para as 
atividades dos Agentes de Combate às Endemias. 

Desse modo os ACE's recebem tablets e inserem todas as 
informações das suas atividades de campo no aplicativo 
exclusivo, sincronizando de imediato as informações de 
produtividade para os seus gestores. Eficiência e controle no 
combate às endemias!



A plataforma Visita do Bem permite que familiares recebam 
ligações de vídeo, dos pacientes internados, nos horários 
estabelecidos pelo hospital para diminuir a distância, acesso 
imediato aos boletins médicos do paciente e um espaço para 
ouvir o seu cliente e entender quais pontos do seu serviço 
precisam ser aprimorados.

O módulo hospitalar entrega a possibilidade de maior controle 
durante a gestão dos leitos, permitindo que você cadastre 
pacientes e internações por COVID-19, visualize e edite-os a 
qualquer momento.

Acompanhamento familiar e hospitalar!
Receba ligações de vídeo e atualizações dos boletins médicos
dos pacientes internados!



A plataforma Tele Saúde permite o agendamento e realização de 
tele consultas integradas aos atendimentos realizados pelas 
Unidades Básicas de Saúde por meio de videoconferência. 

Através da plataforma o profissional de saúde registra as 
evoluções clínicas dos pacientes, prescreve medicamentos e 
solicita exames de forma online.

A telemedicina ao seu favor! 



Dentro dessa plataforma você poderá criar quantos formulários 
quiser e, caso necessário, poderá criar grupos para organizá-los de 
acordo com o seu interesse.  Lá você também terá acesso ao menu 
Relatórios, onde poderá conferir o andamento das respostas e as 
estatísticas de cada um dos seus formulários ativos.

Ideal para geração de Pesquisa de Satisfação, Avaliação de Desempenho e 
Pesquisa de Beira de Leito.

Ouvir o seu cliente nunca foi tão fácil!
Tudo que você precisa para saber o que seu cliente pensa sobre o 
seu negócio.



Plataforma desenvolvida com foco na gravação de podcasts de forma 
gratuita. Com o PodFX é possível gravar quantos podcasts você desejar, 
convidar até 4 pessoas para gravar com você e fazer download dos 
episódios quando e onde quiser, com áudios unificados ou separados 
por convidados.

Unimos as melhores funcionalidades para te proporcionar a melhor 
experiência de gravação, como a Pauta, que permite que você organize 
suas ideias em um só lugar e que os convidados acompanhem em 
tempo real o andamento da gravação, e o chat, permitindo a interação 
dos integrantes sem comprometer o áudio.

A melhor plataforma para gravar 
o seu Podcast!



RADAR
COVID-19

A plataforma RADAR COVID permite a realização de cadastro dos 
casos de COVID-19, caso positivados, ativos, recuperados ou 
óbitos e acompanhamento da evolução dos casos no seu 
município em tempo real.

De forma simples, realize também fichas de acompanhamento 
online dos pacientes positivados cadastrados pelos profissionais 
de saúde do seu município.

Monitore os casos do COVID-19 no seu 
município em tempo real!



A plataforma ASSIST® transforma todo o trabalho manual e 
burocrático dos formulários impressos de cada prontuário SUAS 
em uma prática moderna, inteligente e eficiente para o 
ambiente do assistencialismo social. A mesma permite que 
todos os dados, que anteriormente seriam registrados e 
catalogados manualmente no caderno do prontuário SUAS, 
possam ser criados, editados e armazenados em formulários 
digitais e on-line.

Dessa maneira se torna muito mais fácil e intuitivo o 
preenchimento de cada ficha do atendimento ao cidadão e a 
busca de dados registrados.

Inovação na informatização das Unidades 
Assistenciais espalhadas pelo Brasil!



Nossa Estrutura
Empresarial

Escritório Sede
Sala de Reuniões
Lounge Horizon



Equipe própria de Desenvolvimento e TI
Atendimento e Suporte aos clientes

Produção compartilhada e sem paredes



Sede Empresarial:
Avenida Tancredo Neves, 1543

Edf. Garcia D’Ávila, salas 201 e 202
Caminho das Árvores, Salvador/BA

CEP: 41.820-021

Contatos:
+55 71 3342 6700

+55 71 99407 7001

contato@hrzon.com.br
www.hrzon.com.br

@hrzon.it

Contatos


