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Roche desenvolve aplicativo exclusivo para profissionais de saúde 

 

O Diálogo Roche Mobile tem como principal objetivo facilitar a prática clínica do médico, 

compilando diversos recursos necessários no smartphone ou no tablet 

 

A Roche acaba de desenvolver o aplicativo Diálogo Roche Mobile, voltado para médicos de 

todo o País, além de outros profissionais da saúde. Disponível para as Android e iOS 

em tablets e smartphones, a novidade tem como objetivo facilitar a prática clínica do médico. Este é 

o segundo aplicativo da Roche para o segmento da saúde. O primeiro é o “Saúde + Fácil”, 

desenvolvido para beneficiar pacientes das áreas terapêuticas de oncologia, 

hematologia,  reumatologia e neurologia que precisam encontrar centros de infusão, dispensação e 

farmácias do programa “Aqui tem farmácia popular”, dentre outros serviços. 

  

Além de oferecer informações sobre os produtos da Roche, o novo aplicativo Diálogo Roche 

tem como recursos a cobertura de congressos e eventos da área da saúde, podcasts, videocasts, 

bulário completo de medicamentos, interações medicamentosas, cadastro internacional de doenças, 

calculadoras, esquemas terapêuticos, solicitação de artigos e referências bibliográficas e reportes de 

farmacovigilância. Em breve serão oferecidos também e-book e imagens de diagnósticos. 

  

“O aplicativo é uma extensão do portal de educação científica da Roche e reúne conteúdos e 

serviços exclusivos que contribuem para a prática clínica dos mais de 21 mil profissionais 

cadastrados. Foi desenvolvido para facilitar a prática clínica e o dia a dia dos profissionais de saúde”, 

destaca Flávio Zemella, diretor de Desenvolvimento de Negócios da Roche Brasil. O portal Diálogo 

Roche, segundo resultado de pesquisa Datafolha divulgada em janeiro deste ano, é referência na 

área de educação médica. 

  

Além do portal na Internet (www.dialogoroche.com.br/) e do novo aplicativo, o Diálogo 

Roche também está presente no Facebook (www.facebook.com/dialogoroche), no Twitter 

(www.twitter.com/dialogoroche) e Youtube (www.youtube.com/dialogoroche). 
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Caso necessite de alguma informação adicional ou para agendamento de entrevistas, entre em 

contato com a assessoria de imprensa da Roche:  

 

Imagem Corporativa 

Cristiane Barbieri – (11) 3526-4560 

cristiane.barbieri@imagemcorporativa.com.br  

 

Fernanda Santos – (11) 3526-4571 

fernanda.santos@imagemcorporativa.com.br 
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