
MOBILE HEALTH CARE
GESTÃO EFICAZ DA SAÚDE DOS COLABORADORES



Sistema para a gestão de saúde, com foco no 
acompanhamento do quadro de saúde dos 
colaboradores e controle da COVID-19

Objetivo



Visão Geral da Solução

▪ Informe diário de autoavaliação de saúde

▪ Triagem dos colaboradores com sintomas da COVID-19

▪ Orientação e encaminhamento dos colaboradores suspeitos

▪ Acompanhamento do quadro de saúde dos colaboradores

▪ Mapeamento da evolução da doença na organização

▪ Registro das ações adotadas em relação a cada colaborador

▪ Acompanhamento da situação geral

▪ Dashboard com indicadores de monitoramento



EXEMPLO DE FUNCIONAMENTO

1) Os colaboradores preenchem
uma autoavaliação diária de 
saúde (celular / tablet / PC)

2) Os profissionais de saúde
analisam as informações

produzidas

3) São registradas evidências, 
testagens, condutas e outros 

procedimentos



Principais Benefícios

Reconhecimento Interno e Externo

Funcionários e clientes sentem-se cuidados e 
protegidos por organizações que adotam
ferramentas de prevenção

Consolidação Automática de Dados
Os dados de saúde são automaticamente
consolidados e apresentados em
relatórios detalhados e dashboards

Segurança da Informação

O Mobile Health Care atende às exigências da LGPD 
(Lei Geral de Proteção de Dados) e de leis 
internacionais de segurança da informação

Detecção Precoce

O Mobile Health Care viabiliza a detecção rápida
de anomalias, reduzindo o risco de disseminação

da COVID-19 na organização

Redução de Riscos Operacionais
O seu negócio não pode parar: atitudes

preventivas minimizam o impacto da 
COVID-19 nas operações

Redução de Riscos Trabalhistas

O MHC viabiliza a ampla documentação das 
condutas adotadas, testagens realizadas, etc, 

reduzindo riscos trabalhistas,
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Conte Com App 

Personalizado

O Mobile Health Care pode ser liberado na forma 

de um aplicativo exclusivo para a sua organização, 

facilitando a localização e fortalecendo a sua

presença digital

SUA MARCA AQUI



Av. Getúlio Vargas, 1420 - 16º andar
Savassi - 30112-024 - BH - MG 
+55 31 3514-9662

www.mobilehc.com.br

Mobile Health Care Suporte Técnico

Francisco Macedo Sr.
+55 31 98013-0999

Paulo Neuenschwander
+55 31 98802-9040

Roberto Rocha
+55 31 98437-6224

comercial@mobilehc.com.br

Comercial

MHC Help Center
http://bit.ly/mhc-helpcenter

+55 31 2341-0686

suporte@mobilehc.com.br
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