
Plataforma Integrada de 
Gestão de Saúde



As escolas precisam reabrir, os serviços essenciais
precisam continuar abertos, as empresas precisam
retomar suas atividades.



Como fazer a scoragem e 
matriz de risco?

Comprei um protocolo médico, 
como garantir a aplicabilidade?

Como mapeio os riscos na 
minha equipe?

Como estruturo o processo de 
contact tracing?

Como integro programas de 
telesaúde com meus 
protocolos?

Como acompanho a 
evolução de um caso 
confirmado?

Como conduzo um caso 
suspeito?

Como gerencio um programa 
de testagem?

Como viabilizo FAQ e 
protocolos para acesso 
pelos funcionários?

Como respondo as dúvidas dos 
meus funcionários?



A gestão eficiente dos 
protocolos de segurança
e retomada é essencial
para continuidade dos 
negócios.



Centralize 
em um 
único ambiente
todas as 
suas iniciativas.



Cadastro de pessoas, 
por meio de integração 
sistêmica ou carga

Segmentação e scoragem
por meio da coleta de dados 
e respostas de formulários 
sobre histórico médico e 
coabitantes.
Claridade no mapa de risco 
da empresa.

Check-in periódico
antes da vinda à 
empresa, com 
orientações sobre 
procedimentos em 
caso de desvio.

Contact tracing: busca ativa 
para casos confirmados, 
permitindo a empresa o 
acompanhamento preventivo. 
Sistema de “grafos” e 
formulários direcionados.

O Software funciona
com um hub



Histórico: guarda de 
histórico e dados 
relativos aos eventos 
decorridos, identificando 
distorções de padrão.

Monitoramento: protocolos de 
monitoramento permitem a empresa 
realizar o acompanhamento do 
quadro clinico do colaborador.

WebApp: Reflete o protocolo configurado pela empresa. Interface amigável, 
responsiva, que permite o colaborador acessar de qualquer lugar as orientações 
da empresa, alertar sobre eventual contaminação e sinalizar eventos como 
viagens e familiares com COVID-19.



Mapa de risco
e status dos funcionários atualizado.

Configuração de protocolos que guiam
cada etapa das interfaces com usuários.

Coleta e armazena dados, permitindo
gerenciamento dentro dos protocolos
estabelecido e uso em eventual auditoria
ou fiscalização.

Interface com fornecedores: sistema
aberto para trabalhar com vários
protocolos, centros de testes e
estruturas médicas.

Visão Estratégica



Visão Gestão Diária

CRM para comunicação, com
configuração e disparo automático das
mensagens para cada etapa, ações de
endomarketing, respostas de evento de
crises e gestão de toda a comunicação
com usuários.

Resultado de check-in período, leitura de
temperatura, segmentação: respostas
direcionadas pelo sistema.

Extração de dados e integração com
sistemas de Recursos Humanos

Concentra informações evitando e-mails,
whatsapp e dados fora do sistema de
saúde.



Gestão de protocolo médico, ficha
médica, triagem, resultado de
exames, acompanhamento domiciliar,
guarda digitalmente histórico.

TELESAUDE
Viabiliza integração com opções
de atendimento médico e psicológico

Visão Clínica Médica



Visão Usuário

Interface com o público para
acompanhamento e comunicação:
WebAPP responsivo, para uso no
Desktop ou Celular.

Conecta o funcionário aos protocolos,
linha de comunicação e permite link
com telesaúde.

Check-in periódico, comunicação de
eventos

Acesso a FAQ e comunicados da
empresa

Pode ser personalizado com a
identidade visual da empresa.



LGPD – sistema 
cumpre com as 

regras de 
privacidade 

e proteção de 
dados pessoais.

White Tents possui a 
funcionalidade de assegurar e 
rastrear todas as iniciativas 
da empresa, em áreas diferentes, 
em cada fase e, em situações 
nas quais seus profissionais e 
alunos estão suscetíveis aos 
riscos, podendo reduzir e controlar 
a exposição de todos, 
simplificando a adequação às 
normas legais. 

https://www.firjan.com.br/noticias-1/governo-federal-torna-
obrigatorias-medidas-para-prevencao-da-covid-19-na-
retomada.htm

Um dos principais pontos presentes em ambas 

portarias é o acompanhamento compulsório da 

saúde dos trabalhadores

de modo documentado e detalhado. As empresas 

devem manter à disposição da fiscalização 

informações sobre os colaboradores por faixa etária, 

grupo de risco, além de casos confirmados e as 

medidas de adequação dos ambientes 

de trabalho realizadas.

Compliance



Licenciamento por 
usuário/unidade

Modelo SaaS

Sem período de 
permanência minima



www.whitetents.com.br

contato@whitetents.com.br


