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Diante do grande desafio que as empresas vem passando para 
acompanhar e monitorar a saúde de seus colaboradores neste momento 
tão delicado, a Intcom, abraçou o desafio e prontamente organizou um 
projeto específico para endereçar as necessidades destas empresas e o 
resultado desta iniciativa foi a solução BlueDirect Health Management.



O que é?

É uma ferramenta online que permite aos médicos/gestores 
acompanharem os casos em tempo real, realizar pesquisas de saúde e 
informar os resultados dos testes, além de permitir aos colaboradores 
acesso ao seu perfil individual para responderem as pesquisas, 
visualizarem resultados dos testes, e ainda receber comunicados e 
orientações da empresa.



Como funciona?

O sistema possui 2 tipos de acessos:

Proposta

Médicos

Os médicos por outro lado 
recebem estes dados em tempo 

real e conseguem monitorar 
todos os casos, podem organizar 
por projetos, contratos e funções 

por exemplo.

Colaborador

Com uma interface simples e 
amigável os colaboradores 

podem responder aos 
questionários médicos e reportar 

suas condições de saúde 
diariamente.



Diferentes perfis de acesso podem ser configurados na ferramenta, 
facilitando o dia-a-dia de gestores e equipes médicas para que possam 
acompanhar os dados que realmente precisam.

Dados pessoais

Disponibilidade do colaborador

Histórico de exames

Histórico de formulários

Perfis

A ferramenta também permite a criação de formulários dinâmicos, 
garantindo uma melhor apuração, otimizando tempo e gastos com 
diferentes formulários sendo trabalhados de forma tradicional.

Formulário dinâmico

Perguntas condicionais

Tipos de campos personalizados

Múltiplas seções

Formulários

Gestão de processos

Controle de formulários

Filtragem de dados

Definição de periodicidade

Processos

Pensando em atender à diversos cenários e situações, desenvolvemos 
uma ferramenta que permite que cada empresa configure os processo a 
sua maneira, informando os responsáveis, data de início e fim, 
periodicidade e quais projetos ou setores devem responder aos 
questionários.

Processos dinâmicos adequados à sua empresa



Acesso individual para cada colaborador com as informações do estado atual 
de saúde baseadas no preenchimento do formulário de monitoramento de 
saúde cadastrado previamente e acesso às informações essenciais de 
cadastro.

Resposta imediata ao formulário médico com todas as informações 
requisitadas pela empresa e envio automático para o painel de controle do 
médico.

Mobile

Ofereça aos seus colaboradores a transparência e comodidade de 
responder aos questionários médicos e de saúde onde quer que estejam.



A partir da criação de formulários específicos por finalidade, cada 
colaborador irá responder apenas aos questionários direcionados à ele e 
na periodicidade determinada pelo seu gestor.

Interatividade Mobile



Vantagens para Médicos, Enfermeiros e Gestores: Acompanhe em tempo 
real os status dos exames de todos seus colaboradores Busca inteligente 
de colaboradores por função, projeto ou embarcação, status de exames 
etc. Veja rapidamente os colaboradores que ainda não realizaram os 
exames ou que os exames já expiraram.

Permite aos gestores e médicos verificar a adesão ao questionário de 
saúde e gerar informações coletivas a partir das entradas individualizadas. 
Relação de todos os exames realizados pelos colaboradores e seus 
respectivos resultados.
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