
Software para laboratório 

Aplicativo de Gestão Ágil 
para Coleta de Testes

Conheça a solução, customize para o seu 
laboratório e ganhe agilidade de até 80% 

para a coleta dos seus testes.

(48) 3239 2190

negocios@certi.org.br

certi.org.br



O software desenvolvido é fruto da Iniciativa COVID-19, lançada 
pela CERTI junto com as empresas Neoprospecta e BiomeHub, 
a FIESC e o SESI, com o objetivo de alterar significativamente a 
trajetória de evolução do novo Coronavírus e restabelecer 
amplamente as atividades econômicas com segurança, por meio 
de teste molecular em grupos de pessoas e individuais.

A Fundação CERTI é uma organização de pesquisa, desenvolvimento e serviços tecnológicos 
especializados que proporciona soluções inovadoras para a iniciativa privada, governo e terceiro setor. 
É uma instituição independente e sem fins lucrativos. Mais informações nos contatos e redes sociais.

Utilize o QR code ou acesse o link abaixo:
info.certi.org.br/sw-gestao-de-testes-laboratorio

Cadastro e mais informações:

O que é?

O TCBio é um software especialmente desenvolvido pela CERTI 
para promover um processo seguro, rápido e eficiente para 

Gestão e operacionalização de testes em larga escala, 
com rápida comunicação e rastreabilidade.

Cadastro do paciente de acordo com campos exigidos 
pelo LACEN, eSUS e atores no controle epidemiológco.

Criação do código do paciente para ser vinculado à 
coleta (em conjunto com a aplicação Coleta TCBio)

Notificação de resultados de exames

Download do resultado do exame em PDF

Sincronização automática (em background) com os 
servidores e sistemas legados do Laboratório

Autenticação e cadastro do profissional coletor
(mediante aprovação pelos administradores do projeto)

Vinculação automática do profissional coletor com as coletas 
que ele fizer

Identificação do local de coleta e médico solicitante, entre 
outras informações

Identificação do tubo de exame via escaneamento de QR code 
com a câmera

Identificação do paciente por escaneamento do QR code 
mostrado em seu celular (na aplicação Paciente TCBio)

Adição de sintomas do paciente

Lista de coletas realizadas com nome do paciente, local 
(empresa), data, requisitante coletor, entre outras informações.

Coletor não tem acesso ao resultado dos exames

Sincronização automática (em background) com os servidores 
e sistemas legados do Laboratório

A solução possui dois 
ambientes de aplicativo

APP 
COLETA TCBio

APP 
COLETA TCBio

Usado pelo profissional que
 irá fazer a coleta.

Para paciente que irá 
ser examinado

Video explicativo no youtube
Utilize o QR Code ao lado

Video explicativo no youtube
Utilize o QR Code ao lado


