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Introdução
Você já parou pra refletir sobre a quantidade de 

coisas que precisa lidar no dia-a-dia?

Dentre as frases que mais ouvimos nos dias de hoje estão: “Eu não 

tenho tempo!”, Eu estou muito ocupado para isso!”, “Queria que meu 

dia tivesse mais de 24 horas!”, “Depois eu faço!”, entre outras.

A quantidade de informações do mundo moderno aumentou 

exponencialmente e, cada vez mais, somos obrigados a lidar com várias coisas 

ao mesmo tempo, a ponto de nos tornarmos seres humanos multitarefas, 

ou seja, que precisam realizar várias atividades ao mesmo tempo.

Saber lidar com essa demanda é a chave para ter uma vida mais tranquila. 

Portanto, gostaria que você pensasse sobre seu atual local de trabalho: 

 — É um espaço bem organizado? 

 — Seus documentos são fáceis de serem encontrados? 

 — Você consegue gerenciar com facilidade seus colaboradores?

Ao longo deste eBook vamos dar várias dicas de produtividade e gestão do 

tempo para que profissionais da saúde consigam descomplicar sua rotina 

e finalmente ter tempo para balancear vida pessoal e vida profissional.

Boa leitura! :)
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Como gerenciar 
seu tempo usando 
aplicativos?
Com essa enorme quantidade de coisas a fazer, é necessário 

que tenhamos uma gestão do tempo cada vez melhor, caso 

contrário seremos soterrados por essas tarefas.

Nosso objetivo ao longo das próximas páginas é te mostrar como 

funcionam alguns aplicativos que vão turbinar sua produtividade, 

gestão de tarefas, de documentos e até mesmo de suas finanças.

Daremos preferência para aplicativos multiplataforma, ou seja, 

que estejam disponíveis tanto para iOS quanto para Android, os 

dois sistemas operacionais mais populares do mercado.

Contudo, estes aplicativos deverão ser usados na sua rotina diária, 

afinal apenas instalá-los não é suficiente para que transformem 

sua vida. É fundamental que você insira esses aplicativos no seu 

cotidiano para que eles possam ter efeito na sua vida. 

Quanto mais você usar, mais significativa será a mudança.

Produtividade é a capacidade de produzir algo. Nosso foco neste 

eBook será mostrar a você como ser mais produtivo em menos 

tempo, ou seja, fazer mais com menos (não mais ou menos).

Para você ter uma ideia da importância da organização e da gestão 

do tempo no dia a dia, existem pesquisas que mostram que 

pessoas desorganizadas têm mais descontrole financeiro, 

provando aquele velho ditado de que tempo é dinheiro.
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5 dicas para melhorar 
a produtividade 
Antes de falar dos aplicativos e como utilizá-los, é importante que você 

conheça boas práticas e também dicas para melhorar sua produtividade, 

independentemente da ferramenta que você decidir usar.

Confira cinco dicas fundamentais para você melhorar sua produtividade:

Dica número 1: organização

A primeira dica é também a mais óbvia: organize-se. 

Organize-se para realizar suas tarefas, para encontrar seus documentos, 

para delegar funções, enfim, para todas as etapas do seu dia a dia. Mais 

adiante vamos mostrar como fazer isso de uma maneira ordenada.
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Dica número 2: foco

A segunda dica é: tenha foco. Como foi dito anteriormente, a quantidade 

de coisas que precisamos fazer aumentou consideravelmente portanto 

é muito comum realizarmos várias tarefas ao mesmo tempo. 

Como consequência temos um grande número de 

tarefas incompletas ou mal realizadas. 

Essa dica parece simples, mas ao realizar tarefas importantes mantenha 

o foco apenas naquela tarefa que você está realizando, desligue seu 

celular, mantenha-se distante do Facebook, desligue as notificações... 

Concentre-se na tarefa e você verá que será muito mais produtivo.

Uma forma simples para manter-se concentrado 

é chamada de Técnica Pomodoro.

Nesta técnica, cada pomodoro corresponde a um ciclo de trabalho 

de 25 minutos intercalado por 5 minutos de descanso. Ao final 

de 4 ciclos, você tem um período maior de descanso (de 15 a 30 

minutos). São períodos curtos (desconectados de tudo) onde 

seu foco único e exclusivo será a tarefa em questão.

Algumas vezes, ter foco também é dizer não. Assumimos inúmeros 

compromissos com afazeres que são completamente desnecessários, isso 

faz com que várias tarefas se acumulem no futuro. Às vezes dizer um simples 

“não” pode poupar uma quantidade enorme de trabalho desnecessário.
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Dica número 3: não procrastine

A terceira dica é: cuidado com procrastinação. A procrastinação é 

uma das maiores “ladras de tempo”. Se você demora para iniciar uma 

tarefa, quando menos percebe seu prazo já está estourado. 

Você entra naquele círculo vicioso de: “eu devia estar fazendo 

alguma coisa”, “mais tarde eu faço”, “não estou muito disposto 

agora”, “droga, estou com o prazo estourado!”. 

Uma das mais poderosas dicas para evitar a procrastinação é: 

se você tem alguma tarefa que pode ser feita em menos de dois 

minutos, faça imediatamente, não deixe para depois.

Mais tarde
eu faço!

Droga, não tô
fazendo nada.

Talvez eu deva
considerar começar

essa tarefa...

... mas não estou
disposto o suficiente para

fazê-la bem.

Ciclo da
Procrastinação
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 Dica número 4: tenha metas

A quarta dica é: definição de metas. As metas fazem com que 

você tenha seus objetivos de maneira bem definida. 

O ideal é que você estipule suas metas de onde você quer estar 

a cada ciclo de tempo, ou seja, onde você deseja estar em cinco 

anos, onde você deseja estar em dez anos, e assim por diante. 

Se você não tem um objetivo onde quer chegar, qualquer destino irá 

servir. Assuma o controle da sua vida e estipule, por exemplo, onde 

você quer estar em 10 anos. Quanto você quer ter economizado após 

20 anos? Quanto você estará recebendo por mês ao se aposentar?

Para isso suas metas precisam ser SMART, de acordo com a sigla em inglês: 

 — S específicas 

 — M mensuráveis 

 — A atingíveis 

 — R relevantes 

 — T temporizáveis

Por exemplo, se a sua meta é juntar R$ 10.000 para fazer a festa de 

aniversário do seu filho no ano que vem. Essa meta é Específica (festa 

de aniversário), Mensurável (você tem um valor a ser alcançado), ela 

é Atingível (você tem a capacidade de alcançar esse volume até o 

prazo determinado), ela é Relevante (é importante para você) e ela 

é Temporizável (ela termina no dia do aniversário do seu filho).

http://blog.iclinic.com.br/lancamento-ebook-como-medir-o-sucesso-da-sua-clinica/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=gestao-de-tempo-para-profissionais-da-saude
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Dica número 5: planejamento

Por fim, a quinta dica é: organize suas tarefas, ou seja, faça uma lista de 

coisas a fazer. É importante ter em mente quatro princípios básicos: 

 — Planeje suas tarefas no dia anterior, é o que chamamos “download your 

mind”. Ou seja, escreva tudo o que você precisa fazer no dia seguinte, 

“esvazie/ descarregue” sua mente;

 — Coloque um prazo para execução de sua tarefa. Seja específico em relação 

a isso, tarefas sem prazo de execução são tarefas que não tem dia para 

serem executadas;

 — Desmembre tarefas grandes em tarefas pequenas. Por exemplo se você 

precisar escrever um artigo científico, coloque como a primeira tarefa 

escrever a introdução, a segunda escrever metodologia, de tal forma que 

tarefas grandes possam ser divididas em menores, cada uma delas com 

seu prazo de execução; 

 — Evite reagendar tarefas. Ficar reagendando e prorrogando seus 

compromissos pode se tornar um hábito muito prejudicial.
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Ferramentas 
para aumentar a 
produtividade
Agora vamos mostrar vários aplicativos que podem te ajudar 

a melhorar sua produtividade e como você pode organizar 

seus afazeres, seus documentos e suas finanças.

1. Tarefas

Wunderlist
O Wunderlist é um aplicativo gratuito para gerenciamento de 

tarefas, disponível tanto para iOS como para Android. A principal 

função desse App é criar listas de coisas a serem feitas.

Utilizo muito esse aplicativo para o compartilhamento de tarefas, ou seja, para 

delegar funções no consultório. Você pode criar listas compartilhadas com seus 

funcionários e cada vez que o seu funcionário executa uma dessas tarefas você 

automaticamente fica sabendo. Isso te ajuda a economizar tempo, afinal, não 

precisa ficar cobrando ou perguntando sobre a execução daquela atividade.

É importante também que as tarefas sejam bem específicas. Por exemplo, 

determine que seu colaborador precisa fazer uma ligação para um paciente 

no dia 10 agosto até as 19 horas, e informar que a cirurgia foi cancelada. 

Quando seu funcionário executar essa tarefa, você receberá uma notificação 

e portanto, terá conhecimento que seu paciente já está avisado.

Agora utilizando o mesmo exemplo, se você disser ao seu funcionário que 

precisa ligar ao paciente e perguntar como está a cirurgia, isso é uma tarefa 

subjetiva (não categórica) porque o seu funcionário terá que lhe dar o feedback 

da resposta do paciente. O objetivo de compartilhamento de tarefas é que seu 

funcionário execute tarefas sem que você precise de um segundo retorno dele.

https://www.wunderlist.com/pt/
https://www.wunderlist.com/pt/iphone/
https://www.wunderlist.com/pt/android/
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Asana
O Asana também é um aplicativo gratuito disponível para 

Android e iOS que ajuda no gerenciamento de tarefas.

No Asana você pode criar vários projetos diferentes, sejam projetos 

pessoais, coisas da clínica, planejamento da sua viagem de férias, enfim, 

tudo fica organizado separadamente e em cada um desses projetos você 

pode ter um “time” diferente. Então você pode colocar várias pessoas 

diferentes e elas só terão acesso ao projeto que você determinar.

O Asana também permite que você acompanhe a realização de tarefas, 

o ideal é que todas as “tasks” tenham data de finalização, assim você 

e seus times podem se organizar e realizar as tarefas no dia certo.

https://asana.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asana.app
https://itunes.apple.com/us/app/asana-mobile/id489969512?mt=8
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2. Documentos

Evernote
Para organizar documentos o Evernote pode ser um aplicativo 
extremamente poderoso tanto para uso pessoal, como profissional.

A ideia é que o aplicativo seja a sua segunda - e melhor - memória, não é 
à toa que seu símbolo é um elefante. A premissa é que você armazene as 
informações do que precisa no aplicativo e libere sua mente para criar.

O Evernote possui versões para iOS e para Android, além de uma versão 
desktop para Mac e para Windows. Sempre costumo explicar que para usar 
toda a potencialidade do app você deve utilizá-lo no desktop, as versões 
móveis são muito boas, mas não trazem a mesma produtividade. 

A estrutura de organização do evernote é feita em apenas 3 níveis: 
Todo arquivo que você cria no Evernote é chamado de Nota. As 
notas podem ser agrupadas em Cadernos, e os cadernos podem ser 
agrupados em Pilhas. Portanto, temos Pilhas > Cadernos > Notas.

Quanto mais você utiliza o aplicativo mais importante ele vai se tornando 
na sua vida pessoal e mais tempo você começa economizar.

 Por exemplo, se você recebe sua fatura de cartão de crédito em PDF, você 
pode encaminhar essa fatura para seu Evernote, e começar a arquivar todas 
as faturas em um caderno chamado Contas a Pagar. O mesmo pode ser 
feito com todas as contas que você recebe por e-mail, de energia elétrica, 

boletos, faturas de internet, tv a cabo, celular, entre outras. Se você criar o 
hábito de encaminhar todos os e-mails importantes de serem arquivados, 
você começa fazer do Evernote seu grande repositório de arquivos.

Uma dica interessante é o uso dos lembretes, você pode utilizá-los em contas a 
serem pagas, coloque sempre lembretes neste tipo de nota. Eu particularmente 
gosto de colocar o lembrete para um dia antes do vencimento da conta, assim 
eu sempre tenho um dia para programar o pagamento. Isso é interessante 
porque às vezes você tem um dia cheio no consultório ou de cirurgias, e você 
pode agendar o pagamento para o dia seguinte através do seu internet banking.

Uma das perguntas que mais recebemos é: “Como devo começar a 
usar o Evernote?” Vou dar três dicas básicas relacionadas a isso:

 — Escolha algo que você precisa organizar. Por exemplo, organizar os 
desenhos de infância da sua filha, organizar as receitas de culinária da sua 
vó, organizar a papelada de imposto de renda, enfim, algo que hoje está 
bagunçado e precisa ser organizado;

 — Comece daqui pra frente... E depois busque o passado! Comece sua 
organização a partir de hoje colocando todas informações a partir de agora 
dentro do aplicativo. Quando você estiver mais confortável e adaptado à 
plataforma, vá adicionando aos poucos coisas do passado;

 — Se você quer realmente ser profissional no uso do Evernote invista num 
bom scanner. Existem vários disponíveis no mercado, procure aqueles 
que são apenas scanners e evite as multifuncionais. O ideal são aqueles 
equipamentos  que consigam digitalizar páginas com velocidade rápida e 

frente e verso.

https://evernote.com/intl/pt-br/business/sign-up/?ebcc=cc_aross
https://evernote.com/intl/pt-br/business/sign-up/?ebcc=cc_aross
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iClinic
Outro aplicativo que pode te ajudar bastante na organização 

de documentos, agora com foco profissional, é o iClinic.

O sistema médico tem versões para iOS, Android e é compatível tanto com 

Windows quanto com Mac. Ou seja, você pode acessar todas as informações da 

sua clínica de qualquer lugar com qualquer dispositivo, seja alguma informação 

de emergência de um paciente, ou então o controle financeiro da clínica.

O objetivo do iClinic é descomplicar a gestão da sua clínica, por isso todas as 

funcionalidades são muito fáceis de usar e o sistema é bastante intuitivo.

Com o iClinic você pode organizar: sua agenda de atendimentos, 

os prontuários e cadastros dos pacientes, as prescrições e ter 

relatórios gerenciais sobre o funcionamento do consultório.

No quesito organização, ter um sistema é muito importante pois 

todas as informações ficam centralizadas, ou seja, você não precisa ter 

várias planilhas, aplicativos, pastas e arquivos de papel para conseguir 

informações da clínica. Com isso consegue economizar tempo e 

focar nas coisas que realmente importam, não na burocracia. 

Como falamos nas outras ferramentas, é importante que você utilize o 

sistema de fato em todas as etapas dentro do consultório, só assim você 

vai conseguir ter uma noção total de como está a parte gerencial.

Aqui também vale a dica do Evernote, se você pretende começar a usar 

um sistema de gestão e está preocupado com a migração dos dados 

que estão no papel, comece a partir de hoje e depois faça o que está 

no passado. O Dr. Celso Bregalda Neves usou esse método e conseguiu 

passar mais de 15 anos de informações para o sistema de uma maneira 

super tranquila e organizada, veja aqui o depoimento dele.

https://iclinic.com.br/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=gestao-de-tempo-para-profissionais-da-saude
https://itunes.apple.com/br/app/iclinic/id970620090?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.iclinic
https://iclinic.com.br/recursos/como-funciona/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=gestao-de-tempo-para-profissionais-da-saude
http://blog.iclinic.com.br/caso-de-sucesso-iclinic-dr-celso-bregalda-neves/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=gestao-de-tempo-para-profissionais-da-saude
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3. Finanças 

GuiaBolso
Um aplicativo muito interessante para gerenciamento 

financeiro pessoal é o GuiaBolso.

Esse aplicativo se integra com sua conta corrente fazendo com que 

todas as movimentações (saques, cheques, transferências, gastos 

e cartão de crédito) sejam categorizadas automaticamente. 

Por exemplo, se você costuma fazer compras em determinado 

supermercado, o app entende que aquelas despesas são relativas 

à alimentação, ou se você sempre abastece o carro em um posto, 

ele entende como gastos de transporte, e assim por diante. 

O GuiaBolso vai organizando todos os seus gastos e receitas pessoais, isso é 

importante porque a maioria das pessoas não tem controle sobre o volume 

de dinheiro que recebe ou, pior ainda, para onde está indo esse dinheiro. 

Isso ajuda enormemente no seu planejamento financeiro pessoal, pois 

você consegue rapidamente determinar para onde está indo seu dinheiro 

e o que pode ser ajustado. O GuiaBolso é um aplicativo bastante seguro, 

que tem convênio com a maioria das instituições financeiras brasileiras.

https://www.guiabolso.com.br/
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iClinic
Se você pretende organizar as finanças da sua clínica ou 

consultório, o iClinic com certeza vai te ajudar.

Com o controle financeiro do iClinic você realiza toda a gestão da sua 

clínica ou consultório de maneira muito simples. Você pode inserir 

recebimentos e pagamentos em poucos passos, verificar o fluxo de caixa 

diário ou mensal, e analisar todas as transações por período de tempo. 

Quanto mais precisas as informações, melhor sua tomada de 

decisão e a saúde financeira da sua clínica ou consultório.

Separar as contas pessoais e as do seu negócio é fundamental, 

assim você consegue fazer análises separadamente e tomar 

as medidas adequadas para cada uma das situações.

https://iclinic.com.br/controle-financeiro-para-consultorio/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=gestao-de-tempo-para-profissionais-da-saude
http://blog.iclinic.com.br/5-dicas-de-como-controlar-o-fluxo-de-caixa-para-clinicas-e-consultorios-medicos/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=gestao-de-tempo-para-profissionais-da-saude
http://blog.iclinic.com.br/5-dicas-de-como-controlar-o-fluxo-de-caixa-para-clinicas-e-consultorios-medicos/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=gestao-de-tempo-para-profissionais-da-saude
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Conclusão
Com este eBook nosso objetivo era mostrar para você que aumentar sua 

produtividade e conseguir fazer mais coisas em menos tempo pode ser 

uma forma de melhorar seu trabalho e também seus rendimentos.

O gerenciamento de sua produtividade pessoal lhe trará mais 

tempo no presente. Uma pessoa organizada consegue economizar 

vários minutos todos os dias, ao final dos dias isso se transforma 

em horas e no final dos meses isso se transforma em dias.

Com um cotidiano cada vez mais corrido e atribulado, 

ter tempo é uma grande riqueza.

O tempo é o bem mais democrático que existe, é imutável para todos os 

seres humanos, independente de ricos ou pobres. Portanto, organize-se, 

tanto na sua vida pessoal como financeira, porque o tempo não volta.

Esperamos que o eBook tenha te ajudado com dicas, boas práticas e 

ferramentas para auxiliar na sua organização e produtividade.

Abraços e até a próxima!
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Sobre a iClinic
A iClinic é uma empresa que oferece software especializado para gestão 

de clínicas médicas, que pode ser acessado de qualquer lugar.

Nossa missão é descomplicar a gestão de clínicas e consultórios, ajudando 

médicos e administradores a cuidarem de seus negócios com os avanços 

e benefícios da tecnologia. Queremos tornar o atendimento aos pacientes 

mais eficiente e possibilitar uma experiência mais agradável para eles. 

Escolhida pela Endeavor como uma das startups mais promissoras do 

Brasil, a iClinic já passou pelo programa de aceleração da Rockstart, 

em Amsterdã e no Vale do Silício. Entre as ferramentas oferecidas pelo 

software, estão: prontuário e prescrição eletrônicos, agenda online, envio 

automatizado de lembretes para pacientes e controle financeiro da clínica.

Links úteis:

Blog da iClinic          Site iClinic      Página da iClinic no Facebook

http://blog.iclinic.com.br/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=gestao-de-tempo-para-profissionais-da-saude
https://iclinic.com.br/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=gestao-de-tempo-para-profissionais-da-saude
https://www.facebook.com/iClinicApp/
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Sobre a Saúde+Ação
A Saúde + Ação: Educação e Planejamento Financeiro foi criada em 2013 

pelos Drs. Francinaldo Lobato Gomes e Romeu Fadul Jr. para auxiliar os 

profissionais de todas as áreas da saúde a cuidarem adequadamente 

de suas finanças pessoais e das finanças de seus consultórios e clínicas. 

Em 2016, com a entrada do Prof. Dr. Alexandre Marques Rosa, a Saúde + 

Ação: Educação e Planejamento Financeiro passou a trabalhar, também, os 

aspectos relacionados à gestão do tempo, organização e produtividade.

O objetivo principal da Saúde + Ação é que todos os profissionais da saúde 

conquistem e mantenham a independência financeira. Para atingir este 

objetivo, a Saúde + Ação: Educação e Planejamento Financeiro fornece 

conteúdo educativo regularmente, ministra cursos palestras e eventos e realiza 

consultorias e assessorias em todo o Brasil. Além disso, a Saúde + Ação fornece 

ferramentas para gerenciamento de patrimônio para os profissionais da saúde.

Site Saúde + Ação           Blog Saúde + Ação           Saúde + Ação no Facebook

http://saudemaisacao.com.br/
http://saudemaisacao.com.br/blog/
https://www.facebook.com/saudemaisacao
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COMPARTILHE ESTE EBOOK!

https://goo.gl/N6cLo4

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//goo.gl/UGEpFk
https://twitter.com/home?status=Super%20legal%20esse%20eBook%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Tempo%20para%20Profissionais%20da%20Sa%C3%BAde!%20Muitas%20id%C3%A9ias%20boas,%20cofiram%3A%20https%3A//goo.gl/QQ3JUS%20via%20%40iClinicapp
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//goo.gl/67vr2c&title=%5BeBook%20Gr%C3%A1tis%5D&summary=Confira%20nesse%20eBook%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Tempo%20para%20Profissionais%20da%20Sa%C3%BAde%20como%20ser%20mais%20produtivo%20e%20aumentar%20sua%20renda!&source=
https://goo.gl/N6cLo4

