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Se você é secretária ou recepcionista de clínicas médicas, já deve 

ter se deparado com situações em que um conhecimento básico 

de tecnologia poderia resolver um problemão. Ou mesmo se 

você está procurando um emprego nessa área, com certeza já 

encontrou “informática básica” como requisito de várias vagas.

Neste guia vamos apresentar ferramentas, aplicativos e atalhos para que 

você tenha mais autonomia. Além disso, você vai encontrar muitas dicas 

práticas que vão te ajudar em momentos de dificuldade no dia a dia.

Os pacientes, e as clínicas, estão cada vez mais conectados, por isso 

você não pode ficar de fora desse mundo digital. Neste Guia, além de 

abordarmos questões rotineiras, também falamos sobre boas práticas 

de comunicação online, para você nunca mais mandar um e-mail 

para a pessoa errada, ou esquecer a senha de um programa. 

Tenho certeza que você vai aprender muitas coisas com a leitura deste Guia 

e espero que as dicas apresentadas aqui sejam úteis no seu dia a dia.

Boa leitura!

Por que 
conhecimentos 
de informática 

são importantes 
para secretárias e 

recepcionistas?
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O que são navegadores
Navegadores - browsers, em inglês - são programas utilizados para 

acessar a internet. Se o sistema do seu computador for o Windows, 

por exemplo, ele virá com o navegador Internet Explorer (ou o 

Microsoft Edge nas versões mais novas) previamente instalado.

Porém, existe uma variedade de navegadores disponíveis para baixar e utilizar. 

Os mais comuns e recomendados são o Google Chrome e o Mozilla Firefox.

 

Histórico, cookies e cache

Toda vez que você acessa o navegador, existe um registro das 

atividades e dos sites que você visitou. Esse é o chamado histórico 

de navegação. Você pode acessar o seu histórico apertando a 

tecla Ctrl + a tecla H quando estiver com o navegador aberto. 

Já o cache de um navegador salva algumas informações 

necessárias para exibir um site. Alguns exemplos de informações 

são as imagens e o código deste site. Assim, a próxima vez que 

você acessar esse mesmo site, o tempo de carregamento da página 

será menor, porque você já tem uma versão salva em cache. 

Trabalhando em conjunto com o cache, existem os cookies. Os cookies 

são responsáveis por salvar informações básicas como o seu endereço 

de IP - um “número” atribuído ao computador -, preferências de idioma 

e usuários e senhas. Com isso, da próxima vez que você for utilizar essas 

informações, elas se preenchem automaticamente nos respectivos campos.

Por fim, toda vez que você ler o aviso “deseja salvar as informações de 

usuário e senha?”, são os cookies entrando em ação. Os cookies podem 

guardar essas informações por segundos ou por períodos indeterminados.

Você pode limpar esses dados de navegação armazenados, juntamente 

com os cookies, no próprio histórico, ajustando o período de “limpeza” 

para a última hora, último dia, último mês… Enfim, de acordo com a sua 

vontade. Mas, lembre-se, ao limpar esses dados, todos seus usuários e 

senhas previamente salvos serão apagados. Então, tenha certeza de que 

você tem essas informações guardadas em algum outro lugar seguro.

+ Google Chrome Mozila Firefox

https://www.google.com.br/chrome/
https://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/new/
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Atalhos dos navegadores

Existem algumas técnicas e atalhos no teclado que 

facilitam o uso dos navegadores em geral. 

As dicas apresentadas aqui podem ser aplicadas em qualquer navegador, 

o importante é você identificar aquele que mais gosta de usar e começar 

a praticar esses atalhos para ser ainda mais ágil no dia a dia. 

Atualizar a página

Você talvez saiba que existem algumas teclas que atualizam 

rapidamente a sua página. A mais simples delas é a tecla F5. Esse 

atalho atualiza a página, sem buscar novos dados que podem ter 

sido alterados dentro do site enquanto você o explorava.

Você pode utilizar também as teclas Ctrl + Shift (seta acima do Ctrl) + R 

(ao mesmo tempo). Esse atalho atualiza a página e busca por novos dados 

que podem ter sido alterados. Assim, caso você esteja em alguma página 

de notícias, ou utilizando um sistema online, esse atalho pode ser mais 

interessante, pois traz possíveis mudanças que podem ter ocorrido.
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Abrir nova aba

Para abrir uma nova aba e acessar várias páginas ao mesmo 

tempo enquanto navega basta apertar as teclas Ctrl + T. Já para 

abrir uma nova janela do navegador, aperte Ctrl + N.

Abrir janela anônima

Uma janela anônima pode ser utilizada quando você não 

deseja guardar seu histórico de navegação, cookies, dados 

ou qualquer informação introduzida em formulários.

Para abrir uma janela anônima, basta estar com o navegador 

aberto e apertar as teclas Ctrl + Shift + N.

Uma situação em que você pode utilizá-la é quando alguma página não está 

carregando no navegador, então você pode tentar abri-la na janela anônima. 

Assim, você verifica se o problema estava em seus cookies e cache.

Aumentar/diminuir a fonte

Para aumentar a letra (fonte) do navegador, basta apertar 

juntamente a tecla Ctrl e a tecla + (mais). Para diminuir a fonte, 

faça o contrário: aperte as teclas Ctrl e - (menos).

É importante se atentar ao tamanho atual da sua fonte, pois, 

caso esteja maior que 100%, você pode perder algumas 

informações do site que você está visitando. 

Se estiver usando um sistema, por exemplo, algumas funcionalidades ou itens 

podem ficar “ocultos” devido ao zoom. Isso pode dificultar o seu trabalho e te 

fazer perder tempo - até você descobrir que o problema era bem simples.

Você sempre pode ver se a sua página está com o tamanho alterado ao 

notar uma lupa ao lado direito do campo de endereço desta página.  

+
Navegação Anônima
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Funções básicas de 
um computador
Conhecer algumas funções básicas do seu computador é ótimo para você 

saber como lidar rapidamente com algumas situações no dia a dia. 

Teclas de atalho

Essas são funções essenciais para o trabalho de qualquer pessoa. Com 

elas você com certeza ganha mais agilidade durante todos os processos 

que envolvem o uso do computador. Conheça algumas delas:

Copiar uma informação

Quantas vezes por dia você precisa copiar uma informação de 

um lugar para o outro? Eu imagino que muitas! Principalmente se 

você trabalha muitas horas do dia em frente ao computador.

Por isso, toda vez que você precisar copiar uma informação, 

esqueça os muitos cliques com o botão esquerdo do mouse. 

Basta selecionar com o mouse a informação que você deseja 

copiar e, após isso, apertar juntamente as teclas Ctrl + C.
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Colar uma informação

Uma vez copiada a informação, você deve colar no local desejado. Para 

fazer isso, certifique-se que o local para colar esteja selecionado por você. 

Basta dar um clique em cima do local desejado que ele será selecionado.

Depois de selecionado, basta colar a informação 

apertando juntamente as teclas Ctrl + V.

Desfazer uma ação

Se você colou alguma informação no local errado ou apagou algo 

sem querer, é possível desfazer essa ação assim que ela ocorre. 

Para isso, basta apertar em conjunto as teclas Ctrl + Z. 

Assim, a última ação realizada é desfeita e você recupera 

as informações que estavam lá antes da mudança.

 

COLA
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Pesquisar termos e otimizar busca

Você com certeza já se deparou com algum artigo ou documento 

enorme, no qual tem que procurar uma seção ou palavra específica, 

não é mesmo? Pois, para otimizar a sua busca e tornar seu tempo mais 

produtivo, basta pesquisar a palavra-chave que você quer encontrar.

Para isso, com o documento, PDF ou até mesmo um site aberto, aperte as 

teclas Ctrl + F. Uma pequena caixa de busca se abrirá na página (provavelmente 

no topo, do lado direito). Basta digitar a palavra que você quer encontrar 

que essa função te diz quantas vezes essa palavra aparece no documento. 

Além disso, a busca vai te levar para a primeira ocorrência desta palavra 

dentro do documento. Se não for exatamente o que você está procurando, 

basta apertar a tecla ‘Enter’ que as próximas ocorrências dessa palavra-

chave aparecerão, até você conseguir encontrar o que procura.
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Imprimir

Existe também um atalho bastante prático para imprimir algum conteúdo, 

seja ele do Word, um PDF ou alguma informação da internet. 

Para acessar as configurações de impressão, basta apertar as teclas 

Ctrl + P. Uma janela abrirá no seu computador, informando a impressora 

selecionada, o número de páginas e outras configurações. A partir daí, basta 

ajustar as configurações de acordo com as suas preferências e imprimir.

Print Screen

O Print Screen é um atalho utilizado para “tirar print da tela”, ou seja, 

você captura uma imagem completa da tela atual do computador. A 

tecla do Print Screen fica duas teclas acima de tecla ‘Delete’ em seu 

teclado. Em alguns teclados essa tecla aparece como “PrtScn”.

Normalmente, essa função é utilizada quando se deseja demonstrar algum 

passo a passo ou quando se está em contato com algum tipo de suporte. É 

comum que atendentes de suporte peçam um print da sua tela no momento 

da ajuda para entender melhor - ou até mesmo resolver -  o seu problema.

No seu dia a dia, ela também pode ser útil para salvar informações 

rapidamente. É como se você tirasse uma “foto” da sua tela. Os prints 

ficam salvos diretamente em seus documentos de foto ou então você 

precisa colá-los em um programa, como o Paint, por exemplo.
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Webcam

Os notebooks de hoje em dia já vêm com a webcam (câmera) 

embutida. Ela é ativada automaticamente quando você deseja 

fazer alguma operação, como uma videoconferência. 

Suponha que você está acessando o Skype para fazer uma chamada de 

vídeo. Ao clicar no ícone da câmera, é comum surgir uma janela na tela 

perguntando se você permite que o Skype tenha acesso à sua câmera. 

Com a sua aprovação, ela é automaticamente acionada. 

Após isso, só é necessário ajustar a altura da tela para se 

certificar de que ela está centralizada com o seu rosto.

Se você não usa um notebook e sim um computador, pode ser necessário 

usar uma webcam externa. Os modelos mais modernos possuem 

uma entrada USB e não demandam instalação, você apenas precisa 

autorizar o dispositivo quando aparecer uma mensagem de alerta.

Microfone

Os computadores mais novos, principalmente notebooks, já vem com 

microfone embutido, então não é necessário conectar um microfone externo. 

Caso utilize algum fone que venha com microfone embutido e queira 

verificar suas configurações, clique com o botão direito do mouse no 

ícone de alto falante no canto inferior direito da tela (no Windows).

Vá para ‘Dispositivos de gravação’, clique com o botão direito do mouse no 

ícone do microfone e vá para ‘Propriedades’. 

A partir daí, você pode habilitar ou desabilitar o microfone, fazer 

testes de funcionamento, ajustar o volume, entre outros.



12

Impressora

Para configurar uma impressora no computador, acesse o menu do Windows e 

vá em ‘Configurações’ (figura de engrenagem). Clique em ‘Dispositivos’, depois 

em ‘Impressoras e scanners’ e adicione uma nova impressora. Caso você só 

queira trocar a impressora desejada para a impressão, pode selecioná-la nas 

opções existentes - ou ainda no menu da impressão, quando for imprimir algo. 
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Conexão com a internet
É muito comum o surgimento de problemas de conexão na internet. Por vezes, 

o problema é interno da provedora de internet. Outras vezes, você mesma 

pode resolver problemas de conexão com alguns truques bem básicos. 

Medindo a sua velocidade

Antes de mais nada, você deve testar a velocidade da sua internet, 

para averiguar se o que estão te entregando é de fato o que você 

está pagando. Por exemplo, se você paga por 10 Mbps de internet, 

a sua velocidade deve ser, ao menos próxima, de 10 Mbps.

Medir a velocidade da sua internet é bastante simples. Existem vários sites de 

confiança que fazem isso por você. A TecMundo oferece o teste gratuitamente 

e explica de uma maneira bem fácil como é feito e o que significa cada passo.

https://www.tecmundo.com.br/teste-de-velocidade.htm
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Corrigindo problemas do Wi-Fi 
(pelo modem da internet)

Se você utiliza a internet por meio de Wi-Fi, podem existir alguns problemas 

de conexão entre modem, roteador e computador. Às vezes é um mero caso 

de distância entre esses dispositivos, então, trazer algum desses elementos 

para mais perto do computador já pode resolver o seu problema.

Caso contrário, uma prática bastante comum para tentar resolver o 

problema de conexão é tirar o modem da internet da tomada por, mais 

ou menos, 1 minuto. Não se sabe muito bem o porquê disso funcionar, 

mas é algo recomendado pelas próprias provedoras de rede.

Corrigindo problemas do Wi-Fi (pelo computador)

Se o problema ainda não foi resolvido, você pode ajustar algumas 

configurações do computador. Antes de mais nada, tente a 

velha prática de desligar e ligar o Wi-Fi do computador. 

Para fazer isso, basta clicar no ícone de rede no canto inferior direito (no 

Windows) que um menu se abrirá. O próximo passo é clicar em ‘Wi-fi’ 

(isso em sistemas mais novos que o Windows 8). Com isso, a conexão 

é desligada e, após alguns segundos, é só reconectar novamente. 

Se ainda assim você não conseguiu conexão, clique com o botão direito 
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em cima do mesmo ícone de rede e selecione a opção ‘Solucionar 

de problemas’. Então, uma janela se abrirá e o computador buscará 

soluções para a sua conexão. Caso encontre algum problema, uma 

solução será oferecida e a opção ‘Corrigir problemas’ aparecerá. 

Basta clicar que a própria máquina se prontifica a arrumar. 

Observação: se, ao buscar uma solução para o problema, o computador 

referir-se a uma “porta DNS”, quer dizer que o problema se encontra 

no roteador da internet. Neste caso, desligar e ligar o roteador e 

desconectar/conectar o cabo da internet costuma funcionar.

É importante identificar quando o problema é no roteador, porque 

a internet pode estar saudável e ainda sim você pode não conseguir 

acessar as páginas que deseja se conectar. Se você estiver usando 

algum sistema online ou rede social, eles não carregarão. Quando 

o problema for de fato relacionado ao sistema ou ao site, uma 

mensagem de erro personalizada costuma aparecer na tela. 

Caso nenhuma dessas práticas melhore a sua conexão, o próximo 

passo é ligar para a provedora de internet para saber se eles 

estão com algum problema. Muito provavelmente eles enviarão 

um técnico para resolver os seus problemas de conexão.
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Aplicativos e 
ferramentas de 
comunicação 
No dia a dia das secretárias na clínica, as ferramentas de comunicação 

são muito importantes, afinal, sempre estão em contato com muitas 

pessoas - médicos, pacientes e laboratórios, por exemplo.

Aqui vão algumas dicas de ferramentas que podem facilitar a 

comunicação e também de como utilizá-las da melhor maneira.

WhatsApp Web

O WhatsApp é uma das ferramentas de comunicação mais utilizadas no 

Brasil e não somente para uso pessoal. Hoje, é muito comum que empresas 

e instituições, como clínicas e consultórios, adotem o uso do aplicativo.

Uma forma mais fácil de acessá-lo no trabalho é pelo computador. 

Nesse caso, ele é chamado de WhatsApp Web. Basta entrar no endereço 

https://web.whatsapp.com/ e seguir as instruções lá 

descritas para conectar a conta que você pretende fazer o 

atendimento via Whatsapp com o computador.

A grande vantagem de usá-lo dessa maneira é que a digitação 

pelo teclado do computador é muito mais ágil e a visualização das 

conversas, mais fácil. Outro ponto positivo é que você pode conectar 

a mesma conta em mais de um computador, permitindo que outras 

secretárias possam atender aos pacientes simultaneamente.

Uma boa ferramenta dentro do WhatsApp é a Lista de Transmissão. Com 

ela, você consegue selecionar várias pessoas que estão salvas em seus 

contatos para enviar uma mesma mensagem. Você pode criar uma lista a 

cada dia para lembrar os pacientes de seus agendamentos, por exemplo.

https://web.whatsapp.com/ 
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TeamViewer

O TeamViewer é uma ferramenta gratuita que permite o compartilhamento 

de arquivos e dispositivos do seu computador com alguém que está 

em outro local. Ou seja, com ele é  possível receber suporte remoto, 

manutenção e colaboração online em uma mesma tarefa.

Na prática, ele te ajuda nos momentos em que surgirem dúvidas ou problemas 

na utilização de algum software ou ferramenta. Você pode compartilhar 

o acesso ao seu computador com o profissional de TI ou de suporte que 

consegue identificar o erro no momento em que ele acontece e assim pode 

oferecer manutenção e ajuda com a tarefa que você está com dificuldade. 

Geralmente, nos momentos de dúvidas e problemas é difícil explicar 

por telefone ou mensagem exatamente o que está acontecendo 

em seu computador ou então seguir as instruções do suporte. 

Com o TeamViewer, você libera o acesso e o profissional consegue 

ver como você está fazendo a tarefa e te ajuda mexendo no 

computador junto com você. Além disso, vocês podem conversar 

por mensagens de texto e de áudio em tempo real. 

Depois que o problema for resolvido, é só finalizar a sessão e o acesso remoto 

é encerrado. Você pode ficar tranquila quanto à segurança do aplicativo, 

pois ele gera uma senha para cada sessão que somente você tem acesso.

https://www.teamviewer.com/pt/
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Skype

O Skype é um software que permite conversar com pessoas 

que estejam conectadas a ele de qualquer lugar do mundo, seja 

dentro da própria clínica ou até mesmo em outro país. 

Você pode fazer chamadas de vídeo e voz gratuitas entre dois 

usuários e também chamadas em grupo. Além disso, é possível 

enviar mensagens pelo chat e compartilhar arquivos com outras 

pessoas.  Você pode usar o Skype no dispositivo que preferir: celular, 

computador ou tablet. É um aplicativo gratuito e fácil de usar.

Se você utiliza o sistema operacional Windows em seu computador, 

provavelmente o aplicativo do Skype já está instalado em seu computador. 

Caso não esteja, basta clicar aqui e baixar gratuitamente.

S K Y P E

LOREM IPSUM

Convidado 01

Convidado 02

Convidado 03

https://www.skype.com/pt-br/get-skype/skype-for-windows/
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E-mail

A ferramenta de e-mail é  provavelmente a mais conhecida desta lista. E 

seu uso realmente é muito popular por sua eficiência e praticidade. 

Ter um endereço de e-mail é muito importante pois é com ele que você 

consegue se cadastrar e fazer login em plataformas, softwares, sites e 

redes sociais. Ele é praticamente “sua identidade” no mundo digital.

Os e-mails mais indicados para você criar sua conta são o Gmail, que 

é o e-mail do Google, e o Outlook, que é o e-mail da Microsoft. Ambos 

são gratuitos e têm basicamente as mesmas funções. Você pode acessar 

as duas plataformas e ver qual se adapta melhor e acha mais fácil de 

mexer. É possível ter contas em ambas as plataformas e até mesmo 

mais de uma conta por plataforma, mas uma dica valiosa é centralizar 

sua comunicação em uma só para não perder nenhuma mensagem.

Se você quiser deixar os e-mails que você envia com um ar mais profissional, 

pode criar uma assinatura padrão que será enviada automaticamente no 

final de suas mensagens. Ela pode ter seu nome, o nome da clínica e o 

telefone para contato, por exemplo. Basta você entrar nas configurações 

de qualquer uma das plataformas e criar sua assinatura personalizada.

Nas duas plataformas de e-mail você tem a função calendário, que serve 

para fazer anotações e se organizar. Você pode, por exemplo, marcar 

atividades do dia a dia, compromissos, reuniões, férias e feriados.

Um diferencial do Gmail é que ao criar sua conta no e-mail, você passa 

a ter um perfil de acesso a todas as ferramentas do Google, como o 

YouTube, Google Maps e também ao navegador Chrome, que citamos 

no começo do Guia. Isso quer dizer que você pode acessar sua conta 

do Google de qualquer lugar e qualquer dispositivo e terá acesso a seu 

e-mail, seu perfil no YouTube e os dados do seu navegador Chrome.

Já um diferencial do Outlook é que você consegue acessar o Skype 

com apenas um clique diretamente da sua caixa de e-mail. 

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
https://outlook.live.com/owa/
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Redes Sociais

As redes sociais estão cada vez mais em alta! Você já conhece WhatsApp, 

Facebook e Instagram? Essas são as redes mais usadas no momento e 

são ótimos canais de comunicação tanto pessoal quanto profissional.

Mas vale a pena seguir algumas boas práticas na utilização delas:

Uso Pessoal

Lembre-se que muitas pessoas podem te ver nas redes sociais. Inclusive 

é muito comum que instituições e clínicas confiram seu perfil quando 

analisam seu currículo ou até mesmo depois de ser contratada.

Por isso, inclua suas experiências profissionais em seu perfil e também 

seja cuidadosa com os conteúdos e fotos que você posta. Atente-

se para não fazer comentários pejorativos ou preconceituosos e nem 

expor situações pessoais que possam ser prejudiciais à sua carreira.

Uma boa dica é fazer postagens sobre assuntos relevantes à sua área de 

atuação. Isso demonstra que você se interessa por seu trabalho e está 

buscando uma constante evolução. Por exemplo, você pode fazer nosso Mini 

Curso Gratuito para Recepcionistas e compartilhá-lo nas suas redes sociais.

http://promo.iclinic.com.br/mini-curso-para-recepcionistas/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=informatica-para-secretarias
http://promo.iclinic.com.br/mini-curso-para-recepcionistas/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=informatica-para-secretarias
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Uso profissional

Ter uma página da clínica em que você trabalha é muito positivo, pois 

é um canal de divulgação e também de comunicação com potenciais 

pacientes. Saber como administrá-las é um diferencial para sua carreira. 

Os fundamentos básicos são: 

 — Postar sempre fotos e conteúdos interessantes e com informações 

verdadeiras; 

 — Fazer postagens recorrentes, sem deixar a página ”esquecida” 

e desatualizada;

 — Colocar todas as informações no perfil da clínica, como endereço, telefone 

e especialidades atendidas;

 — Se atentar para os limites do marketing médico, não postando fotos de 

pacientes e nem divulgando preços, por exemplo.

Se você quiser conferir dicas práticas de como administrar 

redes sociais, leia o nosso Guia de Redes Sociais.

MEDICAL
H

75

250450

http://promo.iclinic.com.br/facebook-twitter-instagram-linkedin-para-medicos?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=informatica-para-secretarias
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Escrita de emails e mensagens

Até agora vimos as principais ferramentas de comunicação que você pode 

utilizar: WhatsApp Web, Team Viewer, Skype, E-mail e Redes Sociais.

Agora vamos dar algumas dicas de como se comunicar 

em qualquer uma dessas plataformas:

Não escreva mensagens em letras maiúsculas, porque dá a impressão de que 

você está gritando com a pessoa (ex: “NÃO TEMOS HORÁRIO PARA AMANHÃ”).

Preste atenção à sua escrita. Uma frase precisa ter gramática, 

acentuação e pontuação corretas para ser entendida com facilidade.

Tenha sempre um objetivo claro do que você quer comunicar na 

mensagem que está escrevendo ou falando. Evite dar voltas no assunto 

e lembre-se de responder exatamente as informações que a pessoa 

perguntou ou precisa saber (ex: data, horário, endereço e preço).

Sempre se apresente à pessoa e seja gentil.

Caro paciente,
infelizmente não
será possível realizar
o agendamento da
sua consulta
para amanhã...
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Pacote Office 

O Pacote Office é uma coletânea de ferramentas da Microsoft. Essas 

ferramentas são muito usadas no dia a dia de trabalho da maioria das 

pessoas e organizações. Dentre os aplicativos, os principais são:
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Word:

Programa de edição de texto. Nele você pode fazer anotações para seu dia 

a dia e também criar documentos, como recibos e solicitação de exames. 

Dentre suas funcionalidades, você pode editar tamanho, cor e estilo da 

fonte, criar tabelas, inserir imagens e links, por exemplo. Você pode salvar 

os textos em seu computador como arquivo do Word ou em PDF (que 

é um formato que garante que o documento possa ser visualizado em 

qualquer plataforma). Além disso, pode anexar esses arquivos em todas 

as ferramentas de comunicação que citamos ao longo deste Guia.
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Excel:

Ferramenta para fazer planilhas. Com ele, você pode criar planilhas para 

organização de dados, tanto em texto, quanto em números. Uma de suas 

melhores funcionalidades é fazer contas automaticamente, como soma, 

multiplicação, divisão, ordenamento de dados e até mesmo funções mais 

complexas. Você também pode salvar, imprimir e anexar os arquivos de Excel.
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Powerpoint:

Ferramenta para fazer apresentações gráficas. O programa já tem 

modelos de apresentação prontos, basta você inserir textos e imagens. 

Uma boa dica, para quando você for fazer apresentações, é colocar 

pouco texto e criar slides (páginas da apresentação) bem organizados, 

claros, objetivos e visuais. Os arquivos também podem ser salvos, 

impressos e anexados em ferramentas de comunicação.
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OneNote:

Aplicativo de anotações. Funciona como um bloco de notas para seu 

computador, smartphone ou tablet. Ele permite a organização de anotações 

em diferentes abas, facilitando a visualização. É uma ótima forma de substituir 

os recados em papel, que correm o risco de serem esquecidos ou perdidos.

Existe uma versão online e gratuita do Pacote Office. Você pode acessá-la pela 

internet, sem precisar instalar os aplicativos. O Google também tem um pacote 

muito parecido ao Office Online. Ele se chama Google Drive, sendo igualmente 

gratuito e com acesso pela internet. Nessas duas versões, você pode 

compartilhar seus arquivos, sejam textos, planilhas ou apresentações, com 

outras pessoas que conseguem editá-los junto com você de forma colaborativa.

Saber utilizar as ferramentas do Pacote Office é um conhecimento 

muito requisitado para vagas de secretária. Portanto, vale a 

pena você investir no aprendizado destes aplicativos. 

https://products.office.com/en/office-online/documents-spreadsheets-presentations-office-online
https://www.google.com/drive/
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Agenda e sistema 
de gestão
Saber utilizar um sistema de gestão com agenda online é fundamental 

para secretárias atualmente. As clínicas estão cada vez mais digitalizadas 

porque assim conseguem ter mais organização e agilidade em seu serviço.

Um sistema de gestão para clínicas é um programa que pode ser instalado no 

computador ou acessado pela internet. Esses últimos, que possuem acesso 

online, costumam ser melhores, porque permitem que tanto a secretária 

quanto o médico acessem a agenda e se comuniquem de onde estiverem 

e por qualquer dispositivo - computador, celular, tablet ou notebook.

Geralmente esse sistema na nuvem possui o cadastro de 

pacientes, agendamento de consultas e procedimentos por 

profissional de saúde, prontuário eletrônico para o atendimento 

do médico, controle financeiro e emissão de relatórios.

Usar um sistema na clínica facilita muito a vida da secretária que consegue 

cadastrar pacientes, fazer agendamentos e confirmar consultas com poucos 

cliques. Assim, você economiza tempo com essas atividades, o que é essencial, 

já que sabemos que seu dia a dia é muito corrido e cheio de tarefas.

Com a agenda online, você consegue ver rapidamente os horários disponíveis, 

bloquear horários em que o médico não atende e ainda colocar pacientes na 

lista de espera. Assim, nenhum contato é perdido e seu trabalho é facilitado. 

Outra vantagem é que o médico consegue consultar a agenda dele pelo celular, 

sem precisar ficar sempre perguntando sobre horários e pacientes para você.

Na hora de escolher um sistema para a clínica, opte por um que 

seja fácil de usar e na nuvem, ou seja, que permita o acesso pela 

internet e pelo celular. Atente-se também para que ele mande SMS 

de confirmação de consulta, porque assim, quando os pacientes 

confirmam, a agenda é atualizada automaticamente. 

E por último, veja se o sistema tem suas funcionalidades integradas, 

permitindo, por exemplo, que você faça lançamentos no financeiro por 

meio da agenda com poucos cliques. Dessa forma, todas as informações 

da clínica vão ficar organizadas no mesmo lugar, sem precisar preencher 

milhares de planilhas e fazer o mesmo trabalho mais de uma vez.

https://app.iclinic.com.br/usuarios/setup/email/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=guia-de-informatica-para-secretarias
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Boas práticas 
A tecnologia nos traz um mar de informações, aplicativos e 

possibilidades. Então para lidar com tudo isso, é importante seguir 

algumas boas práticas para se organizar e facilitar seu dia a dia:

Anote contatos importantes: anote em um lugar de fácil acesso todos os 

contatos importantes e de emergência para seu dia a dia. Assim, você não 

precisará ficar procurando em agendas e bilhetes os contatos que mais usa.

Cuide bem das suas senhas

Quando você vai entrar em um sistema ou aplicativo, seu login (e-mail 

e senha) são a sua segurança. Por isso, sempre crie senhas elaboradas, 

sem usar datas de aniversário ou sequências numéricas. Além disso, 

anote em um documento todos os logins dos programas que você 

utiliza. E o principal: não passe suas senhas para outras pessoas.
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Práticas no sistema de gestão

Quanto mais completas estiverem as informações de cadastro dos pacientes, 

mais fácil será o seu trabalho depois, então sempre preencha seus dados 

corretamente e faça atualizações quando os pacientes forem à clínica. 

João Silva

Rua Principal, 1234

16 9 9922-1234

E-mail
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Não faça anotações em papel

Anotar recados e agendamentos no papel é muito arriscado e ineficiente, 

porque costumam não ficar claros e podem ser facilmente perdidos ou 

esquecidos. Além disso, quanto mais rápido você se adaptar ao sistema 

da clínica, mais rápido vai notar seus benefícios. Caso faça alguma 

anotação em papel, lembre-se sempre de passar para um bloco de 

notas no computador, como o OneNote que citamos anteriormente.
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Tire suas dúvidas na internet

Pesquisar tutoriais e suporte pela internet é algo que vai agilizar seu 

dia a dia. Existem blogs com respostas para a maioria das dúvidas 

sobre tecnologia, como o TecMundo e o TechTudo. Além disso, o 

YouTube está recheado de vídeos explicativos sobre o tema.

https://www.tecmundo.com.br/
http://www.techtudo.com.br/
https://www.youtube.com/
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Conclusão
Ao longo deste Guia apresentamos várias tecnologias que estão presentes 

no dia a dia de secretárias e recepcionistas em clínicas de todo Brasil.

Passamos por dicas simples, como os atalhos no teclado, até as mais 

complexas, como verificar a conexão com a internet. Todos esses conteúdos 

vão te ajudar a ter muito mais agilidade no dia a dia, além de resolver 

aqueles pequenos problemas que antes te deixavam de cabelo em pé.

Recomendo fortemente que você guarde este Guia em um lugar de fácil 

acesso, e utilize sempre que tiver alguma dúvida de informática. Não se 

esqueça de usar o Crtl + F para encontrar o assunto da sua questão. :)

Os aplicativos e as boas práticas de comunicação também podem ser um 

grande diferencial na sua carreira! Imagine só como os sócios da clínica 

ficariam impressionados quando você sugerisse ferramentas que ajudam 

a criar economias na clínica, como a utilização do Skype e do Whatsapp.

Se você quiser continuar se aprimorando na sua vida profissional, temos mais 

duas indicações para você:

Vídeo com 5 dicas valiosas para ser uma boa secretária

Mini Curso para Recepcionistas

Espero que você tenha gostado do conteúdo. 

Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco pelo email 

atendimento@iclinic.com.br.

Abraços e até a próxima.

https://www.youtube.com/watch?v=qVzMRI6qQPs&t=57s&utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=informatica-para-secretarias
http://promo.iclinic.com.br/mini-curso-para-recepcionistas?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=informatica-para-secretarias
mailto:mailto:atendimento%40iclinic.com.br?subject=
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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=guia-de-informatica-para-secretarias
https://iclinic.com.br/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=guia-de-informatica-para-secretarias
https://www.facebook.com/iClinicApp/

