
 

Você está na dúvida se deve contratar um sistema em nuvem para seu consultório? 

Essa checklist vai te dar um diagnóstico muito claro: se você se identificar com a maioria 

dos itens, significa que você precisa de um sistema em nuvem! E no final, descubra 

porque essa ferramenta é a solução para os problemas da sua clínica. :) 

Como é o processo de agendamento? 

▢ Acumulamos cadernos e agendas em papel na clínica; 

▢ Todo o agendamento fica por conta da recepcionista e sempre tenho que 

confirmar com ela as minhas consultas; 

▢ O agendamento é feito através de um único computador na recepção; 

▢ Não possuo lista de espera organizada; 

▢ Os dados dos meus pacientes ficam salvos em um HD na clínica; 

▢ Os dados dos meus pacientes ficam salvos em fichas guardadas em armários; 

▢ Uso um sistema instalado no computador só para cadastro de pacientes; 

▢ Não uso computador porque teria que trocar por um com maior capacidade de 

armazenamento; 

▢ Minha clínica não tem estrutura física para ter um servidor ou uma rede de T.I. 

instalada; 

▢ Para confirmar a consulta, minha recepcionista precisa ligar para todos os 

pacientes;  

▢ Não uso um sistema de agenda médica porque precisaria comprar outra versão 

do meu windows; 

▢ Não uso um sistema de agenda médica porque, além de pagar caro pelo 

software, preciso manter um contrato de manutenção e atualização; 
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▢ Não uso um sistema porque acho caro; 

▢ Só consigo ver minha agenda quando estou no consultório; 

Como é o processo de atendimento ao paciente?  

▢ Ocupo muito espaço do meu consultório guardando prontuários em papel; 

▢ Espero minha recepcionista separar a ficha de cada paciente antes de começar a 

consulta; 

▢ Não sei exatamente quanto tempo leva cada consulta ou procedimento; 

▢ Cada dado do paciente está em um arquivo diferente; 

▢ Geralmente eu preciso perguntar ao paciente sobre seu histórico de consultas; 

▢ Quando preciso usar algum questionário eu já tenho umas fichinhas prontas 

para o paciente responder;  

▢ Quando tenho que atender uma emergência, preciso encontrar o prontuário no 

consultório;  

▢ Não troco para um sistema porque dá muito trabalho depois de muitos anos 

arquivando em papel; 

▢ Tenho um sistema instalado, mas ele é muito difícil de usar; 

▢ Minha especialidade exige um modelo de prontuário e eu não consigo usar do 

meu jeito em um sistema local; 

▢ Seria bom poder guardar imagens e consultar o avanço de tratamento dos 

pacientes,  mas acho o custo de instalar um software muito alto.  

Como é a gestão financeira da clínica?  

▢ A movimentação financeira da clínica não é registrada corretamente; 

▢ A movimentação financeira da clínica é registrada somente para grandes 

transações, como compra de novos equipamentos ou materiais mais caros; 

▢ A movimentação financeira é registrada no Livro Caixa por mim ou pela 

secretária quando sobra tempo; 

▢ Não acho seguro deixar essas informações guardadas no computador da clínica; 

▢ Eu não faço fluxo de caixa porque preciso sempre lembrar de colocar numa 

planilha; 

▢ Sei das despesas maiores, mas coisas do dia-a-dia como materiais de limpeza e 

de escritório não são registradas; 
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▢ Até tenho um sistema no computador, mas é muito complexo de usar;  

▢ Eu não registro valores e recebimentos de consultas logo após os atendimentos; 

▢ Eu só tenho o sistema no consultório, então tenho que ficar lá após o expediente 

para fazer o fluxo de caixa diário.  

▢ Não sei o valor exato da receita proveniente de convênio; 

▢ Só minha secretária sabe com certeza a movimentação de entrada e saída de 

dinheiro;  

▢ Não registro em um sistema porque tenho medo de perder as informações caso 

o computador quebre; 

▢ Uso um sistema, mas ele não emite relatórios financeiros; 

Resultados 

E aí, quantas você marcou? 

Se você selecionou pelo menos 10 opções, atenção! Seu consultório PRECISA de um                         

sistema em nuvem. Quer saber como dar o primeiro passo? Leia o artigo a seguir: 

COMO COMEÇAR A USAR UM SISTEMA MÉDICO NA NUVEM? 

 

̉ OPORTUNIDADE: Mas para aproveitar a chance de testar sem compromisso um                       

Sistema em Nuvem para seu consultório, clique aqui e libere o teste grátis para você: 
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