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Você sabia que temos... 

 Agenda On-line  
         Para  o paciente  agendar  diretamente  na  agenda do médico com   
          confirmação  pelo WhatsApp  ou  SMS? 
 

 APP Médico 
         Para o médico acessar e  visualizar  agenda  e  histórico  diretamente no celular? 
 

 Acesso WEB 
         Para  o médico acessar  no navegador  agenda,  histórico, videoconferência     
          e  emitir receita com certificado digital? 
 

 Doctor’s Desktop - local e nuvem 
Local:  funciona com gravação dos  dados  em um servidor local em rede de computadores; 
Nuvem: disponibilizamos nosso servidor para acesso aos dados  na internet (médico individual);  

 

 Módulos 
         Médico com emissão de receita, atestado, pedido de exame  e  histórico clínico podendo inserir certificado digital e   
         criptografia com total segurança.  Laudo com captura de Imagens , protocolo com  QRCODE  com recursos  para paciente  
         acessar resultado pela internet,  visualizador  DICON,  Painéis  de Senha /Chamada,   Requisição  Eletrônica  para  Estoque, 
         Estoque central  e  Adicionais (Farmácia...),  Cotação  e  compras.  Faturamento com todas  guias TISS.  Modulo Financeiro 
         com controle de Caixas,   Fluxo de Caixa  e  Analise  Financeira  com  base   no  Plano de Contas ,  Painéis Gerenciais , Gerador 
         de  Estatísticas  Gráficas  e  relatórios com recursos  de  exportação  para  Excel.      E muito mais... 
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Agenda On-Line... 
        Para   o  paciente   agendar  diretamente  na  agenda  do  médico criamos  um aplicativo  Agenda Consulta.Med, 

acessível pelo endereço eletrônico  https://agendaconsulta.med.br   e   depois    o   atendimento poderá  

confirmar pelo  WhatsApp  Web  ou  SMS  com contratação adicional . 

MeuDoctor’s 

Administração da agenda 
      É  toda controlada  pelo Médico, através do seu 

Doctor’s.  Horários independentes, convênios,  
credenciamento na operadora... 

Paciente Médico Paciente 
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Agenda On-Line... 

 Voucher de desconto 
        Na consulta particular o médico poderá conceder descontos para o 

paciente, através do recurso no  APP  para criação de voucher de desconto 
de forma transparente em forma de campanha com quantidade e validade. 
(Ex: Novembro Azul) 

MeuDoctor’s 

Divulgação através de redes 
sociais e um marketing 
direcionado. Contratamos 
uma empresa especialista. 

Redes Sociais 

 

 

  

  

  

 blog.agendaconsulta.med.br 
        Conta com um espaço para o médico ter uma página na internet com mini curriculum e  

publicações de artigos para o paciente conhecer melhor as atividades de  seu médico. 
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APP Médico... 
         Para o médico acessar e  visualizar  agenda  e  histórico  diretamente no celular. 
          Esta tecnologia foi criada sem colocar dados em nuvem, os dados são acessados 
          diretamente no servidor de dados do cliente. 

   Alguns Recursos: 

  Visualização da Agenda com opção      
de bloquear horários; 

 Ficha de cadastro com visualização 
da foto do  rosto do paciente; 

 Lista de espera para controle dos 
pacientes que já chegaram na clínica; 

Visualização de Laudos feitos no 
modulo de laudo do Doctor’s; 

 Histórico do paciente com opção        
de visualizar histórico,  compartilhar        
e inserir imagens de procedimentos; 

 Enviar mensagens  instantânea... 
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Acesso WEB... 
         Para  o médico acessar  no navegador  agenda,  histórico, videoconferência     
          e  emitir receita com certificado digital  e  envio para  o  paciente por email.  MeuDoctor’s 

 Videoconferência 
       
      É um recurso  no  acesso WEB 

      e  também está  disponível  no  Doctor’s  11 
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MTD-Atendimento... 

MeuDoctor’s 

Fluxograma 
      A importância de desenhar um fluxograma 

de acordo com processo do atendimento é  
um ganho enorme, evitando retrabalho e 
perda de tempo. 

I AGENDA 
FICHA DE 
CADASTRO 

VISITA 
(Atendimento) 

FINANCEIRO 
(Recebimento) 

DESPESA   
(Pré-Faturamento) 

REPASSE   
(Pagtº Profissional) 

Pop (procedimento operacional padrão) 
      As imagens de telas com todo o processo 

detalhado torna-se um manual personalizado 
da clínica/hospital. 

FATURAMENTO 

F 

PRE CONSULTA 

O médico 
abre no 

Histórico 

O  paciente 
recebe / envia  

e-mail ou 
WhatsApp 
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* Fonte: Código Ética 

MTD-Médico... 

MeuDoctor’s 

O valor de cada atributo... 
      São informações inseridas em cada linha sendo 

expansível para separação de cada assunto, 
beneficiando o preenchimento e seus respetivos 
assuntos com estatísticas de  evolução. 

Alguns recursos do 
histórico clínico, 
nosso diferencial: 

       
 Facilidades no preenchimento 
           (Lista de valores e Macros); 
 

 Visualização global dos 
atributos, históricos  

      anteriores e resumo de  todas  
informações; 

 
 Relatórios e Estatísticas  

buscados das anotações do 
histórico clínico. 
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MTD-Médico... 

MeuDoctor’s 

Assinatura no Histórico 
       
 A assinatura protegida sem certificado é segura e 

existem no sistema apenas para ficar registrado 
quem fez o histórico, mas  se o usuário quer ficar 
protegido juridicamente não é  válida.  

  

 A resolução tem uma opção que pode ser assinado 
até 90 dias  e  este controle pode ser feito através 
do painel lateral ou no menu Consultar  do sistema. 
Se ligar a opção com certificado e ativar para salvar 
com a assinatura temporária ao gravar deixando 
alterar, o médico(a) poderá salvar, atender, alterar 
novamente e só depois assinar.  

 
 

      Em  grupos de especialidades, recomendamos uma padronização 

dos formatos de histórico clínico. 

Opção de ligação 
O recurso pode ser ligado 
automaticamente pelo administrador 
do sistema para todos os médicos ou 
individual pelo médico.  

* Fonte: Código Ética 

https://agendaconsulta.med.br/
https://bolsin.net/boletins/bit_doctorsoffice10.pdf
https://bolsin.net/boletins/bit_meudoctors_apresentacao.pdf
https://bolsin.net/boletins/bit_meudoctors_apresentacao.pdf
https://bolsin.net/boletins/bit_doctorsoffice10.pdf
https://bolsin.net/boletins/bit_doctorsoffice10.pdf


MTD-Médico... 

MeuDoctor’s 

Novo editor de impressos: 
       
     1-  Emissão de impressos com cabeçalho e rodapé 
         (Receita, Atestado, Pedido Exames  e  Editor   de 

Texto para relatórios... ); 
 
     2-  Facilidade  de visualização e  repetição de  todas 

receitas impressas; 
 

      3-  Opção de gravação da receita em formato PDF 
de forma automática e manual; 

 
     4-  Pelo Preview  mostrando exatamente como a 

receita será impressa ou enviada pela internet 
(Receita Digital); 

 
      5-  Opção com assinatura digital com envio  por   

e-mail para o cliente com validação pelo 
farmacêutico. 
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Recursos no emissor de Laudos: 
       

1- Criação de  Modelos  (pré-impressos);  
 
2-  Protocolo de  Entrega com QRCODE; 
 
3- Dicionário para verificação de  erros  de  digitação; 
 

4- Lista de digitação com textos  pré-definidos;  
 
5- Gera o arquivo em PDF  automaticamente; 
 

6- Tanto o paciente quanto o solicitante pode 

visualizar pela internet  com limitação de dias 
definidos pelo médico realizante; 

 

7-  Laudos com imagens  embutidas; 
 

8-  Assinatura digital; 
 

9-  Exportação para Unimed (S-Line); 
 

10-  Relatórios  gerenciais de indicação / realização; 
 

 

MTD-Centro Diagnóstico... 

MeuDoctor’s 
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MTD-Estoque... 

MeuDoctor’s 

Estoque Central e  Adicionais: 
 

      1- Controle de estoque central e por 
departamentos  (estoque adicionais 
independentes); 

 

2-  Requisição Eletrônica para todos os 
departamentos solicitar para o estoque 
central; 

 

3-  Criação de Kit Cirúrgicos para facilitar os 
lançamentos por procedimentos  / kit de 
uso no paciente (controle de custo); 

 

4-  Fracionamento e controle de lote  e 
validade de produtos  (entrada / Saída) 
com relatórios gerenciais; 

 

5-  Código de barra para utilização de 
leitores  para entrada e  saída de 
produtos; 

 

6-  Devolução do estoque e  integração com 
cotação e compras. 
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MTD-Financeiro... 

MeuDoctor’s 

Modulo Financeiro: 
 

1-  Criação de  Plano de Contas de acordo com 
necessidade  do cliente, tendo o financeiro da 
clínica/hospital e do médico totalmente 
independente; 

 

2-  Controle  de  caixa independente  do financeiro 
para controlar processos (atendimento, exames, 
centro cirúrgico...) podendo ser transferidos para 
o financeiro após sua conferência; 

 

 3-   Analise Financeira  e  gestão completa pelo Fluxo 
de  Caixa, Conciliação bancária  e pelos  painéis de 
resumo financeiro; 

 

4-  Relatórios de Pagamentos, Recebimentos e  
      Demonstrativo de Resultados; 
 

5-   Os lançamentos realizados no estoque  e no  
faturamento podem ser inseridos  no financeiro 
dentro das suas respectivas pastas  com centro 
de custos / receitas; 
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Sistema Desktop... 

 Local e Nuvem 
O sistema é um só, o que muda é onde será gravado os dados  e  a  forma de acesso local ou remoto 
(servidor do cliente  ou  em  nosso servidor disponibilizado exclusivamente para médicos individuais).  

MeuDoctor’s 

Doctor’s Cloud 

Recursos Futuros em Análise 
 

 Faturamento exclusivo para todos  os  médicos do programa Doctor’s Cloud, 
oferecendo:  relatórios  e   acompanhamento do processo de  faturamento. 

 

 Telemarketing  receptivo para receber  e  marcar  as consulta dos médicos, 
utilizando  telefonia  e  agendamento ON-LINE.  (sem ligação para confirmação) 

 

 Aplicativo para 
Conexão 

Instala no equipamento do 
cliente para fazer o acesso 
remoto pela internet. 
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