
HiDoctor® Blog
Tudo que você pode fazer com o HiDoctor®:
utilize todo o potencial do seu software

São muitas as possibilidades que a adoção de um sistema de prontuário eletrônico traz

para o consultório e para a prática médica. Porém, grande parte dos médicos se atém

apenas às funcionalidades mais comuns, como o prontuário e a agenda, e nem mesmo

sabe todos os outros benefícios que poderia estar utilizando para tornar a rotina ainda

mais eficiente e descomplicada.

O HiDoctor® é um software médico completo que tem muito a oferecer para você. Se

ainda não conhece todo o potencial do sistema, veja a seguir tudo que você pode fazer

utilizando o HiDoctor® em seu consultório.

Criar prontuários com praticidade
A interface intuitiva do sistema permite a criação rápida da ficha do paciente e o

preenchimento prático de todas as informações do prontuário médico durante a

consulta. Por funcionar instalado em seu computador, o HiDoctor® tem alta

https://www.hidoctor.com.br/p/prontuario-eletronico/


performance, garantindo agilidade no registro de dados e deixando mais tempo para

dar atenção ao paciente.

Enviar imagens direto do celular para o prontuário
Imagens capturadas de exames ou do próprio paciente para acompanhar resultado de

tratamentos podem ser enviadas diretamente para o prontuário através do app

HiDoctor® Capture, garantindo que todas as informações fiquem devidamente

registradas no histórico do paciente, sem o trabalho de ter que digitar todos os dados.

Criar ou importar formulários personalizados por médicos
da sua especialidade
O HiDoctor® atende facilmente a todas as especialidades através do HiDoctor® Forms.

Com ele você pode criar seus próprios formulários para preencher e incluir no

prontuário dos pacientes, utilizando diversos tipos de campos, como tabela, gráficos,

calculadora, imagem, opções para única ou múltipla escolha, etc. Além disso, o

HiDoctor® Forms possui uma biblioteca com os formulários construídos e

disponibilizados por outros médicos que você pode baixar e utilizar.

Emitir prescrições e atestados com assinatura digital
O HiDoctor® permite que você assine e envie digitalmente qualquer documento

emitido para o paciente. Para utilizar a funcionalidade, o médico precisa de um

certificado digital válido. Para emitir o documento digital assinado através do

HiDoctor® ao realizar uma consulta, basta o médico criar a prescrição, atestado ou

solicitação de exame normalmente pelo software, então na barra de ferramentas clicar

no ícone correspondente para realizar a assinatura digital.

Utilizar banco de ilustrações exclusivas de anatomia do
corpo humano
O HiDoctor® possui um atlas do corpo humano integrado que permite que você

consulte e importe para o prontuário ilustrações de anatomia, com possibilidade de

ainda editar a imagem para fazer destaques, realizar anotações e enviar para algum

colega médico ou paciente. É um excelente recurso para instruir o paciente sobre
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alguma condição. O atlas completo também está disponível na internet e no app

HiDoctor® Atlas, para consultar a qualquer momento.

Usar a busca avançada para localizar quaisquer informações
contidas nos prontuários
A ferramenta de busca avançada permite localizar facilmente uma palavra ou texto nas

fichas dos pacientes, seja qual for o registro em que se encontra: Dados pessoais, ficha

de Anamnese, ficha de Textos, Formulários personalizados, e inclusive nos documentos

anexos, como PDFs e outros arquivos de texto anexados através do MiniPACS.

Localizar informações nos prontuários com o WildSearch
O recurso WildSearch para busca interna no HiDoctor® permite que você busque por

palavras-chave. O sistema identifica todas as fichas de pacientes que contêm o termo

pesquisado, sendo interessante para levantamentos estatísticos, por exemplo, e para

encontrar determinadas fichas com facilidade.

Consultar bulas e preços dos medicamentos prescritos
O bulário integrado ao HiDoctor® facilita a prescrição, permitindo que os

medicamentos sejam consultados com facilidade, podendo fazer a busca por substância,

ação terapêutica, nome comercial ou uma palavra-chave, e já os incluindo na receita.

Ainda é possível verificar o preço dos medicamentos para informar ao paciente.

Acessar seus prontuários em qualquer lugar com acesso à
internet
O HiDoctor® funciona instalado em seu computador no consultório para maior

performance e estabilidade, sem depender da internet. Porém, fazendo a sincronização

através do MedSync, você também pode acessar seus dados a qualquer momento

através de qualquer dispositivo conectado à internet, garantindo disponibilidade para

os seus dados. Acesse pelo seu notebook em casa, tablet ou celular e tenha a

tranquilidade de ter seus dados sempre disponíveis.

Consultar sua agenda pelo celular a qualquer momento
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Consulte a agenda do HiDoctor® online pelo celular a qualquer momento pelo

HiDoctor® NET, podendo cadastrar, remover ou editar compromissos, cadastrar novos

pacientes e acessar a ficha dos pacientes agendados.

Ter um app de verdade com acesso à agenda e prontuários
mesmo offline
O HiDoctor® é o único que oferece total disponibilidade dos seus dados porque além do

software offline no consultório e a possibilidade de acesso online em qualquer

dispositivo, você também pode utilizar o aplicativo HiDoctor® Mobile para acessar seus

prontuários e agenda no celular mesmo quando estiver sem conexão com a internet.

Você sincroniza os dados recentes em uma conexão Wi-Fi e eles ficam disponíveis para

acesso offline.

Incluir textos e arquivos offline através do app
Além de acessar os prontuários e agenda offline pelo HiDoctor® Mobile, você poderá

incluir novos textos (Anamneses, Consultas e Receitas) na ficha do paciente e também

adicionar fotos e arquivos (via MiniPACS). Quando você possuir uma conexão com a

internet, essas edições serão prontamente enviadas para o servidor. Quando você

estiver offline, o HiDoctor® Mobile irá aguardar uma conexão com a internet para

enviar as novas informações.

Oferecer agendamento online disponível 24h por dia
Ofereça a praticidade do agendamento de consulta pela internet para seus pacientes,

sem que eles dependam de horário comercial nem do telefone estar desocupado. Essa

ainda é uma ótima forma para atrair novos pacientes. As consultas solicitadas online

pelo CatalogoMed chegam diretamente na agenda do HiDoctor® para que a secretária

as confirme ou remarque.

Confirmar consulta com todos os pacientes do dia com 1
clique
As faltas podem ser um problema para muitos consultórios, e a confirmação das

consultas é a melhor maneira de evitar que elas ocorram. Utilize o XSMS para disparar
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mensagens SMS e confirmar as consultas. Com apenas um clique a secretária dispara as

mensagens para todos os pacientes agendados no dia.

Solicitar confirmação de presença na consulta e ver resposta
na agenda
As mensagens de confirmação do XSMS podem ainda conter um link para que o

paciente clique e de fato confirme ou não o compromisso. A resposta do paciente

aparece diretamente na agenda, facilitando que aqueles que não puderem comparecer

no horário agendado sejam remarcados.

Enviar mensagens para seus pacientes via WhatsApp a
partir do software
Seu HiDoctor® se integra ao WhatsApp, o aplicativo de comunicação mais popular do

país. Você pode enviar mensagens para seus pacientes diretamente do prontuário ou da

agenda e se beneficiar do uso de textos e macros da Biblioteca para agilizar o envio.

Lembrar o paciente automaticamente da consulta marcada
O HiDoctor® também permite configurar e-mails de lembrete da consulta para serem

disparados automaticamente para os pacientes quando eles realizam o agendamento e

também quando a consulta se aproxima, ajudando para que eles não se esqueçam do

compromisso.

Enviar e-mails em massa para os pacientes
o HiDoctor® Mobile permite fazer o envio de e-mails em massa para seus pacientes

através do aplicativo. Basta adicionar sua conta de e-mail nas configurações do

HiDoctor® Mobile. Para enviar um e-mail, você deve definir os filtros para envio: é

possível filtrar por inicial do nome, data de nascimento e data da última alteração do

prontuário. Depois é só redigir o texto do e-mail e enviar, e então os pacientes que

correspondem ao filtro selecionado receberão a mensagem.

Fazer o controle financeiro do seu consultório
O HiDoctor® Financeiro é um módulo integrado ao HiDoctor® para você gerenciar

pagamentos e recebimentos e acompanhar o crescimento de seu consultório. Você faz
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lançamentos com praticidade, conhece os números de seu consultório, verifica as

pendências e seu fluxo de caixa e assim pode tomar as melhores decisões quanto às suas

finanças.

Anexar diversos arquivos aos prontuários médicos
O MiniPACS é um módulo integrado ao HiDoctor® que permite que você anexe

arquivos do Word, Excel, PDFs, áudios, vídeos, etc. nos prontuários. Você pode incluir

resultados de exames em imagem, PDFs, planilhas, entre outros, e manter histórico

destas informações no prontuário do paciente.

Criar seu site médico na internet
O Site Médico é uma ótima forma para divulgar seu consultório. Ele se integra ao

HiDoctor®, possui diversos temas para que você escolha o que melhor combina com

você e é simples de usar para criar páginas e publicar suas informações. A agenda

online do CatalogoMed também pode ser incluída em seu site para que os pacientes

agendem a consulta com facilidade.

Criar seu perfil no maior catálogo de médicos do país
A maioria dos pacientes hoje em dia procura por médicos online, através de sites como

o Google. Ser encontrado é essencial para atrair sempre novos pacientes. O

CatalogoMed é o maior diretório de médicos brasileiros, com ótimo posicionamento nas

buscas, e que permite que você crie seu perfil completo para que os pacientes o

conheçam. É através dele também que você pode disponibilizar o agendamento online.

Se você ainda não utiliza o HiDoctor®, conheça! O único sistema com mais de 30 anos

de experiência e completo para o seu consultório. A prática faz excelência!
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