
 



Entidades 

 Registo de Entidades individuais: utentes, sócios, funcionários, 
prestadores, angariadores e cobradores; 

 Registo de entidades colectivas: empresas associadas, 
subsistemas, seguradoras; 
 

Nomenclaturas médicas 

 Possibilidade de valorização por prestador/equipa. 

 

Agenda 

 Marcação de Consultas/Tratamentos/Exames; 
 Marcações em série; 
 Agenda partilhada com atribuição ao Prestador que efectua a 

consulta; 
 Marcação por ordem chegada; 
 Possibilidade de identificar quem atende o paciente através 

sistema Biométrico; 
 Gestão de faltas; 
 Visualização mensal; 
 Deslocação de consultas; 
 Alteração de prestador; 
 Confirmação marcação por SMS; 
 Registo de presenças para todas as marcações do dia; 
 Impressão talão marcação; 
 Impressão etiqueta; 
 Definição dos horários de prestadores e Funcionários; 

 Filtro das disponibilidades ou consultas marcadas por 
especialidade e prestador de serviço; 

 Pesquisas diversas; 
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Consultas 

 Registo de consultas; 
 Atribuição de valores de acordo com o tipo de registo/entidade: 

Particular; Filiado; Empresa; Subsistema; Seguradora 
 Definição das situações dos processos (vigor, encerrado, anulado); 
 Emissão de etiquetas de atendimento /acompanhamento do 

utente; 
 Emissão de recibos; 
 Registos por Filiais (com numeração dos documentos individual); 
 Declaração de presença; 
 Relatórios diversos; 

 

Processos Clínicos de Seguro 

 Processos Clínicos Seguros 
 Registo de apólices das entidades; 
 Informação acidente; 
 Informação tratamentos efectuados; 
 Pedidos apoio a outras entidades; 
 Lesões permanentes; 
 Registo Incapacidades; 
 Cessação do tratamento; 
 Registo de Diagnóstico; 
 Boletim Exame; 
 Aviso Baixa Alta; 
 Processo Clínico Seguro; 
 Termo de responsabilidade; 
 Possibilidade de criação de modelos (BE, BA, PCS) de acordo com 

a Companhia de Seguros; 

 

 

 

Cauções de Processo 

 Registo Cauções; 
 Gestão processos para não facturar, caso estejam caucionados; 
 Inclusão de valores no diário caixa; 
 Gestão de devolução de caução; 
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Facturação 

 Processamento automático da facturação às várias entidades 
responsáveis a partir dos dados recolhidos nas consultas; 

 Possibilidade de definir, por entidade, se pretende factura com 
todos os processos seleccionados ou uma factura para cada 
processo; 

 Modelos por entidade; 
 Gera ficheiros a enviar às entidades ADSE, ADM e SNS. 
 Criação de Lotes para o SNS; 
 Impressão Verbete, Relação Lotes e Factura conforme modelos do 

SNS; 
 Registos por Filiais (com numeração dos documentos individual); 
 Gestão de contas Correntes; 

 

Pagamento aos Prestadores de serviços 

 Contas para os prestadores de serviços, baseado em percentagem 
sobre acto médico e/ou valor fixo, custo hora, etc... 

 Cálculo de valores de retenção de IRS; 
 Cálculo de valores a liquidar, sobre os serviços efectuadas, 

facturados ou liquidados pelas Entidades; 
 Definição de estados (conferido, parcialmente conferido, …); 
 Gestão de liquidações aos Prestadores 
 Gestão dos recibos verdes emitidos pelo prestador.  

Diário de Caixa 

 Emissão de diário de caixa, por Funcionário – inclui as anulações;  
 Definição de estados (Conferido, parcialmente conferido, …) 
 Gestão de depósitos de valores; 

 

Serviços 

 Registo de execução de serviços ao exterior e emissão de termos 
de responsabilidade. 

 

Gestão de Levantamento de Exames 

 Gestão dos exames pendentes e entregues; 
 Impressão de talão de levantamento de exames; 
 Controlo de levantamentos: quem levantou, quando e quem 

entregou; 
 Envio de SMS quando o exame estiver disponível; 
 Gestão dos exames a enviar por correio. 
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Consultório do kiCLINIC 

 Antecedentes pessoais / familiares; 
 Análise SOAP: Motivo consulta; Exame Físico (campos 

personalizados de acordo com a especialidade); Diagnóstico; 
Procedimentos; 

 Odontograma para Medicina Dentária; 
 Relatórios de Exames baseado em modelos previamente criados; 
 Inclui tabela ICD9 e ICPC; 
 Historial clínico do paciente; 
 Prescrição médica electrónica com recurso a base de dados de 

medicamentos do Infarmed; 
 Prescrição Meio Complementar Diagnóstico Terapêutico; 
 Emissão de documentos baseado em modelos previamente 

criados (atestados médicos, declarações, …); 
 Ficha de tratamentos: permite visualizar os dias de 

tratamento/consultas; serviços efectuados; prestador que 
efectuou o serviço, visualizar o diagnóstico, introdução de notas. 

 

 

 

Estatísticas 

 Análises diversas incluindo, serviços por Entidades, Prestadores, 
etc.. 

 Permite visualizar, para além do valor Facturado, qual o resultado 
líquido da Clínica; 

Digitalização 

 Digitalização de documentos; 
 Anexo de ficheiros, em vários formatos, aos Utente, Entidades ou 

Processos do Utente; 
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Outras Funcionalidades 

 Link para as farmácias de serviço da localidade da Clínica; 
 Emissão de mailing para um conjunto de entidades; 
 Integração da base de dados dos CTT; 
 Sistema de base de dados SQL Server ou MSDE; 
 Multi - Empresa; 
 Multi - utilizador com diferentes níveis de acesso; 
 Software certificado pela DGCI n.º 301 

 

 

 

kiCLINIC@net 

 Apresentação da Clínica; 
 Acordos com Entidades; 
 Prestadores por Especialidade; 
 Solicitação de Marcações, através da visualização da Agenda do 

Médico; 
 Integração automática com o kiCLINIC. 

 

 

 


