
Informações integradas, custos controlados e processos padronizados para 
a sua instituição ter melhores resultados, com foco na jornada do paciente.

Você está visualizando este documento no seu celular ou tablet? 
Então, gire a tela do seu dispositivo para uma leitura mais confortável.

TECNOLOGIA PARA
CENTROS CLÍNICOS E REDES DE CLÍNICAS



Quando o assunto é gestão clínica, conte com quem é especialista.

Inovação aplicada à 
realidade do seu negócio.

Organize processos,  
integre setores e tenha  
mais resultados com  
a tecnologia da TOTVS.

As soluções TOTVS são desenvolvidas para levar controle total à sua clínica ou consultório, desde o repasse a prestadores  

e o controle de glosas até o atendimento às regulamentações do setor. 

Nossos sistemas proporcionam agilidade e qualidade no atendimento aos pacientes por meio de recursos inovadores como 

telemedicina, receituário digital integrado ao prontuário eletrônico e melhoria no relacionamento com as operadoras  

de planos de saúde, facilitando os processos de autorização de procedimentos e cobranças. Tudo isso em compliance com 

 todas as legislações, como a LGPD e normas do setor, junto de uma implantação simples e descomplicada. Afinal,  

a TOTVS acredita no Brasil que faz e nas empresas que fazem o nosso país.

Gestão e tecnologia muito além 
do ERP para conectar, modernizar 
e transformar as atividades mais 
essenciais do seu centro clínico  
ou rede de clínicas.

Funcionalidades desenvolvidas para digitalizar processos e alavancar a performance  
e a produtividade da sua clínica.

Prescrições mais rápidas  
e inovadoras.

Gestão mais eficiente  
e integrada.

Prescreva com suporte de uma base 

atualizada diariamente, com mais de 60 mil 

medicamentos e conectada  com  

diversas farmácias.

Além de contar com uma implantação

rápida, você não precisa se preocupar em

ter infraestrutura própria, nem em gerenciar  

a segurança e a performance do sistema.

Receituário inteligente 100% na nuvem TOTVS
Atendimento seguro e eficiente, 
mesmo à distância. 

Todo o suporte que sua clínica ou consultório 

precisa para atender de forma remota, sempre 

com foco na saúde do paciente.

Telemedicina

totvs.com/saude/

Mais de 20 milhões
investidos em P&D em 2020

Laboratórios de inovação  
no Brasil e nos Estados Unidos

Mais de 650 clientes
no segmento de Saúde utilizando os 
sistemas TOTVS

Maior empresa de tecnologia 
do Brasil com presença global

1 >  Atendimento
Sistemas ágeis e intuitivos para a agenda

de atendimento e recepção com recursos

de agendamento de consultas e exames

individuais ou por grupo de pacientes, envio 

de preparos por e-mail, painel de chamada, 

telemedicina, controle de sala de

espera, entre outros.  

2 >  Assistencial
Tudo o que sua instituição precisa para o 

gerenciamento do prontuário eletrônico: 

receituário inteligente integrado, impressão 

de guias TISS (Troca de Informação em Saúde 

Suplementar), visualização de documentos, 
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atestados e orientações, formulários 

personalizados, entre outras funcionalidades.

3 >  Faturamento e financeiro 
Muito mais facilidade no faturamento  

de convênios e particulares, controle  

e recursos de glosas, repasse médico, fluxo  

de caixa integrado, contas a pagar e a receber, 

integrações bancárias e mais.

4 >  Apoio
Funcionalidades especialmente desenvolvidas 

para facilitar a solicitação e a realização de 

diversos tipos de exames.

5 >  Indicadores e business performance
Recursos para visualização de relatórios por 

médico, visão de faturamento, relatórios de 

atendimentos e agendamentos, painel de 

controle de contas médicas, além da criação 

de gráficos e relatórios personalizados.

FAZFAZA TOTVS acredita no Brasil que FAZFAZ

http://totvs.com/saude/

