
Gestão Clínica
Uma solução integrada para a gestão da atividade clínica

A Gestão Clínica da Quidgest é uma solução integrada 
que procura dar resposta às necessidades de informação 
e de gestão sentidas nas unidades clínicas. O sistema é 
constituído pelas componentes de prescrição eletrónica 
de medicamentos, gestão de consultas externas, portal e-
health, processo clínico eletrónico, gestão de 
internamento e gestão de stocks.
A Gestão Clínica surge como uma resposta eficaz aos 
desafios atuais da atividade clínica:
• Dispersão dos processos dos doentes e frequente perda 
• de informação;
• Dificuldades no acompanhamento do historial dos 
• doentes;
• Desperdício de recursos e tempo na tarefa de marcação 
• de consultas;
• Impossibilidade de marcação de consultas, fora da hora 
• de expediente;
• Demora na marcação de consulta, tempos de espera 
• nos consultórios e dificuldade de obtenção de 
• informação;
• Falta de informação atualizada sobre consumíveis 
• disponíveis e sua distribuição;
• Impossibilidade de ter acesso a dados sobre consumos 
• totais. 

A Solução de Gestão Clínica da Quidgest
Com este sistema de informação, os profissionais 
dispõem de meios que aumentam a produtividade no 
complexo trabalho que desenvolvem e racionalizam a 
prestação de cuidados de saúde à população.
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Gestão Clínica Hospitalar 

Processo Clínico Eletrónico
• Registo de informação clínica sobre o utente e 
• observações clínicas realizadas na consulta;
• Prescrição/registo de resultados de exames auxiliares 
• de diagnóstico;
• Prescrição de receitas médicas;
• Acesso às notas clínicas por problema, ao longo do 
• tempo;
• Possibilidade do registo clínico seguir o modelo SOAP.

Gestão de Consultas Externas
• Agendamento de consultas externas realizadas na 
• clínica para as diferentes especialidades médicas;
• Possibilidade de marcação online de consultas, pelo 
• próprio utente, através do Portal.

Portal e-Health
• Reúne, numa única interface colaboradores e público;
• Pode ser constituído por uma componente externa 
• (agendamento online das consultas) e por uma 
• componente interna (acesso dos colaboradores da 
• clínica a diferente áreas, de acordo com o perfil de 
• utilizador estabelecido).

Prescrição Eletrónica de Medicamentos
• Conhecimento da totalidade de medicamentos 
• existentes no mercado, a sua forma de apresentação e 
• dosagem, no próprio ato de prescrição.

Funcionalidades da Gestão Clínica da Quidgest

Gestão de Stocks
• Gestão de materiais dispersos em diferentes armazéns, 
• nomeadamente, material de consumo clínico 
• farmacêutico ou administrativo;
• Racionalização da distribuição;
• Controlo de custos dos bens que circulam na clínica, 
• desde a encomenda até à sua administração ao doente.

Quais as principais vantagens na 
implementação da solução de gestão clínica?
• Desmaterialização de processos;
• Maior acessibilidade à informação;
• Rapidez na resposta ao doente;
• Centralização de informação e eliminação da 
• duplicação de informação contribuindo para uma 
• melhor prestação de serviço;
• Aumento do nível de satisfação do doente;
• Eficácia e eficiência nas atividades desenvolvidas 
• diariamente pelos médicos, gestores e administrativos;
• Acesso a dados estatísticos e informação de gestão 
• atualizada proporcionando, consequentemente, uma 
• melhor capacidade de resposta e de decisão.

Moçambique: 
R. John Issa, 260
Maputo 
tel. (+258) 21 30 37 32

Timor-Leste:
Timor Plaza - CBD 2 Unidades 403-404
R. Presidente Nicolau Lobato
Comoro, Díli 
tel. (+670) 7732 68 23

Macau:

澳門�皇子大馬路43-53A��門�場7
Av. Infante D. Henrique, No. 43-53A
7 Andar, Edf. The Macau Square
tel. (+853) 6672 8759 

Alemanha:
Konrad-Zuse-Platz 8
81829 München
tel. (+49) 89 207042850

Marrocos:
R. Siam Imm N°6
Appartement N°3
Rabat

Portugal: 
R. Castilho n.º 63 – 6.º 
1250-068 Lisboa 
tel. (+351) 213 870 563 

Para mais informações, contate: solutions@quidgest.com www.quidgest.com/pt


