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O Módulo Clínico traz prontuários eletrônicos práticos, com recursos textuais e multimídia, compreendendo 
fichas de pacientes com dados pessoais, anamneses, consultas e retornos, textos do paciente, imagens e 
vídeos. Este módulo facilita a coleta de informações durante a consulta e gera um cadastro completo e organi-
zado de cada paciente.

O acesso às informações dos prontuários pode ser compartilhado de acordo com regras estabelecidas pela 
clínica ou por cada médico, garantindo privacidade e segurança aos dados clínicos. Desta forma os médicos com 
acesso autorizado podem facilmente acessar as informações completas do paciente desejado.

Configurações

Para atender todas as necessidades da clínica, o Módulo Clínico é altamente configurável, podendo ser utilizado 
com praticidade e eficiência durante consultas e cadastramento de pacientes. Através de configurações de 
segurança e privacidade, de médicos e especialidades e dos textos personalizados o Centralx Clinic se adapta 
perfeitamente aos padrões de trabalho de cada clínica garantindo segurança, privacidade e simples manipu-
lação dos dados clínicos.

• Nas configurações de segurança e privacidade a segurança das fichas é garantida a partir da configuração 
das permissões de compartilhamento de informações de modo que recepcionistas e outros médicos 
tenham acesso apenas aos registros que você autorizar, mantendo assim o sigilo dos dados de seus 
pacientes.

• Tendo configurado no programa os médicos que atendem na clínica de acordo com suas especialidades é 
possível fazer a configuração das permissões de acesso também por grupo de usuários, liberando por 
exemplo a ficha de determinado paciente para todos os oncologistas da clínica de modo prático e rápido.

• Com o alto nível de configuração do programa, o recurso de configuração de textos permite a cada 
médico ter ser layout personalizado para cabeçalho, rodapé, fundo de texto e carimbo de todos os impres-
sos. Há ainda a possibilidade de criação de uma biblioteca padrão com textos como pedidos de exame, 
atestados, receitas e pedidos de procedimentos. Estes documentos podem ser criados com recursos de 
macro de simples utilização.
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Dados clínicos

As principais ferramentas no gerenciamento dos dados clínicos são as fichas de pacientes, divididas em ficha de 
dados pessoais, anamneses, consultas e retornos, textos do paciente, imagens e vídeos. A inserção de dados 
nas fichas é simples e faz com que se tenha um cadastro completo de cada paciente para ser acessado a 
qualquer momento por todos os usuários com permissão.
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• Na ficha de dados pessoais é possível dar permissão para editar, incluir e/ou apagar informações à 
recepcionista de modo que ela cadastre os dados pessoais do paciente antes da consulta, por exemplo.

• As anamneses permitem o registro de informações importantes sobre o princípio e evolução de doenças 
de maneira organizada e sequencial. O Módulo Clínico possibilita a busca de anamneses por data e o 
levantamento de pesquisas por palavra-chave.

• Em consultas e retornos os registros são armazenados separadamente e podem ser agrupados e consul-
tados por data.

• Com o recurso de textos do paciente é possível arquivar todos os atestados, receitas, dietas e textos em 
geral passados para o paciente, organizados por suas respectivas datas.

• Cada cadastro de paciente pode possuir uma ficha com suas imagens. As imagens podem ser editadas a 
partir do próprio Centralx Clinic. Cada arquivo é gravado com uma imagem por página, podendo ser 
criados comentários e narrações explicativas em cada uma.

• Os vídeos, assim como as imagens, podem ser carregados do computador ou adquiridos através de uma 
WebCam, por exemplo.

Impressão de documentos e relação de pacientes

O Módulo Clínico oferece várias opções de impressão de documentos essenciais no relacionamento entre médico 
e paciente. Podem ser emitidas cópias da ficha do paciente, receitas, pedidos de procedimentos e exames, atesta-
dos e declarações. Estes documentos podem ser requisitados a partir da biblioteca e personalizados para cada 
paciente, incluindo a possibilidade de inserção de imagens. Cada médico pode ainda configurar seus padrões de 
impressão para que os documentos sejam impressos com carimbo, cabeçalho, rodapé e modelo para o fundo dos 
textos específicos, além de outras informações que desejar. Todos os documentos que são impressos para os 
pacientes ficam registrados na ficha dos mesmos.

A geração de relação de pacientes pode ser feita em forma de relatórios ou etiquetas e é também muito simples, 
bastando acessar a opção no menu e escolher o parâmetro que defina quais pacientes devem estar presentes em 
sua relação, por exemplo pacientes cujo se inicia com “A”, ou que fazem aniversário em determinado mês, ou 
ainda com retorno previsto entre datas específicas.


