
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA RECEPÇÃO DA CLÍNICA SOMMA 

OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS ATRAVES DE 

REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA 

 

Um dos maiores problemas observados numa clínica de Fisioterapia é o controle da 

presença dos pacientes, já, que tais usuários, desse serviço, costumam vir várias vezes 

ao mesmo lugar gerando dessa forma um  PROCESSO burocrático que consome tempo 

valioso no cotidiano de nossa recepção. È ainda através do controle das presenças que 

efetuamos o pagamento dos profissionais Fisioterapeutas que se limitam essencialmente 

a prestar  assistência aos clientes que nos procuram. 

Para que um cliente seja atendido via OPS(Operadora de Plano Saúde) é necessário a 

seguinte rotina: 

1) Cliente vem à clinica com uma solicitação médica; 

2) É feito um pedido de autorização on line para a realização do tratamento; 

3) Sendo o tto aprovado, a guia física deve ser assinada sempre que o cliente vier; 

4) Após concluir o processo, que é forçadamente determinado pela Operadora, de 

10 atendimentos esses papéis(solicitação médica + guia da fisioterapia) devem 

ser encaminhadas através de uma carta remessa, que une várias guias para a 

operadora. Essa deve efetuar o pagamento com no mínimo 30 dias da data da 

entrega de todos os papéis; 

5) Não era incomum que a recepção também esquecesse de solicitar que o cliente 

assinasse a guia logo que ele fizesse o procedimento,  acumulando assim para o 

dia seguinte ou na próxima semana; 

6) CRIAMOS A GUIA DE ASSINATURAS DA CLINICA.  Então o cliente agora 

além de assinar na guia do convênio precisava assinar em nossa guia. Isso se 



dava para que não “esquecêssemos de quantos atendimentos o cliente fez”. 

Nessa guia tinha ainda descrito um contrato de prestação de serviços que 

explicava que se o cliente não avisasse que iria faltar com 24 horas de 

antecedência o procedimento era contado como feito; 

7) De posse do documento pago, agora emitido através de um extrato, iremos 

“contar” quantos procedimentos forma realizados por um determinado 

profissional; 

8) Em todo esse imbróglio a  Operadora ainda tinha a atitude de muitas vezes 

“perder nossos documentos” o que nos forçava a preparar intermináveis recursos 

de glosa. Pagos a Deus dará; 

9) Passamos a tirar cópia de todos os documentos que saíam da clinica, já 

prevenindo possíveis perdas;     

10) Tudo isso era feito em ambiente refrigerado por ventiladores 

 

Todas essas medidas foram tomadas visando “garantir” o pagamento totalmente 

desatualizado das OPS. Além de todo o trabalho burocrático, existia, ainda, como 

conseqüência, a necessidade de inúmeras PASTAS E ARQUIVOS DE AÇO QUE 

OCUPAVA ESPAÇOS PRECIOSOS DENTRO DE NOSSA RECEPÇÃO GERANDO, 

MUITAS VEZES, PERDA DE GUIAS  DE PACIENTES ANTIGOS QUE 

ABANDONAVAM SEUS TRATAMENTOS.  

 

RESUMINDO: 

1) Guia Médica 

2) Guia do assinaturas do convênio 

3) Guia de Assinatura da clinica 



4) Carta remessa de eenvio 

5) Cópia de todos os documentos acima 

6) Pasta de arquivo 

7) Arquivo de aço 

 

O início no processo de resolução de todo  esse problema se deu com aplicação de 

medidas não muito populares que necessárias: 

 

1) Fazer o paciente retornar ao médico porque a guia  

a. Não estava carimbada 

b. Estava rasurada 

c. Não especificava de maneira clara o pedido 

d. Estava vencida 

e. O cliente somente renova os atendimentos com uma nova guia em mãos 

2) Digitalização de todos os documentos, mesmo aqueles que tivessem os 

protocolos de recebimento emitidos. 

3) Todo envio de email ou fax deveria ser confirmado por ligação telefônica. 

4) Introdução de sistema de biometria que a partir de nosso sistema registrasse 

a. A presença do cliente 

b. O valor do procedimento previamente cadastrado 

c. O calculo da produtividade do profissional que o atendeu 

5) Climatizamos o ambiente 

Não deixamos de ter as guias de assinaturas, pois, nem todas as pessoas conseguem 

ter suas digitais reconhecidas pelos leitores, mas, substituímos o arquivo de aço por 

um caderno com folhas de plástico onde temos os “clientes correntes”. Quando 



esses concluem seus atendimentos nós digitalizamos os documentos que ainda 

existem e depois os descartamos. Os papeis utilizados para isso são todos já 

impressos, nos os re-aproveitamos de outros serviços. 

 

FICOU ASSIM: 

1) Guia Médica 

2) Guia do assinaturas do convênio 

3) Guia de Assinatura da clinica 

4) Carta remessa de envio 

5) Digitalização 

a. Leitor Biométrico 

b. Cópias digitalizadas 

 

Com tais medidas nós: 

• REDUZIMOS O TEMPO RESGITRO DAS INFORMAÇÕES 

• REDUZIMOS A PERDA DE GUIAS 

• GANHAMOS ESPAÇO DENTRO DA RECEPÇÃO DEIXANDO-A MAS 

“CLEAN” 

• OTIMIZAMOS O TRABALHO DA RECEPCIONISTA GARANTINDO 

ASSIM QUE ELA DEDIQUE O SEU TEMPO A ATIVIDADES QUE A 

MAQUINA NÃO CONSEGUE SUBSTITUIR.  
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