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Proposta de uso do Sistema de Gestão de Clínica S_Line MED  S_Line MED  S_Line MED  S_Line MED  via Internet nos seguintes termos: 
 
1.1.1.1.    Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: 
Oferecer aos Profissionais de Saúde (Médicos, Psicólogos, Fisioterapeutas e Fonoaudiólogos), um 
sistema personalizado para gerenciar atendimentos em Consultórios, onde cada profissional da 
área da saúde tem a possibilidade de controlar rotinas do seu dia a dia, tais como: Cadastro de 
Paciente; Agendamento de Consulta; Registro de Atendimento (Prontuário); Emissão de 
Impressos; Faturamento; dentre outras. 
 
 
 
2.2.2.2.    Características do Características do Características do Características do S_Line MEDS_Line MEDS_Line MEDS_Line MED::::    
• Sistema On LineSistema On LineSistema On LineSistema On Line: Não requer instalação e 

pode ser usado em qualquer 
equipamento com Internet (Google 
Chrome, Microsoft Edge, Internet 
Explore, Mozila, Safari, etc.) ou através 
de APP Mobile (Android e Apple). 

• Desenvolvido seguindo os critérios 
estabelecidos pela SBIS (Sociedade 
Brasileira de Sistemas em Saúde), onde 
os dados trafegam em segurança 
(criptografados) e os usuários tem 
acesso restrito por perfil. 

• Os pacientes pertencem ao profissional de saúde e cada profissional tem seus próprios 
pacientes e bases de dados independentes, configurando os atributos de acordo com sua 
necessidade e área.  

• O profissional que se desligar do estabelecimento não perde os dados registrados no S_Line S_Line S_Line S_Line 
MEDMEDMEDMED. 

• O profissional tem funções ilimitadas e pode restringir os acessos dos seus usuários de apoio. 
• Todo controle de acesso às funções é individual por usuário, profissional de saúde e local de 

atendimento. Ex.: A secretária só acessa a agenda de profissionais e locais de atendimentos 
que foram liberados para ela. 

    
    
    
3.3.3.3.    Funcionalidades básicas:Funcionalidades básicas:Funcionalidades básicas:Funcionalidades básicas: 
• Agenda Padrão, Diferenciada e Bloqueio; 
• Cadastro de Paciente; 
• Fila de Espera; 
• Prontuário Eletrônico de Paciente; 
• Chat entre Usuários do S_Line MEDS_Line MEDS_Line MEDS_Line MED; 
• Envio de e-mail e torpedos a Paciente (SMS é pacote opcional); 
• Agenda Telefônica e Lembretes; 
• Impressos; 
• Múltiplos usuário de apoio e Local de atendimento; 
• Pesquisas códigos CID e procedimentos TUSS; 

• Relatórios estatísticos e financeiros. 
 
Tudo isso e outras mais acessando sempre as versões atualizadas e sem custos adicionais. 
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4.4.4.4.    Benefícios:Benefícios:Benefícios:Benefícios: 
• MobilidadeMobilidadeMobilidadeMobilidade: Acesso de qualquer equipamento com internet e Celular (APP), a qualquer hora e 

lugar (on line). 
 

• Acesso Off LineAcesso Off LineAcesso Off LineAcesso Off Line: Em caso de queda do acesso internet, permitirá consulta de agenda, cadastro 
e histórico de paciente (somente para quem usa Google Chrome). 
 

• Sistema personalizávelSistema personalizávelSistema personalizávelSistema personalizável: Configuração de atributos por profissional e pode ser totalmente 
adaptado para atender especialidades específicas, com configuração e inclusão de 
funcionalidades. 

Ex.: Reumatologista: Cálculo e gráfico de DAS 28, ASDAS e BASDAI 
       Cirurgião: Risco Cirúrgico (EMAPO, ACP, Golman, Lee) 
       Pediatra: (Curva de Crescimento) 
 
• Atualizações sem custo adicAtualizações sem custo adicAtualizações sem custo adicAtualizações sem custo adicionaisionaisionaisionais. 

 
• SegurançaSegurançaSegurançaSegurança: Os dados 

trafegam em ambiente 
criptografado e ficam 
armazenados em 
datacenter com todos 
os critérios de 
segurança, e oferece 
rastreabilidade de 
alterações. 

 
• Não requer instalaçãoNão requer instalaçãoNão requer instalaçãoNão requer instalação, 

pois trata-se de um 
sistema on line. 

 
• Cópia de dadosCópia de dadosCópia de dadosCópia de dados: O 

profissional de saúde 
pode copiar os dados 
para seu computador 
ou qualquer unidade de 
armazenamento, em 
formato xml (aprovado pela ANS).  .  .  .   

 
    
    
5.5.5.5.    Permanência dos Dados na Central S_Line:Permanência dos Dados na Central S_Line:Permanência dos Dados na Central S_Line:Permanência dos Dados na Central S_Line: 
Os dados dos pacientes permanecerão na Central S_LineS_LineS_LineS_Line, enquanto o contrato do ClienteClienteClienteCliente estiver 
ativo, e em caso de cancelamento de contrato de uso, o S_Line MEDS_Line MEDS_Line MEDS_Line MED ficará disponível para 
consulta por um ano sem custo adicional e o ClienteClienteClienteCliente terá direito a uma cópia dos dados (back-
up), porém o ClienteClienteClienteCliente poderá solicitar que seus dados sejam excluídos antes deste período. 
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6. Taxa de Aquisição:6. Taxa de Aquisição:6. Taxa de Aquisição:6. Taxa de Aquisição:    
É cobrando uma taxa de R$ R$ R$ R$ 393939390,000,000,000,00 (trezentos e noventa reais) para aquisição do S_Line MEDS_Line MEDS_Line MEDS_Line MED, 
que somente será paga após o período de teste e se realmente o CCCClientelientelienteliente for utilizar o S_Line S_Line S_Line S_Line 
MEDMEDMEDMED. 
 
 
7. Configuração, 7. Configuração, 7. Configuração, 7. Configuração, Treinamento e SuporteTreinamento e SuporteTreinamento e SuporteTreinamento e Suporte::::    
Não tem implantação, pois o S_Line MED S_Line MED S_Line MED S_Line MED está pronto e preparado para teste e uso, bastando o 
ClienteClienteClienteCliente se cadastrar, confirmar o cadastro e ao iniciar uso fazer as devidas configurações. 
O treinamento, apoio à configuração e/ou suporte pode ser realizado remotamente ou 
presencialmente, sendo: 
7.1.7.1.7.1.7.1. Atendimento RemotoAtendimento RemotoAtendimento RemotoAtendimento Remoto: Sem custos e realizado por E-mail, Skype, WhatsApp ou Telefone, com 
ou sem acesso à máquina do    ClienteClienteClienteCliente. 
 
7.2.7.2.7.2.7.2. Atendimento PreAtendimento PreAtendimento PreAtendimento Presencialsencialsencialsencial: R$ 100,00/horaR$ 100,00/horaR$ 100,00/horaR$ 100,00/hora (cem reais a hora) de trabalho do técnico e o ClienteClienteClienteCliente 
também deve arcar com despesas de translado, hospedagem e alimentação, caso se aplica, e a 
partir de uma hora, será cobrado proporcional. 
 
7.3.7.3.7.3.7.3. Treinamento Remoto após início de Treinamento Remoto após início de Treinamento Remoto após início de Treinamento Remoto após início de usousousouso: R$ 80,00/horaR$ 80,00/horaR$ 80,00/horaR$ 80,00/hora (oitenta reais a hora), e a partir de 
uma hora, será cobrado proporcional. 
 
 
 
8. Valores de licença de uso:8. Valores de licença de uso:8. Valores de licença de uso:8. Valores de licença de uso: 
O cadastro de teste dá direito a 30 dias e para dar continuidade ao uso do S_Line MEDS_Line MEDS_Line MEDS_Line MED, o ClienteClienteClienteCliente 
deve pagar a Taxa de Aquisição e acessar a função “Rotina/Comprar Crédito”, selecionar o tipo 
de serviço “Licença de uso Domiciliar/Consultório” e a forma de pagamento, pois os preços 
variam de acordo com o que for escolhido. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
9.9.9.9.    Carga de Dados entre os Sistemas em Saúde:Carga de Dados entre os Sistemas em Saúde:Carga de Dados entre os Sistemas em Saúde:Carga de Dados entre os Sistemas em Saúde:    
Normalmente é possível migrar o banco de dados do atual sistema para o S_LineS_LineS_LineS_Line    MEDMEDMEDMED, porém os 
técnicos analisarão a possibilidade, o grau de dificuldade e volume a ser carregado, e por isso o 
custo é variável: de R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00 a 1.200,001.200,001.200,001.200,00 por profissional de saúde. 
Após aprovação do ClienteClienteClienteCliente, será agendado uma data para realizar a carga e início do uso do 
S_Line S_Line S_Line S_Line MEDMEDMEDMED com os dados carregados (agendamentos, cadastros de pacientes e história 
clínica/prontuário).    
 

Licença de Uso por 
Profissional de Saúde 

Cartão (Crédito/Débito) 

Desc. Vl.  Mês Vl. Total 

Assinatura Mensal 2%    97,02        97,02  

 Pagamento Mensal (30 dias) 0%    99,00        99,00  

Pagamento Semestral (183 dias) 2%    97,02      591,82  

Pagamento Anual (365 dias) 5%    94,05  1.144,28  

Pagamento Bianual (730 dias) 9%    90,09  2.192,19  


