
Conteúdo do curso
Ø Como se tornar uma recepcionista da área da saúde?; 
Ø Ambiente de Trabalho;
Ø Requisitos / Educação;
Ø Áreas de Atividade / Organizar informações a serem prestadas;
Ø Observar normas internas de segurança;
Ø Planejar o dia a dia;
Ø Agendar serviços;
Ø Recepcionar Clientes/Pacientes;
Ø Prestar serviços de apoio;
Ø Responder chamadas telefônicas;
Ø Comunicar-se de forma efetiva;
Ø Competências Pessoais;
Ø Oportunidades para o avanço.
Ø Dinâmica de grupo;
Ø Vídeos; 
Ø Frases motivacionais.







COMO SE TORNAR UM RECEPCIONISTA DA ÁREA DE SAÚDE

ØO recepcionista é parte integrante de uma 
equipe de saúde de alto desempenho. 

ØMédicos, enfermeiros e outros membros da 
equipe médica e administrativa contam com o 
trabalho do recepcionista para criar uma 
relação simpática, acolhedora e bem 
organizada para seus pacientes.



COMO SE TORNAR UM RECEPCIONISTA DA ÁREA DE SAÚDE

Ø Esses profissionais tradicionalmente exercem 
muitas funções a partir de uma mesa ou balcão 
em destaque, onde podem facilmente interagir 
com os pacientes, funcionários, representantes 
de produtos farmacêuticos, fornecedores entre 
outros. 

ØSão responsáveis pela manutenção de um 
ambiente calmo e eficiente para receber 
telefonemas, responder perguntas do paciente, 
agendamento de consultas novas e de 
acompanhamento, registrar novos pacientes e 
atualizar registros.





COMO SE TORNAR UM RECEPCIONISTA DA ÁREA DE SAÚDE

ØO recepcionista de saúde é uma peça importante 
para a equipe de colaboradores e pacientes de 
uma Clínica ou Hospital. 

ØEsses profissionais são responsáveis por 
habilmente coordenar as atividades do dia-a-dia 
de médicos, enfermeiros e pacientes, 
assegurando a humanização no atendimento e a 
velocidade do atendimento.





Ambiente de Trabalho

ØOs recepcionistas da área de saúde são 
contratados por Consultórios Médicos 
(incluindo dentistas), Hospitais, Clínicas de 
Fisioterapia e Estética e Ambulatórios.

Ø Na maioria dos casos o trabalho é de segunda 
a sexta, podendo também trabalhar aos 
sábados. 

ØEm Hospitais que atendem 24 horas, o 
trabalho pode ser por escala, podendo 
trabalhar a noite, finais de semana e feriados.



Requisitos / Educação

ØPara trabalhar como recepcionista na área de 
saúde é necessário ter um diploma do ensino 
médio. 

ØTreinamento adicional pode incluir aulas de 
atendimento a pacientes, faturamento, ética 
médica, gestão de consultórios, secretariado, 
entre outros, que estão disponíveis através de 
uma ampla gama de opções, tanto on-line e 
em sala de aula. 



Áreas de Atividade / Organizar informações a serem prestadas

ØConsultar catálogo de produtos e serviços da 
empresa;

ØIdentificar o espaço físico da empresa;
ØConsultar lista de profissionais e 

departamento da empresa, ramais internos e 
telefones externos;

ØInteragir com os outros departamentos;
ØConsultar lista de horários de funcionamento 

das diversas atividades na empresa;





Observar normas internas de segurança

ØNotificar a segurança sobre a presença de 
pessoas estranhas;

ØAcionar alarme de segurança em caso de 
assalto;

ØRegistrar acompanhantes;
ØEvitar a divulgação de informações sobre 

pacientes;
ØImprimir listagem de pacientes internados; 
ØNo caso de agenda informatizada, imprimir 

uma cópia no dia anterior as consultas.



Planejar o dia a dia
ØOrganizar materiais de trabalho;
ØOrganizar agenda de marcação de consultas;
ØImprimir relatórios de controle;
ØParticipar de reuniões na troca de turnos;
ØPlanejar o dia seguinte;





Agendar serviços
ØVerificar mapa de internação cirúrgico



Recepcionar Clientes/Pacientes
ØAcolher o paciente;
ØEncaminhar o cliente/paciente para os diversos 

setores;
ØCadastrar pacientes;
ØVerificar o pedido de internação;
ØInternar o paciente;
ØFornecer informativos e regulamentos internos 

ao paciente;
ØAvisar a enfermagem da chegada do paciente.



Prestar serviços de apoio
ØAuxiliar os pacientes com informações técnicas o 

hospital;
ØAuxiliar os clientes com o preenchimento de 

formulários;
ØTransferir o paciente para outras acomodações;
ØAnotar telefonemas e recados;
ØTransmitir recados e fax;
ØAuxiliar a movimentação de clientes, visitantes e 

pacientes com dificuldade de locomoção;
Ø Intermediar na obtenção de senha dos convênios.





Responder chamadas telefônicas

ØAtender o cliente com informações precisas;
ØPropiciar informações gerais por telefone interna 

e externamente;
ØTransferir ligações para ramais e departamentos 

solicitados;
ØRetomar ligações em caso de ramais ocupados 

ou não atendidos;
ØPré-cadastrar o cliente;
ØAgendar consultas e/ou exames.



Comunicar-se de forma efetiva

ØCircular informações internas;
ØFalar de maneira clara, ágil e objetiva;
ØOuvir com atenção;
ØCoordenar equipe;
ØOrientar de maneira precisa;
ØComunicar-se visualmente com o cliente;
ØComunicar-se efetivamente por meio de 

escrita.



Competências Pessoais
Ø Demonstrar criatividade 

para resolver problemas
Ø Demonstrar persistência
Ø Demonstrar pro atividade 

para gerencial totalmente 
sua área de trabalho

Ø Ter senso de economia e 
redução de custos

Ø Ter autocontrole e gestão 
das emoções para 
controlar situações 
difíceis

Ø Conhecer e ter 

informação sobre a área 
médica que atua

Ø Gerenciar sua imagem no 
trabalho

Ø Agir com bom senso
Ø Demonstrar capacidade 

de se antecipar às 
necessidades dos clientes

Ø Demonstrar iniciativa
Ø Demonstrar afabilidade
Ø Demonstrar interesse





Competências Pessoais
Ø Agir com agilidade
Ø Demonstrar organização
Ø Demonstrar educação
Ø Demonstrar autonomia
Ø Demonstrar paciência
Ø Demonstrar entusiasmo
Ø Demonstrar respeito mútuo
Ø Demonstrar bom relacionamento com os clientes/pacientes
Ø Manter o bom humor
Ø Saber trabalhar em equipe
Ø Demonstrar capacidade de auto avaliação
Ø Demonstrar interesse no aprimoramento profissional
Ø Demonstrar conhecimentos de informática



Oportunidades para o avanço

ØOs recepcionistas que se destacam podem 
ocupar cargos de supervisão quando eles se 
tornam mais qualificados em procedimentos 
internos e de atendimento ao paciente.

ØUm recepcionista que aumentou seu grau de 
instrução com cursos gerenciais relacionados 
a área de saúde, pode abrir as portas para 
cargos como Secretária, Assistente 
administrativo, Supervisão e Gerência. 




