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Como avaliar
os resultados
da sua clínica
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Introdução
Ser um profissional da saúde e gerenciar sua 

própria clínica é um grande desafio.

Afinal, o papel de um gestor é criar metas e alcançá-las ao longo do 

tempo. Para poder atingir os objetivos do negócio é preciso fazer 

análises constantes e medir o resultado das ações realizadas. 

Neste eBook vamos explorar métricas importantes que você deve avaliar 

constantemente, como o número de pacientes atendidos, a taxa de 

absenteísmo e os procedimentos mais realizados. São coisas simples, 

mas que podem ajudar a medir a saúde financeira da sua clínica.

Ao final deste eBook, disponibilizamos uma planilha para te ajudar 

em alguns cálculos essenciais para os seus relatórios financeiros, 

como lucratividade, produtividade e turnover de colaboradores.

Esperamos que goste de mais este material que fizemos especialmente pra 

você! 

 

Boa leitura :)
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Resultados com 
atendimentos e consultas
1. Quantidade de pacientes 
novos e retornos

O primeiro passo na avaliação dos resultados da sua clínica é analisar quantos 

pacientes novos ela atraiu esse ano. Mais do que isso, quantos deles foram 

apenas uma vez e quantos voltaram (isso vale para pacientes antigos também). 

Saber quantas vezes um paciente retorna à sua clínica é importante para 

se medir a fidelização. Aqui você pode ver algumas dicas para fidelização 

e a importância de fidelizar para garantir o sucesso da sua clínica.

Além do controle sobre a fidelização, ter o controle sobre a quantidade de 

pacientes novos no ano é importante para medir se as ações de marketing foram 

eficazes (isso pode ser feito usando o ROI, que vamos falar mais adiante) e até 

mesmo ser capaz de estruturar novos investimentos baseados nessa informação.

http://blog.iclinic.com.br/como-fidelizar-pacientes-ao-consultorio/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-como-avaliar-os-resultados-da-sua-clinica
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2. Média de pacientes por dia

Outra métrica bastante útil para avaliar os resultados da sua clínica é 

descobrir a média de pacientes que você consegue atender por dia. 

A forma ideal de se fazer isso é encontrar o tempo médio gasto em uma 

consulta ou em um procedimento. Dessa forma, você pode fazer uma 

projeção do número ideal de atendimentos no dia e ser mais produtivo. 

Neste artigo você pode ver como aumentar a produtividade 

é um fator de sucesso para sua clínica. 

SEG TER QUAR

http://blog.iclinic.com.br/produtividade-como-fator-de-sucesso-para-sua-clinica/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-como-avaliar-os-resultados-da-sua-clinica
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3. Taxa de absenteísmo

Assim como medir a quantidade de atendimentos em um 

dia, medir a quantidade de pessoas que não compareceram 

para a consulta também é muito importante. 

O impacto dessas faltas nos resultados da clínica não está 

somente na receita que você deixou de ganhar, mas também no 

custo de deixar de atender outros pacientes, porque o horário 

estava reservado para alguém que não compareceu. 

Entender o porquê dos absenteísmos é fundamental 

para melhorar os resultados da sua clínica. 

Na maioria das vezes o paciente falta porque se esquece da consulta. 

Um lembrete por SMS ou um telefonema no dia anterior são 

capazes de diminuir drasticamente o absenteísmo, como conta a 

Dra. Clarisse Lobo. Existem pesquisas que comprovam que o SMS 

de lembrete de consulta pode reduzir as faltas em até 30%.  

Porém, às vezes uma experiência ruim como o elevado tempo de espera 

pelo atendimento pode fazer com que o paciente não leve o compromisso 

tão a sério. Nesse tipo de situação, é interessante aplicar questionários 

de satisfação ou pedir por feedbacks, como falaremos a seguir.

http://blog.iclinic.com.br/como-a-dra-clarisse-lobo-reduziu-o-numero-de-faltas-na-clinica/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-como-avaliar-os-resultados-da-sua-clinica
http://blog.iclinic.com.br/como-a-dra-clarisse-lobo-reduziu-o-numero-de-faltas-na-clinica/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-como-avaliar-os-resultados-da-sua-clinica
http://blog.iclinic.com.br/reduza-ate-30-das-faltas-dos-seus-pacientes-com-um-aviso-sms/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-como-avaliar-os-resultados-da-sua-clinica
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4. Nível de satisfação dos pacientes 

Outra forma de medir seus resultados e estreitar o relacionamento 

com o paciente é fazendo pesquisas de satisfação, 

buscando entender se as necessidades dos pacientes foram 

atendidas da melhor forma possível na sua clínica.

O método NPS (Net Promote Score) é o mais utilizado para medir o grau de 

satisfação dos pacientes, pelo seu fácil entendimento e sua ampla adesão. 

Com ele, você é capaz de captar em qual faixa de pontuação a maioria dos 

pacientes classifica o seu atendimento e pode refletir sobre o que fazer 

para tornar experiência deles em seu consultório a melhor possível. 

Ele consiste em uma pergunta simples: “Em uma escala de 0 

a 10, quanto você indicaria nosso serviço para um amigo ou 

familiar?” Porém, ela é muito relevante, porque todo mundo 

só indica serviços ou produtos que realmente gostam.

As notas de 0 a 6 são dos detratores, pois eles irão citar os pontos 

negativos da clínica. As notas de 7 a 8 são dos neutros, aqueles que 

só retornariam se realmente precisassem, ou seja, não são leais. 

Já as notas 9 e 10 são dos promotores, aqueles pacientes que passaram a ter 

uma vida melhor após se relacionarem com a sua clínica. Essas pessoas ficaram 

realmente felizes com a experiência, serão leais, oferecerão feedbacks positivos 

e ajudarão no crescimento do negócio com suas indicações de novos pacientes.

Quer aplicar o NPS na sua clínica? Baixe essa 

planilha gratuita e comece ainda hoje!

http://promo.iclinic.com.br/planilha_satisfacao_pacientes?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-como-avaliar-os-resultados-da-sua-clinica
http://promo.iclinic.com.br/planilha_satisfacao_pacientes?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-como-avaliar-os-resultados-da-sua-clinica
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5. Atendimentos por convênios 
ou particulares

Separar as suas consultas entre as que são particulares ou as 

que são provenientes de convênios te ajuda a entender suas 

principais fontes de receita (e até para fazer previsões de 

caixa, como falaremos na seção de saúde financeira).

Com essa análise você é capaz inclusive de investir na estratégia 

mais lucrativa para a clínica e assim dar mais foco às suas ações de 

marketing, em busca de mais pacientes com convênio ou não.

Além disso, essa separação possibilita saber quanto os convênios te 

pagam por procedimento e, sabendo qual procedimento você realiza 

mais e menos, é possível identificar quais deles são mais interessantes 

para seu retorno financeiro, como vamos falar no próximo tópico.
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6. Qual procedimento foi mais realizado

Entender qual o procedimento mais realizado na sua clínica é importante para 

saber qual o impacto dele sobre a receita do seu consultório (margem de 

contribuição), ou seja, qual o peso daquela atividade sobre a sua receita. 

A análise da margem de contribuição de cada procedimento 

e de cada consulta sobre a sua receita permite que você 

conclua se aquela atividade é realmente lucrativa.

É possível, por exemplo, que o custo de um procedimento seja 

bastante alto e o procedimento em si de baixa demanda no 

consultório. Nessa situação, seria necessário aumentar a quantidade 

de outras atividades realizadas no dia, de forma que você seja capaz 

de cobrir parte dos custos desse procedimento também.

 Todas essas decisões devem ser tomadas considerando 

também a produtividade de cada atividade e de 

cada profissional de saúde no consultório.
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7. Resultado por profissional 
ou por especialidade

Além do procedimento mais realizado, se a sua clínica possui mais 

de um profissional da saúde, ou ainda, mais de uma especialidade, é 

possível analisar os resultados em cada um desses segmentos. 

Você pode, por exemplo, avaliar a quantidade de atendimentos 

que cada profissional realizou em determinado período e 

medir se já estão sendo altamente produtivos ou se ainda podem 

melhorar sua produtividade, otimizando seu trabalho.

No caso de várias especialidades, é possível saber qual delas é 

a mais procurada na sua clínica. Com esse dado em mãos você 

consegue tomar decisões estratégicas para se especializar ainda 

mais nessa área com a contratação de novos profissionais e 

também na ampliação da divulgação dessas especialidades.

Fi
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8. Perfil do público da clínica

Identificar o seu público alvo, classificando por gênero e idade, é 

essencial para ser assertivo em suas ações de marketing. Sabendo 

qual o público a ser atingido, você é capaz de elaborar campanhas 

de marketing mais focadas nos seus possíveis pacientes. 

Aspectos como linguagem, situações-problema enfrentadas diariamente 

por esse público e como você pode ajudar a resolvê-los em seu 

atendimento são pontos-chave para uma boa ação de marketing. 

Por exemplo, se você atende um público jovem, pode interagir com eles pelas 

redes sociais e também durante as consultas perguntar sobre escola, jogos 

e tendências de seu universo para assim criar uma afinidade com eles.

Outra situação pode ser a de uma clínica popular. Talvez utilizar roupas e 

linguagem muito rebuscadas gere uma distância entre você e seus pacientes, 

então procure se inserir no mundo deles e criar uma identificação.

Os resultados dessas ações podem ser analisados por 

meio do ROI, que falaremos mais a frente. 

http://blog.iclinic.com.br/a-importancia-da-estrategia-de-marketing-medico/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-como-avaliar-os-resultados-da-sua-clinica
http://suporte.iclinic.com.br/perguntas-frequentes/como-funciona-o-painel-de-estatisticas?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-como-avaliar-os-resultados-da-sua-clinica/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-como-avaliar-os-resultados-da-sua-clinica
http://blog.iclinic.com.br/marketing-digital-para-medicos-e-clinicas-5-dicas-para-o-sucesso/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-como-avaliar-os-resultados-da-sua-clinica
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Medindo a saúde 
financeira da Clínica
1. Custos da clínica (e como economizar)

Medir o desempenho da sua clínica vai além do número de pacientes 

conquistados, ou ainda, da quantidade de consultas diárias que 

são  necessárias  para ter uma produtividade máxima. 

Os resultados da clínica envolvem também a análise de todos os 

custos e do que é possível fazer para diminuí-los ao máximo.

Assim, primeiramente, é preciso fazer uma listagem de todos os 

custos da clínica e separá-los por custo fixo e custo variável. 

É muito simples. O custo fixo é tudo aquilo que você terá que 

pagar mesmo não havendo atividade alguma na clínica, como 

energia elétrica, água, aluguel, internet, telefone. 

O custo variável é aquele que existe somente com a ocorrência da sua 

atividade geradora de receita, nesse caso, consultas ou procedimentos. 

Listando os custos, é o momento de analisar de onde vêm 

os maiores gastos e como diminuí-los ao máximo. 

Digamos que os maiores gastos sejam com energia elétrica. Analisar 

como essa energia elétrica é consumida e tentar diminuir esse gasto é 

o primeiro passo para o corte de custos. Se for devido a uma lâmpada 

acesa durante a noite ou um ar condicionado que ficou ligado o tempo 

todo, pequenas ações como o desligamento desses itens fora do 

período de expediente podem trazer grandes reduções nos seus custos. 

Você pode seguir as 4 dicas deste artigo para cortar os gastos.

Identificar pontos de desperdício e realizar ações para cortar esses 

gastos é muito importante, mas lembre-se de não cortar os custos 

em fatores que impactam diretamente a percepção de qualidade 

que seus pacientes têm da clínica. Por exemplo, você pode tirar o 

café ou o chá servido no consultório para realizar economias, mas 

essa pode ser uma economia que prejudica seu consultório.

Lembre-se! É imprescindível 
separar as contas da clínica 
das contas pessoais, ok? 

http://blog.iclinic.com.br/4-dicas-para-cortar-gastos-no-consultorio-medico/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-como-avaliar-os-resultados-da-sua-clinica
http://blog.iclinic.com.br/dicas-para-economizar-no-consultorio/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-como-avaliar-os-resultados-da-sua-clinica
http://blog.iclinic.com.br/dicas-para-economizar-no-consultorio/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-como-avaliar-os-resultados-da-sua-clinica
http://blog.iclinic.com.br/dicas-para-economizar-no-consultorio/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-como-avaliar-os-resultados-da-sua-clinica
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2. Retorno Sobre Investimento

Além de mapear os principais custos da sua clínica, é importante ter 

o controle sobre o investimento feito na clínica. Seja uma melhoria, 

um investimento em equipamentos, ou até mesmo uma campanha 

de marketing, o controle sobre esses investimentos te permite 

analisar o retorno obtido para a sua clínica a partir deles.

O ROI (Return Over Investiment) é a principal métrica para se entender o 

quão efetivo foi o seu investimento. Ou seja, você é capaz de identificar 

quanto lucro você adquiriu por causa desse investimento em específico.

O cálculo do ROI é feito seguindo a fórmula abaixo e 

pode ser utilizado para qualquer investimento: 

Lucro do Investimento - Custo do Investimento
Custo do Investimento

http://promo.iclinic.com.br/como-medir-o-sucesso-da-sua-clinica?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-como-avaliar-os-resultados-da-sua-clinica
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3. Fluxo de caixa (e suas previsões)

Manter o fluxo de caixa da sua clínica atualizado é essencial para 

saber se você será capaz de cobrir todos os custos fixos. 

Além disso, o controle do fluxo de caixa permite que sejam feitas previsões 

de receitas e despesas para os próximos ciclos e entender como está a saúde 

financeira da sua clínica. Baixe aqui nossa planilha grátis de fluxo de caixa. 

Assim, ao fim de cada ciclo você será capaz de comparar seus 

resultados com as suas projeções, identificar onde houveram as 

maiores diferenças e buscar entender o porquê dessas diferenças.

Ter um controle diário do fluxo de caixa permite que você identifique 

as datas mais relevantes de entradas e saídas e assim consiga organizá-

las para realizar os pagamentos sem nunca ficar no vermelho.

A boa saúde financeira da sua clínica reflete os seus resultados e é 

essencial para o crescimento da sua clínica, como falamos aqui nesse artigo. 

http://promo.iclinic.com.br/fluxo_de_caixa_para_clinicas_e_consultorios/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-como-avaliar-os-resultados-da-sua-clinica
http://blog.iclinic.com.br/entenda-a-importancia-do-fluxo-de-caixa-de-um-consultorio/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-como-avaliar-os-resultados-da-sua-clinica
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4. Relatório Financeiros

Agora que você já separou os seus custos entre fixo e variável, aprendeu 

como avaliar o possível retorno que um investimento trará à sua clínica e a 

importância de manter o seu fluxo de caixa em dia para ter o controle de 

suas previsões, chegou a hora de falarmos sobre relatórios financeiros.

Mas você deve se perguntar: o que eu, profissional da área 
da saúde, tenho que entender de relatórios financeiros? 

A resposta está no fato de você não ser somente um 

profissional da saúde, mas também um administrador! 

É de extrema importância que você entenda como interpretar 

os seus dados financeiros e administrar a saúde da sua 

clínica. O procedimento é o mesmo de uma consulta: análise do 

possível problema, diagnóstico, tratamento e resultados. 

Um bom relatório financeiro ao fim de cada ciclo te possibilita analisar 

todos os resultados da sua clínica, seus principais custos do ciclo, onde 

houve maior aumento de gastos, as principais formas de pagamento e até 

mesmo quantos dos seus pacientes possuem convênios médicos, o que 

fornece a você uma grande ferramenta para entender o funcionamento do 

seu consultório e tomar as melhores decisões de gestão a partir dele.

http://blog.iclinic.com.br/5-erros-mais-comuns-de-gestao-em-clinicas/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-como-avaliar-os-resultados-da-sua-clinica
http://blog.iclinic.com.br/a-importancia-estrategica-de-relatorios-na-gestao-da-clinica/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-como-avaliar-os-resultados-da-sua-clinica
https://iclinic.com.br/controle-financeiro-para-consultorio/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-como-avaliar-os-resultados-da-sua-clinica
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Planilha para análise 
de resultados
Para facilitar sua vida, preparamos uma planilha completa 

para você analisar os resultados da sua clínica.

Você pode baixar a planilha AQUI e calcular todas essas métricas 

que falamos ao longo do eBook: Margem de Contribuição, Ponto 

de Equilíbrio, Taxa de Lucratividade e Taxa de Turnover.

Todas as fórmulas já estão prontas na planilha, você só precisa 

inserir os dados da sua clínica, como receitas, custos e atendimentos por 

profissional para ter acesso a dados estratégicos para sua gestão.

Aproveite: BAIXAR PLANILHA

http://iclinic-mkt.s3.amazonaws.com/landing-pages/planilha-como-avaliar-resultados-clinica/planilha-iclinic-como-avaliar-os-resultados-da-sua-clinica.xlsx
http://iclinic-mkt.s3.amazonaws.com/landing-pages/planilha-como-avaliar-resultados-clinica/planilha-iclinic-como-avaliar-os-resultados-da-sua-clinica.xlsx
https://iclinic-mkt.s3.amazonaws.com/landing-pages/planilha-como-avaliar-resultados-clinica/planilha-iclinic-como-avaliar-os-resultados-da-sua-clinica.xlsx
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Conclusão
Ao longo deste eBook falamos sobre importantes métricas para você 

avaliar os resultados da sua clínica no decorrer do tempo e ser capaz 

de saber o que fazer para alcançar seus objetivos de longo prazo.

Desde coisas simples, como a quantidade de novos pacientes atendidos, 

passando pela taxa de absenteísmo - que pode corroer sua receita 

- até mesmo a avaliação do retorno dos seus investimentos e o 

controle do fluxo de caixa, que são o termômetro do seu sucesso.

Todas essas métricas são facilmente encontradas se você utiliza um 

sistema de gestão na sua clínica ou consultório. Se você fizer todo 

o gerenciamento no papel, ou em diversas planilhas diferentes no 

Excel, a análise dos resultados pode ser deixada de lado, e, como diz 

a máxima da administração, não se melhora o que não se mede.

Qualquer dúvida sobre as métricas ou sobre a planilha é só 

entrar em contato conosco: atendimento@iclinic.com.br.

Te desejamos muito sucesso!

mailto:atendimento@iclinic.com.br
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Sobre a iClinic
A iClinic é uma empresa que oferece software especializado para gestão 

de clínicas médicas, que pode ser acessado de qualquer lugar.

Nossa missão é descomplicar a gestão de clínicas e consultórios, ajudando 

médicos e administradores a cuidarem de seus negócios com os avanços 

e benefícios da tecnologia. Queremos tornar o atendimento aos pacientes 

mais eficiente e possibilitar uma experiência mais agradável para eles. 

Escolhida pela Endeavor como uma das startups mais promissoras do 

Brasil, a iClinic já passou pelo programa de aceleração da Rockstart, 

em Amsterdã e no Vale do Silício. Entre as ferramentas oferecidas pelo 

software, estão: prontuário e prescrição eletrônicos, agenda online, envio 

automatizado de lembretes para pacientes e controle financeiro da clínica.

Links úteis:

Blog da iClinic          Site iClinic      Página da iClinic no Facebook

http://blog.iclinic.com.br/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-como-avaliar-os-resultados-da-sua-clinica
https://iclinic.com.br/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-como-avaliar-os-resultados-da-sua-clinica
https://www.facebook.com/iClinicApp/
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https://goo.gl/XcDL5t

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A//promo.iclinic.com.br/ebook-como-avaliar-resultados-da-clinica/?utm_source=facebook%26utm_medium=facepost%26utm_campaign=ebook-como-avaliar-os-resultados-da-sua-clinica
https://twitter.com/home?status=Pessoal,%20achei%20esse%20super%20ebook%20(gr%C3%A1tis)%20sobre%20como%20avaliar%20os%20resultados%20da%20sua%20cl%C3%ADnica!%20No%20fim%20ainda%20te%20d%C3%A3o%20uma%20planilha%20pra%20ajudar%20no%20fechamento!%20Aproveitem%20enquanto%20%C3%A9%20gr%C3%A1tis%3A%20https%3A//goo.gl/uDWg1p%20via%20%40iClinicapp
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A//promo.iclinic.com.br/ebook-como-avaliar-resultados-da-clinica/?utm_source=linkedin%26utm_medium=linkedinpost%26utm_campaign=ebook-como-avaliar-os-resultados-da-sua-clinica&title=eBook%20Gr%C3%A1tis%3A%20Como%20Avaliar%20os%20Resultados%20da%20sua%20Cl%C3%ADnica%20ou%20Consult%C3%B3rio&summary=Quer%20fazer%20o%20fechamento%20da%20cl%C3%ADnica%20em%202017?%20Ent%C3%A3o%20baixe%20o%20eBook%20e%20saiba%20como%20avaliar%20os%20resultados%20do%20consult%C3%B3rio.%20No%20final%20tem%20uma%20planilha%20gratuita!%20%3A)&source=
https://goo.gl/XcDL5t

