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INTRODUÇÃO
Todo profissional de saúde, quando decide 

empreender e montar sua própria clínica, deseja 

alcançar o sucesso. Mas a quantidade de burocracias 

e processos envolvidos na gestão de um negócio 

próprio podem ser grandes empecilhos para ter 

resultados positivos.

Na elaboração deste eBook levamos em 

consideração os principais indicadores de sucesso 

de uma clínica médica, desde o retorno financeiro, 

até mesmo a retenção de talentos e profissionais 

que fazem a diferença no dia a dia. E claro, também 

explicamos a importância de aplicar pesquisas de 

satisfação com os pacientes e quais as melhores 

formas de fazer isso.

Além de apresentarmos a teoria por trás de 

cada um dos indicadores, também levantamos 

questionamentos que você deve se fazer ao longo 

dessa jornada e mostramos como calcular cada um 

desses resultados.

Esperamos que você goste do conteúdo!

Boa leitura. :)
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INDICADOR DE 
LUCRATIVIDADE
É muito bom ver que sua clínica é próspera e dá bons 

resultados. O impacto é percebido no dia-a-dia do 

negócio e também no momento da remuneração. 

Porém, muitos médicos não sabem qual é o lucro 

real do consultório. 

No seu caso, você sabe quanto sua clínica gera de 

lucro?

Para acabar com essa “cegueira administrativa”, é 

preciso que o gestor da clínica utilize um indicador 

de lucratividade. Mas, para podermos falar a 

respeito dessa métrica mais profundamente, vamos 

abordar primeiro alguns conceitos administrativos.

PRIMEIRO PASSO: 
SEPARAR AS CONTAS

Não dá para saber quais são os gastos, as receitas 

e nem o lucro do seu negócio se as suas contas 

pessoais estiverem misturadas com as da clínica. 

Se suas finanças se encontram nessa situação, 

alerta vermelho! É preciso mudar urgentemente. 

Você pode até mesmo estar perdendo dinheiro e 

não saber. Uma dica valiosa é usar um aplicativo 

de finanças pessoais para organizar suas contas e 

gastos. O importante é separá-los corretamente do 

financeiro do consultório.

Você também pode utilizar um software de gestão 

com um bom módulo financeiro para sua clínica. 

Assim, saberá claramente a situação financeira em 

que ela se encontra. Essa organização é o primeiro 

passo para calcular o índice de lucratividade e 

posteriormente otimizá-lo.
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CONHECENDO OS CUSTOS

Agora que suas contas pessoais já foram separadas 

das contas do seu negócio, os números estão mais 

claros e será mais fácil medir o sucesso da sua 

clínica.

Comece a organização do setor financeiro 

levantando os custos fixos e os custos variáveis 

da clínica. Os custos fixos são aqueles que sempre 

são pagos periodicamente, podem ser aluguel e 

condomínio (se houver), luz, água, telefone, internet 

e tv, assinaturas de revistas e jornais, software de 

gestão especializado, contador, impostos, salários, 

despesas trabalhistas, materiais de limpeza e de 

escritório, marketing, segurança e reserva para 

despesas emergenciais. Já os custos variáveis, 

como o nome diz, são os que se alteram conforme 

o volume de atendimentos. Podem vir a ser 

comissões, taxas de máquina de cartão e matéria 

prima/serviço para realizar os procedimentos, por 

exemplo.

É importante separá-los para saber em que o 

dinheiro tem sido utilizado e, caso seja necessário 

fazer cortes de custos, ter fácil visualização do que 

pode ser excluído. Se fosse para realizar um corte 

nos exemplos citados, seria possível cancelar as 

assinaturas de revistas e jornais, comprar materiais 

de limpeza e escritório mais em conta e remanejar 

o valor investido em marketing, mantendo apenas 

as estratégias mais efetivas.

Sempre que você pensar em fazer cortes de gastos, 

evite tirar os investimentos daquilo que afeta 

diretamente a percepção de qualidade que seu 

paciente tem do seu consultório. Cortar ou então 

diminuir a qualidade de fatores essenciais para ele 

pode ser muito prejudicial para a imagem do seu 

consultório. É preciso ter cuidado.
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REGIME DE COMPETÊNCIA 
E REGIME DE CAIXA

É muito importante que você compreenda os 

diferentes regimes de controle, que são o Regime 

de Competência e o Regime de Caixa. 

O Regime de Competência é utilizado pela 

contabilidade. Nele, o registro do evento financeiro 

se dá na data em que aconteceu, ou seja, o registro 

do documento é feito na data do fato gerador, 

independentemente de quando vai ser pago ou 

recebido.

Já o Regime de Caixa é usado pelo setor financeiro 

e seu funcionamento é o oposto do Regime de 

Competência. Nele, o registro dos documentos 

ocorre na data de pagamento ou recebimento, 

como se fosse uma conta bancária, contabilizando 

as receitas, custos, despesas e investimentos no 

mês em que foram pagos ou recebidos.

Portanto, a principal diferença entre os dois regimes 

é que no primeiro, o registro é baseado na data em 

que a compra ou venda aconteceu e no segundo 

o registro é feito de acordo com a data em que o 

dinheiro efetivamente entrou ou saiu do caixa da 

organização.

Agora que você compreendeu as diferenças entre 

os dois regimes, já pode começar a executá-los 

em sua gestão, afinal, os dois são fundamentais 

e complementares. Com eles, você saberá em 

quais meses a clínica tem maior movimentação 

financeira, em que os recursos têm sido aplicados, 

se há inadimplência e como anda o caixa em geral.
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PRECIFICAÇÃO

A precificação também tem seu impacto nos 

resultados da clínica. É importante que haja um 

equilíbrio no momento de definir o preço da consulta 

e dos serviços prestados e não há maneira melhor 

do que basear-se em dados. Somente levando em 

conta os números é possível ter certeza de que sua 

tabela de preços está gerando o lucro esperado.

Muitas vezes, os prestadores de serviços de saúde 

definem os valores apenas com um “achismo”, o 

que é extremamente prejudicial para a clínica no 

ponto de vista de gestão.

Então como proceder? Realmente não é uma 

tarefa fácil, é preciso muita organização. Primeiro, 

contabilize o valor dos materiais utilizados em cada 

consulta ou procedimento. Para os materiais que 

não são descartáveis ou são utilizados mais de uma 

vez, estime o valor por quantidade utilizada ou o 

número de vezes que ele pode ser reaproveitado. 

Depois, estime o valor a ser cobrado pela mão de 

obra, tanto do médico envolvido quanto de terceiros, 

como assistentes, enfermeiros e secretárias.

Também é importante realizar uma pesquisa 

de mercado. Conhecer os valores cobrados pela 

concorrência guiará para que os preços da sua 

clínica não sejam desproporcionais e sigam uma 

estratégia de precificação.
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ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE: 
COMO CALCULAR?

Bom, agora que esclarecemos esses conceitos 

básicos de administração, vamos aplicá-los para 

descobrir a lucratividade da sua clínica.

A lucratividade de uma empresa é calculada por 

meio da seguinte fórmula: 

Sendo que, o Lucro Líquido = Receitas – Despesas. 

Ao analisar o resultado da equação da lucratividade, 

vemos que uma taxa abaixo de 0 é preocupante, 

significa que seu negócio não tem gerado lucro. Já 

uma taxa acima de 0 significa que sua clínica é, de 

fato, lucrativa! 

Mas será que ela gera o lucro necessário para 

se manter competitiva? A taxa em si é um norte 

para realizar um estudo mais aprofundado. É 

importante investigar o índice de lucratividade dos 

concorrentes e das grandes clínicas de sucesso, que 

devem servir de exemplo e comparação. Procure se 

comunicar com colegas de trabalho sobre o índice 

de lucratividade, apesar de geralmente ser uma 

informação delicada, é vantajoso pois possibilita o 

monitoramento dos negócios. Basta ser cauteloso 

e sempre conversar com pessoas de sua confiança. 

Também é interessante considerar pesquisas 

realizadas no Brasil. Por exemplo, verificamos que 

o índice de lucratividade no setor da saúde foi de 

6,4 nos últimos anos. Essa análise de mercado é 

imprescindível para saber se a sua clínica está 

dentro da média, se vem se sobressaindo ou se será 

necessário realizar uma mudança de estratégia 

para alcançar os concorrentes.

Lucratividade =                                       x 100 
Lucro Líquido

Receita Total( )
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Você só consegue melhorar seus resultados se você 

os conhece, não é mesmo? Portanto, nunca deixe as 

contas se tornarem uma bola de neve. Quando se 

trata de controle financeiro, frequência e disciplina 

são essenciais. A partir de agora, não misture mais 

suas contas pessoais e atualize constantemente 

suas ferramentas de controle. Quanto mais dados 

estiverem arquivados, mais possibilidades de 

análise, estudo e otimização surgirão.

Por fim, é indispensável ter a equipe toda engajada 

no mesmo objetivo: realizar um bom atendimento, 

construir uma imagem forte e positiva da clínica 

e focar em bons resultados! Afinal, não haverá 

avanço se não houver alinhamento interno.

Não é de uma hora para outra que o gestor consegue 

criar esse espírito em seu time, é preciso muito 

esforço. O primeiro passo é contratar pessoas que 

tem um perfil de trabalho e valores que conversem 

com o da clínica. Além disso, é fundamental 

valorizar seus funcionários e suas habilidades, 

dar treinamentos e demonstrar que se importa 

com o desenvolvimento de cada um. Definir o 

propósito da clínica e transmiti-lo claramente a 

toda a equipe, mostrar-se disponível e preocupado 

com os negócios e, o mais importante, acreditar no 

potencial do time e da clínica. 

Assim, com certeza os lucros começarão a aparecer 

e será prazeroso para o time ver que todos juntos 

estão atingindo os resultados almejados.

Vamos falar mais sobre gestão de pessoas e 

motivação de equipe no capítulo sobre Turnover. 
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PONTO DE 
EQUILÍBRIO
Descobrir o ponto de equilíbrio da sua clínica pode 

parecer uma tarefa difícil, mas na verdade ele é um 

indicador bem simples e calculá-lo com certeza vai 

esclarecer sua mente.

O ponto de equilíbrio mostra quando a entrada de 

dinheiro na clínica foi suficiente para pagar todas 

as contas do mês. A partir daí, a clínica começa, 

efetivamente, a ter lucro. Ele é um indicador de 

segurança do negócio, pois informa ao gestor o 

faturamento mínimo necessário para cobrir os 

custos.

Trazendo para o dia a dia da clínica, o gestor 

conseguirá calcular, por exemplo, quantas consultas 

será necessário fazer por mês para cobrir os custos 

básicos, como salário da recepcionista, aluguel, 

internet, telefone, energia, água e o custo de 

cada consulta. E saber que a partir daí, as demais 

consultas entrarão no caixa como lucro. Com ele, 

também é possível estabelecer metas, como “para 

acumular tal valor de lucro, precisarei realizar tal 

número de consultas ou procedimentos.”

Ademais, este índice pode te ajudar a fazer um 

controle de ritmo de trabalho. Tendo em mente 

qual é o número de consultas necessário para 

fechar as contas da clínica, você pode estabelecer 

previamente sua carga horária e coordenar para 

que a captação de seu lucro seja feita nos meses em 

que terá mais tempo para trabalhar e para aliviar 

o tempo de trabalho nos meses em que precisar 

viajar ou tiver outros compromissos. 

Assim, você se organiza melhor e consegue tirar 

férias e folgas sem receio de não ter dinheiro para 

pagar as contas da clínica.
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COMO CALCULAR O 
PONTO DE EQUILÍBRIO?

Para determinar o ponto de equilíbrio de uma 

forma bem simplificada, primeiramente o gestor 

deve calcular a receita por consulta, subtraindo o 

valor de custo por consulta (materiais descartáveis 

e matéria-prima) do preço cobrado ao paciente.

Depois, deve somar todas as despesas que o 

consultório tem no mês, como aluguel, internet, 

salários, impostos e materiais básicos. E em seguida 

dividir esse número pela receita de cada consulta. 

Assim, você vai descobrir quantas consultas precisa 

realizar para cobrir todas as despesas da clínica no 

mês.

Por exemplo:

• Receita por consulta (preço cobrado - custos por 

consulta): R$220,00 - R$20,00 = R$200,00;

• Gastos Fixos: R$10.000,00;

• Ponto de equilíbrio em dinheiro: R$10.000,00;

• Ponto de equilíbrio em nº de consultas: 

R$10.000,00 / R$200,00 = 50 consultas.

Nesse caso, o médico precisaria fazer 50 consultas 

por mês para pagar os custos básicos do consultório. 

As demais consultas realizadas viriam como lucro 

ou dinheiro livre para investir nos negócios. 

A contribuição deste capítulo para medir o sucesso 

da sua clínica é simples: sua clínica está no ponto 

de equilíbrio ideal para você? 

CUSTOS FIXOS
Aluguel

Salário Médico

Energia Elétrica

Secretária

Faxina

R$ 2.500,00

R$ 4.000,00

R$ 1.450,00

R$ 1.550,00

R$ 500,00

Total R$ 10.000,00

RECEITA POR CONSULTA

Preço da Consulta

Procedimentos

R$ 220,00

-R$ 20,00

Total R$ 10.000,00

PONTO DE EQUILÍBRIO

R$16.000,00

R$14.000,00

R$12.000,00

R$10.000,00

R$8.000,00

R$6.000,00

R$4.000,00

R$2.000,00

R$-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
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ROI
Após abrir um consultório, todo o investimento 

realizado deve começar a produzir retorno ao passo 

que as consultas se iniciam. 

Para ter certeza que o valor investido está valendo a 

pena, o primeiro passo é sempre manter as finanças 

bem organizadas e registradas para quando for 

necessário realizar o cálculo de ROI. 

ROI é a sigla em inglês para Retorno Sobre 

Investimento, um indicador bastante tradicional e 

ágil para calcular o retorno esperado de qualquer 

projeto. Na prática, esse cálculo vai mostrar o 

quanto a sua clínica está ganhando em relação ao 

valor investido.

Neste capítulo, vamos mostrar para que serve o 

ROI e como aplicá-lo em sua clínica. 

O Cálculo do ROI pode ser feito para muitos 

objetivos. A pretensão é basicamente saber o 

potencial de retorno de qualquer investimento, 

pode ser em uma nova estratégia de marketing, 

em infraestrutura, em equipamentos médicos, na 

mudança de endereço e até na contratação de novos 

funcionários. Por ser um indicativo econômico 

relacionado ao empreendedorismo, o importante 

é considerá-lo não apenas no início de um negócio 

e sim ao longo de toda a operação. Para a clínica, 

o ROI também vai funcionar como um indício se a 

gestão está sendo eficaz. 

Veja que destacamos o Índice de Lucratividade 

antes para esclarecer a necessidade de  conhecer 

e administrar o financeiro da clínica, pois torna 

possível enxergar os lucros com clareza no final 

do mês sem correr riscos de errar na precificação 

dos serviços que a clínica pretende fornecer. Essa é 

uma métrica essencial para o cálculo do ROI.

Sendo assim, todo retorno deve ser planejado 

quando se define o investimento e o ganho que 

se pode obter dele. Aplique os cálculos para o 

seu consultório de acordo com o ganho obtido 

e o investimento inicial realizado, afinal uma das 

utilidades do cálculo do ROI é a possibilidade de 

projetar retornos e te ajudar a tomar decisões mais 

seguras. 
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Então, neste momento você pode avaliar o resultado 

financeiro das áreas que desejar. Algumas sugestões 

são: 

• Investimento ao montar seu consultório e a 

receita gerada;  

• Investimento em um novo equipamento médico 

e a receita que ele gerou ou vai gerar; 

• Planejar e analisar os impactos financeiros da 

contratação de funcionários; 

• Investimento em marketing e a receita gerada 

por meio das estratégias utilizadas; 

• Uso ou contratação de Software de Gestão e o 

retorno esperado; 

• Contratação ou mudança de fornecedores e o 

impacto na receita da clínica; 

• Reformas ou decoração e a receita que pode ser 

gerada por esse investimento. 

Esta é a fórmula para calcular o ROI: 

Para saber o resultado em porcentagem, é simples, 

multiplique o resultado por 100: 

Se quiser calcular o ROI dos investimentos para 

montar o consultório, considere como “Investimento 

Inicial” os pontos que já mencionamos, como 

equipamentos médicos,  contratação de 

funcionários, softwares de gestão, estratégias 

de marketing e decoração, aluguel, custos de 

regularização e qualquer outro investimento feito 

nessa etapa. 

Para que o cálculo do ROI seja realmente efetivo, o 

valor inicial precisa ser o mais completo possível, 

portanto, contabilize todas as despesas.

ROI = (Ganho obtido – Investimento inicial)

ROI = (Ganho obtido – Investimento inicial)

Investimento Inicial

Investimento Inicial  x 100
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COMO INTERPRETAR 

Vamos imaginar que foi investido o valor de R$ 

100 mil na montagem do consultório e gerou, até 

agora, uma receita absoluta de R$ 300 mil. Neste 

caso, o cálculo é este:  ROI = (300.000 – 100.000) 

/ 100.000 ROI = 2 Então, o retorno obtido foi igual 

a duas vezes o valor do investimento inicial. Ou 

seja, a clínica já trouxe um retorno de 200% sobre 

o montante aplicado e provavelmente o valor 

cobrado por consulta está bem definido.  Saiba 

ainda que fatores externos influenciam o ROI do 

consultório, tais como mudanças nos hábitos de 

consumo dos pacientes, abrangência dos convênios, 

políticas de preços e avanço dos concorrentes. Daí 

vem a importância de se conhecer profundamente 

o mercado para interpretar corretamente esses 

números.

REDUÇÃO DE CUSTOS 

É verdade que a nossa conversa é saber o retorno 

sobre investimento. Mas, e se o melhor retorno que 

uma clínica pode ter é reduzir custos? É o seu caso? 

Pois bem, para medir o sucesso da sua clínica, o 

cálculo do ROI é um método fácil e ainda te ajuda a 

gerenciar melhor o consultório. Em contrapartida, 

não parece muito eficiente somar esforços no 

controle dos investimentos para gerar retorno 

lucrativo e não pensar no caminho mais simples: 

práticas que vão reduzir os custos da clínica. O 

ideal é reduzir custos de uma maneira estratégica 

e ainda saber o retorno financeiro que sua clínica 

produz com essa forma de gestão. 

Acredite, algumas medidas de redução de custo são 

bem simples e só precisam ser colocadas em ação. 

Para conhecer pelo menos 6 práticas que você já 

pode usar no seu consultório, leia esse artigo do 

nosso blog que escrevemos especialmente para 

quem quer economizar no consultório. 
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E mais, adotar um sistema de gestão para clínicas 

e consultórios não pode ser considerado “mais um 

gasto”. Coloque na ponta do lápis quais as principais 

necessidades de gestão que a sua clínica tem e o 

quanto o seu sistema te ajuda, ou caso ainda não 

possua um, como ele potencializaria o trabalho no 

consultório, por exemplo, com controle da agenda, 

com prontuário eletrônico, controle financeiro, 

fluxo de caixa, dados dos pacientes, entre outros.  

Contabilize tudo e o retorno será evidente, seja pela 

redução de custos (com papel, impressão, espaço 

para armazenamento de arquivo) ou pelo tempo 

que você ganha automatizando a gestão da clínica. 

Até aqui falamos sobre como medir o sucesso 

financeiro da sua clínica. Você conheceu as principais 

métricas corporativas e como utilizá-las na gestão 

de uma clínica médica. Seguindo em frente, nosso 

eBook vai acrescentar novos indicadores que 

vão representar a certeza de que sua clínica têm 

sucesso, vamos falar da gestão de equipe e então 

chegar na avaliação crucial: sua clínica é um sucesso 

para seus pacientes? 
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TURNOVER
O turnover é uma métrica que deve ser levada 

em consideração quando o assunto é medir 

o sucesso da sua clínica e a rotatividade de 

funcionários. Traduzido do inglês em diferentes 

termos como flutuação, rotação, fluxo de mão de 

obra ou de pessoal, é um  fenômeno definido pelo 

desligamento de certo número de empregados 

e admissão de outros para preencher as vagas 

deixadas na organização.  

A fórmula clássica leva em consideração o número 

de demissões, o número de admissões e o número 

total de funcionários, seguindo este método:

Se sua clínica possui um ou mais funcionários, é 

importante parar e analisar como anda a taxa de 

turnover e quanto isso pode mostrar desafios 

referente às relações de liderança, de clima 

organizacional e de valorização dos colaboradores. 

Fatores que impactam, de alguma forma, na 

qualidade do atendimento que o paciente vai 

receber no contato com seu consultório. 

Se você, como a maioria dos empreendedores, 

pretende analisar o turnover como um índice de 

“insatisfação” dos seus funcionários, faz mais 

sentido considerar apenas o número de funcionários 

desligados. A fórmula seria:

Ao trazer esses cálculos para realidade de uma clínica 

ou consultório médico, sabemos a importância de 

se pensar que às vezes o número de funcionários 

se restringe à contratação de secretárias ou 

recepcionistas.  Para isso, basta utilizar o número 

nº de demissões +  nº de admissões)  / 2

nº total de funcionários da clínica

nº total de desligados

nº total de funcionários 
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total de desligados não apenas do mês corrente, 

mas dos últimos 12 meses em sua clínica.  A fórmula 

atualizada ficaria assim:

De todo modo, sabemos que muitas vezes o médico 

gestor pode não ter conhecimento técnico ou 

não possuir tempo suficiente para gerir o quadro 

de funcionários de sua clínica ou consultório de 

maneira eficiente. 

Com esse eBook reunimos algumas soluções que 

vão te ajudar a percorrer o caminho do sucesso 

para a gestão da sua clínica quando se trata de 

manter sua equipe motivada e bem preparada. 

Somatória dos desligados nos últimos 12 meses

nº total de funcionários 

Essas métricas da área de Recursos Humanos são 

essenciais para qualquer negócio que deseja ter 

profissionais engajados. Medir, acompanhar e agir 

para melhorá-las deve fazer parte do dia-a-dia de 

qualquer gestor. 

Uma boa gestão vai influenciar todas as esferas de 

uma clínica ou consultório e vai refletir positivamente 

ao alcançar o público final, que são os pacientes. 

Afinal, colaboradores motivados e bem-treinados 

são essenciais para a produtividade, eficiência de 

um negócio em saúde e, especialmente, diminuição 

da taxa de turnover. 
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EQUIPE TREINADA

O fluxo diário de pacientes em diferentes condições 

de saúde e estados emocionais é constante, se esses 

pacientes já receberem o acolhimento e a atenção 

de um atendimento personalizado logo quando 

eles entrarem em contato com seu consultório, 

as chances de retorno e fidelização aumentam 

consideravelmente.

Parece simples, mas preparar um processo de 

seleção de recepcionistas, colocar a equipe alinhada 

aos propósitos do seu negócio, proporcionar 

treinamentos e manter o engajamento interno é 

uma tarefa longa e contínua. Por isso, vamos passar 

por cada uma delas aqui. 

O QUE É PRIMORDIAL PARA 
CONTRATAR A SUA SECRETÁRIA
Sim, a secretária presta o atendimento inicial ao 

paciente e representa a porta de entrada como um 

cartão de visitas de sua clínica. Ela também será 

responsável por auxiliar o profissional da saúde em 

diversas atividades. Portanto, procure se orientar 

pelos critérios abaixo: 

• Priorize profissionais com experiência na área. 

A experiência é um diferencial para o atendimento 

ao público e no trato humanizado, o qual vamos 

falar adiante neste eBook. 

• Confira a formação acadêmica. 

Existem cursos, como Técnico em Secretariado, que 

habilitam profissionais para diversas demandas 

que um consultório médico vai exigir.  Outra opção 

é o profissional técnico em enfermagem, esse pode 

colaborar pelo conhecimento de procedimentos 

médicos e por saber lidar melhor com pacientes. 

• Analise a personalidade.  

São requisitos básicos e essenciais  para trabalhar 

com atendimento em clínicas médicas: cordialidade, 
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atenção, empatia e calma. Prestar informações 

com clareza a respeito de procedimentos médicos e 

consultas, mesmo em situações em que o paciente 

está irritado ou impaciente, é fundamental. 

• Verifique os conhecimentos em informática 

Provavelmente o uso de computador na recepção 

de seu consultório é crucial, seja para marcar 

consultas, para manter comunicação com o médico 

ou para alimentar planilha de custos e receitas. 

Opte por um profissional que tenha conhecimento 

e facilidade para lidar com tecnologia, sobretudo, 

com um sistema de gestão específico para clínica 

de saúde. 

Dedique um pouco do seu tempo para fazer uma 

entrevista presencial completa,  assim você vai ter 

mais certeza que está contratando um profissional 

que contemple esses parâmetros.  Com certeza o 

retorno será traduzido em um ótimo atendimento 

e ainda vai ser decisivo quando você for medir 

o sucesso da sua clínica do ponto de vista da 

satisfação de seus pacientes. 

ALINHAMENTO DA 
EQUIPE DA CLÍNICA
Estar com os objetivos e princípios bem estabelecidos 

faz da sua clínica um negócio de sucesso.  

A comunicação entre a equipe médica e a recepção 

deve ser eficiente, a dinâmica de atendimento 

deve manter um padrão de qualidade diário e o 

excelente atendimento ao paciente é determinante 

para medir o sucesso da sua clínica. 

O caminho para conseguir esse alinhamento começa 

ao traçar objetivos e princípios que uma clínica de 

saúde precisa ter e muitas vezes isso significa adotar 

uma nova cultura organizacional de humanização, 

que permita considerar a subjetividade em sua 

relação com os processos de gestão. 

Falamos em uma nova cultura organizacional 

porque exige o envolvimento de todas as pessoas 

que trabalham na clínica de saúde focadas em um 

objetivo: atender da melhor forma possível seus 

pacientes. 
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Para isso, é preciso alinhar um pensamento entre 

todos os colaboradores: 

ACOLHIMENTO: UMA 
MUDANÇA DE ATITUDE
Acolher é a arte de interagir, construir algo em 

comum, descobrir nossa humanidade mais 

profunda na relação com os outros, então, por que 

não aplicar tudo isso para receber cada um de seus 

pacientes? 

Mesmo na correria do dia-a-dia de um consultório 

médico, sabemos que cada paciente tem uma 

necessidade única de atendimento na recepção. 

Observe, escute com cuidado e identifique como 

você pode prestar o atendimento mais adequado 

para ele, mostrando que seu diferencial em relação 

aos concorrentes. 

Mas calma, isso não demanda uma grande 

mudança: mantenha como um PRINCÍPIO da sua 

clínica ao trabalhar sua equipe para receber bem, 

ouvir a demanda, buscar formas de compreendê-la 

e se solidarizar com ela. 

Após alinhar a maneira como sua clínica realiza 

a recepção de seus paciente é hora de construir 

um ambiente acolhedor e que faça diferença na 

experiência de atendimento que seus pacientes 

terão no seu consultório. 

Não é à toa que uma nova forma de encarar 

o ambiente físico como parte importante em 

um processo terapêutico tem transformado 

consultórios em ambientes agradáveis, inteligentes 

e aconchegantes, ajudando diretamente na 

recuperação de pacientes. Nesse momento você 

pode deixar a criatividade alinhada ao propósito da 

sua clínica, por exemplo, mudanças na decoração 

já fazem toda a diferença em um consultório 

pediátrico. Veja aqui algumas dicas que separamos 

pra você.

Vale repetir que a construção de uma nova cultura 

organizacional humanizada tem a ver com mudanças 

de atitude que envolvem além da reorganização 
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dos processos de gestão da clínica, mas também 

passa pelos sentimentos. O consultório médico 

é um espaço onde estão presentes tensões, 

divergências e inseguranças. Nesse sentido, o olhar 

atento para a manter ambientes produtivos e de 

confiança mútua deve ser o fio condutor de toda 

gestão de funcionários, assim você vai fidelizar seus 

pacientes e ter certeza que o atendimento da sua 

clínica médica é um verdadeiro sucesso. 

COMO TREINAR UMA 
EQUIPE DE SUCESSO 
O importante para manter seus funcionários 

engajados e preparados para receber qualquer 

demanda dos pacientes é proporcionar 

treinamentos e procurar garantir ferramentas 

que agilizam a rotina atarefada de um consultório 

médico. 

Por ser um atendimento diferenciado e de rotina 

muito intensa, exige de todos os colaboradores 

características que são indispensáveis para este 

tipo de atendimento. Por isso, às vezes,   para 

diminuir a taxa de turnover no seu consultório será 

necessário investir mais tempo no suporte que é 

dado ao funcionário.  

Para medir o sucesso da sua clínica no quesito 

preparo e treinamento de equipe, propomos as 

seguintes reflexões: 

• Já colocou em prática algum tipo de treinamento 

para a recepcionista em seu consultório?  

• Já observou como anda o atendimento telefônico?  

•  Já contribuiu oferecendo ao funcionário cursos 

para atendimento ao público?  

• Conhece técnicas como comunicação não 

violenta?  

• Agiliza e otimiza os processos de agendamento, 

remarcação, exames e informações de contato 

por meio de um sistema online de gestão para 

clínicas e consultórios médicos?  
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Essas perguntas contém o mínimo de informação e 

suporte que são indispensáveis para elaborar uma 

estratégia de atendimento personalizada e eficaz 

para seu consultório. 

Ainda há muitos fatores, mas se você respondeu 

positivamente para todas as perguntas, 

provavelmente as técnicas de atendimento 

utilizadas na sua clínica estão atualizadas, afinal ao 

longo do tempo as tecnologias mudam, o mercado 

muda e as demandas de atendimento são cada vez 

mais diversas. 

Agora, se em alguma dessas perguntas a resposta 

foi duvidosa, é melhor dar uma olhada nos principais 

pontos que uma recepcionista bem treinada deve 

ter conhecimento: 

1. Manter-se atualizada;

2. Desenvolver técnicas de atendimento ao público;

3. Trabalhar suas habilidades de redação;

4. Aprender a se comunicar com clareza e precisão;

5. Aprimorar técnicas de planejamento;

6. Trabalhar sua organização;

7. Desenvolver suas habilidades pessoais.

Essas são só algumas dicas básicas, e você deve estar 

se perguntando: como reservar tempo para tudo 

isso? Simples, existem cursos para recepcionistas, 

alguns deles são até mesmo gratuitos. Quanto 

mais qualificados estiverem os profissionais que 

trabalham no consultório, maiores são as chances 

de deixar o paciente satisfeito e dele indicar seu 

trabalho para amigos e familiares - um ótimo 

indicador de sucesso da sua clínica. 
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Incentive e procure levar conhecimento para sua 

equipe, lembre-se que ao aperfeiçoar as habilidades 

profissionais de seus funcionários você estará 

diminuindo as chances de desligamento e todo custo 

que isso implica. Você pode indicar este mini curso 

gratuito para recepcionistas e logo vai perceber que 

todos os pontos levantados acima possuem suas 

próprias técnicas de desenvolvimento e melhoria. 

Distribua esse conteúdo em seu consultório, 

especialmente para a sua recepcionista ou 

secretária e depois você pode voltar e responder 

às perguntas com grandes chances de sucesso. 

Sem falar que com essa atitude você estará 

participando diretamente da construção de uma 

cultura de humanização em seu consultório, uma 

característica de sucesso marcante em consultórios 

atuais. 

Medir o sucesso da sua clínica observando a taxa de 

Turnover tem uma estreita ligação com a relação que 

você constrói com seus funcionários, portanto, não 

deixe de manter um clima organizacional favorável 

para todos e de proporcionar treinamentos que 

potencialize a qualidade do trabalho de toda equipe 

que te acompanha. Feito isso, procure oferecer 

feedbacks construtivos, é essencial que seu time 

saiba seus pontos positivos e negativos e consiga 

trabalhar para melhorá-los.  

E claro, ao pôr em prática essa mudança de atitude 

em relação à gestão do seu consultório você está 

somando esforços para controlar a taxa de turnover 

e evitar custos de desligamento, que sempre podem 

pegar sua clínica de surpresa e atrapalhar os lucros 

que você planejou para o seu negócio. 
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SATISFAÇÃO 
DOS PACIENTES
Mencionamos anteriormente que realizar um 

processo de seleção de recepcionista é um tempo 

investido em otimização da taxa de turnover. 

Mais do que isso, por estar na linha de frente do 

consultório, ela é responsável pelo primeiro contato 

com o paciente e, como todos sabemos, receber 

um bom atendimento em qualquer ambiente é 

bastante prazeroso. 

Ficar ciente do que os pacientes pensam sobre 

sua clínica, qual experiência tiveram, como foram 

recebidos, quais pontos podem ser melhorados e 

saber deles como está a qualidade do atendimento 

em sua clínica são informações preciosas e devem 

ser levadas em conta quando nos perguntamos 

sobre o sucesso de uma clínica médica.

Todo contato de um paciente (ou potencial 

paciente) com a sua equipe é uma oportunidade de 

relacionamento. Com um método de mensuração 

do nível de satisfação dos seus pacientes, você 

consegue decidir as melhores estratégias de 

atendimento e saber o que funciona e o que não 

funciona para seu público.

Para te auxiliar, veremos neste capítulo como é 

possível elaborar a pesquisa ideal para clínicas 

e consultórios baseada em conceitos chaves. E 

ainda descobrir que existem vários benefícios 

proporcionados pela pesquisa de satisfação, os 

principais são: 

• Percepção mais positiva dos pacientes quanto à 

clínica;  

• Informações precisas e atualizadas quanto às 

necessidades dos pacientes;  
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• Relação de lealdade com o público da sua clínica; 

• Confiança desenvolvida em função de maior 

aproximação com o paciente. 

Por falar em conceitos chave, aqui estão 7 passos 

que uma clínica precisa considerar para mensurar 

a qualidade de seus serviços, vamos mostrar como 

torná-los úteis para clínicas e consultórios:

1. Escolha a segmentação de pacientes: 

Esse ponto é importante se você tiver interesse em 

saber a experiência de um público específico da sua 

clínica: homem ou mulher, idade, quantidade de 

retornos, etc. Ou então você pode optar por aplicar 

a pesquisa com todos os pacientes, vai depender 

do potencial e influência que você observar em 

cada um deles. 

Só tome cuidado para não enviesar os resultados 

da pesquisa, por exemplo, aplicando o questionário 

somente a pacientes que costumam elogiar a 

clínica. O objetivo é receber críticas para melhorar 

o atendimento.

2. Selecione quais experiências você quer medir: 

Aqui é a oportunidade de medir qual o retorno 

que todo o treinamento da equipe rendeu! As 

perguntas devem passar pelo o relacionamento 

com a secretária ao telefone, pela recepção do 

paciente no dia da consulta e pelas interações que 

foram realizadas durante e após o atendimento. 

3. Escolha as métricas que apontam a satisfação 
do paciente: 

Determinar as métricas é pensar no mais simples: 

qual a realidade do seu consultório médico? A sua 

rotina? Quais as fases de experiência do paciente 

na sua clínicas? Damos algumas sugestões de 

perguntas para sua pesquisa: 
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• Opinião sobre o atendimento telefônico; 

• Opinião sobre o trabalho da recepcionista; 

• Opinião sobre as instalações; 

• Opinião sobre a pontualidade; 

• Opinião sobre o atendimento médico; 

• Se indicaria a clínica a alguém. 

Insira aquilo que julgar pertinente e for de interesse 

da clínica, você pode solicitar a informação sobre 

sexo e idade neste formulário de pesquisa, isso 

ajuda a observar o  nível de satisfação para cada 

grupo separadamente. Também pode abrir espaço 

para sugestões com respostas discursivas, se quiser. 

Se você preferir, a pesquisa pode ser anônima para 

não constranger nenhum paciente.

4. Crie uma estratégia de coleta de dados 

Nesta fase, toda a pesquisa está pronta e precisa 

começar a circular entre seus pacientes. Pense em 

qual é a maneira mais simples e eficaz para abordá-

los de acordo com a rotina de atendimento da 

clínica. Quanto mais respostas conseguir, melhor 

elas vão representar a realidade do seu consultório, 

assim, considere opções como formulários online 

enviados para o celular do paciente, ou manter um 

computador ou tablet com a pesquisa aberta de 

modo que o paciente responda rapidamente ao 

final da consulta. 

5. Defina metas de coleta de dados 

Observar a média de atendimentos diários e a 

quantidade de pacientes que a clínica possui é 

importante para decidir quantas respostas você 

precisa ter para conseguir realizar uma avaliação 

relevante e informativa. 

6. Identifique e aja sobre as experiências dos 
pacientes 

Hora de mensurar, tirar conclusões e, de fato, medir 

o sucesso da sua clínica. E, se necessário, aplicar a 

melhor solução para aprimorar o relacionamento 
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com os pacientes e causar boas impressões sobre 

o atendimento da sua clínica. 

7. Compartilhe o aprendizado a partir dos 
resultados da pesquisa 

Divulgue os resultados entre seus funcionários. 

Todos participam diretamente na classificação 

de qualidade que o paciente indicou e devem ser 

parabenizados pelos pontos positivos e informados 

sobre os pontos a serem trabalhados para atingir o 

máximo de satisfação de cada um dos atendimentos 

realizados no consultório médico. 

A  RECEPCIONISTA 
ATUANDO NA SATISFAÇÃO 
DO PACIENTE 

Antes de começar a elaboração do questionário de 

satisfação, lembre-se que uma das estratégias mais 

eficazes para ter bons resultados em consultórios 

médicos é receber bem os pacientes. 

Falamos da importância de medir a satisfação do 

paciente com fim de manter um excelente padrão 

de qualidade e, por isso, não podemos deixar de 

enfatizar qual a função da sua recepcionista em 

toda a trajetória de atendimento.  

Ela desempenha a ligação indispensável entre 

médico e paciente. O seu objetivo deve ser 

proporcionar um atendimento diferenciado, para 

isso, note características como dedicação,  agilidade, 

busca pela solução dos problemas e facilidade 

em relacionar-se com as pessoas. Tudo isso 

conta pontos fundamentais para medir o nível de 

satisfação dos pacientes.

Quando o paciente se sente acolhido e se 

impressiona com o atendimento de sua clínica, é 

quando o nível de satisfação tem grandes chances 

de ter sucesso e causar boas impressões. Isso com 

certeza vai ser um fator importante para a indicação 

da sua clínica.

COMPARTILHE ESTE GUIA!

27

COMO MEDIR O SUCESSO DA SUA CLÍNICA

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A//promo.iclinic.com.br/como-medir-o-sucesso-da-sua-clinica?utm_source=facebook%26utm_medium=facepost%26utm_campaign=ebook_como_medir_o_sucesso_da_sua_clinica
https://twitter.com/home?status=Este%20eBook%20incr%C3%ADvel%20te%20ajuda%20a%20medir%20o%20sucesso%20da%20sua%20cl%C3%ADnica!%20Aprenda%20todos%20os%20%C3%ADndices%20e%20pr%C3%A1ticas%20de%20gest%C3%A3o%3A%20https%3A//goo.gl/m2P7oG
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A//promo.iclinic.com.br/como-medir-o-sucesso-da-sua-clinica?utm_source=linkedin%26utm_medium=linked_in_post%26utm_campaign=ebook_como_medir_o_sucesso_da_sua_clinica&title=eBook%20Como%20Medir%20o%20Sucesso%20da%20Sua%20Cl%C3%ADnica&summary=&source=
https://iclinic.com.br/?utm_source=info_produto&utm_campaign=ebook_como_medir_o_sucesso_da_sua_clinica&utm_medium=ebook
http://blog.iclinic.com.br/?utm_source=info_produto&utm_campaign=ebook_como_medir_o_sucesso_da_sua_clinica&utm_medium=ebook


SOFTWARE 
DE GESTÃO 
PARA MEDIR
Administrar uma clínica não é uma tarefa fácil, pois o 

profissional da saúde se depara com a necessidade 

de tornar-se um gestor e tomar decisões para áreas 

complexas, como marketing, gestão de pessoas, 

operações e finanças.

As graduações da área de saúde dificilmente 

oferecem disciplinas voltadas à administração, 

então, na maioria dos casos, os profissionais 

acabam se formando sem desenvolver todas as 

habilidades necessárias para gerir um negócio.

Este déficit de conhecimento impacta diretamente 

na saúde financeira das clínicas e, para suprir tal 

necessidade, os profissionais da saúde podem 

contar com o apoio da tecnologia.

Um sistema de gestão é uma boa opção para 

ajudar o médico nessa empreitada, pois reúne e 

esclarece informações, potencializa a produtividade 

da equipe e facilita a organização, o controle e a 

análise de resultados da clínica.

Um bom software deve ser prático e intuitivo, 

permitindo que um profissional da saúde consiga 

utilizá-lo mesmo sem ter muito domínio de 

ferramentas tecnológicas e práticas de gestão. No 

caso do iClinic, a utilização é muito simples pois não 

é necessário realizar instalações nos computadores, 

já que ele funciona através da internet e em qualquer 

aparelho, como computadores, notebooks, tablets 

e smartphones. Sua interface é intuitiva e clara e, 

além disso, o cliente pode usufruir de um suporte 

qualificado e de fácil acesso sempre que precisar.
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Veja agora como as ferramentas do iClinic podem 

colaborar na hora de mensurar o sucesso da sua 

clínica!

CONTROLE FINANCEIRO

O módulo de controle financeiro auxilia muito na 

gestão da clínica. Com ele, é possível controlar 

toda a movimentação financeira da clínica em um 

só lugar, cadastrando todas as despesas e receitas 

recorrentes ou pontuais relativas ao consultório. 

Ele possibilita analisar quanto cada uma dessas 

contas representam no montante geral e assim 

planejar economias ou investimentos de acordo 

com os relatórios gerados automaticamente pelo 

sistema. Portanto, com um software você não fica 

desorientado tentando decifrar os números, os 

resultados são visíveis e imediatos.

Com a análise de recebimentos você pode 

avaliar quais procedimentos são mais rentáveis 

e desenvolver uma visão mais estratégica para 

alavancar os resultados do consultório. Essa mesma 

análise pode ser feita com os planos de saúde, 

assim você pode escolher focar no que é melhor 

para seu negócio.

Como falamos no começo do eBook, utilizar um 

software de gestão te ajuda a separar suas contas 

pessoais do financeiro do consultório, pois assim é 

mais fácil compreender o que é adequado registrar 

como despesas do consultório. Por exemplo, você 

não incluiria na contabilidade da clínica gastos com 

compras para a casa ou a mensalidade do colégio 

do seu filho, já que essas contas alterariam o 

resultado financeiro do consultório.

TRANSAÇÕES

Na área de Transações são realizadas todas as 

movimentações financeiras da clínica. As receitas 

e despesas são inseridas com todos os dados 

necessários, como descrição, categoria, forma de 

pagamento, data de vencimento, dentre outros.
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Além disso, é possível gerar extratos por período, 

profissional, forma de pagamento e categoria, o 

que  possibilita análises variadas. 

RELATÓRIOS

Os relatórios são a peça chave para medir o sucesso 

da clínica! 

Com eles você poderá analisar as diversas facetas 

do sucesso da sua clínica, como produtividade e 

desempenho financeiro, e tomar decisões pautadas 

em dados e não somente em “achismos”. Além 

disso, eles compilam informações de forma prática 

permitindo um acompanhamento ágil.

ATENDIMENTOS 
Os Relatórios de Atendimento são gerados a partir 

das informações da agenda e permitem observar 

a produtividade nos procedimentos e quais deles 

são mais requisitados.

Atendimentos realizados: 

No relatório de atendimentos realizados, você pode 

trabalhar com filtros que refinam a informação, 

sendo eles: Convênio, Paciente, Procedimento e 

Profissional de Saúde. 

O uso de filtros permite agrupar os dados conforme 

a análise desejada, por exemplo:

• Qual convênio é mais utilizado por meus 

pacientes? 

• Quais pacientes são mais fiéis e trazem mais 

renda para a clínica? 

• Quais procedimentos são mais realizados? Devo 

investir mais neles? 

• Qual é a renda gerada por cada profissional de 

saúde (no caso de clínicas compartilhadas)? 
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Pacientes para retorno:

Por meio do Relatório de Pacientes para Retorno, 

o sistema gera uma lista dos pacientes que não 

passam por nenhum tipo de atendimento em sua 

clínica há certo tempo, o qual você define.

Com esses dados em mãos, você pode resgatar 

tais pacientes, ou seja, entrar em contato com eles 

para agendar uma consulta de rotina, por exemplo. 

Elaborar uma pequena ação de marketing para 

esses pacientes pode ser uma ação simples, mas 

que certamente irá surpreender a expectativa deles 

e aumentar o fluxo de atendimentos na sua clínica.

Pacientes por período: 

Neste relatório, é possível visualizar o número 

de atendimentos realizados por período. Com 

ele, você pode apurar quais períodos a clínica 

fica mais movimentada, com mais trabalho a ser 

feito e possivelmente com maior receita. Essas 

informações podem desencadear decisões como:

• Devo contratar funcionários periódicos para os 

meses de mais movimento? 

• Vou investir em marketing nos períodos com 

queda de movimento? 

• Vou estender meus horários na agenda nas 

épocas com mais procura? 

Pacientes por CID: 

Com esse relatório, o médico é capaz de ver quais 

enfermidades são mais recorrentes, possibilitando 

investir mais em marketing, equipamentos e 

especializações para os procedimentos relacionados 

a elas.

FINANÇAS  
Análise de despesas e receitas: 

Nos relatórios das Análises de Receitas e das 

Análises de Despesas, é possível determinar o 

período de observação e, novamente, utilizar 

os filtros por Categoria, Centro de Custo, Conta, 
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Convênio, Paciente, Procedimento ou Profissional 

de Saúde.

Identifique por meio dos dados o que gera mais 

receita, o que tem uma margem de lucro boa e 

invista nesses procedimentos. Verifique também o 

que gera mais despesas e busque estratégias para 

reduzir esses gastos para melhorar seu retorno.

Fluxo de caixa: 

Ter um Fluxo de Caixa na clínica é fundamental para 

analisar os recebimentos e os pagamentos mês a 

mês e assim prever quando terá um caixa negativo 

ou uma sobra de caixa, gerenciando as finanças do 

consultório de forma eficiente. 

Com todas as entradas e saídas monetárias relativas 

a pacientes, planos de saúde, fornecedores e gastos 

de manutenção do consultório registradas, o 

sistema gera automaticamente um Fluxo de Caixa, 

permitindo visualizar a movimentação financeira e 

analisar se as contas estão dentro dos prazos ou se 

estão pendentes e se a clínica tem caixa positivo ou 

negativo.

O Fluxo de Caixa tem uma grande vantagem, você 

consegue fazer uma previsão da situação das 

finanças nos próximos meses, ou seja, ao invés de 

apenas anotar o que já passou e utilizar o controle 

financeiro como uma “auditoria” do que já foi gasto 

ou recebido, você pode fazer um planejamento 

rigoroso e medir o sucesso da sua clínica de uma 

forma muito simples.

PAINEL

O painel do iClinic traz uma visão geral dos 

processos da clínica, mostrando informações úteis 

para a organização e tomadas de decisão rápidas 

do dia a dia dos profissionais da saúde.

Um grande benefício do painel é o resumo de 

informações. Ao chegar na clínica, o médico 

pode observá-lo para planejar seu dia, pois já 

saberá quantos pacientes estão agendados   e 

confirmados e depois ir acompanhando a evolução 
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do cronograma, verificando quantos pacientes 

foram atendidos e quantos faltaram.

O sistema colabora com informações sobre o 

absenteísmo, que são as faltas e atrasos dos 

pacientes. Ele calcula o número de faltas por 

período e também indica no cadastro do paciente 

quantas faltas ele possui. O gestor pode usar essas 

informações refletir sobre o motivo das ausências, 

se podem estar causando perda financeira e 

também buscar medidas para melhorar reduzir o 

absenteísmo.

Os gráficos apresentados também trazem dados 

muito relevantes, como quais procedimentos foram 

realizados, se os atendimentos foram particulares 

ou por convênios, informações do perfil dos 

pacientes atendidos e muito mais.

Como você pode observar, um sistema de gestão 

pode ser um grande aliado para que você tenha o 

controle absoluto de todas as áreas da sua clínica. 

Mas lembre-se, você precisa de um sistema que seja 

de fato um aliado que ajude a otimizar seu tempo. 

Ações automatizadas e informações integradas são 

fundamentais para que o sistema seja funcional.

Ficou curioso para conhecer o iClinic? CLIQUE AQUI 

e ganhe 14 dias grátis.
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CONCLUSÃO
Ao longo deste eBook apresentamos vários 

princípios que vão ajudar a melhorar a gestão  da 

sua clínica e fazer você alcançar o sucesso.

Desde as boas práticas de controle financeiro, como 

o Índice de Lucratividade, ROI e ponto de Equilíbrio, 

até métricas de satisfação, tanto dos funcionários 

quanto dos seus pacientes, todas essas teorias vão 

te ajudar a chegar mais longe.

Esperamos que esse material seja útil para você e 

que seja revisitado várias vezes ao longo do tempo 

para que você garanta resultados positivos.

Se você quiser mais informações sobre gestão 

que não abordamos neste eBook, é só mandar 

um e-mail para: atendimento@iclinic.com.br que 

vamos te ajudar.

Desejamos muito sucesso para você e para sua 

clínica!

Abraços e até a próxima.
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Links úteis: 

Blog da iClinic              Site iClinic             Página da iClinic no Facebook

SOBRE NÓS
A iClinic é uma empresa que oferece software 

especializado para gestão de clínicas médicas, que 

pode ser acessado de qualquer lugar.

Nossa missão é levar mais gestão para clínicas e 

consultórios, ajudando médicos e administradores 

a cuidarem de seu negócio 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.
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