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Introdução
Fidelizar pacientes é extremamente importante para 

o sucesso de uma clínica ou consultório.

Hoje em dia, com tantas opções de profissionais da saúde, especialmente 

os que estão conveniados a planos de saúde, torna-se cada vez mais 

necessário criar estratégias para fidelizar os pacientes da sua clínica.

Outro motivo para focar na fidelização é: reter os pacientes que já conhecem 

seu consultório sai muito mais barato do que conquistar novos pacientes.

Existe uma série de ações que você pode tomar para atingir os resultados 

desejados. Selecionamos 15 técnicas para você fidelizar os pacientes 

nos diferentes momentos de contato deles com a sua clínica. 

Boa leitura!
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Agendar consulta 
/ Recepção
A experiência do paciente começa quando ele identifica a 

necessidade de um serviço da saúde. Desde esse momento sua 

clínica já deve se posicionar e pensar em formas de facilitar o 

contato do paciente e satisfazer suas expectativas. Veja como:

1- Inove nas formas de agendamento

O primeiro contato do paciente é no agendamento. Se ele perceber 

que agendar uma consulta na sua clínica é fácil e eficiente, ou seja, 

encontrando um horário com facilidade e sem transtornos, ele irá 

se lembrar disso quando precisar de uma consulta novamente.

Se você quer ser reconhecido pela praticidade no 

agendamento, aqui vão algumas dicas: 

Tenha uma agenda organizada e prática para visualizar e alterar agendamentos;

Ofereça o agendamento online, hoje em dia existem muitos 

sites que oferecem esse serviço de forma prática;

Deixe suas folgas e viagens agendadas com antecedência;

Tenha uma comunicação frequente com a secretária para a 

resolução de problemas e possíveis alterações de agenda.

https://iclinic.com.br/agenda-medica/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=15-tecnicas-para-fidelizar-os-pacientes
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2- Envie lembretes de consulta

Um jeito de mostrar pro seu paciente que você se importa 

com ele e ainda reduzir o absenteísmo da clínica, é enviando 

lembretes do horário que ele marcou consulta. 

É uma coisa tão simples mas que faz muita diferença, porque você 

mantém a pessoa próxima e não fica esperando passivamente 

que ela falte e te deixe com um horário vago na agenda.

Com a confirmação de consulta você toma uma iniciativa e evita a falta de um 

paciente ou então consegue fazer um encaixe de alguém naquele horário vazio.

Você pode mandar esses lembretes por e-mail e por sms de uma forma 

automatizada e já economiza o tempo da secretária e nas ligações telefônicas.

!

https://iclinic.com.br/recursos/lembretes-de-consultas-via-sms-e-email/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=15-tecnicas-para-fidelizar-os-pacientes
https://iclinic.com.br/recursos/lembretes-de-consultas-via-sms-e-email/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=15-tecnicas-para-fidelizar-os-pacientes
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3- Defina o tempo médio 
por procedimento

Uma tática para acertar no número de agendamentos por dia é calcular 

o tempo médio que dura uma consulta ou procedimento. Assim você 

tem uma previsão de quantos pacientes podem ser atendidos.

Isso ajuda até mesmo nos encaixes e no melhor aproveitamento 

do tempo, mas principalmente em não atrasar os atendimentos 

e deixar seus pacientes satisfeitos com sua pontualidade. :)

http://blog.iclinic.com.br/como-abordar-o-profissionalismo-em-consultorio-medico/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=15-tecnicas-para-fidelizar-os-pacientes
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4- Não deixe o paciente 
esperando por muito tempo

Dando sequência ao ponto anterior, deixar seu paciente por horas 

na sala de espera pode ser desgastante e denegrir o nome da 

sua clínica mas não é isso que queremos, não é mesmo?

Transforme sua “sala de espera” em uma “sala de recepção”. 

Percebe a diferença? Ela deve servir para o momento de chegada 

do paciente e de transição entre uma consulta e outra.

Sabemos que o dia a dia é muito corrido e que imprevistos 

acontecem, mas não deixe isso se tornar sua rotina. Com 

planejamento e disposição fica mais fácil atingir a pontualidade. 

http://blog.iclinic.com.br/sala-de-espera-cheia-veja-como-se-organizar-para-nao-deixar-pacientes-esperando/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=15-tecnicas-para-fidelizar-os-pacientes
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5- Crie um ambiente agradável na clínica

Ter um ambiente estruturado, com bons equipamentos, tecnologia, 

decoração e arquitetura vai muito além da aparência do consultório. 

O ambiente transmite uma mensagem a seu público mostrando 

muitos aspectos da clínica, como organização, modernidade, 

preocupação com o conforto do paciente e profissionalismo.

Imagine, numa tarde quente, chegar em um lugar sem ninguém para te 

recepcionar, ficar esperando sentado em cadeiras desconfortáveis entre 

paredes de cores fortes, com revistas por todos os lados, sem ar condicionado, 

banheiro ou bebedouro… Você iria sentir vontade de voltar a esse lugar?

Provavelmente não! Então na hora de montar seu consultório 

pense sempre na experiência do paciente: como ele gostaria de 

ser recebido? A sala de atendimento está confortável para os 

pacientes? Será que eles preferem televisão, wi-fi ou revistas?

Um ambiente personalizado que comunique modernidade e confiança pode 

ser o diferencial da sua clínica. Na hora de decorar, não se restrinja a seus 

gostos, pense em seu público: qual a idade média dos pacientes? A faixa salarial 

familiar? Quais são suas preferências? O que eles te falam durante as consultas?

Não existe público certo ou público errado, todas as pessoas precisam 

de um lugar que atenda suas necessidades. Existem desde clínicas 

populares até clínicas de luxo, cada uma tem seu foco, como agilidade, 

preço baixo e grande volume de atendimentos ou sofisticação, 

tratamento personalizado e preços altíssimos. O importante é 

definir seu público alvo e satisfazer suas necessidades.
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6- Capacite sua equipe

Seus pacientes têm muito contato com os colaboradores 

da clínica e com certeza ficarão satisfeitos se forem 

tratados com atenção, respeito e cordialidade. 

O atendimento tem que ser especial para cada paciente, desde a conversa ao 

telefone, o suporte durante a consulta, até na hora do pagamento e despedida.

É importante ter um processo de seleção de funcionários bem feito, 

que analise as características e competências de quem será contratado. 

Reflita sobre o que é preciso para preencher aquela vaga, como: 

boa oratória, familiaridade com tecnologia e matemática básica, 

simpatia, pró-atividade e facilidade em relações interpessoais.

Nem sempre seus funcionários vão ter todas as competências necessárias 

desenvolvidas, isso é normal. Mas a solução para isso não é ficar se 

lamentando pelas falhas de seus colaboradores, não é mesmo?

Ofereça um treinamento para sua equipe. Você mesmo pode separar 

algumas dicas e boas práticas ou usar materiais disponíveis na internet para 

trabalhar alguns aspectos que você identifica a necessidade de melhoria. 

Hoje em dia tem muita coisa boa e gratuita disponível, 

olha só esse Mini Curso para Secretárias.

http://promo.iclinic.com.br/mini-curso-para-recepcionistas?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=15-tecnicas-para-fidelizar-os-pacientes
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7- Monte uma estratégia de Marketing 
e Comunicação com os pacientes

Estar presente no mundo online já não é mais uma opção… 

Mesmo que você não tenha uma página ou um site, você e sua 

clínica podem ser encontrados no Google facilmente. 

Neste caso a dica é: se apodere do seu espaço no mundo 

digital e mostre o que seu consultório tem de melhor! Mas você 

pode pensar “o que isso tem a ver com fidelização?”

Bom, a maioria de seus pacientes está conectada na internet. Sempre 

que precisam de algo, é lá que vão procurar. Então imagine que 

alguém queira o contato da sua clínica para marcar uma consulta 

e não encontre na internet… Com certeza essa pessoa vai ficar 

desapontada! Se ela não tiver uma lista telefônica ou um cartão de 

visitas à mão, provavelmente vai procurar por outro profissional.

Ou seja, a experiência do paciente começa 

muito antes dele entrar na clínica. 

Seu início é no momento que ele precisa de um serviço e vai buscar 

informações. O papel da clínica é facilitar ao máximo a busca do 

paciente, portanto, esteja presente onde seus pacientes estão. 

Divulgue seu trabalho e seus dados, como endereço e telefone, nas 

redes sociais, sites, listas telefônicas e distribua cartões de visita.

http://promo.iclinic.com.br/ebook-como-colocar-seu-consultorio-na-internet?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=15-tecnicas-para-fidelizar-os-pacientes
http://promo.iclinic.com.br/ebook-como-colocar-seu-consultorio-na-internet?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=15-tecnicas-para-fidelizar-os-pacientes
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Durante a consulta
Agora que seu paciente já encontrou sua clínica, fez o agendamento 

e compareceu no consultório, chegou a hora do atendimento. 

O que você pode fazer para deixá-lo à vontade? 

8- Se prepare para cada consulta

É muito chato para o paciente entrar na sala de consulta e sentir que 

o médico está descontextualizado com seu caso, isso impede médico 

e paciente de terem uma relação de confiança e reciprocidade.

Lembre-se de se preparar para cada consulta, conferir os detalhes do caso 

e o principal - recapitular o nome do seu paciente. Além de deixá-lo feliz 

e transmitir confiança, você também consegue agilizar o atendimento, 

pois evita repetir perguntas que já foram respondidas anteriormente.

Ter um prontuário digital, bem organizado e de fácil acesso também 

colabora, assim você pode ver todo o histórico do paciente e 

consultar sem dificuldades as informações que desejar.

http://blog.iclinic.com.br/prontuario-eletronico-ou-de-papel-compare-e-entenda-as-diferencas/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=15-tecnicas-para-fidelizar-os-pacientes
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9- Seja cordial com o paciente

Muitas vezes, o momento da consulta é delicado para o paciente, que pode 

estar fragilizado, sensível, cheio de temores e preocupações. Nesse momento, 

o que ele menos deseja é ser tratado rispidamente ou sentir falta de atenção.

Esteja 100% presente na hora da consulta, foque no que está acontecendo 

ali, escute o que seu paciente tem para falar com atenção e seja claro 

e explicativo quanto a procedimentos e dúvidas que surgirem.

Um diferencial para fidelizar seus pacientes é, além de ser excelente em 

sua especialidade, ser um médico atencioso, amigo, que se preocupa com 

cada caso e se mostra disponível para qualquer necessidade das pessoas.
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10- Utilize um sistema de gestão

A dica de ouro para cativar seu paciente durante a consulta é usar um sistema 

de gestão! Nele você consegue concentrar todas as informações do paciente, 

desde dados cadastrais, prontuários, exames, arquivos e até mesmo imagens. 

Imagine chegar a hora da consulta e sua secretária não conseguir 

encontrar as fichas e prontuários do paciente, ou ainda encontrá-los 

danificados pela ação do tempo ou por algum incidente nos arquivos. 

Com um Sistema em Nuvem você não corre esse risco, os 

recursos oferecidos pelas novas tecnologias são muito mais 

seguros e confiáveis do que um armário na clínica. 

E tem mais, com o sistema, você pode acessar sua agenda e 

prontuários da sua casa, do hospital ou de onde estiver pra tirar 

dúvidas e se preparar para a consulta com antecedência.

http://blog.iclinic.com.br/como-comecar-a-usar-um-sistema-medico-na-nuvem/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=15-tecnicas-para-fidelizar-os-pacientes


14

Pós-consulta 
Depois de ser bem recebido e ter uma consulta excelente, o paciente ainda 

pode ser encantado com alguns detalhes importantes em sua experiência. 

Então não deixe a peteca cair. Veja alguns insights que são um diferencial 

para você, porque a maioria das clínicas ainda não aplicam essas técnicas.

11- Flexibilize as formas de pagamento

Formas de pagamento flexíveis podem ser um motivo chave 

para o paciente retornar à sua clínica. Muitas vezes as consultas 

e os procedimentos têm um valor alto e isso acaba dificultando o 

acesso de muitos pacientes que precisam de atendimento.

Hoje em dia, o cartão de crédito costuma ser o principal companheiro 

nas compras e pagamentos da maioria das pessoas. E com um bom 

planejamento financeiro, estender o prazo de pagamento para 

seus pacientes pode ser uma jogada estratégica para aumentar o 

número de pacientes e fidelizar aqueles que precisam desse crédito 

para ter acesso a um serviço de qualidade na área da saúde.

“Parcelamento”, “dívida”, “prazo” são palavras que assustam os administradores, 

que preferem sempre a garantia do dinheiro na mão. Mas é possível 

repensar esses conceitos e enxergar uma oportunidade de negócio na 

concessão de crédito. Outra opção são os boletos ou os carnês.

Imagine uma clínica popular que, com um bom planejamento 

de fluxo de caixa e capital de giro, identifica a possibilidade de 

aumentar o prazo de pagamento para seus pacientes. 

Isso é uma oportunidade de negócio! Com tanta gente com poucos recursos 

precisando de serviços básicos na saúde, com certeza essa ideia faria sucesso.

Outra situação é a de clínicas com consultas e procedimentos mais 

caros, que pode flexibilizar o pagamento, facilitar a decisão do 

paciente e garantir que ele realize o procedimento com ela.

Com um bom atendimento e formas de pagamento facilitadas, com 

certeza os pacientes vão retornar a seu consultório quando precisarem.

http://blog.iclinic.com.br/a-importancia-da-gestao-financeira-em-uma-clinica-medica/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=15-tecnicas-para-fidelizar-os-pacientes
http://promo.iclinic.com.br/fluxo_de_caixa_para_clinicas_e_consultorios?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=15-tecnicas-para-fidelizar-os-pacientes
http://promo.iclinic.com.br/capital-de-giro-na-clinica?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=15-tecnicas-para-fidelizar-os-pacientes
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12- Promova workshops e palestras

Essa é uma dica inovadora! Uma forma de você manter contato 

constante com seus pacientes e se posicionar como expert em 

sua especialidade perante seu público, é organizando eventos 

como workshops e palestras de temas do seu domínio.

Imagine que legal um workshop relacionado com a prevenção e 

superação do câncer, ou sobre temas mais suaves, como dicas de saúde 

e beleza. São inúmeras possibilidades, basta você escolher um tema 

que interesse a seus pacientes e esteja relacionado com sua área.

Com certeza isso causa um vínculo entre você e seus pacientes 

atuais ou possíveis pacientes, aqueles que quando precisarem de 

um atendimento irão te procurar. Ter esse contato com seu público 

mostra que você está aberto a comunicação, que se importa com 

suas necessidades e que é uma autoridade no assunto.

Além disso, esse tipo de ação com certeza vai ser uma novidade e 

um destaque positivo para sua clínica em meio aos concorrentes, 

além de se tornar uma referência para os pacientes.
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13- Envie mensagens para seus pacientes

Essa ação é muito simples, pode ser seu pontapé 

inicial na fidelização dos pacientes. 

Uma forma de fidelização é não ficar esperando passivamente que os 

pacientes entrem em contato com a clínica. Seja ativo e se comunique com 

eles, o simples envio de e-mails pode estreitar a relação entre vocês.

Quando tiver datas comemorativas, por exemplo, Outubro Rosa ou 

Novembro Azul, mande uma mensagem dizendo que a clínica apoia 

a causa e dê alguns conselhos para o cuidado com a saúde. 

Outra ideia é dar parabéns no dia do aniversário de cada paciente. Com 

certeza ele se sentirá valorizado por você ter se lembrado da data.

Você deve estar pensando: como mandar tantas mensagens? Hoje 

existem muitas ferramentas simples de usar que possibilitam programar 

mensagens de SMS ou e-mail para uma base de contatos. Até mesmo o 

WhatsApp permite enviar uma mensagem para uma lista de contatos.

http://blog.iclinic.com.br/engaje-seus-pacientes-com-o-email-de-aniversario/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=15-tecnicas-para-fidelizar-os-pacientes
http://blog.iclinic.com.br/engaje-seus-pacientes-com-o-email-de-aniversario/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=15-tecnicas-para-fidelizar-os-pacientes
https://iclinic.com.br/recursos/como-funciona/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=15-tecnicas-para-fidelizar-os-pacientes
https://iclinic.com.br/recursos/como-funciona/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=15-tecnicas-para-fidelizar-os-pacientes
http://blog.iclinic.com.br/como-atender-os-pacientes-pelo-whatsapp/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=15-tecnicas-para-fidelizar-os-pacientes
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14- Aplique um questionário 
de satisfação e NPS

E como saber se todas as suas ações são efetivas? Como saber o que melhorar? 

É preciso pedir a opinião daqueles que realmente importam: seus pacientes. 

Você pode preparar um questionário anônimo para que eles preencham 

quando forem sair da clínica ou então criar um Google Form e enviar por e-mail. 

As duas opções são válidas e você precisa escolher baseado em seu público: 

eles usam bastante a internet ou preferem preencher no papel pessoalmente? 

Procure ser objetivo no formulário para que ele não fique cansativo 

durante o preenchimento e também para facilitar sua análise 

depois, ou seja, coloque só o que for importante, essencial. 

Por exemplo, você pode perguntar o que ele achou da recepção, 

do atendimento, da estrutura física da clínica e se ele tem alguma 

sugestão. Aqui temos um modelo de Avaliação de Qualidade.

Uma ferramenta interessante para fazer este questionário é 

o NPS (Net Promoter Score). Este índice analisa a satisfação 

do paciente e consiste em uma simples pergunta:

“Em uma escala de 0 a 10, quanto você indicaria 

nosso serviço para um amigo ou familiar?”

Pode não parecer, mas ela é muito importante, já que ninguém 

indicaria algo que não fosse realmente bom para os amigos. Após 

a nota ser dada, eles serão classificados da seguinte forma:

https://support.google.com/docs/answer/6281888?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR
http://blog.iclinic.com.br/avaliacao-de-qualidade-no-consultorio/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=15-tecnicas-para-fidelizar-os-pacientes
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Notas de 0 a 6: pacientes detratores

Esses são os pacientes mais insatisfeitos com a experiência do 

serviço prestado ou com o local do seu consultório. Pode não ter 

relação diretamente com o seu atendimento, mas alguma situação 

no consultório deixou o paciente muito desconfortável.

Notas de 7 a 8: pacientes neutros

Pacientes nessa faixa podem ser enquadrados como aqueles 

que só retornariam se realmente precisassem, ou seja, não 

são leais. Caso uma clínica ou consultório concorrente ofereça 

melhores condições, ele vai optar pelo concorrente.

Esse paciente pode até indicar a clínica a um amigo, mas não é nada garantido.

Notas de 9 a 10: pacientes promotores

São aqueles pacientes que passaram a ter uma vida melhor 

após se relacionarem com a sua clínica. Essas pessoas ficaram 

realmente felizes com a experiência, vão ser leais, dar feedbacks 

positivos e indicar seu serviço para todo mundo.

Coletando a opinião de seus pacientes através de questionários e NPS vai 

ser possível ter clareza do que está dando certo e o que pode ser melhorado 

para fidelizá-los. Essa planilha gratuita faz os cálculos do NPS para você.

http://promo.iclinic.com.br/planilha_satisfacao_pacientes?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=15-tecnicas-para-fidelizar-os-pacientes
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15- Não deixe o paciente se 
esquecer da sua clínica

Não deixe que seus pacientes se distanciem e acabem se esquecendo 

da clínica. Esteja sempre próximo, seja pelas redes sociais, por 

e-mails, ligações ou eventos. Garanta que você será sempre o 

porto-seguro a quem eles irão recorrer quando precisarem.

Uma ideia é enviar lembretes de consulta, desde um SMS 

confirmando o comparecimento na data marcada até e-mails 

periódicos recordando a necessidade de um acompanhamento. 

Por exemplo, um oftalmologista pode programar o envio de um e-mail 

anual para seu paciente retornar e fazer os exames novamente. 

Um nutricionista pode enviar mensagens de motivação para 

o paciente permanecer na dieta, dar exemplos positivos 

e também mandar lembretes de consultas.

Encontre um jeitinho de estar próximo a seus pacientes e conquiste a confiança 

de cada um deles. Com certeza dessa forma você será sempre lembrado. 
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Conclusão
Essas foram algumas técnicas de fidelização de pacientes. Independente 

do tamanho da sua clínica, de quantos anos ela está no mercado, da 

correria do dia a dia, sempre dá para agradar seu paciente e oferecer 

um atendimento de qualidade, acima das expectativas dele.

A tecnologia está à sua disposição para te ajudar com softwares de 

gestão, de agenda, de envio de mensagens, de prontuário e muito 

mais. Ela te dá a oportunidade de oferecer um serviço diferenciado sem 

precisar gastar muito com isso, basta você estar disposto a usá-la.

Espero que tenha gostado e lembre-se, paciente sempre em primeiro lugar! 
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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=15-tecnicas-para-fidelizar-os-pacientes
https://iclinic.com.br/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=15-tecnicas-para-fidelizar-os-pacientes
https://www.facebook.com/iClinicApp/
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