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Introdução

Já parou para analisar o que você mesmo leva em 

consideração na hora de escolher um prestador de serviços, 

como um cabeleireiro, arquiteto ou massagista?  

Quais critérios você usa? O valor cobrado? Trabalhos 

realizados anteriormente? Indicação de amigos?

Assim como você, os pacientes também utilizam seus 

parâmetros próprios para escolher um médico. E entender o 

que o seu público-alvo está buscando é fundamental para 

aumentar o número de consultas particulares da sua clínica.

Para ter uma agenda satisfatória, o primeiro passo é analisar 

o que esses pacientes pensam. Certamente, quem precisa 

de um profissional da saúde faz uma análise muito mais 

criteriosa do que para escolher uma manicure. Afinal, quando 

procuramos um médico, significa que a coisa é séria!

Cautela e exigência são as principais atitudes que permeiam 

essa escolha. Você deve estar atento para fornecer um 

serviço adequado às necessidades de cada paciente.
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Um atendimento de excelência envolve diversas questões. 

Primeiro porque um paciente deseja ser bem atendido em 

qualquer lugar. Segundo, não importa o quão qualificado 

esse profissional seja, se o paciente não se sente acolhido, 

possivelmente ele vai procurar outra alternativa.

Pensando nessas questões, preparamos este ebook sobre 

como alcançar um atendimento de excelência para obter 

mais pacientes particulares. Oferecer ao seu público o que 

ele espera e precisa, ultrapassando essas expectativas, exige 

que o médico assuma algumas atitudes.

Portanto, este material visa colaborar para que esse objetivo 

seja atingido. Para isso, vamos abordar as diferenças entre 

pacientes particulares e conveniados, o que exatamente 

o público do particular está buscando, e como atrair mais 

agendamentos desse público.

Se você entende a importância de tratar 
o paciente como alguém especial, não 
perca mais tempo! Continue a leitura e 
saia à frente dos concorrentes.



5

Quais as diferenças 
entre pacientes 
particulares e de 
convênio?

Ao abrir uma clínica médica, o profissional deve decidir quais 

tipos de atendimento serão prestados: além do particular, 

quais convênios serão atendidos? Como funciona cada um? 

Quais as vantagens e desvantagens?

Toda operação tem um lado positivo e um negativo, o que 

não significa que você precise abrir mão de alguma delas. 

Principalmente quando a lucratividade da clínica depende 

disso. Afinal, quanto mais aberta a agenda estiver, melhor.

Mesmo assim, é muito importante fazer uma avaliação desses 

atendimentos periodicamente. Dessa forma, é possível 

verificar como anda a demanda desses pacientes pelos 

serviços da sua clínica, manter o controle sobre a frequência 

de cada um deles e tomar uma atitude rápida caso seja 

verificado uma baixa significativa de um determinado público.
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No entanto, o número de consultas pode ser menor. Sendo 

assim, para que a saúde financeira do consultório não seja 

afetada, o médico precisa ser reconhecido em sua área de 

especialização — tanto pelo conhecimento técnico, como 

pelo atendimento prestado.

PACIENTE DE CONVÊNIO

Quando um médico inicia seus atendimentos por um 

convênio, não dá para negar que a base de pacientes 

aumenta consideravelmente. Afinal, o seu nome passa 

a estar disponível no guia do plano, facilitando que eles 

cheguem até a clínica.

No entanto, a lucratividade é menor e o processo bastante 

burocrático, já que o profissional deve praticar uma tabela de 

preços diferente da oferecida aos tratamentos particulares.

PACIENTE PARTICULAR

O paciente particular geralmente é a grande preferência 

de muitos médicos e clínicas, já que essa modalidade 

de atendimento costuma ser consideravelmente mais 

rentável, além de estar isento das burocracias relacionadas 

aos planos de saúde.
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DIREITOS DO CONSUMIDOR

Uma prática bastante comum e difundida são os 

conveniados que não conseguem horários vagos 

para atendimentos aos portadores de plano  

de saúde, enquanto a agenda está livre para 

consultas no particular.

Fique atento: esse tipo de 
postura vai contra os direitos do 
consumidor, podendo acarretar 
em multas e prejudicando a 
imagem no mercado.

Mesmo que você chegue à conclusão de que é 

melhor trabalhar com os pacientes particulares 

e ainda assim mantenha uma relação com algum 

convênio, os horários precisam ser equilibrados. 

Assim, a renda pode permanecer estável, sem 

prejudicar o nome da clínica.
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O que os pacientes 
particulares estão 
procurando?

Atrair pacientes particulares é um pouco mais complicado 

que os conveniados, justamente porque devem ser 

atraídos para a sua clínica por meio de diversos fatores, 

todos alheios a um guia médico.

Um dos principais elementos que proporcionam um bom atendimento é o conhecimento que se tem sobre 

o público. Embora muitas características sejam bastante direcionadas, há algumas questões em comum a 

todos eles. Conheça agora o que os pacientes particulares estão procurando no geral!
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QUEREM ENTRAR EM 
CONTATO FACILMENTE

Antigamente, ao precisar de um especialista, as pessoas 

recorriam às páginas amarelas. Hoje, quando não procuram 

por meio do Google, pedem indicação em variados grupos 

do Facebook e até mesmo no Whatsapp.

Por isso, certifique-se de que o seu 
telefone para contato e endereço 
estejam no maior número de canais 
possíveis. É importante não se esquecer 
de manter esses dados atualizados.  
Além disso, caso tenha um perfil 
no Facebook, responda a todas as 
mensagens com agilidade!
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BUSCAM UM PROFISSIONAL CONFIÁVEL

Se a pessoa está em busca de um médico, significa que ela não 

negligencia a sua saúde. Partindo desse princípio, pode parecer 

óbvio que ela esteja procurando por um profissional  

que realmente seja confiável. E por confiável que pareça, 

entende-se que seja:

 ◆ um profissional com boa formação;

 ◆ atualizado;

 ◆ honesto;

 ◆ e que tenha boas referências.

Portanto, não deixe de investir em estratégias que 

demonstrem que você tem essas qualidades. Por exemplo, 

criando um site. Se for preciso, recorra a uma agência especialista 

em marketing para médicos para te auxiliar nessa criação.
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PREFEREM AMBIENTES CONFORTÁVEIS

Um bom atendimento também está relacionado a atmosfera 

do consultório. Ou seja, a estrutura da clínica encanta o 

paciente e faz com que ele se sinta à vontade para voltar.

Para atrair pacientes particulares, é importante:

 ◆ buscar por uma localização segura e  
de fácil acesso;

 ◆ procurar usar cores agradáveis e  
móveis confortáveis;

 ◆ manter a clínica sempre organizada;

 ◆ certificar-se de que a sala de espera tenha 
uma temperatura agradável e variadas formas 
de entretenimento, como livros, televisão  
e WiFi disponíveis.

https://blog.iclinic.com.br/experiencia-do-paciente/
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Como atrair 
mais pacientes 
particulares para a 
clínica?

Quando um médico pensa no paciente particular ideal, 

possivelmente idealiza um indivíduo que não reclame do 

preço, valorize seu trabalho e siga corretamente as suas 

orientações. Atingir a um público que tenha esse perfil não 

é impossível, mas demanda seguir um caminho que exige 

tempo, planejamento e acompanhamento.

Veja algumas dicas para atrair esses pacientes  

para a sua clínica!

CRIE UMA PROPOSTA DE VALOR

A melhor forma de atrair pacientes que vão pagar pelo 

serviço, tirando todo o valor da consulta do próprio bolso, é 

mostrar a eles que o investimento vale a pena. Para fazer 

isso, é preciso criar uma boa reputação.

Uma proposta de valor pode ser criada por meio do 

marketing de conteúdo, em que o médico produz conteúdos 

informativos, educativos e de alto nível. Ao fazer a  

divulgação correta utilizando o Google e as redes sociais, 

o profissional inicia a construção do seu nome como uma 

referência na área.

A atitude desperta o interesse de futuros pacientes, pois 

eles entendem as informações divulgadas como algo que vai 

além dos textos — elas expõem o nível de conhecimento e a 

capacidade do profissional.
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USE O GOOGLE MEU NEGÓCIO

Você já ouviu falar sobre o Google Meu Negócio?  

De acordo com o site:

O Google Meu Negócio é uma 
ferramenta gratuita e fácil de usar que 
possibilita que empresas e organizações 
gerenciem suas presenças online no 
Google, inclusive na Pesquisa Google 
e no Maps. Ao verificar e editar as 
informações da sua empresa, você 
ajuda os clientes a encontrá-las e pode 
divulgar melhor sua história.

Isso significa que a criação do cadastro e a configuração de 

uma conta nesse serviço colabora para que você apareça no 

topo das pesquisas orgânicas do mecanismo de busca mais 

populares do mundo.

Vamos a um exemplo prático: se você tem uma clínica de 

pediatria e um paciente busca sobre esse ramo da saúde, o 

seu estabelecimento pode facilmente ser um dos primeiros a 

aparecer caso você utilize a ferramenta.

https://support.google.com/business/answer/3038063?hl=pt-BR
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CRIE CAMPANHAS NO FACEBOOK ADS

O Facebook Ads é uma ótima ferramenta para atrair pacientes 

particulares por meio da internet e está diretamente 

relacionada às duas estratégias citadas neste tópico.

A ação é paga, no entanto, de baixo custo e muito simples de 

ser utilizada. Veja:

 ◆ primeiramente, é preciso criar uma página 
para o consultório no Facebook;

 ◆ o segundo passo é clicar no botão “criar 
anúncio”, localizado no canto superior direito 
da plataforma;

 ◆ depois, é preciso escolher o tipo de 
campanha desejada — o mais recomendado 
é começar pelas campanhas de 
envolvimento;

 ◆ então você pode anexar uma imagem 
atrativa e o link para o conteúdo produzido 
que estiver hospedado no seu site, conforme 
citamos neste material.

O processo pode ser potencializado ao adotar uma secretária 

virtual, que responde de forma automática as mensagens. 

 O paciente, então, pode ser direcionado para um sistema 

de agendamento online e agendar a consulta sem entrar em 

contato diretamente com a clínica.

Caso sua rotina não permita a realização desses processos, 

vale a pena procurar a ajuda de uma agência especializada.
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Como alcançar a excelência no atendimento 
para pacientes particulares?

Ao longo deste artigo, pontuamos várias 

questões que proporcionam um atendimento 

de qualidade na sua clínica médica.

No entanto, ainda não divulgamos nenhuma 

dica prática para que isso seja feito. Mas você 

não precisa se preocupar: o momento 

chegou! Veja 4 valiosas sugestões para que 

você conquiste a excelência no atendimento 

para pacientes particulares!

https://blog.iclinic.com.br/atendimento-para-saude/
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CHAME O PACIENTE PELO NOME

Chamar o paciente pelo nome é uma prática que envolve 

as funções cerebrais. O inconsciente diz ao paciente que 

vocês já se conhecem, e a consequência dessa ação está 

na promoção de uma relação mais humanizada.

A sugestão é um bom conselho até mesmo para nosso 

comportamento em sociedade. Faça o teste: quando 

estiver em um restaurante, experimente chamar o garçom 

pelo nome e veja o que acontece com o atendimento!
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SAIBA OUVIR O PACIENTE

Infelizmente essa não é uma reclamação rara. Muitos 

pacientes saem insatisfeitos de uma determinada consulta, 

dizendo coisas como:

 ◆ o médico nem olhou para mim!

 ◆ o doutor não me deixou falar!

Isso não pode acontecer em hipótese alguma! Um 

profissional da saúde deve, acima de tudo, saber ouvir as 

queixas do paciente. Mesmo que não tenham fundamento, 

ou não estejam relacionadas exatamente a um problema 

de saúde, é preciso escutar com atenção antes de falar.

Além disso, no meio de um desabafo, pode ter uma 

informação fundamental para que seja descoberto o 

melhor tratamento para resolver as queixas.
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OFEREÇA OPÇÕES 
FINANCEIRAS FLEXÍVEIS

Não é porque o valor da consulta não está no topo das 

prioridades em relação à escolha de um médico que ele 

não é levado em consideração. Por isso, é interessante que 

a clínica ofereça opções financeiras flexíveis, especialmente 

quando o médico já está ficando conhecido no mercado.

Parcelar consultas, tratamentos e exames é uma opção 

viável e já praticada, especialmente por laboratórios. 

Além de melhorar o atendimento oferecido, evita que a 

clínica seja substituída por um concorrente que pratica 

condições mais favoráveis ao bolso do público.

UTILIZE UM SISTEMA DE 
AGENDAMENTO E GESTÃO ONLINE

Um sistema voltado a gestão de clínicas médicas é 

fundamental para prestar um atendimento de excelência.

Além de tornar o agendamento mais prático, possibilita 

o envio de mensagens de confirmação automática, o que 

diminui o absenteísmo e permite o encaixe de pacientes 

que eventualmente aguardam por um horário.

Ao disponibilizar também o agendamento online, seu 

paciente não precisa ligar na clínica para realizar a 

marcação da consulta, pois em apenas dois cliques ele 

pode marcar a sua consulta.
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Alcançar a excelência em atendimento em clínicas médicas, 

além de necessário, é possível. E nós esperamos que o 

conteúdo fornecido neste ebook realmente possa ajudá-lo 

a atingir esse objetivo. Obrigado por permanecer conosco 

durante todo o texto e até a próxima! :)

Conclusão

Oferecer um atendimento de excelência realmente não é 

uma tarefa simples, mas também não apresenta um alto 

grau de complexidade ou exige muitos conhecimentos 

técnicos. Basta pensarmos que ter informação e mudar 

algumas das nossas posturas já é um grande passo para 

lidar melhor com os pacientes que visitam o consultório.

Não dá para negar que, atualmente, o número de clínicas 

aumentou muito. Especialmente nos grandes centros e nas 

cidades interioranas. Com uma oferta cada vez maior, se 

torna cada vez mais necessário um bom atendimento.

Como a tendência é que os pacientes sejam cada vez mais 

criteriosos, o conhecimento e a capacidade técnica dos 

médicos não é mais um único fator decisivo. Por isso, é 

preciso um bom acolhimento.
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COMPARTILHE  
ESSE CONTEÚDO

https://www.facebook.com/iClinicApp/
https://www.instagram.com/iclinicapp/
https://www.linkedin.com/company/iclinic---software-m-dico-para-gest-o-de-cl-nicas/
https://iclinic.com.br/


A iClinic foi fundada em 2012 com a missão de descomplicar o dia 

a dia das clínicas médicas, trazendo mais praticidade e eficiência na 

gestão da clínica. Por meio do uso da tecnologia, a iClinic construiu/

possui o software médico mais fácil de usar!

Nosso software possui diversas funcionalidades, como a agenda 

médica online, prontuário eletrônico personalizável, relatórios, 

estratégias de marketing médico, produtos como agendamento 

online, confirmação de consultas por SMS, e muito mais.

Além disso, garantimos uma segurança a nível bancário, e todos 

os seus dados estão na nuvem! Ou seja, podem ser acessados de 

qualquer lugar, e estão 100% protegidos com nossas atualizações.

https://www.facebook.com/iClinicApp/
https://www.youtube.com/channel/UC1PSh_qAVJUGz-mE5nNMmXg
https://www.linkedin.com/company/iclinic---software-m-dico-para-gest-o-de-cl-nicas/
https://www.instagram.com/iclinicapp/
https://blog.iclinic.com.br/
https://iclinic.com.br/
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