
Email Marketing
na sua clínica: como
elaborar a estratégia?
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Introdução
O mercado de saúde é bastante concorrido, o que torna cada vez mais 

importante os investimentos em estratégias que aumentam a visibilidade 

da sua clínica e, por consequência, a sua autoridade no seu segmento. 

Isso porque, quando se trata da saúde, as pessoas costumam ser mais 

criteriosas ao escolher o profissional com quem vão se consultar. Nesse sentido, 

uma ferramenta que pode ser muito útil para conquistar seus pacientes é 

o email marketing.

Por meio dele será possível entregar conteúdos relevantes ao seus pacientes, 

com o intuito de educá-los a respeito de assuntos da área da saúde, entregando 

as soluções certas no momento oportuno, criando um relacionamento saudável 

e, ao mesmo tempo, natural.

Pensando nisso, elaboramos esse conteúdo sobre como você pode utilizar o 

email marketing na sua clínica e quais são os benefícios que ele proporciona. 

Continue a leitura e descubra! 

https://blog.iclinic.com.br/como-o-marketing-pode-atrair-mais-pacientes-para-sua-clinica/
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Porque usar email 
marketing
Além de estreitar o seu relacionamento com o paciente, o email marketing 

vai ajudá-lo a mostrar que você realmente é uma autoridade na sua 

especialidade, por causa dos conteúdos que você vai oferecer.

Vamos supor que sua clínica seja especialista em cirurgias cardíacas, e 

frequentemente você envie para seus pacientes conteúdos explicando 

detalhadamente como essas cirurgias funcionam, e seus principais riscos.

Caso o conteúdo seja relevante e interessante para seus pacientes, muito 

provavelmente eles irão compartilhar com outras pessoas, se tornando 

promotores do seu serviço.

Dessa forma, sempre que um paciente precisar realizar uma consulta 

cardiológica, é de você que ele lembrará. Incrível, não?

A seguir, listamos alguns benefícios que essa ferramenta proporciona, 

mostrando a importância de colocá-la em prática. Confira!

Baixo custo

Para trabalhar com a estratégia de email marketing, não é necessário investir 

tanto dinheiro como nas demais campanhas, como Facebook e Google Ads, 

para atrair os pacientes na sua clínica. 

Nesse momento, a primeira coisa que você precisa fazer é chamar a atenção 

de possíveis pacientes. Para isso, é essencial oferecer um material rico, como 

um eBook ou um webinar, em troca do email dessa pessoa.

Feito isso, você já tem tudo o que precisa para fazer sua campanha. No mais, 

você só precisará contratar uma ferramenta para ajudá-lo a automatizar 

o envio das suas mensagens.

Depois, basta gerar a fidelização dos pacientes que já se consultaram na sua 

clínica. E o email tem papel importante nesse processo, pois você “marca” 

presença e sempre será lembrado quando um paciente precisar de uma 

nova consulta. 

Além disso, fidelizar um paciente custa menos que atraí-lo, por isso 

dê atenção à sua base de clientes e esteja sempre presente!
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Alto retorno

Essa é uma das estratégias que apresentam o melhor retorno financeiro, 

pois com pouco investimento é possível alcançar um bom número de 

pessoas que, consequentemente, poderão se tornar seus pacientes fiéis.

Nesse sentido, ao colocar na ponta do lápis o valor investido e os valores das 

consultas e procedimentos, podemos chegar à conclusão de que o retorno 

financeiro pode superar as expectativas, possibilitando que novas estratégias 

sejam adotadas para serem trabalhadas em conjunto com o email marketing, 

potencializando os resultados da clínica.

Visibilidade do negócio

De acordo com dados fornecidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística), 94,2% dos brasileiros usam a internet com a finalidade de trocar 

imagens e textos. Nesse sentido, podemos destacar que o email marketing 

ajuda a aumentar a visibilidade da sua clínica.

Isso porque é bem provável que os seus potenciais pacientes chequem seus 

emails diariamente. Dessa forma, essa estratégia ajuda a divulgar sua clínica 

de maneira natural, trazendo informações relevantes para o paciente e que 

vão ajudá-lo em algum momento de sua vida.

Como falamos anteriormente, o mercado está cada vez mais concorrido, 

assim,  divulgar o seu agendamento online por email fará com que os pacientes 

prefiram marcar uma consulta com você em detrimento dos concorrentes. Seja 

um profissional de destaque no mercado, e enfatize os seus diferenciais. 

https://blog.iclinic.com.br/roi-de-clinicas-medicas/
https://www.valor.com.br/brasil/5337837/ibge-942-dos-brasileiros-usam-internet-para-trocar-textos-e-imagens
https://blog.iclinic.com.br/dicas-para-aumentar-visibilidade-do-medico-na-internet/
https://blog.iclinic.com.br/passo-passo-para-divulgar-sua-clinica-na-internet/
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Segmentação dos pacientes

Ao realizar o cadastro para receber o material rico que você ofereceu, é 

importante solicitar outras informações além do email do seu paciente em 

potencial, para que você possa fazer uma segmentação mais detalhada. 

Dessa forma, é possível enviar conteúdos diferenciados e específicos.

Lembre-se de utilizar também os dados dos pacientes que estão em seu 

software médico. Assim, você consegue encaminhar uma comunicação mais 

assertiva dependendo do momento em que seu paciente esteja, seja uma 

mensagem de aniversário, um retorno, ou até mesmo um email informativo 

sobre o funcionamento da clínica e de determinado procedimento, fará 

diferença para o paciente! 

Esse tipo de estratégia contribui para garantir uma boa experiência do seu 

público e conquistar a confiança dele de maneira mais eficiente. A segmentação 

é um item fundamental e que pode trazer diversos benefícios para sua 

clínica, principalmente em relação ao aumento do número de consultas 

e procedimentos.

Tipos de email para 
utilizar na sua clínica
Informativos

O sinônimo mais adequado para um profissional de saúde bem sucedido é ser 

uma referência na área de atuação. E a produção de conteúdos informativos 

contribui na construção dessa imagem.

Quando um médico envia textos que trazem informações sobre exames, 

doenças, ações preventivas e outros assuntos ligados à saúde, mostra para 

o paciente que tem domínio sobre o assunto, mantém o nome da clínica 

vivo na memória desses indivíduos, tornando-se a primeira opção em 

um possível tratamento.
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Pesquisa de satisfação

Você sabe o que os seus pacientes pensam sobre o seu atendimento, recepção 

e clínica como um todo?

Para facilitar a decisão sobre a implementação de um novo procedimento 

na clínica, procurar saber porque algumas pessoas interromperam o 

tratamento pode ser a maneira certa de descobrir as áreas que precisam 

de mais melhorias.

Para isso, é essencial que você realize pesquisas constantes com o seu 

público, afinal, são eles que têm o conhecimento mais rico sobre como seu 

estabelecimento funciona na prática.

Os pacientes são os ativos mais importantes na sua clínica, entendê-los 

e verificar  quão estão satisfeitos com o atendimento, desde a recepção até 

o pós consulta, farão total diferença no seu negócio.

Seja uma referência na sua área de atuação e garanta ainda mais o sucesso 

da sua clínica, entenda o que os seus paciente estão buscando e otimize os 

processos na sua clínica.

Quer saber como aplicar essa pesquisa na sua clínica? Confira como funciona 

o NPS agora mesmo.

Retorno das consultas

O absenteísmo é uma realidade bastante comum em clínicas e consultórios. 

Muitos profissionais são prejudicados por pacientes que não comparecem às 

consultas agendadas.

As faltas prejudicam tanto o tratamento dos pacientes, como também 

impactam significativamente o faturamento da clínica, já que o horário 

vago poderia ser agendado para outro paciente que teria interesse na consulta. 

Os pacientes muitas vezes não aparecem às consultas por simples 

esquecimento. Dessa forma, lembrá-los sobre a consulta já pode fazer uma 

grande diferença para a organização da sua agenda.

O email é uma importante ferramenta que pode ser utilizada como lembrete, 

sendo possível também solicitar ao paciente que confirme o recebimento e a 

presença na consulta como resposta.

https://blog.iclinic.com.br/entenda-a-importancia-do-nps-para-medicos/
https://blog.iclinic.com.br/entenda-a-importancia-do-nps-para-medicos/
https://blog.iclinic.com.br/cancelamento-de-consultas/
https://blog.iclinic.com.br/envio-de-lembretes-diminui-taxa-de-faltas-dos-pacientes/
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Aniversários

Você já recebeu algum tipo de email de aniversário? Todos gostam de receber 

um mimo em seu aniversário, mesmo que seja uma simples mensagem de 

parabéns.

Apesar de ser um tipo de comunicação bastante simples, possui uma enorme 

capacidade de aproximar os seus pacientes e aumentar a satisfação deles 

com a sua clínica.

Segundo uma pesquisa realizada pela Serasa Experian, os emails de aniversário 

possuem uma média de taxa de abertura 300% maior do que outros tipos 

de email. É uma importante oportunidade para que você se relacione ainda 

mais com seus pacientes, fidelizando e posicionando a sua marca de uma 

forma mais efetiva.

Novos serviços

Você já iniciou um novo tipo de procedimento? Possui agendamento online 

na sua clínica? Qual foi o tipo de canal que você utilizou para se comunicar?

Todos gostamos de saber as novidades ou lançamentos que são realizados 

com uma marca que gostamos muito. Para clínicas e consultórios isso não 

é diferente.

É essencial que os seus pacientes saibam quais são os novos serviços e 

procedimentos que serão implementados na sua clínica. Esse tipo de ação 

além de ajudar no fortalecimento da sua marca, fideliza seus pacientes, 

possibilitando um aumento de lucratividade da sua clínica, pois seus 

pacientes podem aumentar o número de procedimentos que realizam.

https://blog.iclinic.com.br/engaje-seus-pacientes-com-o-email-de-aniversario/
http://www.experian.com/assets/marketing-services/white-papers/EMS-birthday-report-WP.pdf
https://blog.iclinic.com.br/fidelizacao-de-pacientes/
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Newsletter

A Newsletter é um pouco diferente do conteúdo informativo e do anúncio de 

novos serviços. Se você tiver um blog, por exemplo, é nesse email onde as 

novas postagens serão divulgadas. 

Como o próprio nome diz, é um email que funciona como uma carta de notícias, 

onde você pode compartilhar as principais novidades da sua clínica toda 

semana, de maneira mais prática.

Ou ainda, utilizar para passar informações pontuais como modificações 

no horário de atendimento, período de férias e outras questões que seus 

pacientes devem ser informados.

Ferramentas para 
email marketing 
Mailchimp

Quando se fala de ferramentas de email marketing, uma das mais populares 

é o MailChimp. Um dos elementos responsáveis por essa popularidade é 

o design, que permite arrastar e soltar os modelos pré-prontos na caixa de 

entrada e os protótipos de testes disponíveis para que o cliente faça a melhor 

escolha para a sua clínica.

Este recurso facilita muito na hora de enviar os emails, uma vez que a empresa 

não precisa dispor de uma agência de publicidade ou designer e o programa 

oferece layouts atrativos.

Outra funcionalidade bastante apreciada é a análise de métricas, que podem 

ser utilizadas para que o usuário determine o melhor horário para disparar 

essas mensagens, baseado em dados da sua própria clínica ou de outras 

empresas do mesmo segmento.

Talvez o único defeito seja o valor a ser pago, em dólares. Muitos acabam 

torcendo o nariz para serviços que exigem o pagamento em moeda estrangeira. 

Felizmente, o MailChimp disponibiliza uma versão grátis, com o envio de até 

12 mil mensagens por mês, para 2 mil contatos.

RD Station

Se você está a procura de um serviço brasileiro, precisa conhecer a RD Station.

Na realidade, é uma ferramenta completa de automação em marketing digital, 

que vai além do envio de emails. Você pode aliar as suas estratégias de email 

às seguintes ações: 

 — integração com as redes sociais;

 — otimização de conteúdos;

 — acompanhamento e qualificação de leads;

https://blog.iclinic.com.br/blog-para-consultorio/
https://mailchimp.com/
https://www.rdstation.com/
https://www.youtube.com/watch?v=fCG_gznhVPw


10

 — sugestão de temas para as próximas postagens;

 — acesso a relatórios detalhados sobre o andamento da sua estratégia.

Por ser um instrumento nacional e apresentar tantas funcionalidades, 

muitas pessoas já fazem o seu uso. Sendo assim, podemos considerar que é 

bem provável que a concorrência esteja apostando em uma plataforma de 

automação. Cuidado para não ficar para trás!

LeadLovers

A LeadLovers também é uma das ferramentas de email marketing brasileira 

que vai além do disparo de newsletters e outras informações por meio do 

correio eletrônico.

Essa ferramenta permite que a marca gere leads (pessoas que demonstraram 

interesse no seu serviço médico) a partir de anúncios e comentários em redes 

sociais e em outros formatos mais atualizados. 

Além disso, disponibiliza instrumentos para a construção de páginas 

personalizadas com o próprio template ou utilizando os layouts disponíveis.

A LeadLovers também atende às expectativas daqueles que têm mais 

conhecimento em HTML (linguagem em que o email é organizado), permitindo 

que o usuário importe todo o site para dentro do dispositivo. Contudo, tudo 

tem seu preço: o plano mais em conta custa R$154,00 por mês.

Boas práticas para 
email marketing
Elabore emails com contexto 

Quantos emails você recebe por dia? Com certeza, você deve receber inúmeros, 

seja de marcas que gosta, informativos, entre outros.

Assim, para que um paciente abra o seu email ele precisa ser atrativo e se 

destacar em meio aos diversos outros emails que a pessoa recebe. Personalize 

ao máximo a mensagem para o paciente, não apenas em relação ao nome, 

imagens, mas quanto ao conteúdo que é abordado.

Aqui é importante ressaltar sobre a relevância de realizar a segmentação dos 

seus pacientes, para que cada um receba uma mensagem mais adequada à 

sua realidade e momento. 

https://leadlovers.com/
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Priorize o mobile

Quantas vezes você checa seu celular e avalia quais emails recebeu? 

Assim como você, os pacientes também fazem isso. Portanto, é preciso pensar 

em modelos de email que fiquem visuais e fáceis de ler no próprio celular. 

Além do design, é necessário pensar na mensagem que será enviada, o número 

de caracteres precisa conter tudo que se quer comunicar e que esteja na 

quantidade adequada para dispositivos móveis. 

Envie periodicamente

Depois de um atendimento você se comunica com o paciente? Você envia 

emails de retorno? Encaminha emails sobre procedimentos e sobre o seu 

agendamento online?

Criar uma frequência de emails é tão essencial quanto a mensagem que é 

enviada. Afinal, você não vai querer que seu paciente se esqueça de quem o 

atendeu depois de um tempo sem realizar uma consulta.

Não há necessidade de enviar vários emails no mesmo dia, mas avalie os tipos 

de email que gostaria de enviar e quais segmentações irá utilizar, e pronto! 

Basta usar sua criatividade.

Segmente suas listas 

Você atende quais tipos de pacientes? Particulares ou convênio? Como você se 

comunica com cada um deles?

Para cada um existe um tipo de comunicação diferente, por isso use e abuse 

das segmentações que você consegue realizar e encaminhe as mensagens 

mais adequadas para cada um dos seus pacientes. 

Os pacientes atendidos por convênio, por exemplo, vão se interessar mais em 

conteúdos relacionados aos convênios que eles utilizam, e o mesmo conteúdo 

pode ser totalmente insignificante para os pacientes particulares.

Ao criar essa segmentação, você verá que os resultados virão! 
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Elabore um planejamento 

Assim, como qualquer ação de marketing é necessário elaborar um 

planejamento, pois caso isso não aconteça muitas coisas ficam no plano das 

ideias. 

Planeje sua estratégia de email, quais objetivos esperados, públicos, tipos 

de comunicação e serviços, e assim por diante. Em seguida, é só colocar toda 

a criatividade em ação, mensurar os resultados obtidos e otimizar os esforços 

para se destacar ainda mais. 

Mensure os resultados

Nenhuma ação deve ser realizada às escuras, é sempre importante avaliar 

os resultados, quais são os retornos e otimizar conforme a necessidade. Para 

te ajudar ainda mais a avaliar esses resultados, separamos a seguir algumas 

métricas que você precisa se atentar na sua estratégia de email marketing. 

Como avaliar os 
resultados de email 
marketing
Assim como mencionamos acima, é importante avaliar os resultados de toda 

a sua estratégia de email, para que você possa se destacar e ter ainda mais 

sucesso na sua clínica. 

Para o email marketing existem uma diversidade de métricas que precisam ser 

avaliadas, como taxa de abertura, taxa de clique, entre outros. Para te ajudar 

na sua estratégia, separamos as principais para que você possa acompanhar 

agora mesmo!
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Taxa de entrega 

A taxa de entrega equivale ao número de emails que foram de fato 

entregues para os pacientes. É interessante avaliar essa métrica, pois caso ela 

esteja caindo pode ser algum problema no servidor de email, ou as mensagens 

podem estar caindo na caixa de SPAM. 

Caso a taxa de entrega esteja em 80% é preocupante, números excelentes 

são entre 95% e 99%. Para calcular essa métrica basta realizar o cálculo: 
Taxa de clique

Seus pacientes abriram o seu email, mas eles realizaram a ação esperada? A 

taxa de clique, ou Click Rate, elucida exatamente esse ponto, pois mostra o 

número de cliques que determinado email obteve. Dessa forma, você consegue 

avaliar se a comunicação do corpo do email está adequada e pensar em 

novas formas para aumentar essa taxa. O cálculo da taxa de abertura é o 

seguinte: 

Número de emails entregues
x  100

Número de emails 
selecionados para envio

Número de pessoas 
que abriram o email

x  100
Número de emails entregues

Número de pessoas que 
clicaram no email

x  100
Número de emails entregues

Taxa de abertura

Como saber se os seus emails estão sendo abertos pelos seus pacientes? 

A taxa de abertura, ou Open Rate, mostra esse resultado, e é uma excelente 

métrica para avaliar se os assuntos dos seus emails estão atrativos e 

condizentes com o seu público. O cálculo da taxa de abertura é o seguinte: 
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CTR 

O CTR (Click Through Rate) é a relação entre os pacientes que abriram seus 

emails e clicaram em um, ou mais, links dentro da mensagem. E pode ser 

calculado da seguinte forma:

Você não precisa focar tanto nela, mas é importante acompanhá-la para 

identificar as possíveis melhorias. 

Bounce Rate

Quantos emails não foram entregues com sucesso? O bounce rate é a métrica 

que te ajuda a avaliar os resultados quanto ao destinatário, pois este pode 

estar com o endereço de email errado, o que pode ser uma oportunidade 

para atualizar os dados cadastrais. Pode ser calculada da seguinte maneira: 

É importante enfatizar que existem dois tipos de bounce rate, o hard e o soft 

bounce. O hard bounce mostra o número de contas bloqueadas ou expiradas, 

Total de cliques ou 
cliques únicos

x  100
Total de emails abertos

O CTR é uma das métricas mais importantes, pois mostra com facilidade como 

está a performance das suas mensagens, uma vez que você quer que o paciente 

clique em um determinado link dentro do email. 

Obviamente, existem alguns emails que tem a função de gerar maior engaja-

mento, como por exemplo os emails de aniversário, que podem não ter 

um link específico.

Descadastros

As pessoas podem não querer mais receber as suas comunicações, por isso 

é importante avaliar o volume de pessoas que estão se descadastrando dos 

seus emails. É uma grande oportunidade para entender se a sua estratégia tem 

algum problema e tentar melhorar para fidelizar ainda mais seus pacientes. 

Número total de 
emails com bounce

x  100
Número total de 
emails enviados

ou seja, esse email nunca será entregue com sucesso! Portanto, é importante 

remover esses contatos dos seus disparos de email. 

Já o soft bounce é resultado de um problema temporário com o destinatário 

do email. Por isso, é importante atualizar os dados cadastrais dos seus 

pacientes, para garantir que seu email será entregue. 
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Conclusão
Email é uma ótima estratégia para divulgar a sua clínica, seus atendimentos, 

diferenciais, seu agendamento online, etc. Além disso, contribui efetivamente 

para tornar sua clínica uma referência na sua área de atuação. 

Estar presente nesse canal também aumenta as chances tanto de atração 

como fidelização de pacientes, então comece agora sua estratégia e lembre-se: 

segmente sua base, crie comunicações assertivas e elabore assuntos incríveis! 

Agora é com você, use sua criatividade, mensure os resultados e otimize suas 

comunicações. Os resultados virão! 

https://blog.iclinic.com.br/fidelizacao-de-pacientes
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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

https://blog.iclinic.com.br/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=email-marketing-na-sua-clinica-como-elaborar-a-estrategia
http://iclinic.com.br/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=email-marketing-na-sua-clinica-como-elaborar-a-estrategia
https://www.facebook.com/iClinicApp

