
Google Ads:
como utilizá-lo na
sua clínica?
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Introdução
O Google Ads é uma plataforma de publicidade do Google e utiliza as buscas 

que os usuários realizam para mostrar os melhores resultados. 

Os anúncios aparecem nos resultados de pesquisa de acordo com as palavras-

chaves utilizadas nessa busca. Ou seja, é possível entregar um serviço ou até 

mesmo produto para a pessoa exatamente no momento em que ela está 

buscando por algo. 

A estrutura do Google Ads permite diversos tipos de anúncios, o citado acima é 

o tipo de busca por pesquisa, mas existem os formatos em vídeos ou banners 

que aparecem em sites parceiros do Google. 

O Google Ads é uma importante ferramenta de marketing utilizada por diversas 

empresas, incluindo clínicas e consultórios, que podem divulgar os seus 

serviços e atendimentos. Um vez que estamos em um mercado cada vez mais 

concorrido é necessário mostrar os diferenciais do seu negócio. 

Pensando nisso, elaboramos este conteúdo para te explicar melhor sobre 

como funciona essa ferramenta do marketing digital e como ela pode auxiliar 

a sua clínica a ter ainda mais sucesso, atraindo por exemplo mais pacientes 

particulares. 

https://blog.iclinic.com.br/google-ads-pacientes-particulares/
https://blog.iclinic.com.br/google-ads-pacientes-particulares/
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Por que utilizar o 
Google Ads?
No marketing sempre observamos a importância de atingir as pessoas certas 

no momento ideal. Dessa forma, o Google Ads é uma excelente ferramenta 

que promove os serviços da sua clínica.

Continue lendo o conteúdo e descubra os principais diferenciais 

dessa ferramenta:

Potencial

O Google é o principal mecanismo de busca do mundo, e isso não é uma 

grande novidade. 

Quando temos uma dúvida ou queremos nos aprofundar em determinado 

assunto, utilizamos essa ferramenta. E isso acontece também com os pacientes, 

sempre quando eles possuem alguma dúvida ou procuram por um profissional 

de saúde recorrem a essa ferramenta para encontrar o médico(a) que possa 

ajudá-los em um momento importante. 

E as pesquisas mostram a relevância dessa ferramenta no mercado:

 — Segundo a comScore, o Google é detentor de 65% das buscas realizadas 

em computadores;

 — No Brasil, o Google detém aproximadamente 97% do market share de 

pesquisas. 

Dessa forma, existe um potencial muito grande de aparecer para um número 

considerável de pessoas, e as chances de divulgação do seu trabalho e 

atendimento são enormes. 

Segmentação 

O Google Ads além de oferecer um anúncio no momento ideal para as pessoas, 

permite o uso de diferentes segmentações para que a exibição do conteúdo 

seja ainda mais eficiente. Confira alguns tipos de segmentações que você pode 

realizar na sua clínica: 

 — Keywords ou palavras-chave: os anúncios aparecem para as pessoas 

de acordo com as palavras-chave, dessa forma você consegue selecionar 

as palavras que representam o seu trabalho. Por exemplo, você é um 

cardiologista que atua na cidade de Ribeirão Preto, pode selecionar como 

uma das palavras-chave para a sua campanha: “cardiologista em Ribeirão 

Preto” e quando uma pessoa pesquisar por essas palavras, o seu anúncio 

irá aparecer;

https://searchengineland.com/google-controls-65-percent-of-search-bing-33-percent-comscore-228765
https://www.statista.com/statistics/309652/brazil-market-share-search-engine/
https://www.statista.com/statistics/309652/brazil-market-share-search-engine/
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 — Público-Alvo: é possível segmentar os anúncios para pessoas que estejam 

navegando em outros sites e que não tiveram contato diretamente com a 

sua clínica e seus atendimentos;

 — Local de exibição do anúncio: você pode selecionar onde seus anúncios 

irão aparecer, quais sites comerciais ou sites pessoais (blogs, por exemplo);

 — Idade, local e idioma: a plataforma permite escolher a idade, a localização 

geográfica e o idioma de quem será impactado pelos anúncios;

 — Programação (dias, horários e frequência): se você atende apenas 

durante a semana é possível escolher os dias úteis para seus anúncios 

aparecerem. Além disso, é possível selecionar os horários e a frequência 

de exibição dos anúncios; 

 — Segmentação por dispositivos: os anúncios podem ser exibidos em todos 

os tipos de dispositivos (computadores, notebooks, tablets e smartphones), 

e você pode ajustar quando e em quais deles seus anúncios vão aparecer. 

Essas são as principais segmentações do Google Ads e você pode realizar 

também combinações entre elas, como forma de estar ainda mais presente 

para os pacientes ideais, permitindo que sua estratégia de marketing médico 

seja ainda mais eficaz. 

Investimento 

Com o Google Ads, você médico empreendedor tem o controle total sobre o 

que será investido, adicionando o quanto pode ser “gasto” por mês, por dia e 

em todas as campanhas.

Além disso, o Ads traz os resultados de cada anúncio e de cada campanha, 

dessa forma você pode aumentar ou reduzir o investimento de acordo 

com a efetividade de conversão. 
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Resultados

Ao utilizar o Google Ads, você terá informações importantes em relação ao seu 

público nos seus anúncios, ou seja, é possível verificar o número de vezes que 

o anúncio apareceu para as pessoas, quantos cliques tiveram e saber ainda 

quantas pessoas “converteram”. Esse último parâmetro pode estar diretamente 

relacionado com o seu agendamento online, pois assim você saberá quantas 

pessoas agendaram consulta com você a partir dos anúncios dessa ferramenta. 

Todos os dados e resultados estão na ferramenta, assim você consegue avaliar 

e realizar as otimizações necessárias para trazer ainda mais efetividade de 

conversão. 

Se você quer potencializar ainda mais os 
resultados dessa ferramenta, recomendamos 
que procure uma agência de marketing, pois 
assim ela irá garantir maior efetividade das ações, 
trazendo ainda mais sucesso para a sua clínica. 

Custo

Mas o quanto você precisa investir para trazer resultados? 

No Google Ads você não precisa começar com investimentos elevados, inicie 

com um orçamento baixo até mesmo para entender como o seu público se 

comporta. Assim, tente aumentar gradativamente.

“Mas já ouvi falar que ao longo do tempo vai ficando muito caro. Isso é real?” 

De fato, é bastante comum que o custo por clique nos anúncios se tornem 

maiores, o que pode acontecer pelo número de concorrentes que competem 

pela mesma palavra-chave. 

Mas mesmo com esse fato, é uma mídia que vale a pena o investimento, 

pois os resultados são bastante interessantes independente do segmento 

de atuação.

Agora que explicamos um pouco sobre os principais diferenciais desta ferra-

menta, vamos mostrar como funciona sua estrutura. Continue a leitura e veja 

que não é tão complicado quanto parece.  

https://blog.iclinic.com.br/agendamento-online/
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Como funciona o 
Google Ads?
Para que você possa utilizar a ferramenta da melhor forma possível, vamos 

explicar os diferentes tipos de anúncios existentes. O Google Ads não é tão 

complicado, ele se modificou bastante nos últimos tempos, justamente para 

trazer essa praticidade, permitindo que qualquer pessoa que tenha seu 

próprio negócio possa realizar a divulgação. 

Para te ajudar na sua estratégia separamos os principais modelos de anúncios 

que você pode utilizar na sua clínica agora mesmo. 

Rede de pesquisa

Esse tipo de anúncio é baseado nos resultados de busca do Google e de sites 

parceiros, aparecendo com base nas palavras-chave que as pessoas buscam. 

Os anúncios aparecem em destaque nos primeiros resultados - normalmente 

nas primeiras 4 posições - e, as palavras-chave de alta concorrência aparecem 

nas últimas 3 posições. 

Como citado anteriormente, os sites de pesquisa do Google (Google, Google 

Play e o Google Shopping), bem como os sites de grandes portais como UOL, 

Terra, e também sites menores fazem parte desse tipo de anúncio. 

O principal diferencial desse tipo de anúncio é que eles são exibidos para 

as pessoas interessadas, ou seja, para aquelas que estão realmente 

pesquisando maiores informações sobre os serviços e atendimentos de alguma 

clínica, o que aumenta as suas chances de receber um clique. 

https://blog.iclinic.com.br/palavras-chave-para-medicos/
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Rede de display

A Rede de Display do Google contempla os anúncios apresentados no formato 

de banners ou gráficos, relacionados as suas últimas pesquisas. Por exemplo, 

se você pesquisou sobre um produto de beleza, possivelmente encontrará um 

display de propaganda do assunto no próximo acesso a um site aleatório.

O seu funcionamento é um pouco mais complexo, já que é composto por 

diversos sites dos mais variados segmentos. Ou seja, ao investir nesse espaço, 

você alcança uma maior quantidade de usuários. No entanto, os interesses 

podem não ser especificamente no segmento de atuação.

Por exemplo: uma mãe realizou algumas pesquisas sobre os principais pediatras 

na região de Moema em São Paulo. Encontrou, por meio do Google, um blog 

com algumas dicas, e nele havia um banner de um médico especialista no que 

estava buscando, disponibilizado por meio do Google Ads. 

Esse anúncio tem grandes chances de converter, justamente pelo momento 

da jornada de compra no qual a pessoa se encontra. 

YouTube Ads

Todos os dias, centenas de milhares de pessoas acessam o YouTube e 

assistem a bilhões de horas em vídeos. As pessoas estão sempre em busca 

de entretenimento, informações, dicas e soluções para problemas. Não é à 

toa que o YouTube se tornou o segundo maior buscador online, perdendo 

apenas para o próprio Google. 

É possível exibir diversos formatos de anúncios dentro do YouTube. Também é 

possível decidir onde e quando um anúncio em vídeo será exibido e determinar 

uma audiência, formada por clientes em potencial. O YouTube suporta diversos 

formatos de anúncio e de opções de segmentação, e os anunciantes não 

precisam de inventário de vídeo para anunciar no canal. 

Remarketing

Você já teve a sensação de estar sendo perseguido por algum anúncio? Isso é 

bastante comum e é o chamado remarketing. 

Normalmente, esse anúncio é um banner de algum serviço, atendimento ou 

produto visto anteriormente em outro site. Por meio do remarketing é possível 

alcançar as pessoas que já acessaram seu site ou usaram seu aplicativo. Esses 

“visitantes anteriores” podem ver seus anúncios enquanto navegam em sites 

que fazem parte da Rede de Display do Google ou quando realizam novas 

pesquisas por termos relacionados.
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Qual é a estrutura 
do Google Ads?
O Google Ads é uma plataforma bastante intuitiva, permitindo um aprendizado 

rápido. No entanto, é extremamente importante entender como é a estrutura 

para que você possa utilizar a ferramenta da melhor forma possível. O Google 

Ads é organizado em três níveis: conta, campanhas e grupos de anúncios.

Nível da conta 

No nível da conta, definimos as permissões de acesso à conta, senha e 

informações de faturamento. No nível de campanha, é definido o orçamento e 

configurações próprias que determinam onde seus anúncios são exibidos. No 

nível de grupos de anúncio, como o próprio nome já indica, criamos os anúncios 

e as palavras-chave que vão ativar a exibição dos anúncios e de suas extensões. 

Para começar a utilizar a ferramenta é necessário criar uma conta. Para isso, 

basta ter um email do Gmail e se cadastrar na ferramenta. E neste nível 

você pode definir quais pessoas terão acesso, vinculando também outras 

ferramentas, como o Google Analytics.Além disso, nesse momento você realiza 

as configuração de idioma e fuso horário. 

Nível da campanha

Após realizar todas as definições quanto ao nível de conta, já é possível criar 

as campanhas. Para isso, basta clicar na aba “Campanhas” e em seguida, 

em  “+Campanha”. Feito isso, basta escolher o tipo de campanha, como 

comentamos anteriormente, e aqui você define onde os seus anúncios 

irão aparecer. 

Em seguida, basta escolher as configurações de dispositivos, segmentação de 

local, segmentação de idiomas, estratégia de lances e as extensões de anúncios, 

que também podem ser definidas ou alteradas posteriormente. 

https://ads.google.com/home/
https://analytics.google.com
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 Nível grupos de anúncios

Nesse nível, você cria um grupo de anúncios, que pode conter um ou mais 

anúncios segmentados por um conjunto de palavras-chave. Uma boa prática 

é basear os grupos de anúncios nas seções ou categorias do site que será 

anunciado. 

Boas práticas para criar anúncio

 — Destaque os diferenciais: Fale sobre seus serviços e tipos de atendimento, 

expondo as informações com cuidado em relação as normas do Conselho 

Federal de Medicina quanto ao marketing médico. 

 — Utilize CTAs (Call-to-Action): Adicione frases imperativas como “ligue hoje 

mesmo”, “acesse já”, ajudando as pessoas a entenderem o próximo passo 

após o clique no anúncio.

 — Inclua palavras-chave no anúncio: Utilize palavras-chave no texto do 

anúncio, mostrando que ele é relevante para o que os pacientes estão 

pesquisando.

 — Verifique se o anúncio é coerente com a Landing Page: Certifique-se 

de que os conteúdos anunciados no Google Ads sejam pertinentes para 

a página de destino (sua página do AgendarConsulta.com ou seu site), 

evitando que as pessoas abandonem o site por não encontrar o que 

estavam procurando. 

 — Utilize todas as extensões de anúncio possíveis: Use e abuse das 

extensões de anúncios complementam as informações, deixando-os ainda 

mais atraentes (falaremos mais deles à seguir). 

 — Realize testes: Crie diversas variações dos anúncios, respeitando o tema 

de cada grupo e suas respectivas palavras-chave, com o objetivo de ver 

qual tem o melhor desempenho

Extensões de anúncio

As extensões de anúncio são extremamente importantes, pois permitem a 

adição de informações complementares para o anúncio, dando maior destaque 

para os anúncios que aparecem acima dos resultados de pesquisa orgânicos 

(gratuitos), e ajudam a melhorar a taxa de cliques dos seus anúncios. 

Quanto mais cliques seu anúncio receber, mais tráfego de pacientes 

você receberá.

Para adicionar uma extensão é bem simples, basta clicar na aba “Extensões 

de anúncio” e em seguida, clicar em “+ Extensão”.

Pensando em te ajudar ainda mais nessa criação, separamos as principais 

extensões que você pode utilizar na sua clínica. 

https://blog.iclinic.com.br/limites-do-marketing-medico/
https://agendarconsulta.com/


11

Extensões de aplicativo

Essa extensão exibe um link abaixo do texto do anúncio que direciona os 

usuários à loja de aplicativos ou inicia o download do aplicativo, em caso de 

uma busca feita por dispositivos móveis.

Extensões de chamada

Com essa extensão, o anúncio permite que as pessoas cliquem em um botão 

que ligará diretamente para o número utilizado na configuração da extensão.

Extensões de local

A extensão de local, como o próprio nome já diz, exibe o endereço da sua clínica 

no anúncio.

Extensões de sitelinks

Os sitelinks são outras páginas do seu site que podem ser exibidas nos 

anúncios, para oferecer outras possibilidades relacionadas para quem está 

realizando uma busca.

Extensões de frase de destaque 

As frases de destaque ajudam a chamar a atenção da pessoa que realizou 

à busca com frases que indicam benefícios oferecidos por você. Vale usar 

a criatividade, mas sempre com coerência ao que está sendo anunciado. 
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Palavras-chave

Normalmente, as pessoas realizam buscas no Google de maneira diferente. 

Por exemplo, uma pessoa pode procurar por “médico cardiologista”, e 

outra pessoa pode ser mais precisa, procurando por “médico cardiologista 

em Ribeirão Preto”. No final das contas, ambos são médicos cardiologistas 

mas, se você não atende na região de Ribeirão Preto ele deveria exibir seu 

anúncio para a segunda pessoa? 

Portante, é muito importante definir o tipo de correspondência para cada 

palavra-chave para que seu anúncio seja acionado para quem realmente 

poderá se interessar por ele. Pensando nisso, mostramos aqui os cinco tipos 

de correspondência existentes: 

Correspondência ampla (sem símbolo)

Permite que seu anúncio seja exibido para pesquisas de frases semelhantes 

e variações relevantes.

Ex: médico cardiologista

Correspondência de frase (entre “”)

Permite que seu anúncio seja exibido somente para pesquisas que incluem 

a frase exata ou variações aproximadas dessa frase exata, com palavras 

adicionais antes e depois delas. 

Ex: “médico cardiologista”

Correspondência ampla modificada

A correspondência ampla modificada (com um “+” antes do termo): permite 

que o anúncio seja exibido quando a pesquisa for feita utilizando variações 

aproximadas, mas não sinônimos da palavra-chave. 

Ex: +médico +cardiologista
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Correspondência exata (entre [])

A correspondência exata permite que seu anúncio seja exibido somente 

para pesquisas de uma frase exata ou variações aproximadas da frase 

exata, sem outras palavras. 

Ex: [médico cardiologista]

Correspondência negativa (com um ‘‘-’’ antes 
do termo)

A correspondência negativa impede que seu anúncio seja exibido para todas 

as pesquisas que incluam esse termo.

Ex: -gratuito

Relatórios

Depois de criar tudo, conta, campanhas, anúncios é hora de começar a exibir 

os anúncios. Em seguida, um passo ainda mais importante avaliar os resultados 

obtidos com os anúncios. 

Ao realizar um bom acompanhamento, você pode identificar quais campanhas 

estão trazendo os melhores resultados para a sua clínica e quais precisam 

de otimização. 

Através de um bom acompanhamento, é possível otimizar a campanha 

para conseguir resultados cada vez melhores, identificando quais palavras-

chave estão convertendo mais no seu site ou no agendamento online 

da clínica, quais são os melhores horários para realizar para os anúncios 

aparecerem. 

Pode parecer complexo e algo extenso, mas o Google Ads é uma plataforma 

intuitiva e simples de ser utilizada. Porém, como tudo, exige prática para ser 

dominada e muito acompanhamento para alcançar bons resultados.
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Conclusão
O Google é um canal de divulgação de mídia, assim sendo, não trabalha de 

forma gratuita. Portanto, é importante definir metas e entender como ele 

pode ajudar.

O investimento em marketing deve ser algo planejado e de acordo com as 

estratégias e os objetivos de resultado da clínica. Utilizar Google Ads para atrair 

pacientes particulares é uma excelente forma de aproveitar um canal de mídia 

que atinge uma grande parte da população e tem capacidade de direcionar 

o conteúdo produzido para as pessoas certas, no lugar certo e no momento 

em que precisam.

Perceba que o Google Ads para clínica é uma plataforma direta. No entanto, 

a prática não é tão simples. Por isso, o recomendado é contratar uma agência 

de marketing especializada nestes serviços para a área médica. 

Agora é com você, basta colocar todas essas dicas em prática e começar a 

divulgar a sua clínica!

https://blog.iclinic.com.br/agencia-de-marketing-para-seu-consultorio/
https://blog.iclinic.com.br/agencia-de-marketing-para-seu-consultorio/
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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=google-ads-como-utiliza-lo-na-sua-clinica
http://iclinic.com.br/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=google-ads-como-utiliza-lo-na-sua-clinica
https://www.facebook.com/iClinicApp/

