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3técnicas para
aumentar o número
de pacientes na clínica
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Introdução 
Sabe o que é fundamental para ter uma clínica de sucesso? É muito simples: 

receber pacientes. Se você não está atendendo, não está gerando receita, 

somente custos, como energia, tempo, aluguel e salário de funcionários. 

E se você não atende um número suficiente de pacientes por dia, seu 

consultório não irá crescer. Até mesmo uma clínica muito movimentada 

tem espaço para crescer, expandir sua base de pacientes, tornar a 

agenda mais produtiva e assim se proteger de quedas financeiras.

A questão é: como aumentar o número de pacientes 

sem gastar rios de dinheiro com marketing?

Neste guia, você irá encontrar três estratégias muito simples para 

aumentar o número de consultas e o lucro da sua clínica:

 — Potencializar a agenda e a comunicação com os pacientes;

 — Criar e manter a presença online da clínica;

 — Gerar uma rede de indicações com seus pacientes e colegas.

Cada uma dessas ações é capaz de trazer mais pacientes, mas os melhores 

resultados vêm quando as três são implementadas em conjunto.
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Potencialize a agenda 
e a comunicação 
com os pacientes
Uma das maneiras mais efetivas de aumentar o número de 

consultas é através dos pacientes que você já atende.  Sua rede 

de pacientes é um dos bens mais valiosos da sua clínica! 

Portanto, trabalhe ao máximo o potencial de seus pacientes já fidelizados. 

Quer saber como fazer isso? Vamos mostrar duas estratégias: 



4

1. Agendamento eficaz para 
maximizar as oportunidades: 

A comunicação deixa de ser eficiente se os dados de contato de 

seus pacientes não estiverem devidamente cadastrados. Afinal, 

como estabelecer um relacionamento pós consulta se não existe 

possibilidade de comunicação assim que o paciente vai embora? 

Uma estratégia automatizada de cadastros, sem riscos de perdas,  

contribui muito para agendamentos e remarcações sem burocracia. 

Usar as antigas agendas em papel torna o processo de atendimento 

mais lento e a possibilidade de interação cai drasticamente. A solução 

mais indicada, e já bastante utilizada, é a agenda online integrada. 

Com uma agenda médica online é possível configurar SMS de lembretes 

e confirmação de consultas automáticos, conferir qual o status da 

consulta e manter uma lista de espera sem precisar anotar nada. Sem 

contar que todas essas informações ficam disponíveis para a recepção e 

para o médico em qualquer dispositivo, ou seja, o profissional de saúde 

pode checar a agenda da clínica do seu celular, em qualquer lugar.

Hoje em dia, um paciente ser lembrado de sua consulta via SMS e ainda 

poder confirmá-la sem precisar ser incomodado para atender o telefone é 

um diferencial que gera muito valor para sua clínica se destacar no mercado. 

Sem contar que isso reduz drasticamente o número de faltas. Invista já!

http://blog.iclinic.com.br/relacionamento-pos-consulta/?utm_source=microbook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=3-tecnicas-para-aumentar-o-numero-de-pacientes-da-clinica
http://blog.iclinic.com.br/como-organizar-a-agenda-de-pacientes-de-uma-clinica/?utm_source=microbook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=3-tecnicas-para-aumentar-o-numero-de-pacientes-da-clinica
http://blog.iclinic.com.br/reduza-ate-30-das-faltas-dos-seus-pacientes-com-um-aviso-sms/?utm_source=microbook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=3-tecnicas-para-aumentar-o-numero-de-pacientes-da-clinica
http://blog.iclinic.com.br/reduza-ate-30-das-faltas-dos-seus-pacientes-com-um-aviso-sms/?utm_source=microbook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=3-tecnicas-para-aumentar-o-numero-de-pacientes-da-clinica
https://iclinic.com.br/recursos/lembretes-de-consultas-via-sms-e-email/?utm_source=microbook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=3-tecnicas-para-aumentar-o-numero-de-pacientes-da-clinica
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2. Divulgar também é comunicar 

Falar sobre sua especialidade, os serviços mais procurados do seu 

consultório, alertar sobre exames preventivos que sua clínica oferece, 

divulgar tratamentos é essencial. Toda e qualquer informação a 

respeito dos benefícios do acompanhamento médico periódico 

que você quer oferecer devem ser comunicados! 

Vamos falar sobre presença online na próxima dica, mas já 

adiantamos:  se você ainda não enxerga nas redes sociais um 

caminho para aumentar o número de pacientes, está na hora de 

testar o potencial de pesquisa dessas ferramentas gratuitas.

Um sistema de agenda funcional também ajuda na comunicação, pois 

você consegue acompanhar quais pacientes que não retornam para 

uma consulta periódica de prevenção há algum tempo e reservar alguns 

minutos para fazer ligações, enviar e-mails ou mensagens para lembrá-

los da necessidade de manter um acompanhamento de rotina. 

Uma ótima forma de aumentar o número de consultas preventivas 

é destacar os recentes problemas com obesidade e diabetes, por 

exemplo. Os índices dessas doenças no Brasil são altíssimos e 

comunicar a gravidade desse problema aos pacientes os conscientiza 

de que precisam fazer visitas periódicas e cuidar da saúde. 

Em todas as áreas existem oportunidades, seja na ginecologia, 

cardiologia, odontologia, enfim, você deve desenvolver essa estratégia 

de prevenção. Ela traz o benefício de completar sua agenda, preencher 

horários vagos e também aumentar a receita da clínica.

Juntar essas estratégias de ter a agenda e os cadastros bem organizados 

e manter o contato constante com os pacientes resulta em um dia a 

dia muito mais produtivo com um maior número de consultas. 

Se organize internamente, mantenha uma estratégia de 

relacionamento com pacientes, divulgue informações a 

respeito da clínica e facilite a chegada dos pacientes. 

http://blog.iclinic.com.br/dicas-de-como-receber-pacientes-com-deficiencia-no-consultorio-medico/?utm_source=microbook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=3-tecnicas-para-aumentar-o-numero-de-pacientes-da-clinica
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Crie e mantenha a 
presença online da clínica
Vivemos em um mundo online, conectado, com comunicação em tempo 

real e fácil acesso a informação. Agora você deve pensar em seus pacientes 

como mais do que pacientes - eles são clientes. Afinal, os pacientes 

também realizam todo processo de escolha de onde irão investir seu 

dinheiro, onde terão mais benefícios, onde serão bem atendidos, quais 

profissionais são confiáveis, qual clínica tem melhor infraestrutura. 

Por isso, você não pode estar escondido em meio a tantos concorrentes. 

Você precisa apresentar seus serviços e os benefícios trazidos por eles ao seu 

público-alvo. Para isso, aproveite as oportunidades que a internet lhe oferece.
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Como construir sua presença online

Ao construir uma identidade online, você garante que seus pacientes 

e os pacientes em potencial encontrem sua clínica e seus serviços 

e assim se engajem com seu trabalho, acompanhando suas 

postagens, tirando dúvidas e construindo uma relação médico/

paciente muito saudável, criando confiança e fidelidade.

> Ter páginas na web demonstra credibilidade e disposição, além de 

facilitar a comunicação e te colocar na memória das pessoas. 

Os três componentes vitais para entrar no mundo virtual são: 

 — o site da clínica, 

 — as redes sociais,

 — e a localização da clínica no Google Maps. 

Agora veja como usar esses canais que irão aumentar 

incrivelmente o número de pacientes na sua agenda.

http://promo.iclinic.com.br/facebook-twitter-instagram-linkedin-para-medicos?utm_source=microbook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=3-tecnicas-para-aumentar-o-numero-de-pacientes-da-clinica
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8 chaves para ter os melhores 
resultados na web

Crie um site para sua clínica. Ele deve ser simples, intuitivo e fácil de 

mexer. Não podem faltar as informações essenciais: área de especialização, 

dados básicos e fotos dos profissionais, endereço, telefone da clínica e 

horário de funcionamento. Preste atenção porque existem informações 

obrigatórias sobre você e sua especialidade. Confira a Resolução do CFM.

Coloque conteúdos interessantes no site. Você pode fazer 

postagens sobre temas interessantes para seus pacientes no 

site da clínica, por exemplo, hábitos saudáveis, a importância 

de visitar o médico com frequência e novidades da área.

Otimize seu site. Você mesmo pode pesquisar e aplicar técnicas 

de otimização em seu site (SEO), ou então contratar alguém que 

entende do assunto para ajudar. O principal é utilizar palavras-chave 

em suas páginas para que elas sejam encontradas facilmente.

Crie um perfil nas redes sociais. Ter uma página no Facebook, no Instagram e 

no LinkedIn, por exemplo, abrem canais para se relacionar com seus pacientes 

e ter seus dados básicos à disposição, como endereço, telefone e email.

Desenvolva uma estratégia de marketing. As redes sociais são o principal 

canal de veiculação de postagens sobre a clínica e dicas de saúde e bem estar. 

Faça postagens periodicamente para deixar claro que sua clínica está ativa.

http://blog.iclinic.com.br/os-limites-do-marketing-medico-regras-para-divulgar-sua-clinica/?utm_source=microbook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=3-tecnicas-para-aumentar-o-numero-de-pacientes-da-clinica
http://www.agenciamestre.com/seo/o-que-e-seo/
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Interaja com o público. Sempre que seus pacientes ou internautas 

fizerem algum comentário nas publicações, enviarem perguntas, 

mandarem mensagens ou avaliarem a página, responda! Interagir com 

as pessoas demonstra que você é prestativo e se preocupa com elas.

Esteja preparado para quando for mencionado. Uma boa prática para 

descobrir se anda sendo mencionado é realizar buscas no Google pelo 

seu nome ou da sua especialidade pelo menos uma vez por semana. 

Se encontrar citações a seu respeito, ótimo! Responda, mantenha 

a interação e, se necessário, corrija ou confirme informações.

Crie anúncios nos mecanismos de busca. Você precisa estar presente 

nas palavras-chave que seu público busca na internet. Por exemplo, se 

você for dermatologista na cidade de Ribeirão Preto, pode comprar um 

anúncio para as palavras-chave “dermatologistas em Ribeirão Preto” e 

“clínicas dermatológicas em Ribeirão Preto” no Google AdWords e no Bing 

Ads e assim seu site vai aparecer logo no início da página de buscas.

Dica: Coloque fotos da clínica e dos profissionais no site, nas 

redes sociais e em listas  online da sua especialidade que 

for citado para se diferenciar dos concorrentes.
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Administre sua reputação online

Com a sua presença online estabelecida, é importante que você 

gerencie sua reputação continuamente. Uma pesquisa da Pew 

Research mostra que a busca na web é a primeira parada para 8 de 

cada 10 pacientes que procuram informações de saúde. Portanto 

você precisa estar presente nessas buscas, oferecendo conteúdos 

interessantes e também fazendo anúncios do seu consultório.

Lembre-se de sempre ser cuidadoso e claro em seus comentários e postagens. 

Você está representando sua clínica, então seja imparcial e não discuta por 

opiniões pessoais. É importante ser paciente, empático e não se esquecer 

que as redes sociais são públicas e os internautas podem avaliar sua página.

Os consumidores confiam nas avaliações online, que são feitas por meio 

de notas, estrelas e comentários. Então sempre confira as avaliações 

das suas páginas e comente agradecendo os feedbacks. Encoraje seus 

pacientes a avaliarem sua página no Facebook. Boas notas de seus 

pacientes satisfeitos irão trazer novos pacientes para o consultório.
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Crie uma estratégia 
de indicações para 
sua clínica
5 passos para aumentar 
indicações por pacientes

Crie fidelidade com seus pacientes: Mantenha uma boa 

relação médico/paciente e, ao fidelizar seus pacientes, eles 

serão seus maiores promotores. Para isso, lembre-se:

 — Trate o paciente pelo nome;

 — Tenha informações pessoais do paciente no seu cadastro, por exemplo, 

para dar os parabéns em seu aniversário;

 — Faça contato visual com os pacientes na recepção e durante a consulta;

 — Garanta pouco tempo de espera e conforto na recepção;

 — Exceda as expectativas do paciente.

Peça relatos a seus pacientes: Além de demonstrar que se preocupa 

com a evolução do quadro de seu paciente e valoriza sua opinião, os 

relatos servem de feedback para trazer melhorias para a clínica.

Entregue cartões de visita: Dê seu cartão de visita a todo paciente em 

toda consulta. Isso faz com que ele tenha algo em mãos para entregar 

a seus amigos e familiares para facilmente indicar seu consultório.

Dê atenção extra a seus pacientes: Acompanhe procedimentos, internações 

e até mesmo faça um contato de rotina através de email ou telefone para 

checar como estão seus pacientes em tratamento. Sempre ajude-os como 

puder. Isso mostra que você se importa e está disposto a ir além por eles.

Demonstre apreço: Quando um paciente indicar um colega ou familiar a você, 

não se esqueça de agradecê-lo e demonstrar que isso foi importante para você. 

http://blog.iclinic.com.br/engaje-seus-pacientes-com-o-email-de-aniversario?utm_source=microbook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=3-tecnicas-para-aumentar-o-numero-de-pacientes-da-clinica
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3 passos para aumentar as 
indicações feitas por  médicos 
e profissionais da saúde

Outros profissionais da saúde e suas equipes também podem ser uma fonte de 

referências de pacientes e assim aumentar o número de consultas da clínica.

Crie parcerias: Fazer parcerias com outros profissionais da saúde, 

inclusive seus concorrentes, é uma ótima forma de fortalecer sua posição 

no mercado e de nutrir relações que suprem sua área de atuação. Criar 

oportunidades vantajosas a partir do networking é a chave dessas parcerias.

Construa lealdade: Para ter relações leais é necessário:

 — Comunicação clara: Esclarecer entre os profissionais qual é o objetivo do 

relacionamento, que deve envolver ajuda mútua para fortalecer a prática 

de ambos e oferecer um atendimento consistente e sincronizado para o 

paciente e assim desenvolver tratamentos mais completos.

 — Respeito e cortesia: Garanta que o paciente indicado sinta-se acolhido e 

respeitado desde a recepção em seu consultório. Nenhum médico gosta 

de ouvir que seus pacientes ficaram insatisfeitos com a indicação.

 — Mantenha um ambiente agradável no consultório: Sua clínica deve ser 

moderna, limpa, confortável e organizada, isso favorece mais parcerias 

com boas clínicas.

Demonstre apreço: Expressar gratidão sincera aos profissionais que 

fazem indicações ao seu consultório é a chave para receber indicações 

contínuas. Ajude-os como puder, troque conhecimento, convide-os 

para conversar. Quanto mais pessoal for essa relação, mais você será 

lembrado nos momentos que forem indicar outros profissionais.

http://blog.iclinic.com.br/voce-consulta-a-opiniao-de-outros-medicos/?utm_source=microbook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=3-tecnicas-para-aumentar-o-numero-de-pacientes-da-clinica
http://blog.iclinic.com.br/como-a-recepcao-do-consultorio-pode-encantar-seus-pacientes/?utm_source=microbook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=3-tecnicas-para-aumentar-o-numero-de-pacientes-da-clinica
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Planeje a abordagem 

Para que a estratégia de indicações funcione na sua 

clínica, você precisa ter um fluxo bem definido:

Determine quem irá identificar outros profissionais relacionados à sua 

área, fazer contato com eles, manter relacionamento e agradecer pelas 

indicações. Será você ou algum funcionário? Se for um funcionário, 

pense em como deve ser a comunicação e passe instruções precisas.

Planeje como irá pedir indicações a seus pacientes e combine se a 

mensagem de agradecimento será enviada por você ou pela secretária.

Procure saber das novidades a respeito de seus parceiros. 

Mantenha-se atualizado sobre suas atividades e vez ou outra 

pesquise sobre novas possibilidades de parcerias. 

Separe um orçamento anual para trabalhar com 

indicações e organize uma agenda de interações. 

Pense em ações e formas de comunicação que tenham a ver com sua 

maneira de trabalhar e que sejam compatíveis com seus princípios e ética. 

Anote no cadastro dos pacientes se foram indicados ou se já 

indicaram alguém. Isso te ajuda ao definir a forma de comunicação 

com eles e também a medir os resultados da estratégia.

Torne o processo de indicações em algo consistente e repetitivo.
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Conclusão 
Aumentar o número de consultas e de pacientes é a chave do sucesso 

para sua clínica! E essas são apenas algumas técnicas para atingir esse 

objetivo. Mas como você conhece seus pacientes melhor que ninguém, 

pode adaptá-las para seu público e também pensar em outras maneiras 

de tornar seu consultório ainda mais conhecido e movimentado.

Espero que tenha gostado das dicas. Qualquer 

dúvida, é só entrar em contato conosco. :)
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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.

Links úteis:

Blog da iClinic          Site iClinic      Página da iClinic no Facebook

http://blog.iclinic.com.br/?utm_source=microbook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=3-tecnicas-para-aumentar-o-numero-de-pacientes-da-clinica
https://iclinic.com.br/?utm_source=microbook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=3-tecnicas-para-aumentar-o-numero-de-pacientes-da-clinica
https://www.facebook.com/iClinicApp/
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COMPARTILHE ESTE EBOOK!

https://goo.gl/uddujF

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A//promo.iclinic.com.br/3-tecnicas-para-aumentar-o-numero-de-pacientes-na-clinica?utm_source=facebook%26utm_medium=facepost%26utm_campaign=share-link-microbook-3-tecnicas-para-aumentar-o-numero-de-pacientes-na-clinica
https://twitter.com/home?status=Li%20esse%20microbook%20de%203%20t%C3%A9cnicas%20para%20aumentar%20o%20n%C3%BAmero%20de%20pacientes%20na%20cl%C3%ADnica.%20S%C3%A3o%20incr%C3%ADveis!%20https%3A//goo.gl/uddujF%20via%20%40iclinicapp
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A//promo.iclinic.com.br/3-tecnicas-para-aumentar-o-numero-de-pacientes-na-clinica?utm_source=linkedin%26utm_medium=post%26utm_campaign=share-link-microbook-3-tecnicas-para-aumentar-o-numero-de-pacientes-na-clinica&title=Microbook%3A%203%20T%C3%A9cnicas%20para%20aumentar%20o%20n%C3%BAmero%20de%20pacientes%20na%20cl%C3%ADnica&summary=Descubra%20como%20ter%20cada%20vez%20mais%20pacientes%20em%20sua%20cl%C3%ADnica%20e%20atingir%20o%20sucesso!%20
https://goo.gl/kS2t3G

