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Assista a Aula 1 da Semana PowerDoctor

Este e-book é o material didático correspondente a Aula 2 da Semana PowerDoctor.  Se você ainda 

não assistiu a a Primeira Aula desta mini-série da Semana PowerDoctor, clique no vídeo abaixo:

Na Aula 1  foram explicados 5 fatores que você pode começar a fazer hoje mesmo para reduzir a 

perda de pacientes no seu consultório e aumentar o número de pessoas que chegam até você e 

marcam a primeira consulta.

Atenção: as aulas da Semana PowerDoctor ficarão disponíveis apenas durante o evento, não sendo 
possível acessar o conteúdo após o término da semana.

https://www.instagram.com/ondapowerdoctor/
https://pt-br.facebook.com/marinalaracursos/
http://semana.powerdoctor.com.br/
http://semana.powerdoctor.com.br/?blog=zr2pjfu4&video=video1
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Veja o que nossos colegas estão comentando:

A Semana PowerDoctor está incrível e queremos agradecer a massiva participação dos colegas 

engajados em conduzir seus consultórios para o próximo nivel de prosperidade e qualidade de vida.

https://www.instagram.com/ondapowerdoctor/
https://pt-br.facebook.com/marinalaracursos/
http://semana.powerdoctor.com.br/
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Veja o que nossos colegas estão comentando:
A Semana PowerDoctor está incrível e queremos agradecer a massiva participação dos colegas 

engajados em conduzir seus consultórios para o próximo nivel de prosperidade e qualidade de vida.

https://www.instagram.com/ondapowerdoctor/
https://pt-br.facebook.com/marinalaracursos/
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Este grupo de dentistas que está se formando agora, com essa energia positiva maravilhosa presente nos comentários do site da Semana PowerDoctor, 
representam os dentistas que vão transformar positivamente suas vidas profissionais e pessoais, gerando prosperidade e orgulho em torno de si 

mesmos e que representam a nova odontologia do Brasil, sustentada pela valorização da nossa profissão na sociedade. Obrigada por compartilhar!

Veja o que nossos colegas estão comentando:

https://www.instagram.com/ondapowerdoctor/
https://pt-br.facebook.com/marinalaracursos/
http://semana.powerdoctor.com.br/
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Conheça Dra. Marina Lara
O Método PowerDoctor é a solução para impulsionar a carreira 

do cirurgião-dentista brasileiro.

O Método PowerDoctor foi desenvolvido a partir de 

conhecimentos teóricos e práticos, validados e aplicados no dia 

a dia da Clínica Marina Lara e dentro de inúmeros consultórios 

de alunos e amigos.

Elaborado pela Dra. Marina Lara, dentista há 18 anos, o 

PowerDoctor oferece a oportunidade para o dentista aplicar 

estratégias práticas e fáceis para:

Junte-se ao movimento PowerDoctor e

faça de 2018 o melhor ano da sua carreira!

e conquiste mais Lucratividade, Tempo e Liberdade no seu consultório.

Dentista: Aumente a Captação de Pacientes 
Qualificados em 60% em apenas 10 meses

• Aumentar captação de pacientes qualificados; 

• Estimular a valorização da odontologia;

• Transformar a equipe (secretárias, auxiliares) em parceiros

     na busca pelo aumento de pacientes qualificados;

• Organizar a rotina do consultório para economia

     de tempo e energia.

• Ampliar a qualidade de vida do cirurgião-dentista brasileiro.

• Cirurgiã-dentista há 18 anos, CRO-RS 12676;

• Proprietária da Clínica Marina Lara;

• Mestre em Ortodontia e Ortopedia Facial;

• Especialista em Gestão dos Serviços de Saúde;

• Professora de Gestão e Marketing;

• Apaixonada pela Valorização da Odontologia;

• Palestrante do CD Empreendedor do CRO;

• Construiu 60% da carteira de pacientes

     usando a internet;

• Invisalign Top Doctor Diamond.

https://www.instagram.com/ondapowerdoctor/
https://pt-br.facebook.com/marinalaracursos/
http://semana.powerdoctor.com.br/
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Participe da Semana Power Doctor para
Impulsionar sua Carreira e Consultório:

Aulas 100% online e 100% gratuitas
 As aulas ficarão gravadas e poderão ser 

assistidas em qualquer horário durante os
dias 10 a 17 de setembro

Atraia mais pacientes qualificados
para seu consultório

Conheça a metodologia PowerDoctor focada
no marketing de experiência evalorização

da Odontologia

Descubra como fazer da sua secretária uma 
aliada no crescimento do seu consultório

Descubra exatamente o que fazer para 
conquistar valor e produtividade no

seu consultório

Entenda os pilares que definem o
Sucesso na Odontologia 

Descubra exatamente o que fazer para 
conquistar valor e produtividade no

seu consultório

Aumente o número de tratamentos
aceitos pelos pacientes

Saiba exatamente o que dizer nas consultas 
para incentivar o consumo da odontologia

de alto padrão

Faça parte da maior comunidade de 
Valorização da Odontologia

Participe das aulas ao vivo e tenha acesso 
direto à Dra. Marina Lara

https://www.instagram.com/ondapowerdoctor/
https://pt-br.facebook.com/marinalaracursos/
http://semana.powerdoctor.com.br/
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Resultados Power Doctor:

#1
#2

#3

#4

#5

#6

Foto sorrindo

Aumentar a Captação de Pacientes Qualificados.

Organizar seu TEMPO para focar no crescimento do seu consultório.

Apresentar e argumentar de forma eficaz valorizada o plano de tratamento

dos seus pacientes e o preço dos seus serviços.

Visualizar como investir em marketing e na internet sem jogar o seu dinheiro no lixo.

Entender como transformar sua secretária em uma força de vendas, para que ela te ajude

mais tanto no atendimento clínico, como também na atração e captação de pacientes

Organizar sua rotina para atender seus pacientes com mais

qualidade e carinho, reduzindo o seu stress do dia a dia

E, principalmente: sentir-se energizado e sabendo o que fazer para sair do comodismo, acabar com a 

procrastinação e transformar positivamente e definitivamente a sua carreira como cirurgião-dentista.

https://www.instagram.com/ondapowerdoctor/
https://pt-br.facebook.com/marinalaracursos/
http://semana.powerdoctor.com.br/
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A importância da Primeira Consulta

A primeira consulta do prospect (potencial paciente) ao consultório odontológico é fundamental no processo 

de tomada de decisão que ele fará no momento em que o dentista apresentar o plano de tratamento.

Todo processo de decisão e escolha ocorre através da análise de inúmeros elementos racionais e emocionais, 

alguns conscientes e outros inconscientes. 

Existem diversos fatores que devem ser considerados na primeira consulta e que impactam significativamente 

na percepção de valor do potencial paciente.

É importante ressaltar que toda a comunicação, a conexão humana entre as pessoas, fazendo com que o 

prospect sinta-se verdadeiramente único e acolhido, representa um dos principais elementos que pode 

direcionar a decisão do paciente em escolher um ou outro profissional para cuidar do seu sorriso. 

A percepção de credibilidade e de valor está diretamente relacionada com tudo o que se faz e tudo o que 

se fala na primeira e segunda consulta do paciente ao dentista.

https://www.instagram.com/ondapowerdoctor/
https://pt-br.facebook.com/marinalaracursos/
http://semana.powerdoctor.com.br/
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Os 3 elementos importantes na primeira consulta

#1 #2 #3

Telefonema de lembrete 

de consulta

Perguntas poderosas 

na anamnese

Explicação da Meta 

do Tratamento

Estes 3 elementos são conceitos novos, que mesmo sendo simples, raramente são aplicados no dia a dia da primeira consulta, 

mas que fazem uma imensa diferença na percepção de valor e da necessidade do seu paciente. São ações que  qualquer 

dentista começar a desenvolver, assim como todas as atividades do Método PowerDoctor.

As perguntas Poderosas

https://www.instagram.com/ondapowerdoctor/
https://pt-br.facebook.com/marinalaracursos/
http://semana.powerdoctor.com.br/
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Script de Telefonema de Lembrete 

O telefonema de lembrete de consulta é realizado na véspera da primeira consulta do paciente e aumenta 

significativamente a taxa de comparecimento do seu paciente à primeira consulta.

Um ponto chave neste telefonema é trocar a palavra confirmação para lembrete de consulta.

DICA: É um erro clássico das secretárias e dentistas ligar para o paciente e dizer: “oi, estou ligando para 

confirmar sua consulta, quase como se dissesse: “Olha, você vem mesmo? Porque muita gente falta então eu 

preciso saber se você vem…?”

(Ver imagem ao lado) ->

Além disso, este telefonema deve ser:

- Tom de voz alegre e determinado.

- Repetir o nome do paciente mais de uma vez.

- Lembrar o horário e dia da consulta.

- Explicar detalhadamente ao prospect como ele chega, como ele estaciona.

- Demonstrar PERSONALIZAÇÃO do atendimento, ou seja, que o profissional e a equipe estarão especialmente 

à disposição dele naquele dia/horário.

É importante você plantar uma semente de mudança e inovação no seu consultório e são as ações mais 

simples e bem pensadas que fazem as maiores diferenças.

POR ISSO, O SCRIPT PERFEITO É:

“Oi, aqui é a Daniela, eu que falei com você e agendei 

a sua consulta..., olha, estou ligando para te LEMBRAR 

da sua consulta com a Dra. Marina, amanhã às 15 

horas ela vai estar te esperando para te conhecer 

e analisar junto com você tudo o que você precisa 

para melhorar a estética e saúde do seu sorriso.”

https://www.instagram.com/ondapowerdoctor/
https://pt-br.facebook.com/marinalaracursos/
http://semana.powerdoctor.com.br/
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O Mapa Estrutural do Método PowerDoctor
Prepare-se para a Aula 03: Ela será disponibilizada nesta 

sexta-feira, dia 14 de setembro às 09h00

https://www.instagram.com/ondapowerdoctor/
https://pt-br.facebook.com/marinalaracursos/
http://semana.powerdoctor.com.br/
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Juntos pela Valorização da Odontologia no Brasil
#DeDentistaParaDentista

Portal PowerDoctor:
www.powerdoctor.com.br 

ACESSAR O PORTAL

Facebook: Conteúdos ao vivo (Lives) e aulas completas
para você assistir e deixar seus comentários

Instagram: Conteúdos ao vivo (Lives) e muitos drops sobre
Gestão e Marketing do dia-a-dia dos Consultórios Odontológicos

WhatsApp: O canal oficial para você enviar suas
dúvidas e receber os Brindes e Kits de Marketing
Adicione em seu Celular: (51) 9 9235-3204 e (51) 9 9920-4935

Youtube: O maior Acervo de Vídeos em 
Marketing e Odontologia do Brasil

Dra. Marina Lara - CRO 12676

https://www.instagram.com/ondapowerdoctor/
https://pt-br.facebook.com/marinalaracursos/
http://semana.powerdoctor.com.br/
http://www.powerdoctor.com.br
https://www.facebook.com/clinicamarinalara
https://www.instagram.com/clinicamarinalara/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5551999204935&text=
https://www.youtube.com/channel/UCSPO0J8h6EH2s9inYEJ8A5Q?sub_confirmation=1
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