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Semana PowerDoctor

O que eu vou te apresentar agora é 
diferente de tudo o que foi oferecido 
nesses 7 anos que venho ensinando o 
PowerDoctor (PD). E é diferente de tudo 
o que você já viu. O material de estudos 
PowerDoctor blackedition é como 
nenhum outro - o mais impressionante 
material que foi publicado até hoje, e o 
mais interessante... A partir de uma 
frustração minha!

Desde 2012, o PowerDoctor tem sido o 
principal programa de treinamento 
online e presencial para o Cirur-
gião-dentista que deseja começar ou 
alavancar seu consultório. A prova disso 
está nos números - são mais de 1.200 
alunos PowerDoctor com resultados 
positivos em todo o Brasil e você pode 
assistir aos depoimentos reais em meu 
site PowerDoctor.com.br. São histórias e 

O Método PowerDoctor 
Completo é para você se: 

1 - Você não tem consultório e atende 
em consultórios de colegas, ou clínicas. 
O PD Completo vai te conduzir para a 
valorização do seu nome como dentista, 
da criação da sua marca pessoal e crian-
do seu espaço e sua carteira de pacien-
tes, independente de onde você atenda.

2 - Você está na faculdade ou é 
recém-formado, o PD Completo vai 
abrir a sua mente, te estimular a pensar 
“fora da caixa” e te mostrar o caminho 
para você começar sua vida na odontolo-
gia comportando-se como um Dentis-
ta-Empresário, o que já vai te posicionar 
na liderança em poucos anos.

(Continue lendo)

desafios muito similares (ou quase 
iguais) aos que você vivencia no 
dia-a-dia!

E como você já deve estar percebendo, 
este evento do PowerDoctor tornou-se 
um dos maiores eventos de Odontolo-
giado Brasil e está trilhando um camin-
ho para ser o maior do mundo, 
aumentando ano após ano.

Nos últimos anos o PowerDoctor tem 
sido um dos maiores e mais procurados 
programas de impulsionamento de 
consultórios do mercado Odontológico. 
Os resultados de todos os alunos são 
extraordinários e o programa Power-
Doctor está continuamente lotado, 
formando dentistas líderes e cada vez 
mais preparados para o futuro da 
Odontologia no Brasil.

3 - Você já tem um consultório ativo e 
está ávido para elevá-lo ao próximo nível 
e aumentar a sua captação de pacientes 
qualificados que compreendam o valor 
do seu trabalho e te tragam mais 
prosperidade e felicidade.

4 - Você já tem uma carreira consolidada 
na odontologia de muitos anos, mas está 
sentindo que o mercado mudou e agora o 
número de pacientes novos está reduzin-
do gradualmente e não sabe por onde 
começar e o que fazer para mudar esta 
situação. 

5 - Você está pronto para arregaçar as 
mangas e trabalhar com sua equipe nos 
protocolos, processos, marketing, gestão 
administrativa e financeira. 

6 - Você está definitivamente cansado de 
assistir o sucesso de outros dentistas da 
plateia e sente que agora chegou o seu 
momento de entrar em campo.

7 - Você está exausto de pagar a “visita 
técnica” para o técnico da sua cadeira 
odontológica mas não consegue cobrar a 
primeira consulta do seu paciente.

8 - Você quer evitar os erros e falhas que 
geram altos custos, para que você possa 
acelerar seus resultados com segurança.

9 - Você já tem sucesso com a sua 
odontologia mas sente intuitivamente 
que você pode e merece muito mais 
retorno financeiro e qualidade de vida.
(Continue lendo)

10 - Você sabe a importância de estar 
cercado de pessoas confiantes e bem 
sucedidas, que alcançam seus objetivos 
para que  você sinta o poder da “influên-
cia positiva” que vai te impulsionar para 
o seu próximo nível como cirurgião-den-
tista, empresário e líder. 

11 - Você não aguenta mais ficar ouvindo 
reclamações e objeções dos colegas 
dentistas que se queixam o tempo todo 
mas não fazem nada para mudar as suas 
próprias vidas.

12 - Você gostaria de implementar ações 
de marketing digital mas não sabe por 
onde começar e também não tem 
informações seguras sobre o que funcio-
na de fato na Odontologia.

13 - Você gostaria que suas secretárias 
fossem mais pró-ativas na atuação 
dentro do seu consultório.

14 - Você aspira ultrapassar a barreira 
dos 50 mil reais de faturamento mensal 
em seu consultório.

15 - Você aspira ultrapassar a barreira 
dos 100 mil reais de faturamento 
mensal.
 
16 - Você aspira ultrapassar a barreira 
dos 200 mil reais de faturamento 
mensal.

17 - Você reconhece que a velha história 
do “não tenho tempo” ou “será que 
funciona para mim” são apenas “descul-
pas” que seu cérebro cria para te manter 
na zona de conforto e atravancar o seu 
crescimento profissional e pessoal. 



Você está na Semana PowerDoctor
E tem a incrível oportunidade de ser mais uma história de sucesso na Odontologia brasileira

Assista Lives e Stories no
instagram.com@ondapowerdoctor PowerDoctor#DeDentistaParaDentista - SemanaPD - MaterialBlackEdition

ÍNDICE DA SEMANA
POWERDOCTOR
E o que é a BlackEdition

Parabéns!

PowerDoctor#DeDentistaParaDentista - SemanaPD - MaterialBlackEdition

Nas próximas páginas você terá acesso a 
todo o conteúdo da Semana PowerDoc-
tor reunido em um único documento 
para facilitar seus estudos e aplicações.

Neste material complementar de altíssi-
ma qualidade, que estamos chamando 
de blackedition, você também receberá 
as instruções para fazer parte da próxi-
ma turma do Curso PowerDoctor, o 
método focado na Valorização e 
Prosperidade do cirurgião-dentista 
brasileiro. 

O Método PowerDoctor é a 
solução definitiva para impulsion-
ar a carreira do cirurgião-dentista 
brasileiro.

Elaborado pela Dra. Marina Lara, 
dentista há 18 anos, o PowerDoctor 
oferece a oportunidade para o dentista 
aplicar estratégias práticas e fáceis para:

Pg 4        Carta Aberta

Pg 7         4 Pilares do Sucesso

Pg 8        Game PowerDoctor

Pg 9        PowerDoctor no Brasil

Pg 10      Suporte oficial para Alunos

Pg 11       Semana PD - Aula 1

Pg 12       Funil de captação de pacientes

Pg 18      Semana PD - Aula 2

Pg 23      Perguntas Poderosas

Pg 24      Protocolo de WhatsApp

Pg 25      Semana PD - Aula 3

Pg 31      Obstáculos e Soluções

Pg 33      Semana PD - Aula 4

Pg 37      Aulas Podcast (Celular)

1) Aumentar captação de pacientes 
qualificados.

2) Estimular o conceito da valorização 
da odontologia.

3) Transformar a equipe (secretárias, 
auxiliares) em parceiros na busca pelo 
aumento de pacientes qualificados.

4) Organizar a rotina do consultório 
para economia de tempo e energia.

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 
vários consultórios de alunos e amigos.

Junte-se ao movimento PowerDoctor e 
faça deste ano, o melhor ano da sua 
carreira! Conte comigo :-)
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este evento do PowerDoctor tornou-se 
um dos maiores eventos de Odontolo-
giado Brasil e está trilhando um camin-
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9 - Você já tem sucesso com a sua 
odontologia mas sente intuitivamente 
que você pode e merece muito mais 
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(Continue lendo)

Prepare-se para a Aula 4
Descubra a transformação positiva que o PowerDoctor pode gerar em sua vida e carreira

PowerDoctor#DeDentistaParaDentista - SemanaPD - MaterialBlackEdition

Na aula 4 da Semana PowerDoctor, 
você descobrirá os detalhes sobre como 
fazer parte da próxima turma Power-
Doctor que irá impulsionar carreiras de 
cirurgiões-dentistas de todo o Brasil.

SP e dentro de vários consultórios de 
alunos e amigos.

Agende-se:
Segunda-feira, 9h da manhã.

O método foi desenvolvido a partir de 
conhecimentos teóricos e práticos, 
validados e aplicados no dia a dia da 
Clínica Marina Lara em Porto Alegre - 
RS, Clínica SmileFirst em Campinas - 

Aula 4
Agende-se: segunda-feira, 9h

PowerDoctor#DeDentistaParaDentista - SemanaPD - MaterialBlackEdition
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cercado de pessoas confiantes e bem 
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para que  você sinta o poder da “influên-
cia positiva” que vai te impulsionar para 
o seu próximo nível como cirurgião-den-
tista, empresário e líder. 

11 - Você não aguenta mais ficar ouvindo 
reclamações e objeções dos colegas 
dentistas que se queixam o tempo todo 
mas não fazem nada para mudar as suas 
próprias vidas.

12 - Você gostaria de implementar ações 
de marketing digital mas não sabe por 
onde começar e também não tem 
informações seguras sobre o que funcio-
na de fato na Odontologia.

13 - Você gostaria que suas secretárias 
fossem mais pró-ativas na atuação 
dentro do seu consultório.
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em seu consultório.
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mensal.
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crescimento profissional e pessoal. 
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na liderança em poucos anos.

(Continue lendo)

desafios muito similares (ou quase 
iguais) aos que você vivencia no 
dia-a-dia!

E como você já deve estar percebendo, 
este evento do PowerDoctor tornou-se 
um dos maiores eventos de Odontolo-
giado Brasil e está trilhando um camin-
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Carta aberta da Marina
Semana PowerDoctor powerdoctor.com.br

“Nos últimos anos, o PD tem 
sido um dos mais procurados 
programas de impulsionamento 
odontológico no Brasil”

Marina na inauguração de sua primeira Clínica
especializada em tratamentos Invisalign
na cidade de Campinas - SP.

Alunos estudando o método: Dr Luiz Augusto de Campo Grande - MS e Dra Isabela Junqueira de Juiz de Fora - MG.
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site PowerDoctor.com.br. São histórias e 

O Método PowerDoctor 
Completo é para você se: 

1 - Você não tem consultório e atende 
em consultórios de colegas, ou clínicas. 
O PD Completo vai te conduzir para a 
valorização do seu nome como dentista, 
da criação da sua marca pessoal e crian-
do seu espaço e sua carteira de pacien-
tes, independente de onde você atenda.

2 - Você está na faculdade ou é 
recém-formado, o PD Completo vai 
abrir a sua mente, te estimular a pensar 
“fora da caixa” e te mostrar o caminho 
para você começar sua vida na odontolo-
gia comportando-se como um Dentis-
ta-Empresário, o que já vai te posicionar 
na liderança em poucos anos.

(Continue lendo)

desafios muito similares (ou quase 
iguais) aos que você vivencia no 
dia-a-dia!

E como você já deve estar percebendo, 
este evento do PowerDoctor tornou-se 
um dos maiores eventos de Odontolo-
giado Brasil e está trilhando um camin-
ho para ser o maior do mundo, 
aumentando ano após ano.

Nos últimos anos o PowerDoctor tem 
sido um dos maiores e mais procurados 
programas de impulsionamento de 
consultórios do mercado Odontológico. 
Os resultados de todos os alunos são 
extraordinários e o programa Power-
Doctor está continuamente lotado, 
formando dentistas líderes e cada vez 
mais preparados para o futuro da 
Odontologia no Brasil.

3 - Você já tem um consultório ativo e 
está ávido para elevá-lo ao próximo nível 
e aumentar a sua captação de pacientes 
qualificados que compreendam o valor 
do seu trabalho e te tragam mais 
prosperidade e felicidade.

4 - Você já tem uma carreira consolidada 
na odontologia de muitos anos, mas está 
sentindo que o mercado mudou e agora o 
número de pacientes novos está reduzin-
do gradualmente e não sabe por onde 
começar e o que fazer para mudar esta 
situação. 

5 - Você está pronto para arregaçar as 
mangas e trabalhar com sua equipe nos 
protocolos, processos, marketing, gestão 
administrativa e financeira. 

6 - Você está definitivamente cansado de 
assistir o sucesso de outros dentistas da 
plateia e sente que agora chegou o seu 
momento de entrar em campo.

7 - Você está exausto de pagar a “visita 
técnica” para o técnico da sua cadeira 
odontológica mas não consegue cobrar a 
primeira consulta do seu paciente.

8 - Você quer evitar os erros e falhas que 
geram altos custos, para que você possa 
acelerar seus resultados com segurança.

9 - Você já tem sucesso com a sua 
odontologia mas sente intuitivamente 
que você pode e merece muito mais 
retorno financeiro e qualidade de vida.
(Continue lendo)

Carta aberta da Marina
Semana PowerDoctor powerdoctor.com.br

“Nos últimos anos, o PD tem 
sido um dos mais procurados 
programas de impulsionamento 
odontológico no Brasil”
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10 - Você sabe a importância de estar 
cercado de pessoas confiantes e bem 
sucedidas, que alcançam seus objetivos 
para que  você sinta o poder da “influên-
cia positiva” que vai te impulsionar para 
o seu próximo nível como cirurgião-den-
tista, empresário e líder. 

11 - Você não aguenta mais ficar ouvindo 
reclamações e objeções dos colegas 
dentistas que se queixam o tempo todo 
mas não fazem nada para mudar as suas 
próprias vidas.

12 - Você gostaria de implementar ações 
de marketing digital mas não sabe por 
onde começar e também não tem 
informações seguras sobre o que funcio-
na de fato na Odontologia.

13 - Você gostaria que suas secretárias 
fossem mais pró-ativas na atuação 
dentro do seu consultório.

14 - Você aspira ultrapassar a barreira 
dos 50 mil reais de faturamento mensal 
em seu consultório.

15 - Você aspira ultrapassar a barreira 
dos 100 mil reais de faturamento 
mensal.
 
16 - Você aspira ultrapassar a barreira 
dos 200 mil reais de faturamento 
mensal.

17 - Você reconhece que a velha história 
do “não tenho tempo” ou “será que 
funciona para mim” são apenas “descul-
pas” que seu cérebro cria para te manter 
na zona de conforto e atravancar o seu 
crescimento profissional e pessoal. 

Atenção - 3 avisos importantes:
1) Para ingressar na Nova Turma do Método PD Completo você deve entrar

     no Site: semana.powerdoctor.com.br e realizar a sua inscrição.

2) As vagas são limitadas e poderão ser encerradas a qualquer momento.

3) Não há previsão para a próxima turma.



Pilares do
Sucesso na
Odontologia4
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1 - Qualidade Técnica
 
A qualidade técnica é o resultado clínico dos 
tratamentos odontológicos que você exerce. Este 
pilar é importante, porém, não é definitivo para a 
prosperidade na sua carreira. O mercado está 
repleto de dentistas excelentes tecnicamente mas 
que não sabem “vender” a qualidade do serviço 
que eles realizam e sentem-se frustrados com a 
falta de reconhecimento dos pacientes.

2 - Experiência de Compra e 
Embalagem na Odontologia

Somos seres emocionais. Tudo o que sentimos, 
cheiramos, tocamos e olhamos gera milhões de 
sensações que ficam armazenadas imediatamente 
em nosso inconsciente e influenciam diretamente 
a nossa tomada de decisões. Segundo Kotler, 2013, 
o marketing sensorial é a estratégia eficaz e 
necessária para evitar a comoditização de produ-
tos e serviços. A Aula 3 da Semana PowerDoctor 
demonstra um exemplo bastante interessante 
sobre o impacto da embalagem e experiência de 
compra. 

3 - Gestão de Pessoas

Todos precisam saber o que fazer, como fazer, 
quando fazer e principalmente, o porquê fazer. A 
atitude das pessoas ao seu redor (secretárias, 
dentistas) impacta definitivamente o resultado 
clínico, emocional e financeiro da sua odontologia. 
Fique atento e saiba como treinar a sua equipe.

4 - Marketing digital 

A presença na internet é fundamental atualmente. 
Mesmo que o foco seja atender o paciente indicado, 
todos precisam estar presentes e bem apresentados 
na internet, porque a presença digital vai agregar 
valor ao trabalho do dentista e impulsionar a procu-
ra do consultório



Game PowerDoctor
Grupo de Facebook com muita interação real,
energia de verdade e informações privilegiadas

Assista Lives e Stories no
instagram.com@ondapowerdoctor

Na foto acima você vê a mesa de estudos 
e uma parte do rosto da Dra. Cynthia 
Monteiro Justus Bizetto, cirurgiã-den-
tista da cidade Alfenas - Minas Gerais. A  
aluna Cynthia participa ativamente do 
Game PowerDoctor enviando suas 
conquistas e desafios da sua rotina como 
dentista empreendedora para poder 
participar do Game.

Todos os alunos recebem um tabuleiro 
grande em papel com alta gramatura e 
impressão de alta qualidade - Formato  
A3 - somado com um kit de adesivos 
destacáveis para poder colar os adesivos 
ao completar as tarefas do Workbook 
PowerDoctor - O Livro de tarefas 
complementares que ajuda diretamente 
no avanço do aprendizado de todos os 
alunos do PowerDoctor.

Bônus e aulas secretas
Ao completar as tarefas você receberá 
links secretos de nossa equipe com aulas 
complementares em Full Hd - Não é 
imagem gravada de mapa mental  - É 
alta qualidade e conexão de dentista 
para dentista (marcador  3 ). 

Motivação contínua
Imagine comigo: com 1 ano de acesso ao 
curso, para sempre ter resultado, você 
precisa sempre receber nosso suporte e 
por isso a comunidade e o game são 
essenciais para te manter atualizado por 
um grande período. Neste momento, o 
livro de anotacões e as tarefas fazem 
toda a diferença (marcador  4 ).

Entenda um pouco mais sobre o Game e 
como ele será essencial no crescimento 
do seu consultório:

Você e sua equipe
Distribua o tabuleiro entre sua equipe, 
como você vê no marcador 1 da foto 
acima e torne divertido o processo de 
evolução ao aplicar as tarefas e delegar 
novos protocolos.

Como é a rotina do Game PD?
Bem-vindo à sua nova versão! Com a 
metodologia PowerDoctor, logo no 
primeiro módulo você já recebe material 
suficiente para “colocar ordem na casa”. 
Sua agenda como dentista e também a 
agenda de sua secretária tornam-se 
práticas e fáceis de serem seguidas e 
cumpridas para melhor resultado.

Conheça o

Dra. Cynthia, PowerDoctor

1

2
3

4
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PS: A participação no Game é totalmente 
opcional caso você não queira participar e 
isso não mudará em nada a sua inclusão 
no Curso PowerDoctor, mas devido ao 
sucesso absoluto de desempenho e 
suporte em todas as turmas, é altamente 
recomendado que você faça parte :-D



Dra. Carla Baioni
São Mateus do Sul - PR

Dra. Aline Kolling
Tubarão - SC

Dra. Luciana Lara
Itapipoca - CE

Dra. Viviam Mendes
São Paulo - SP

Dra. Cynthia Bizetto
Alfenas - MG

Mapa do Sucesso
PowerDoctor espalhando a prosperidade pelo Brasil

powerdoctor.com.br

Cidades tão diferentes, 

resultados
tão impressionantes!

PowerDoctor#DeDentistaParaDentista - SemanaPD - MaterialBlackEdition

            Dra. Viviam
            Mendes

É embaixadora do método 
PowerDoctor e participa 
ativamente nas Comuni-
dades e Game PD.



O que eu vou te apresentar agora é 
diferente de tudo o que foi oferecido 
nesses 7 anos que venho ensinando o 
PowerDoctor (PD). E é diferente de tudo 
o que você já viu. O material de estudos 
PowerDoctor blackedition é como 
nenhum outro - o mais impressionante 
material que foi publicado até hoje, e o 
mais interessante... A partir de uma 
frustração minha!

Desde 2012, o PowerDoctor tem sido o 
principal programa de treinamento 
online e presencial para o Cirur-
gião-dentista que deseja começar ou 
alavancar seu consultório. A prova disso 
está nos números - são mais de 1.200 
alunos PowerDoctor com resultados 
positivos em todo o Brasil e você pode 
assistir aos depoimentos reais em meu 
site PowerDoctor.com.br. São histórias e 

O Método PowerDoctor 
Completo é para você se: 

1 - Você não tem consultório e atende 
em consultórios de colegas, ou clínicas. 
O PD Completo vai te conduzir para a 
valorização do seu nome como dentista, 
da criação da sua marca pessoal e crian-
do seu espaço e sua carteira de pacien-
tes, independente de onde você atenda.

2 - Você está na faculdade ou é 
recém-formado, o PD Completo vai 
abrir a sua mente, te estimular a pensar 
“fora da caixa” e te mostrar o caminho 
para você começar sua vida na odontolo-
gia comportando-se como um Dentis-
ta-Empresário, o que já vai te posicionar 
na liderança em poucos anos.

(Continue lendo)

desafios muito similares (ou quase 
iguais) aos que você vivencia no 
dia-a-dia!

E como você já deve estar percebendo, 
este evento do PowerDoctor tornou-se 
um dos maiores eventos de Odontolo-
giado Brasil e está trilhando um camin-
ho para ser o maior do mundo, 
aumentando ano após ano.

Nos últimos anos o PowerDoctor tem 
sido um dos maiores e mais procurados 
programas de impulsionamento de 
consultórios do mercado Odontológico. 
Os resultados de todos os alunos são 
extraordinários e o programa Power-
Doctor está continuamente lotado, 
formando dentistas líderes e cada vez 
mais preparados para o futuro da 
Odontologia no Brasil.

Suporte oficial para o Aluno
Você terá 2 canais diretos de contato conosco

Além do tradicional e eficiente sistema 
de tickets (sim, igual às grandes empre-
sas - aquele que você envia um e-mail e 
tem respostas em até 24 horas), você 
também terá suporte, ou seja, atendi-
mento em todas suas dúvidas sobre a 
aplicação do método em seu consultório 
através da comunidade fechada e exclu-
siva no Facebook - Onde acontece 
também o Game PowerDoctor.

Conte com o suporte PowerDoctor para:

Aplicar o método
Dentro da comunidade PowerDoctor 
você terá a experiência de vivenciar tudo 
o que acontece na Odontologia brasilei-
ra, desde dentistas freelance discutindo 
sobre o roteiro da primeira consulta 
eficiente, cobrança de consultas, 
secretárias compartilhadas, escolha de 
projetos de comunicação e marketing no 

lançamento de grandes clínicas com 4, 
6, 8 cadeiras e muito (muito) mais.

Baixar os materiais complementa-
res (Docs / PDFs / Planilhas)
Todas as aulas ficam em um link fechado 
e exclusivo na internet e possuem 
material complementar para baixar 
como planilhas, protocolos, documentos 
padrão e tudo o que você precisa para 
ler, aplicar e modificar de acordo com 
sua rotina, expectativa e objetivos.

Como entrar em contato com o

3 - Você já tem um consultório ativo e 
está ávido para elevá-lo ao próximo nível 
e aumentar a sua captação de pacientes 
qualificados que compreendam o valor 
do seu trabalho e te tragam mais 
prosperidade e felicidade.

4 - Você já tem uma carreira consolidada 
na odontologia de muitos anos, mas está 
sentindo que o mercado mudou e agora o 
número de pacientes novos está reduzin-
do gradualmente e não sabe por onde 
começar e o que fazer para mudar esta 
situação. 

5 - Você está pronto para arregaçar as 
mangas e trabalhar com sua equipe nos 
protocolos, processos, marketing, gestão 
administrativa e financeira. 

6 - Você está definitivamente cansado de 
assistir o sucesso de outros dentistas da 
plateia e sente que agora chegou o seu 
momento de entrar em campo.

7 - Você está exausto de pagar a “visita 
técnica” para o técnico da sua cadeira 
odontológica mas não consegue cobrar a 
primeira consulta do seu paciente.

8 - Você quer evitar os erros e falhas que 
geram altos custos, para que você possa 
acelerar seus resultados com segurança.

9 - Você já tem sucesso com a sua 
odontologia mas sente intuitivamente 
que você pode e merece muito mais 
retorno financeiro e qualidade de vida.
(Continue lendo)
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O PowerDoctor é para você que 
quer aumentar sua captação de 
pacientes qualificados e ter mais 
prosperidade em seu consultório!

10 - Você sabe a importância de estar 
cercado de pessoas confiantes e bem 
sucedidas, que alcançam seus objetivos 
para que  você sinta o poder da “influên-
cia positiva” que vai te impulsionar para 
o seu próximo nível como cirurgião-den-
tista, empresário e líder. 

11 - Você não aguenta mais ficar ouvindo 
reclamações e objeções dos colegas 
dentistas que se queixam o tempo todo 
mas não fazem nada para mudar as suas 
próprias vidas.

12 - Você gostaria de implementar ações 
de marketing digital mas não sabe por 
onde começar e também não tem 
informações seguras sobre o que funcio-
na de fato na Odontologia.

13 - Você gostaria que suas secretárias 
fossem mais pró-ativas na atuação 
dentro do seu consultório.

14 - Você aspira ultrapassar a barreira 
dos 50 mil reais de faturamento mensal 
em seu consultório.

15 - Você aspira ultrapassar a barreira 
dos 100 mil reais de faturamento 
mensal.
 
16 - Você aspira ultrapassar a barreira 
dos 200 mil reais de faturamento 
mensal.

17 - Você reconhece que a velha história 
do “não tenho tempo” ou “será que 
funciona para mim” são apenas “descul-
pas” que seu cérebro cria para te manter 
na zona de conforto e atravancar o seu 
crescimento profissional e pessoal. 
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REDUZA A PERDA DE 
PACIENTES NO SEU
CONSULTÓRIO
Nas próximas páginas você terá acesso ao material 
complementar da Aula 1. Esta é a primeira aula da 
Semana PowerDoctor e o objetivo é te mostrar como 
conduzir a consulta do prospect (potencial paciente) 
ao consultório odontológico.

Assista à primeira aula e
prepare-se para Evoluir!

Aula 1
Semana PowerDoctor
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seu consultório
Reduza a perda de pacientes em

Aula 1



seu consultório
Reduza a perda de pacientes em

Aula 1
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Aula 1 - 
Jornada do Paciente - Método Power Doctor

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 1 - O paciente ainda não te conhece ou não sabe
que precisa de tratamento odontológico

Todas as pessoas, do Brasil, inteiro são público potencial.
Quem precisa de mais saúde bucal? Todo mundo, todos nós! :-)

Para melhorar os resultados de Captação de Pacientes podemos atuar diretamente 
no Marketign Digital e também no fomento de mais indicações dos seus próprios 
pacientes.

Marketing digital: O que fazer para melhorar os resultados desta etapa:

•  Conteúdo criativo e elegante para atrair a atenção do prospect;

•  Posts (textos e imagens) que demonstrem os resultados que a
     odontologia pode trazer para qualidade de vida e auto-estima das pessoas;

•  Não demonstrar imagens de procedimentos desagradáveis
     (brocas, limas, parafusos);

•  Envio de emails semanais ou quinzenais para toda a rede de pacientes
     e prospetcts cadastrados (usar ferramenta Mailchimp ou GetResponse);

•  Landing-pages dos 3 principais tratamentos que o consultório oferece;

•  Site e blog atualizados e patrocinados no Google;

•  Investimentos assertivos em anúncios Google, anúncios de remarketing e
     anúncios Facebook Business e Instagram negócios. 
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seu consultório
Reduza a perda de pacientes em

Aula 1
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seu consultório
Reduza a perda de pacientes em

Aula 1
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seu consultório
Reduza a perda de pacientes em

Aula 1
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seu consultório
Reduza a perda de pacientes em

Aula 1
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3 AÇÕES FUNDAMENTAIS PARA SEU 
PACIENTE INICIAR O TRATAMENTO 
COM VOCÊ
Descubra o que mudar hoje em sua rotina para reduzir gradualmente a falta em primei-
ras consultas aplicando o script de telefonema certo para você ou sua secretária.

Assista à segunda aula e
impulsione sua recepção!

Aula 2
Semana PowerDoctor
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iniciar o tratamnto
3 ações fundamentais para seu paciente

Aula 2

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. 

a 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

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.



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
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iniciar o tratamnto
3 ações fundamentais para seu paciente

Aula 2



iniciar o tratamnto
3 ações fundamentais para seu paciente

Aula 2

Script de Telefonema de Lembrete 

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

lembrete de consulta.

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

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.

à disposição dele naquele dia/horário.

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

bem pensadas que fazem as maiores diferenças. para 

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 

melhorar a estética e saúde do seu sorriso.”
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iniciar o tratamnto
3 ações fundamentais para seu paciente

Aula 2
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iniciar o tratamnto
3 ações fundamentais para seu paciente

Aula 2



#deDentistaParaDentista

Protocolo de Comunicação via WhatsApp:

#1 #2 #3

PRIMEIRO ERRO:

Tratar de  por mensagem de 

áudio e texto via WhatsApp.

SOLUÇÃO:

Você ou sua secretária podem  para o 

paciente e comunicar do débito em aberto 

, avisar que o pagamento deve ser 

realizado na  ou  uma 

estratégia de pagamento. 

Porém, após a ligação e a combinação via ligação 

, é recomendado que seja enviado uma 

 apenas para  o que 

foi combinado via telefone.

 “Prezado Fulano, conforme  

no telefone, envio essa mensagem apenas para 

 o débito em aberto correspondente ao 

valor de R$ XXX,XX.”

SEGUNDO ERRO:
Conversar sobre  do paciente 

 escrita ou via áudio do WhatsApp.

SOLUÇÃO:
Caso o cliente  sobre os exames via 

WhatsApp, a secretária deve  

dizendo “Olá Fulano, seu exame chegou e a doutora 

irá lhe telefonar o mais breve possível para lhe dar um 

retorno”. , já vai  sua 

agenda para que você  a esse 

compromisso.

E melhor ainda seria a secretária  

para que o paciente venha conversar  e 

olhar os exames

TERCEIRO ERRO:
O uso , que pode dar 

 às respostas.

SOLUÇÃO:
Caso seu paciente , 

como por exemplo, “não vou poder  na 

consulta” ou “eu ”, a secretária 

deve  com uma , 

demonstrando que a sua  e está 

 em prestar o  

possível.

“Fulano,  que você ainda está com dor. 

Vou falar com a doutora ainda hoje e ela vai te ligar 

que possível detalhes do procedimento 

que será realizado”.
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iniciar o tratamnto
3 ações fundamentais para seu paciente

Aula 2



Aula 3
Semana PowerDoctor

O SEU MAPA DO SUCESSO 
NA ODONTOLOGIA
Nas próximas páginas você terá acesso ao Mapa do 
Sucesso na Odontologia que é o roteiro passo-a-pas-
so de como será sua jornada daqui para frente.

Assista à aula 3 e faça a impressão das próximas 
páginas para você conferir, junto com sua equipe, 
detalhadamente tudo o que te espera na próxima 
aula 4, que será disponibilizada em breve.
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“Para sobreviver e ter sucesso, cada empresa tem de se tornar um agente
da mudança. A forma mais eficaz de gerenciar a mudança é criá-la”

Dr. Peter Drucker 

1ª
Fase

2 ª
Fase

3ª
Fase

4ª
Fase
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1         A Jornada do Paciente Detalhada.
2         O valor real da Odontologia.
3         O poder do foco, proatividade e produtividade.
4         Descubra quem é você.
5         Configure a sua Meta.
6         Preço, precificação e Valor na Odontologia.
7        Protocolos de procedimentos completos.
8         Psicologia e experiência de Compra.

Conhecimento Transmitido

1         Nova atitude empreendedora.
2         Posicionamento do dentista com mais valor no mercado.
3         Definição de metas desafiadoras e possíveis para
           o dentista e equipe.
4         Segurança para determinar e elevar preços.
5         Aprendizado de como conversar sobre preço e
           honorários com o paciente de forma confiante e eficaz.
6         Conquista de tempo para implementar o
           Método passo-a-passo.
7         Elevação do padrão de atendimento do paciente.
8         Compreensão detalhada dos fatores que definem
           a percepçãode valor para o paciente.

Habilidades adquiridas e 
resultados obtidos

1ª
Fase
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Nesta Fase, você irá conquistar:
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1         A primeira consulta.
2         O primeiro contato telefônico .
3         Rebatendo a pergunta de preço na primeira ligação.
4         O telefonema de lembrete de consulta.
5         Funil Interno e Externo.
6         Elaborando o plano de tratamento .
7         A segunda consulta.
8         As rotinas de repescagem .
9         Telefonema de repescagem .
10       Conduzindo o tratamento sem surpresas .
11       Finalizando o tratamento e fidelizando o paciente.
12       Telefonema de chamada para retorno - MPP .

Conhecimento Transmitido

1         Redução das faltas às primeiras e segundas consultas.
2         Aumento do número de novos pacientes agendados em
           15% a 60%.
3         Aumento no número de aceite de planos de tratamentos
           em 15% até 40%.
4         Aumento do número pacientes qualificados de 15% a 60%.
5         Redução do número de atendimentos improdutivos.
6         Aumento da lucratividade.
7         Redução de problemas de comunicação
           com o paciente.
8         Aumento do número de consultas de retorno.

Habilidades adquiridas e 
resultados obtidos

2ª
Fase
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Nesta Fase, você irá conquistar:
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1         Gestão da informação: Linhas coloridas .
2         A agenda do dentista.
3         A agenda da secretária.
4         Equipe Parte 2: Manuais e Rotinas.
5         Produtividade vital.
6         Gestão financeira.
7         Elimine o prejuízo no seu consultório.
8         Compras.

Conhecimento Transmitido

1         Organização da informação.
2         Equipe motivada e treinada.
3         Secretárias sabendo o que fazer, como fazer e porque fazer.
4         Redução da participação do dentista em tarefas operacionais.
5         Compreensão da organização financeira.
6         Gestão correta do livro-caixa, recibos e notas fiscais.
7         Redução de prejuízo.
8         Compras inteligentes.

Habilidades adquiridas e 
resultados obtidos

3ª
Fase
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Nesta Fase, você irá conquistar:
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1         Introdução ao Marketing Digital.  
2         Tudo o que você precisa saber sobre Marketing
           Odontológico - Kit Completo.
3         A Diferença entre Google e Redes Sociais.  
4         Como se comportar nas Redes Sociais.
5         Site X Landing Pages.
6         Como anunciar no Google Ads e Facebook Business.
7         Envio de Emails para Pacientes.
8         Tudo sobre Audiência e resultados no Instagram.

Conhecimento Transmitido

1         Conhecimento para monitorar o desenvolvimento
           do seu próprio website.
2         Habilidade para anunciar no Google, Facebook e Instagram.
3         Definição do roteiro de postagens semanais.
4         Habilidade para criar e gerenciar conteúdo para Redes
           Sociais com sua secretária.
5         Saber como enviar emails e escrever textos que
           aumentam a fidelização do paciente.
6         Aumentar em 60% a atração e captação de
           pacientes vindos através da internet. 

Habilidades adquiridas e 
resultados obtidos

4ª
Fase
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Nesta Fase, você irá conquistar:

Você merece!
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FALTA DE TEMPO:
- Deixe de atender um paciente por dia para assistir os resultados. Os resultados com o PowerDoctor serão muito maiores do
   que os honorários daquele atendimento!
- O curso é Online e Gravado e pode ser feito no seu tempo, no seu ritmo, em qualquer horário do dia ou da noite.
- As aulas são todas gravadas em Full HD, com temas objetivos e práticos, direto ao ponto e podem ser assistidas entre um paciente e
   outro e já implantadas imediatamente no consultório. 

CRISE NO BRASIL:
- Durante a crise, o dinheiro não é “queimado”, ele simplesmente transita mais rápido, ou seja, ele circula com maior velocidade e tende a não
   permanecer nas mãos dos profissionais despreparados. 
- Justamente por causa da crise é que os dentistas devem impulsionar seus consultórios em busca mais conhecimento para dominar o mercado.
   É justamente no momento de crise que os mais preparados se sobressaem.

CURSO ONLINE:
- A metodologia de ensino à distância é comprovadamente eficaz e aumenta o aproveitamento do conteúdo.
- Justamente por ser online o dentista e suas secretárias podem assistir as aulas várias vezes para implementar todas as estratégias com calma.
- As aulas são em qualidade Full HD com Livro de Tarefas e Acompanhamentos (Workbook) para praticar e tornar a rotina do curso fácil e agradável. 

Obstáculos:
Supere as crenças limitantes que te impedem de prosperar
com a Odontologia. Comece Agora!
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INVESTIMENTO:
- Segundo relatos dos colegas PowerDoctor que participaram do treinamento completo, o Método traz um aumento de 5 a 35 mil reais
   por mês por dentista do consultório, ou seja, os resultados advindos do treinamento superam as expectativas e justificam
   qualquer investimento.
- O maior custo que temos na vida é perder tempo e dinheiro tentando desenvolver o consultório sem ter o conhecimento correto para
   fazer isso. Portanto, o treinamento completo economiza seu tempo e seus recursos, já que acelera o processo porque te
   entrega soluções testadas e validadas na odontologia. 

SERÁ QUE FUNCIONA PARA MIM?
- Os relatos dos dentistas que participaram comprovaram que o Método PD funciona para qualquer dentista, independente da
   idade, do tempo de formado, da especialidade e principalmente do tipo de paciente, ou seja, funciona em qualquer
   cenário e contexto do consultório odontológico.

Obstáculos:
Supere as crenças limitantes que te impedem de prosperar
com a Odontologia. Comece Agora!



Quanto custa uma
oportunidade
desperdiçada?

Aula 4
Agende-se: segunda-feira, 9h

Agende-se e garanta sua matrícula:
segunda-feira, 9h
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Você também pode!
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Podcast da Marina
Disponível para Spotify, Android e Apple

Academia, corrida ou bike? Escolha seu esporte
e receba insights para Impulsionar a Sua Odontologia

direto em seu fone!

Escaneie o código e comece agora:

Android Apple
iTunesSpotify


