
Compare os planos



5 GB de espaço em disco
Cadastro ilimitado de pacientes
Agenda
Agenda na nuvem
Visualização diária e semanal da agenda, com lista dos 
próximos compromissos
Ver horários vagos
Sincronização com o Google Calendar
Agendamentos recorrentes
Telemedicina
Ferramenta para telemedicina
Prontuário
Atendimentos ilimitados
Profissionais de Saúde ilimitados
Prontuário na nuvem com salvamento automático
Compartilhar prontuário entre profissionais de saúde
Geração de documentos ilimitados
Upload de arquivos anexos ilimitados
Prescrição eletrônica Memed
Finanças
Fluxo de caixa
Lançamentos financeiros automáticos
Extratos com exportação em excel
Estatísticas
Gráficos e indicadores
Relatórios de Pacientes, Agendamentos, Atendimentos

50 MB de espaço em disco
Cadastro ilimitado de pacientes
Agenda
Agenda na nuvem
Visualização diária e semanal da agenda, sem lista dos 
próximos compromissos
Ver horários vagos
Telemedicina
Ferramenta para telemedicina
Prontuário
Atendimentos ilimitados
Profissionais de Saúde ilimitados
Prontuário na nuvem com salvamento automático
Geração de 30 documentos/mês
Upload de 50 arquivos anexos/mês
Prescrição eletrônica Memed
Finanças
Fluxo de caixa
Extratos apenas para visualizar
Estatísticas
Gráficos e indicadores
Relatórios de Agendamentos e Atendimentos

Gestão do consultório e atendimento
Premium Gratuito

http://imedicina.com.br/funcionalidades


Envio de 5.000 e-mails/mês
Nota de Satisfação dos Pacientes (NPS) com comentários
Criar e editar mensagens automáticas de SMS
Criar contas de e-mail
Adicionar créditos de SMS – R$0,08 por SMs, sem limite de 
disparos

Envio de 50 e-mails/mês
Nota de Satisfação dos Pacientes (NPS)

Relacionamento com paciente
Premium

Site
Cadastrar domínio próprio (www.meusite.com.br)
Postagens para suas redes sociais, com sua identidade visual
Conteúdos todos os meses para suas redes sociais
Artigos da sua especialidade para uso no seu blog, publicados 
também em suas redes sociais
Artigos sobre sua área de atuação para você compartilhar 
com seus pacientes e gerar autoridade e audiência

Setup e configuração de redes sociais e Google My Business
Gestão Automatizada de Anúncios no Google Ads, para atrair 
pacientes
Sistema de agendamento online integrado ao site
Relatórios automatizados de desempenho das campanhas
Acesso aos consultores do iMedicina para discussão de 
estratégias mais personalizadas

Atração de pacientes e presença digital
Premium

Gratuito

https://imedicina.com.br/marketing-medico-premium/

