
SEJA UM MÉDICO PARCEIRO
CLÍNICA DA CIDADE

A maior rede de clínicas particulares acessíveis do Brasil



A saúde sempre esteve presente na vida dos funda-
dores da Clínica da Cidade. O casal Cláudia e José 
Carlos Teixeira eram responsáveis pela administra-
ção de uma consultoria em saúde, voltada para a 
criação de redes credenciadas de prestadores de 
serviços médicos.

Já naquela ocasião era notável a falta de acesso de 
grande parte dos brasileiros aos serviços médicos 
credenciados. Isso incomodou o casal empreende-
dor. E foi a partir deste sentimento, em 2003, que 
nasceu a Clínica da Cidade. A primeira clínica de 
medicina acessível de Campinas e de todo o interior 
do estado.

De lá até os dias atuais a Clínica da Cidade se conso-
lidou e conquistou o Brasil. E muito disso é fruto da 
sagacidade do CEO e Cofundador, Rafael Teixeira, 
que trouxe um espírito empreendedor ao negócio e 
justificou o legado da família em promover saúde 
de qualidade.

CLÍNICA DA CIDADE
Como surgiu a

1998
Consultoria

em Saúde

2003
Nasce a Unidade

do Ouro Verde



REGIÕES DO BRASIL
Estamos presentes em diversas



Dr. Pedro Fábio de Mello Pinese
CRM: 166.215 | Medico Oftalmologista

nas unidades de Campinas

Nosso conceito de medicina acessível 
é único. Oferecemos infraestrutura 
com o padrão das clínicas particulares, 
a preços justos, garantindo grande de-
manda de atendimentos, fidelizando 
os pacientes e, consequentemente, o 
corpo clínico.

MEDICINA ACESSÍVEL
Somos pioneiros em +20 ANOS

experiência
no setor da saúde

+30 MIL
consultas e

atendimentos
por mês

10 MIL
novos pacientes

por mês

+500
médicos
parceiros



QUAIS AS
VANTAGENS
DE TRABALHAR
CONOSCO?

Você terá seu consultório
particular sem custo nenhum.

INFRAESTRUTURA
COMPLETA

As Consultoras da Saúde são treina-
das para prestar todo suporte entre 

médico e pacientes. Como nós cuida-
mos de tudo, você fica livre para fazer 

o que faz de melhor: atender seus 
pacientes.

EQUIPE



Com grande capacidade para 
gerar consultas e exames, somos 

rentáveis para você.

ALTO VOLUME
DE ATENDIMENTO

LOCALIZAÇÃO
PRIVILEGIADA

Possuímos diversos centros médicos 
em todo o território nacional.

Equipamentos e sistema de atendimen-
to moderno, além de insumos com alto 
padrão de qualidade, trazendo seguran-
ça e praticidade para o seu atendimento.

EQUIPAMENTOS
MODERNOS

Sistema de atendimento moderno com 
painel de chamadas na recepção, 

prontuário eletrônico, receituário digital 
e telemedicina.

TECNOLOGIA



A MELHOR EXPERIÊNCIA
para o médico e o paciente



TENHA O SEU CONSULTÓRIO
PARTICULAR NA CLÍNICA DA CIDADE

COMO É EM UMA
CLÍNICA PARTICULAR

COMO É NA 
CLÍNICA DA CIDADE 

Dificuldades na gestão do consultório, 
das pessoas e controle financeiro; 

Sem suporte estratégico de marketing 
para atração de pacientes;

Preocupação com pagamento 
de contas fixas e variáveis; 

Pagamento de contas; 

Glosa dos convênios médicos;

Equipe completa e especializada à 
disposição; 

Organização e agendamento por 
multicanais (Central de Atendimento, 
Agenda Online, WhatsApp, redes 
sociais, telefone, etc);

Consultórios modernos e confortáveis, 
com equipamentos de qualidade e 
sistemas de gestão exclusivos;

Equipe de marketing especializada 
no segmento;

Consultas realizadas somente com 
pacientes particulares;

considerando mesma infraestrutura
oferecida pela Clínica da Cidade

R$ 12.000,00
ECONOMIZE CERCA DE



MÉDIA DE GANHOS
DE UM MÉDICO NA CLÍNICA
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Crescimento exponencial de rendimento
a partir do terceiro mês de funcionamento
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por período15

8.000,00R$
Mais de

*ao mês atendendo meio período 3x por semana

*

PAGAMENTO
DIÁRIO



Os médicos que atendem na Clínica da Cidade se sur-
preendem com a organização e eficiência em relação 
às outras clínicas.

Prezamos pelo relacionamento próximo com o nosso 
corpo clínico, mantendo baixíssima rotatividade de 
profissionais.

MÉDICOS
A OPINIÃO DE NOSSOS

Dr. Rodrigo Portela I CRM 101569
Cardiologista na Clínica da Cidade há 15 anos

“A gestão da Clínica da 
Cidade, baseada em com-
prometimento, ética, quali-
dade e respeito no atendi-
mento ao paciente, fez com 
que hoje eu trabalhe quase 
que exclusivamente para as 
unidades de Campinas.”

Dr. Eugênio Bismack | CRM 66056
Urologista na Clínica da Cidade há 5 anos

“A grande vantagem que eu 
vejo em trabalhar na clínica, 
além do conforto e estrutu-
ra de primeiro mundo, é a 
condição ética, a forma 
como os médicos e pacien-
tes são tratados, pois existe 
uma preocupação com a 
ética médica muito grande 
aqui dentro.”



Prezamos o relacionamento 
próximo com nosso corpo clí-
nico, com baixíssima rotativi-
dade. Aqui, a organização e o 
respeito andam em conjunto 
para que você possa oferecer o 
mesmo aos seus pacientes.

SEU ATENDIMENTO
HUMANIZADO TEM
LUGAR AQUI.
Porque somos
humanos com você!



Acesse o link e cadastre-se!
FICOU INTERESSADO?

https://franquias.clinicadacidade.com.br/seja-medico-parceiro

CADASTRE-SE!


