
“O Google Apps é muito seguro. 
Prefiro ter todos os meus dados 
criticos e confidenciais hospedados 
na nuvem do Google que no meu 
computador ou em uma empresa 
de armazenamento não confiável.”

A Gustavo Bastos Ortodontia e Estética fica em Ipanema, RJ e 
foi aberta há mais de 10 anos. Além de realizar procedimentos 
de ortodontia, a clínica também trabalha com diagnósticos de 
imagens, por isso é essencial contar com uma agenda 
organizada e armazenar os prontuários e informações dos 
pacientes. Buscando uma solução prática para essas questões 
do dia a dia, a clínica conheceu o Google Apps e começou a 
usar a Agenda. Os resultados foram incríveis, pois ela permite 
o gerenciamento e a sincronização de várias agendas com 
organização total e o envio de avisos automáticos. Assim, é 
muito mais fácil marcar e desmarcar consultas e procedimentos 
e comunicar-se com os pacientes. Agora, a clínica usa todas as 
ferramentas do pacote para todos os processos, desde o 
armazenamento até a administração financeira.

Por que escolher Google Apps?
•

•

•

Era difícil organizar os horários da clínica usando 
agendas de papel.
Os pacientes precisavam ir até a clínica para levar 
resultados de exames.
Dificuldade de troca de informações com outros 
profissionais por e-mail.

Servidor anterior
Palm.•

Benefícios do Google Apps
A clínica usa o Google Agenda para gerenciar 
e sincronizar todos os horários de consultas e 
procedimentos, eliminando as agendas físicas.
Com o Gmail e o Drive, os pacientes podem receber 
receitas e pedidos de procedimentos por e-mail.
Todos os dados são armazenados em nuvem, 
economizando espaço físico e facilitando a troca 
de informações.

•

•

•

Gustavo Bastos, Proprietário, Rio de Janeiro.

Gustavo Bastos 
Ortodontia e Estética

Descrição: Clínica de ortodontia e estética.

País: Brasil
Setor: Saúde
Número de funcionários: 5
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