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de buscas todo mês. Isso significa, 

que o seu paciente está na 

internet procurando por serviços 

que seu consultório oferece.

De acordo com o MIT Technology

Review, mais de 80% das pessoas 

no planeta fazem pesquisas na 

Internet antes de contratar ou 

adquirir um produto ou serviço 

de alto valor agregado. Isso 

significa que seu cliente está on-

line e procurando o que ele 

deseja. Se você estiver mal 

posicionado nas buscas do 

Google, ou até mesmo ausente, 

seu futuro paciente irá parar nas 

mãos do concorrente.

O
Google, uma das 

empresas mais poderosas 

do mundo, recebe 

atualmente mais de 100 

bilhões
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Segundo informações do próprio 

Google, dentre as categorias mais 

acessadas na internet, os setores 

de saúde e beleza estão na frente 

com 57% das pesquisas.

Sendo assim, pode-se afirmar que 

o Marketing Digital para o 

segmento da saúde, ajudará a 

atrair novos pacientes, além de 

aumentar o reconhecimento do 

profissional em sua área de 

atuação. Com o trabalho certo, 

uma agência de marketing digital 

leva o médico à categoria de 

autoridade em sua especialidade.
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Qual a importância do 
Marketing Médico?
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milhões de dispositivos móveis 

conectados à internet. Temos mais 

celulares e tablets conectados do que o 

número de habitantes no Brasil.

Sendo assim, o marketing digital vai 

exercer extrema importância nos dias 

atuais. Você, que é profissional da 

saúde deve atentar-se para qual 

objetivo usará o marketing em seu 

consultório ou clínica.

A TROCA DE INFORMAÇÕES É RÁPIDA

A Prodoctor Marketing Médico lhe 

ajudará a entender melhor o mercado, 

além de prestar consultoria adequada 

às suas necessidades.

A Internet revolucionou a maneira 

como as pessoas se comunicam, a 

exemplo do whatsapp, que 

revolucionou a comunicação. 

studos realizados pela 

GSMA, mostram que no 

Brasil existem mais de 230E
A troca de informação é 

rápida e os consumidores 

não desejam mais esperar 

muito tempo por respostas.

Isso atinge também as 

organizações, que 

precisam responder 

com velocidade e com 

qualidade às 

demandas de seus 

clientes.
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Qual a Importância do Marketing Médico?
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COMO MANTER SEU 

CONSULTÓRIO OU CLÍNICA 

COMPETITIVO?
A conta tem que fechar no fim do mês, as 

receitas devem ser maiores do que as 

despesas. Para que isso aconteça, faz-se 

necessário um esforço de marketing na 

conquista de novos e recorrentes clientes. 

Um consultório saudável é aquele que 

se mantém competitivo e aparece no 

mercado com inovações, de forma a 

surpreender seus clientes e 

colaboradores.

Os consultórios que se comunicam com seus 

clientes de forma mais estreita, conquistam a 

confiabilidade de seus pacientes.

A finalidade de um consultório ou 

clínica é tratar com excelência seus 

pacientes, mas também devemos 

levar em consideração a questão 

financeira. 

Qual a Importância do Marketing Médico?
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COMO ATENDER MELHOR OS 

PACIENTES?

As mídias socias, principalmente 

facebook e instagram, são importantes 

oportunidades de relacionamento 

entre o consultório e o cliente. 

Nas mídias sociais, pode-se impactar o 

cliente com a criação e o anúncio de 

conteúdos relevantes para o paciente.

Imagine quantas pessoas procuram 

tratamentos com especialistas, das 

mais variadas áreas da saúde, nas 

buscas do Google e nas mídias sociais?

O consultório deve se concentrar no 

esforço de publicar conteúdos 

relevantes para criar um engajamento 

com seu público.

Qual a Importância do Marketing Médico?

Assim, você tem à disposição 

ferramentas úteis para se relacionar 

com os clientes e poder atendê-los em  

suas dores, ansiedades e dúvidas mais 

comuns.
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COMO USAR O MARKETING MÉDICO EM SEU 
CONSULTÓRIO OU CLÍNICA?
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Como usar o Marketing Médico em seu consultório ou clínica?

DEFINA OBJETIVOS

Defina à que nível deseja levar sua 

empresa. Entenda bem claramente 

como os pacientes estão 

enxergando a qualidade do seu 

atendimento. 

Verifique se seu preço está 

adequado com o mercado. 

Identifique os pontos fortes e 

fracos de seu consultório em cada 

detalhe.

Ensine a sociedade quanto às necessidades 

específicas, perigos de doenças ou 

tratamentos incorretos, ou mesmo mostrar 

como os clientes podem ter tratamentos

adequados e com segurança.

eja agora algumas ações 

importantes que irão ajudá-lo

à aplicar o Marketing Médico

De maneira eficaz.
V

Atraia mais clientes e  fidelize os que já estão 

cadastrados. Posicione-se como uma clínica de 

autoridade em sua região de atuação. 
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DEFINA UM PLANO DE AÇÃO

Uma vez definido seus objetivos, 

defina um plano de ação. 

Crie um planejamento estratégico 

bem detalhado para seu 

consultório, sempre com o olhar 

focado no cliente e nas suas 

necessidades.
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Como usar o Marketing Médico em seu consultório ou clínica?

COLETE INFORMAÇÕES DE SEU 

PACIENTE

1 – Solicite Informações Cadastrais

2 - Saiba quais mídias mais usadas por ele.

3 - Suas Redes Sociais favoritas.

4 – Como fazer para superar as 

expectativas de atendimento?

5 - Quais são seus medos e dores?

6 - O que ele procura em seu consultório 

ou clínica?
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COLOQUE SUA ESTRATÉGIA EM 

PRÁTICA

•Defina quanto de recurso será destinado 

ao marketing de seu consultório e como 

você está investindo atualmente.

•Defina o percentual que será usado para 

marketing tradicional e para o marketing 

digital.

•Escolha se vai investir em mídias pagas 

e(ou) marketing de conteúdo. Entenda 

bem a diferença de cada um deles.

•Quais as redes sociais serão utilizadas? 

Como será a programação das postagens 

baseada no acesso dos usuários? Quantas 

vezes por semana?

•Você pretende fazer uma campanha de 

e-mail marketing? E como será feita?

•De que forma alcançará esses objetivos?

•Como será o cronograma?

•Você pagará alguém interno ou 

contratará um agência especializada?

•Analise indicadores.

•Deixe a sua estratégia o mais 

transparente possível e vá alinhando 

conforme às necessidades. 

•Verifique em seu consultório, ou clínica, 

se toda a equipe está pronta para aplicar 

as novas mudanças estratégicas de 

marketing.

Como usar o Marketing Médico em seu consultório ou clínica?
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Como usar o Marketing Médico em seu consultório ou clínica?

TREINE SEUS COLABORADORES

Certifique-se  de que sua equipe 

aperfeiçoe a forma como interage 

com os pacientes e aplique as 

estratégias de marketing que foram 

passadas, usando as ferramentas 

existentes.

Faça um treinamento e explique aos 

seus colaboradores como o 

marketing digital influenciará e 

melhorará o relacionamento com o 

cliente. Como a clínica irá aumentar 

o faturamento através de ações 

assertivas de marketing.

Certifique-se de que todos os 

colaboradores estão 

alinhados à mesma visão que 

a sua.

ACOMPANHE OS RESULTADOS

Acompanhar os resultados é muito 

importante para que você entenda se a 

sua clínica está atraindo mais clientes e 

fazendo com que eles sejam fidelizados.

Compreenda se o canal de comunicação 

entre o consultório ou clínica, e os 

usuários, está sendo mais efetivo.

Sempre modifique suas estratégias, caso 

seja necessário, para que o investimento 

seja ainda mais assertivo.

Quando a clínica entende melhor os 

desejos dos seus clientes, naturalmente 

os pacientes ficarão mais satisfeitos e 

fidelizados.
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CUIDADOS QUE SEU CONSULTÓRIO DEVE TOMAR
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Porém, fique atento ao realizar 

uma postagem ou anúncio, uma 

vez que há restrições nos 

conselhos de classe das 

profissões, como o de medicina 

(CFM), de odontologia (CRO) e de 

fisioterapia (Crefito) quanto à 

forma como o marketing é 

realizado. 

Descumprir a resolução irá 

prejudicar sua clínica ou 

mesmo levá-lo à responder 

processos administrativos.

abe-se que a criação de 

conteúdo relevante é importante 

para seu cliente. S

Cuidados que seu consultório deve tomar
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ANUNCIAR ESPECIALIDADES QUE

OS PROFISSIONAIS NÃO TENHAM

Embora já seja proibido pelos 

conselhos, o perigo dessa ação é 

ainda maior, uma vez que pode ser 

tipificada como falsidade 

ideológica, o que o levará a ser 

processado,também, na esfera 

penal.

Além disso, somente 

profissionais

especializados devem 

praticar

tratamentos privativos da 

especialidade.

FAZER PROPAGANDA ENGANOSA

Anunciar uma especialidade que

o profissional não tenha, é propaganda 

enganosa. Essa prática pode ir

muito além. Veja alguns exemplos 

incorretos e muito comuns em anúncios.

Uma nutricionista  afirma, por exemplo, que 

a pessoa perderá 30 kg em um mês se fizer 

certa dieta. 

Um fisioterapeuta anuncia a utilização de 

um novo equipamento na clínica que, 

ajudará o cliente na sua reabilitação, ainda 

que ele não o tenha. 

Atenção! A disseminação de informações 

enganosas pode causar processos judiciais 

caso o cliente se sinta lesado.

Cuidados que seu consultório deve tomar
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“ATENÇÃO AO DIVULGAR 

NOVOS EQUIPAMENTOS 

COMO DIFERENCIAL”

Não é possível divulgá-lo

em qualquer meio como um

diferencial frente à 

concorrência.

Isso não é permitido pelos

conselhos de classe, você 

tem como alternativa 

mencionar as novas 

tecnologias e equipamentos 

de forma indireta, ou como 

um artigo no seu blog ou 

post.

Você pode publicar em seus artigos, por 

exemplo, assuntos que informam o quão 

uma estrutura adequada é importante

para que os tratamentos sejam feitos

de maneira correta.

Isso atrairá pacientes qualificados à sua 

clínica.

No caso das clínicas de estética,

porém, o caso é diferente, uma

vez que as intervenções podem ser

realizadas por outros profissionais,

que não são médicos. 

Sendo assim, o uso da tecnologia como

estratégia pode ser permitido

em algumas situações.

Cuidados que seu consultório deve tomar
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Cuidados que seu consultório deve tomar

Mesmo que seu paciente 

autorize que você divulgue as 

fotos, elas não devem ser 

postadas. Você não pode se 

utilizar de seus clientes para 

promover o seu trabalho nas

redes sociais. Use imagens de 

sites especializados. 

É recomendável mostrar o dia 

a dia da clínica, mas atenção 

para que nenhum paciente 

apareça.

O correto é entrar em contato 

com uma agência 

especializada em Marketing 

Médico para que você tenha a 

consultoria ideal para seu 

negócio.

CUIDADO COM FOTOS DOS CLIENTES

Para deixar as postagens mais

naturais e verdadeiras, alguns 

profissionais pedem autorização dos 

clientes para postar suas fotos

nas redes sociais.
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NÃO CRIE POSTAGEM ALARMANTES

Alguns profissionais criam postagens 

para informar sobre os riscos de 

consumir determinado produto, ou 

medicamento.  Porém, se não forem 

informações confirmadas pelos órgãos 

fiscalizadores ou conselhos de classe, 

isso lhe causará problemas.

Antes de postar um conteúdo, tenha 

certeza da veracidade dele.

Caso tenha informações importantes 

para revelar à população, procure as 

entidades de classe e órgãos 

competentes. 

A forma como os clientes 

se comunicam com as 

clínicas e consultórios 

mudou com o advento da 

Internet.

Porém, evite utilizar a 

tecnologia disponível para 

diagnosticar ou prescrever 

medicamentos.

Cuidados que seu consultório deve tomar
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COMO ESCOLHER A AGÊNCIA DE MARKETING IDEAL? 
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Atender os clientes, marcar consultas,

tirar dúvidas, administrar as pequenas 

e grandes coisas. 

Essas tarefas te deixam ocupado e  

sem tempo para divulgar seus serviços.

Divulgar os serviços e seu consultório 

demanda tempo e aprendizado 

constante, por isso, é importante 

procurar uma agência de marketing 

digital capacitada e com experiência 

na área. 

Dessa maneira, a sua clínica

poderá fazer o que sabe de melhor,

tendo toda a orientação para as

tarefas on-line.

PROCURE UMA 

AGÊNCIA 

ESPECIALIZADA EM 

MARKETING MÉDICO

Para que a sua estratégia seja mais

eficaz, procure uma agência especializada 

na área de saúde. 

Assim, a sua clínica ou consultório terá à 

disposição os profissionais mais 

experientes para produzir resultados 

otimizados para o seu negócio.

ocê sabe que a carga de 

trabalho no seu consultório ou 

clínica é muito extensa.V

Como escolher a agência de Marketing Ideal?
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CONCLUSÃO
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desde o agendamento da consulta 

até a pós-consulta.

O marketing digital

irá auxiliá-lo a proporcionar

ao cliente, uma experiência nova, 

interessante e relevante.

Naturalmente, eles irão se 

aproximar ainda mais da sua

marca e recomendarão sua 

clínica para amigos, conhecidos 

e familiares.

Não deixe de verificar e 

planejar as necessidades e 

objetivos da sua clínica ou 

consultório.

E é aí que entram as 

agências especializadas

em marketing para a área 

da saúde.

Elas poderão lhe ajudar à

avaliar, planejar e  

implementar as estratégias 

mais adequadas, éticas

e eficientes ao seu 

consultório.

Conclusão

expectativa de seu cliente é 

receber um atendimento 

rápido,eficiente e claro em 

todos os processos, 
A
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Esse livro digital foi dirigido à 

profissionais da área da saúde que 

precisam alavancar o seu negócio de 

forma ética e atrair os melhores clientes 

do mercado.

A agência Prodoctor é uma agência de 

comunicação com 100% do foco em 

resultados para consultórios e clínicas.

Somos especialistas em Marketing 

Médico. Esse é nosso modelo de 

negócio.

Desenvolvemos projetos 

personalizados para cada cliente, 

com consultoria especializada.

Atendemos clientes em todo 

território nacional e trabalhamos  

com uma equipe de especialistas 

para elaboração e 

desenvolvimento de cada projeto.

Dessa forma, conseguimos gerar 

resultados satisfatórios e eficazes 

para a sua clínica ou consultório.

https://www.facebook.com/prodoctormarketing
https://www.instagram.com/prodoctor_marketing/
https://www.prodoctormarketing.com/

