


INTRODUÇÃO
Com a migração das empresas e negócios para o ambiente virtual, a maior 
parte dos consumidores, como nós, se acostumou com a prática de buscar 
por produtos e empresas na internet. Seja para procurarmos um produto 
que estamos desejando, como um livro ou produto de beleza, seja para 
sabermos mais a respeito de uma marca ou empresa antes de fazermos 
negócio com ela, não compramos ou contratamos nada antes do famoso 
"dar um Google".

Mesmo com a popularidade da compra online, existe uma série de 
serviços que ainda costumavam ser contratados a partir de indicação de 
familiares ou conhecidos. Era o caso de médicos, dentistas, psicólogos e 
demais profissionais de saúde. No entanto, essa realidade mudou bastante 
nos últimos anos.

Hoje, o primeiro passo de alguém que busca um médico é procurar na 
internet por profissionais que atendam em locais próximos de sua casa, 
trabalho ou especializados em sua área de interesse. Em seguida, pesquisa 
os nomes dos médicos encontrados para saber mais a seu respeito e sobre 
a clínica ou consultório em que atendem. Embora a indicação ainda exista, 
é comum que os futuros pacientes “googlem” o nome do profissional 
indicado antes de se decidirem por marcar uma consulta.

E é por isso que ter presença online, seja por meio de um site ou de uma 
página de contatos, se tornou essencial para que seu consultório consiga 
ser conhecido e atraia mais pacientes.

Nesse e-book, vamos ensinar de forma simples e prática como você pode, 
ainda hoje, começar a montar um site para o seu consultório. Vamos falar 
dos prós e contras de fazer um site sozinho e de contratar uma empresa 
para a função, explicar de forma simples o que é um site, um domínio e um 
servidor, além dos conceitos de hospedagem e registro. Mais adiante, 
ensinaremos como registrar um domínio para o site do seu consultório e 
quais são as principais plataformas gratuitas para você começar a construir 
o seu.

Também formulamos dois capítulos práticos, que ensinam como cadastrar 
seu negócio no Google e como montar uma página corporativa no 
Facebook, além de falar mais sobre como você pode usar a internet para 
divulgação sem ferir o código de ética para profissionais da saúde.

Ao final desse e-book, você será capaz de começar a construir o seu 
próprio site e ter o seu consultório no Google e Facebook! Acompanhe:
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É possível que você chegou até aqui se perguntando se não seria melhor 
contratar uma empresa para fazer o seu site ou fazê-lo por conta própria. 
Ambas as opções possuem prós e contras que devem ser avaliados antes 
da tomada de decisão. Contratar uma empresa para criar o seu site 
significa economia de tempo e de trabalho. A empresa será responsável 
por criar e atualizar o seu website e lhe entregar todos os arquivos que o 
compõem.

Criar o site sozinho, utilizando uma ferramenta de construção de sites, 
pode parecer uma boa ideia para quem quer começar rápido e com baixo 
valor de investimento. Essas plataformas costumam incluir, em um mesmo 
preço, o valor da ferramenta de criação e da hospedagem. E, por serem 
indicadas para qualquer pessoa, não exigem grandes habilidades técnicas.

A grande questão aqui é que você vai precisar dedicar bastante tempo 
para aprender a usar a ferramenta. Além disso, uma vez pronto, caso você 
queria trocar a empresa onde ele está por outra, vai precisar construir o 
site do zero na nova plataforma.

VANTAGENS E DESVANTAGENS 
DE FAZER SOZINHO OU CONTRATAR UMA 
EMPRESA PARA CRIAR O SEU SITE
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Antes de falarmos sobre a construção do site em si, vamos explicar os 
principais conceitos envolvidos com o assunto e que você precisa 
conhecer. Confira:

O que é um site?

Um site é o nome que damos para um local da internet que pode ser 
acessado por um domínio próprio. Um site pode contar com uma ou mais 
páginas, que costumam estar hospedadas no mesmo diretório de um 
servidor. As páginas são organizadas a partir de uma URL padrão, onde 
costumamos encontrar a página principal do site. A URL é o link que leva o 
internauta até o seu site, ou seja, é o endereço do seu site na internet e é 
usado para localizá-lo.

Vamos ver um exemplo prático?

O site da iClinic possui a seguinte URL padrão, ou endereço, onde 
encontramos a página principal: https://iclinic.com.br

O site da empresa possui uma série de páginas, todas organizadas a partir 
da URL padrão. Assim, encontramos a página institucional em 
https://iclinic.com.br/quem-somos/; a página de representantes em 
https://iclinic.com.br/programa-representantes/; e a página de contato 
em https://iclinic.com.br/contato/.

O que é um domínio?

O domínio é o nome do seu site na internet. Ele é composto por duas 
partes: o nome e o top level domain.

No caso de https://iclinic.com.br/, temos que:

•  O domínio é iclinic.com.br;
•  O nome é iclinic;
•  E o top level domain é com.br;

CONCEITOS BÁSICOS: 
SITE, DOMÍNIO, REGISTRO, 
SERVIDORES E HOSPEDAGEM

2 O top level domain tem a função de classificar um site. Assim, com.br 
significa que esse site é um site comercial brasileiro, enquanto o .org quer 
dizer que um site pertence à uma organização, .gov que o site é 
governamental e assim por diante.

O que é o registro?

Para que você tenha um domínio seu na internet, é necessário que você 
registre o seu nome junto aos órgãos competentes de seu país. No Brasil, 
isso é feito pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
por meio do site http://registro.br. O preço da manutenção de um domínio 
na internet é bem baixo, chegando a R$ 30 anuais.

O que é um servidor e serviço de hospedagem?

Para que seu site esteja na internet, você precisa que ele esteja 
hospedado em algum servidor - um computador conectado à internet que 
armazena arquivos e permite que eles sejam acessados pela web. No caso 
de um site, o servidor é o computador onde seu site e os arquivos que o 
compõem estarão hospedados para que as pessoas possam acessá-lo. As 
empresas que fornecem esse tipo de serviço precisam ser confiáveis para 
que os dados do seu site estejam seguros.
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Como registrar um domínio para o seu site

Passo 1: Pesquise a disponibilidade do domínio desejado

O primeiro passo é pesquisar no http://registro.br a disponibilidade do 
domínio que você tem interesse em usar. Caso sua ideia inicial já esteja 
sendo usada por outra pessoa ou empresa, procure alternativas.

Por exemplo: caso seu nome seja João da Silva e o domínio joaodasilva.com.br 
esteja indisponível, tente doutorjoaodasilva.com.br, drjoaodasilva.com.br, 
medicojoaodasilva.com.br, consultoriodrjoaosilva.com.br e assim por diante.

Passo 2: Registre o seu domínio

Uma vez que você tenha escolhido um domínio e ele esteja disponível, 
chegou a hora de registrá-lo. Clique em registrar o domínio. Na página 
seguinte, insira o seu CPF ou CNPJ. A seguir, uma aba irá abrir onde você 
deve preencher os dados do administrador da conta e do titular da conta. 
Preencha os dados e escolha uma senha. Leia os termos e condições e 
aperte o botão “registrar”. Você irá receber no e-mail informado uma 
mensagem contendo um link para dar continuidade ao processo. Ao clicar 
no link, o sistema irá gerar um nome de usuário e vai informar qual o seu 
número na fila de processamento. Quando processado, você receberá um 
e-mail com as instruções de pagamento da taxa.

Como gerenciar os e-mails

Ter um e-mail profissional que utilize o domínio do seu site passa 
profissionalismo, pois seus potenciais clientes e pacientes perceberão que 
estão entrando em contato com uma empresa séria. Nesse sentido, o 
Google Apps é uma excelente ferramenta para quem quer ter e-mails 
empresariais gratuitos. Caso você tenha uma empresa, pode inclusive 
contratar a versão paga, mas caso queira usar a versão standard, indicamos 
os principais passos abaixo:

COMO REGISTRAR 
UM DOMÍNIO 
E GERENCIAR SEUS E-MAILS CORPORATIVOS

3 Passo 1: Acesso e registro

Acesse https://www.google.com/intx/pt-BR/work/apps/business/ e clique 
no botão “iniciar agora”. Preencha todos os dados da sua empresa e do seu 
domínio e clique em “criar minha conta”. Após essa etapa, o Google irá 
pedir para você confirmar se o domínio realmente pertence a você. Na tela 
de configuração, você poderá escolher quantos usuários sua conta terá.

Passo 2: Alteração de registros MX

Na próxima etapa, você precisará alterar os registros no seu servidor para 
os registros do Google. O próprio Google Apps vai fornecer os dados 
necessários para essa substituição. Após fazer a substituição, volte para a 
tela do Google Apps e clique em “sim, alterei os registros MX”. Sua 
alteração pode demorar até 24 horas para ser processada. O painel do 
Google Apps mostrará o endereço que você vai utilizar para acessar o seu 
e-mail corporativo.
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AS PLATAFORMAS 
GRÁTIS 
DE CRIAÇÃO DE SITES
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Caso você tenha optado por criar um site sozinho, será necessário escolher 
entre as muitas plataformas de criação e hospedagem de sites. Abaixo, 
vamos listar e descrever as principais delas:

Wix

O Wix é uma plataforma online de criação e edição de sites. Entre suas 
principais vantagens está a ferramenta de criação do tipo “arraste e solte”, 
ideal para quem não possui conhecimentos técnicos de construção de 
sites, e a possibilidade de inserir aplicativos para criação de loja virtual, 
chat online, entre outros. O uso do editor Wix é gratuito, mas você deve 
pagar uma versão premium, caso queira conectar ao site o seu domínio 
próprio ou remover os anúncios.

Site: http://pt.wix.com/

Webnode

O Webnode é um editor online de criação de sites que também funciona 
como uma ferramenta de “arraste e solte”. O Webnode oferece uma versão 
mini, mais barata, para sites pessoais, que inclui a atribuição de domínio 
próprio e uma conta de e-mail. Entre as vantagens do Webnode está a 
ausência de anúncios e a possibilidade de criar o seu site diretamente de 
um smartphone.

Site: http://www.webnode.pt/

Yola

O Yola oferece, em sua versão gratuita, o acesso ao editor de site, 
hospedagem de dois sites e três páginas e 1 GB de armazenamento. Além 
do pacote free, o Yola oferece outros três pacotes pagos, além do serviço 
da empresa de criação de sites.

Site: https://www.yola.com/pt_BR



COMO CRIAR

UMA PÁGINA 
NO FACEBOOK
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Além do site, é de extrema importância criar uma página no Facebook para 
seu consultório para marcar uma sólida presença online. Você pode criar 
uma página facilmente através do seu perfil pessoal na rede social.

Para isso, basta logar na sua conta principal e clicar no link “criar uma 
página” no menu à esquerda. O passo seguinte é escolher qual tipo de 
página você vai criar. No caso de um consultório médico, o ideal é a opção 
“empresa” e, em seguida, a categoria “saúde/médico/farmácia”. Digite o 
nome da empresa - que, no caso do seu consultório, pode ser Consultório 
do Dr. João da Silva - e clique em “começar”.

O Facebook vai, em seguida, direcionar você para a parte de configurações 
de sua página. Siga o passo a passo da rede e preencha os dados pedidos: 
sobre a empresa, endereço do site, URL de sua página no Facebook (o ideal 
é usar o mesmo nome da sua clínica ou do domínio) e foto de perfil (uma 
foto profissional sua ou do consultório). A seguir, escolha a opção “incluir 
minha página em favoritos” para facilitar o acesso.

O último passo é um dos mais importantes: a escolha do seu público ideal 
para que o Facebook escolha para quem ele deve mostrá-la com 
preferência. Opte pelo público semelhante aos seus potenciais pacientes 
ou aos pais dos seus potenciais pacientes, adicionando a localização do 
consultório, a idade e o gênero da audiência pretendida.

Ao finalizar, o Facebook vai entrar em sua página. Lá, você pode completar 
os dados que faltam e escolher uma foto para ser a imagem de sua capa de 
página. Separamos abaixo algumas dicas práticas de como gerenciar a 
página do seu consultório.

Design

A ideia é que o design da página seja parecido com a identidade visual do 
seu consultório. Utilize sempre as fotos profissionais tiradas e as cores que 
você utiliza em seu logo ou na decoração do seu consultório.

As imagens institucionais das páginas precisam ter dimensões adequadas 
para melhor visualização. Confira:

Foto de capa: 851px X 315px
Foto do perfil: 170px X 115px
Foto da aba customizada: 111px X 74px

Postagens

O ideal é que as postagens sejam relacionadas com a sua atuação 
profissional. Procure fazer uma lista de assuntos que podem ser do 
interesse do seu público ideal: artigos sobre tratamentos médicos, dicas 
de saúde, notícias da mídia sobre saúde, frases e dicas do médico, etc. 
Você também pode publicar informações sobre a sua carreira profissional, 
com moderação, e sobre a história do seu consultório.

Evite: postagens com opiniões pessoais sobre política ou temas 
polêmicos, fotos pessoais, excesso de autopromoção, publicidade 
descarada, imagens amadoras, dicas médicas sem comprovação científica 
ou informações que ferem o manual do uso ético da internet para 
profissionais de saúde.

Para começar, você pode agendar cerca de três postagens por semana. 
Segundo dados da Hubspot, uma das maiores empresas de inbound 
marketing do mundo, divulgados em agosto de 2015, o melhor horário 
para publicação de posts no Facebook é das 13 às 15 horas, nos dias de 
semana. Aproveite essa faixa de horário para conseguir maior 
engajamento dos seus fãs.

Análise de dados

Para saber se sua estratégia de divulgação no Facebook está surtindo 
efeito, aconselhamos que você fique de olho em algumas métricas 
importantes:

Alcance de cada um dos seus posts

Para saber suas postagens estão agradando o seu público, é importante 
acompanhar o número de pessoas que visualizaram o seu post. Trace uma 
média das visualizações e acompanhe, mês a mês, se esse número 
aumenta ou diminui.

Interação média por postagem

Assim como a quantidade de visualizações, é essencial acompanhar as 
interações dos seus seguidores com seus posts, ou seja, quantas curtidas 
e quantos compartilhamentos você conseguiu. Os posts que mais fazem 
sucesso podem indicar quais as melhores ideias de conteúdo, enquanto os 
posts com o menor alcance podem indicar qual direção não seguir mais.

Pessoas falando sobre isso

Essa métrica é importante para você entender qual a porcentagem de 
pessoas que interagem com a sua página em relação ao número de fãs que 
ela possui. Com esse número, você consegue analisar o real alcance de sua 
página e se deve focar em conseguir mais curtidas ou em engajar mais as 
pessoas de sua pequena comunidade.
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página. Separamos abaixo algumas dicas práticas de como gerenciar a 
página do seu consultório.

Design

A ideia é que o design da página seja parecido com a identidade visual do 
seu consultório. Utilize sempre as fotos profissionais tiradas e as cores que 
você utiliza em seu logo ou na decoração do seu consultório.

As imagens institucionais das páginas precisam ter dimensões adequadas 
para melhor visualização. Confira:

Foto de capa: 851px X 315px
Foto do perfil: 170px X 115px
Foto da aba customizada: 111px X 74px

Postagens

O ideal é que as postagens sejam relacionadas com a sua atuação 
profissional. Procure fazer uma lista de assuntos que podem ser do 
interesse do seu público ideal: artigos sobre tratamentos médicos, dicas 
de saúde, notícias da mídia sobre saúde, frases e dicas do médico, etc. 
Você também pode publicar informações sobre a sua carreira profissional, 
com moderação, e sobre a história do seu consultório.

Evite: postagens com opiniões pessoais sobre política ou temas 
polêmicos, fotos pessoais, excesso de autopromoção, publicidade 
descarada, imagens amadoras, dicas médicas sem comprovação científica 
ou informações que ferem o manual do uso ético da internet para 
profissionais de saúde.

Para começar, você pode agendar cerca de três postagens por semana. 
Segundo dados da Hubspot, uma das maiores empresas de inbound 
marketing do mundo, divulgados em agosto de 2015, o melhor horário 
para publicação de posts no Facebook é das 13 às 15 horas, nos dias de 
semana. Aproveite essa faixa de horário para conseguir maior 
engajamento dos seus fãs.

Análise de dados

Para saber se sua estratégia de divulgação no Facebook está surtindo 
efeito, aconselhamos que você fique de olho em algumas métricas 
importantes:

Alcance de cada um dos seus posts

Para saber suas postagens estão agradando o seu público, é importante 
acompanhar o número de pessoas que visualizaram o seu post. Trace uma 
média das visualizações e acompanhe, mês a mês, se esse número 
aumenta ou diminui.

Interação média por postagem

Assim como a quantidade de visualizações, é essencial acompanhar as 
interações dos seus seguidores com seus posts, ou seja, quantas curtidas 
e quantos compartilhamentos você conseguiu. Os posts que mais fazem 
sucesso podem indicar quais as melhores ideias de conteúdo, enquanto os 
posts com o menor alcance podem indicar qual direção não seguir mais.

Pessoas falando sobre isso

Essa métrica é importante para você entender qual a porcentagem de 
pessoas que interagem com a sua página em relação ao número de fãs que 
ela possui. Com esse número, você consegue analisar o real alcance de sua 
página e se deve focar em conseguir mais curtidas ou em engajar mais as 
pessoas de sua pequena comunidade.
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Outra etapa necessária para construir uma sólida presença online é 
registrar seu consultório no Google Maps e montar uma página simples no 
Google +. Para isso, você pode utilizar a plataforma Google Meu Negócio. 
Vamos falar mais sobre ela nesse capítulo.

O Google Meu Negócio está relacionado com o conceito de busca local. O 
algoritmo do Google entende que quando uma pessoa realiza uma busca - 
como, por exemplo “dermatologista” -, está buscando o contato de um 
médico dessa especialidade que possui um consultório próximo de onde 
ela está. A partir disso, os resultados dessa busca darão prioridade para os 
negócios registrados na região. Por isso, é importante que o seu 
consultório esteja registrado nessa plataforma com as informações mais 
atualizadas. Vamos aprender a fazer esse registro?

O primeiro passo é acessar a plataforma Google Meu Negócio 
https://business.google.com e clicar em “aparecer no Google”. A primeira 
etapa é logar com seu login e senha do Google e, em seguida, digitar o 
endereço do seu consultório. Em seguida, siga os passos que a ferramenta 
for apresentando e insira os dados pedidos: categoria da empresa (opte 
por consultório), site, telefone, horário de funcionamento e fotos (tanto da 
fachada quanto do interior).

A última etapa é a mais difícil, uma vez que o Google exige que sua 
empresa confirme que existe nesse endereço por meio de um código 
chamado PIN. Para confirmar, você deve inserir o seu telefone e endereço 
corretos e escolher se prefere que o Google envie o código por 
correspondência ou por meio de uma ligação telefônica.

A dica aqui é não inserir o número do seu celular pessoal, já que o telefone 
usado para a confirmação será o mesmo que irá aparecer nos dados do seu 
consultório. Criar uma página do Google+ Local possibilita que seus 
potenciais clientes consigam encontrar seu consultório facilmente na 
internet e obtenham informações atualizadas sobre o seu negócio, como 
horário de funcionamento e um mapa com a localização.

COMO REGISTRAR SEU CONSULTÓRIO 
NO GOOGLE MAPS E MONTAR UMA 
PÁGINA NO GOOGLE+

6 Além disso, por meio de sua página, você também pode compartilhar 
conteúdo e fotos - de forma bastante semelhante à sua página no 
Facebook -, gerenciar círculos de pessoas (como, por exemplo, círculo de 
funcionários, círculo de profissionais da área, círculo de clientes, círculo de 
potenciais clientes), decidir que tipo de conteúdo vai compartilhar com 
cada um e iniciar e participar de hangouts.

Outra informação interessante: por meio dessa página, seus clientes 
podem avaliar o seu serviço. Fique de olho nas avaliações e sempre 
responda de forma gentil qualquer observação, positiva ou negativa.
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As práticas de publicidade e marketing por profissionais da área de saúde 
seguem padrões éticos bastante rígidos. Um exemplo disso são as regras 
para a produção de peças publicitárias e de papelaria, que devem conter, 
obrigatoriamente:

I - o nome completo do médico no cargo de diretor técnico médico;

II - registro do profissional junto ao Conselho Regional de Medicina (CRM), 
contemplando a numeração e o estado relativo;

III - nome do cargo para o qual o médico está oficialmente investido;

IV - o número de registro de qualificação de especialista (RQE), se o for.

Por isso, antes de começar a divulgação do seu consultório online, é 
preciso ler com atenção o Manual de Publicidade Médica, disponível em: 
http://portal.cfm.org.br/publicidademedica/arquivos/cfm1974_11.pdf

USO ÉTICO DA INTERNET
PARA PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE
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CONCLUSÃO
Muitos médicos ainda se sentem inseguros em usar ferramentas de 
marketing digital para fazer a divulgação de seu consultório ou clínica na 
internet. No entanto, quando falamos em construir uma presença online 
para seu consultório, queremos mostrar que, para conseguir mais clientes, 
é essencial dedicar tempo na construção de uma sólida imagem 
institucional do seu serviço. E hoje, essa imagem institucional passa, 
obrigatoriamente, pelas principais redes sociais e pelo Google.

Esperamos que esse e-book tenha mostrado, de forma clara e didática, os 
próximos passos que você poderá tomar para ampliar ainda mais o alcance 
do seu negócio. Boa sorte!

https://www.facebook.com/iClinicApp
https://plus.google.com/102150352397849045891
https://twitter.com/iclinicapp
https://www.linkedin.com/company/iclinic---software-m-dico-para-gest-o-de-cl-nicas

