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Introdução As estratégias de marketing digital ajudam as 

empresas a se destacarem no mercado de maneira 

que elas se tornem autoridade no seu segmento, 

atraindo cada vez mais consumidores para os seus 

estabelecimentos.

Na área médica, essas estratégias também podem 

ser usadas, desde que respeitem as exigências 

estabelecidas pelo Código de Ética do Conselho Federal 

de Medicina (CFM). Nesse sentido, é importante 

montar um planejamento detalhado para realizar as 

campanhas de maneira eficiente, atraindo o público 

certo e garantindo o aumento nas consultas marcadas.

Com o objetivo de ajudá-lo a criar 
campanhas eficientes e que realmente 
vão lhe trazer bons resultados, 
escrevemos este guia prático sobre 
marketing digital para médicos. 
Continue a leitura e confira!

Olá...

https://blog.iclinic.com.br/limites-do-marketing-medico/
https://blog.iclinic.com.br/marketing-para-clinicas-google/
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O planejamento é fundamental para que você possa ter 

uma visão mais ampla das ações que serão tomadas 

na clínica para divulgá-la. Sendo assim, realizá-lo de 

maneira detalhada é essencial para garantir o sucesso 

das campanhas. Por meio dele, é possível identificar 

gargalos que podem comprometer o bom desenvolvimento 

das estratégias e, assim, piorar os resultados. A seguir, 

mostramos como o planejamento deve ser feito. 

Acompanhe!

ANALISAR O MERCADO

A análise de mercado ajudará você a elaborar um plano 

de ação que facilitará a tomada de decisão. Assim, será 

possível analisar seu segmento, levando em consideração 

a situação econômica do país e da região onde a sua 

clínica encontra-se instalada.

Além disso, também será possível observar 
quais são as tendências do mercado, 
levando em consideração o cenário atual e, 
ao mesmo tempo, as novidades que podem 
impactar a sua clínica de maneira positiva.

Faça um  
planejamento

https://blog.iclinic.com.br/sua-clinica-no-facebook/
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IDENTIFICAR A  
CONCORRÊNCIA E PÚBLICO

Identificar qual é a sua concorrência é fundamental para saber quais estratégias precisam ser colocadas em prática para sair à 

frente. Isso porque você observará o que ela tem oferecido aos pacientes e o que tem chamado a atenção deles. Assim, é possível 

elaborar um plano de marketing no qual a sua clínica possa resolver os problemas que as demais não conseguem.

Nesse momento, a identificação 
do público também é muito 
importante, pois as suas 
campanhas precisam ser 
direcionadas para aquelas 
pessoas que se interessam 
pelo seu serviço e que também 
tenham fácil acesso à sua 
clínica, ou seja, elas precisam 
morar na cidade ou na região.

https://blog.iclinic.com.br/valor-do-marketing-medico/
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DEFINIR METAS E OBJETIVOS

As metas e objetivos são essenciais para guiar um projeto de marketing digital. Isso 

porque eles vão mostrar se você está indo para o caminho certo ou não. Caso negativo, 

será possível criar ações para solucionar o problema o quanto antes, impedindo que isso 

venha prejudicar as campanhas de sua clínica.

CONTAR COM FERRAMENTAS DE 
MARKETING DIGITAL EFICIENTES

Colocar as estratégias de marketing digital em prática demanda muito trabalho. Por 

esse motivo, é fundamental contar com ferramentas que ajudem a otimizar o seu tempo, 

diminuindo as chances de erros. Já imaginou criar uma campanha de e-mail marketing, 

por exemplo, e ter que enviar cada e-mail individualmente para a sua lista? Não dá, né? 

Essas ferramentas vão facilitar todo o processo e tornar a sua rotina mais eficiente.
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PROPOR AÇÕES

Com o planejamento em mãos e os objetivos e metas estabelecidos, 

você conseguirá propor ações que podem otimizar as suas 

campanhas de marketing digital, pois você terá em mão todas as 

informações necessárias sobre o seu público-alvo e sobre o mercado, 

as quais poderão ajudá-lo a escolher a estratégia ideal para melhorar 

os seus resultados.

DEFINIR MÉTODOS DE CONTROLE

Não pense que uma campanha de marketing se encerra no momento 

em que ela é disparada. Muito pelo contrário! É preciso analisar 

cuidadosamente o andamento de cada uma e realizar diversos testes, a 

fim de verificar quais estratégias estão dando certo e por que as demais 

não trouxeram os resultados esperados. Dessa forma, você consegue 

otimizar seus investimentos e ter um melhor retorno.
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Tenha um site 
de qualidade
A primeira impressão que o seu potencial paciente terá da sua credibilidade e dos serviços prestados por você, será por meio do 

seu site. Nesse sentido, é importante montar um site de qualidade. Como fazer isso? Acompanhe nossas dicas a seguir!

A NECESSIDADE DE A 
EMPRESA TER UM SITE

O comportamento do consumidor mudou, e isso 

já não é mais novidade para ninguém. Nesse 

sentido, é importante estar onde eles estão, 

isto é, na internet, pois é nesse lugar que eles 

vão procurar o profissional que atenda às suas 

necessidades. Abaixo, listamos as vantagens que 

você terá ao criar um site para a sua clínica. Veja!
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VISIBILIDADE

Com um site, a sua clínica terá 

mais visibilidade, possibilitando 

que o seu público-alvo possa 

conhecê-la sem precisar se dirigir 

até ela. Por isso, é importante 

investir em fotos de qualidade e, 

também, deixar as informações 

sobre o estabelecimento (como 

endereço, telefone, e-mail, horário 

de funcionamento etc.) bem claras 

e acessíveis.

CREDIBILIDADE

O site também ajuda a passar uma 

boa credibilidade aos seus potenciais 

pacientes, ao contar com espaço para 

que seus antigos pacientes possam 

deixar seus depoimentos a respeito 

do atendimento e do ambiente. Isso 

ajuda a conquistar a confiança do 

seu público de maneira natural, 

afinal, não será você falando bem dos 

seus serviços, mas, sim, os próprios 

pacientes contando as experiências 

que tiveram com a clínica.

ATRAI NOVOS PACIENTES

Disponibilizar no site todas as 

informações que o seu público 

precisa saber a respeito do seu 

profissionalismo e da sua clínica 

ajuda a conquistar a confiança 

deles e, assim, atraí-los para realizar 

consultas e demais procedimentos. 

Dessa forma, é importante deixar 

claro com quais tecnologias você 

trabalha e como a sua clínica ajuda  

a melhorar a qualidade de vida de 

seus pacientes.

https://blog.iclinic.com.br/elimine-os-erros-na-sua-clinica-para-conquistar-mais-pacientes/
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A IMPORTÂNCIA DE CRIAR UM SITE 
OTIMIZADO PARA CONVERSÃO

Quando falamos de um site, ou blog, existem algumas 

boas práticas que, quando aplicadas, incentivam o 

visitante a realizar determinada ação, seja o ato de 

simplesmente visitar o seu site, ou baixar algum 

material que você esteja ofertando. Essa ação é 

conhecida como conversão. 

Portanto, não basta apenas criar um 
site, também é preciso otimizá-lo para 
que as conversões sejam realizadas. 
A seguir, explicamos como você deve 
proceder nesse momento. Acompanhe!

DESIGN RESPONSIVO

Ter um design responsivo significa que o site precisa 

ser leve, limpo, conter informações de maneira 

organizada e, acima de tudo, a página de contato precisa 

ser o mais simples possível. 

Atualmente, as pessoas costumam usar muito mais 

o celular e outros dispositivos móveis do que o 

computador. Nesse sentido, é importante que o seu 

site seja otimizado para mobile para oferecer mais 

comodidade ao usuário que procura por seus serviços 

na web. É importante contar com profissionais 

especializados para realizarem esse trabalho para você, 

pois ele demanda mais conhecimento técnico.
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CONTEÚDO DE QUALIDADE

Nesse momento, também é importante 

oferecer ao seu público um conteúdo 

de qualidade no seu site. Por exemplo, 

se você trabalha com equipamentos 

tecnológicos, é interessante criar uma 

página, dentro do próprio site, com alguns 

artigos que apresentam as vantagens 

desse serviço. Com certeza, seu público 

se sentirá mais seguro ao contratar seus 

serviços, certos de que vão ter bons resultados.
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ATRATIVO PARA O PERFIL DE PÚBLICO 

Antes de montar o seu site, é preciso levar em consideração o 

perfil do seu público. Por exemplo, se a sua clínica atende 

mais o segmento da fisioterapia, é interessante mostrar ao 

seu público, por meio do site, como vocês trabalham para 

melhorar o bem-estar de seus pacientes que sofrem com 

lesões decorrentes de acidentes, doenças crônicas etc.

Você pode ainda colocar algumas fotos mostrando os 

equipamentos utilizados para tratamento 

- e até mesmo dos profissionais que 

trabalham na clínica — para trazer 

ainda mais informações para seu 

público. Mas cuidado, de acordo 

com as regras do CFM para 

publicidade médica, é 

proibido o uso de fotos 

de pacientes, mesmo 

com a autorização destes.
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Invista em 
marketing de 
conteúdo

O marketing de conteúdo é uma 
estratégia fundamental para ganhar a 
confiança do seu público. Por meio de 
artigos de blog, eBooks, infográficos, 
vídeos e outras ferramentas é 
possível tirar as principais dúvidas 
do seu público, fazendo com que você, 
como profissional, possa se tornar 
uma autoridade no seu segmento.

Confira a seguir as principais vantagens que essa 

estratégia oferece. 

EDUCAÇÃO DA POPULAÇÃO

A internet oferece diversos tipos de conteúdos. No 

entanto, boa parte deles ainda não consegue suprir 

todas as necessidades dos pacientes, tendo em 

vistas que oferecem informações rasas. 

Com o marketing de conteúdo, a história é bem 

diferente, pois, nesse momento, o conteúdo é 

trabalhado para atender às dores do público de 

maneira específica, educando a população da 

maneira correta.

Para a área médica, o marketing de conteúdo é 

ainda mais importante. É nesse momento que 

você demonstra seus conhecimentos sobre o 

assunto, divulgando o seu trabalho, além de 

acalmar o possível paciente quanto aos sintomas 

que ele sente. 
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ATRAÇÃO DE NOVOS PACIENTES

O marketing de conteúdo ajuda a atrair novos 

pacientes, porque ele ajuda a aumentar a sua 

autoridade perante o público. Por meio dessa 

estratégia de marketing digital, o paciente em 

potencial perceberá que você entende realmente do 

que está falando e, com isso, se sentirá mais confiante 

e otimista na hora de agendar uma consulta.

MELHORA NO RELACIONAMENTO 
COM OS PACIENTES

Por meio do marketing de conteúdo também é 

possível melhorar o seu relacionamento com seus 

pacientes. Para isso, habilite a opção de deixar 

comentários em seu blog para que as pessoas possam 

compartilhar suas experiências e dúvidas.  

Dessa forma, é possível ajudá-las de uma maneira 

mais eficiente.
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A importância 
de criar um blog

O blog é uma ferramenta que vai ajudar a trazer 

mais tráfego para o seu site, mas, além disso, ele 

também possibilita outros benefícios. Veja agora 

quais são eles.
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CRIAR CONTEÚDOS 
INFORMATIVOS

O blog proporciona conteúdos 

informativos. Por exemplo, o que 

determinadas dores em certas regiões 

podem ser, como prevenir acidentes, 

a importância da fisioterapia na 

recuperação, dentre outros assuntos 

que oferecem informações relevantes 

para o público.

Nesse sentido, é 
importante explicar 
em detalhes como os 
procedimentos funcionam 
para ajudar o paciente a 
deixar o medo de lado e 
confiar no profissional.

TRAÇAR OBJETIVOS CLAROS 
PARA A ESTRATÉGIA DE 
MARKETING DE CONTEÚDO

Com um blog, você consegue traçar objetivos 

claros para fazer com que a sua estratégia 

de marketing de conteúdo possa ser mais 

eficiente. Nesse sentido, será possível tratar 

um problema específico do seu público, fazendo 

com que ele entenda que o profissional mais 

adequado para tratar o problema dele é você.

CONHECER O PÚBLICO 

Por meio do blog, você conseguirá conhecer 

melhor o seu público, pois, com as interações 

que os seus artigos vão proporcionar, haverá 

a possibilidade de entender melhor o que as 

pessoas desejam saber. 
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Utilize estratégias de SEO

SEO significa Search Engine Optimization e se refere a otimizações feitas pensando na posição que seu site, ou blog, aparece nos 

mecanismos de busca, como o Google. Ao fazer uma busca na internet, os resultados aparecem em uma determinada ordem - o 

que chamamos de ranqueamento - e faz parte das estratégias de SEO aumentar o seu ranqueamento dentro dessa busca. 

Por isso, as estratégias de SEO são indispensáveis no marketing 

digital. Sem isso, todas as demais estratégias poderão ser 

comprometidas, interferindo nos resultados da empresa. Saiba 

quais são as principais técnicas de SEO devem ser utilizadas.

PALAVRAS-CHAVE

As palavras-chave são elementos essenciais na hora de criar um 

conteúdo voltado para captação de pacientes. Isso porque elas são 

definidas estrategicamente para fazer com que o seu artigo fique 

posicionado nas primeiras páginas dos mecanismos de busca, 

fazendo com que o paciente o encontre com mais facilidade.
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URLS AMIGÁVEIS

Manter URLs amigáveis auxilia no ranqueamento do seu site, por isso ela precisa ser o mais breve e direta possível. A URL diz 

repeito ao endereço virtual do seu site, por exemplo: www.clinica,com.br.  Quando falamos em URLs amigáveis, nos referimos 

aos endereços que ajudam o usuário a entender do que a página se trata, por exemplo: www.clinica.com.br/procedimentos-

estéticos. Dessa forma, ficará mais fácil para os mecanismos de buscas identificarem que você pode ajudar em determinadas 

pesquisas, facilitando o aumento de tráfego para o seu site.

LINK BUILDING

Link building nada mais é que o processo de inserir links direcionando o leitor para determinado site ou página, com o intuito 

de melhorar a relevância daquele post nos mecanismos de busca. Sendo assim, em uma estratégia de SEO ele se torna essencial.

LINGUAGEM SIMPLES E DIRETA

A linguagem utilizada no site e no blog precisa ser a mais simples possível, evitando enrolações que fazem com que o paciente 

deixe de concluir a sua leitura. Principalmente no ramo da medicina, a mensagem passada precisa ser clara e objetiva, evitando, 

ao máximo, o uso de termos técnicos.
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Aposte nas  
redes sociais

As redes sociais têm se mostrado muito 

oportunas nas estratégias de marketing 

digital. No entanto, antes de criar a fanpage da 

sua clínica, pesquise em quais redes sociais os 

seus pacientes em potencial costumam estar 

presentes. Essa é uma prática que otimiza as 

campanhas e ajuda a melhorar os resultados. 

A seguir, listamos os principais passos para 

usá-las corretamente. Acompanhe!

https://blog.iclinic.com.br/como-redes-sociais-podem-melhorar-a-retencao-dos-pacientes/
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DIVULGUE CONTEÚDOS 
DE QUALIDADE

Entregar conteúdos de qualidade 

é fundamental para aumentar a 

sua autoridade no seu segmento. 

Assim, use as suas redes sociais 

para dar dicas, explicar os sintomas 

de doenças, ensinar as pessoas a se 

prevenirem etc. Além de conteúdos 

em texto, você também pode gravar 

dicas rápidas em vídeo e, ainda, 

trabalhar com infográficos.

CRIE UMA LINGUAGEM 
E IDENTIDADE 
QUE SE APROXIME 
DO PACIENTE

Estude o seu paciente ao máximo 

para saber como falar com ele. Se 

o seu público for de jovens atletas, 

por exemplo, algumas gírias são 

permitidas. Agora, se o seu trabalho 

é direcionado para um público mais 

maduro, conteúdos mais formais 

respondem melhor.

ESTABELEÇA UM BOM 
RELACIONAMENTO

Levante discussões (saudáveis) 

e mostre ao seu público que você 

está disposto a sanar todas as suas 

dúvidas. Essas práticas ajudam a 

melhorar o relacionamento com o 

paciente, abrindo a oportunidade 

para que você possa quebrar as 

principais objeções deles,  

fazendo com que eles confiem  

no seu trabalho.

https://blog.iclinic.com.br/redes-sociais-para-medicos-e-profissionais-da-saude/
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Conclusão

O marketing digital é uma ferramenta indispensável 

nos dias de hoje. Todo profissional que quer ganhar 

destaque no mercado precisa estar presente no mundo 

online. Mas, como você aprendeu neste eBook,  

é preciso colocar algumas estratégias em prática 

para garantir os bons resultados. Sendo assim, não 

perca tempo e implemente agora mesmo tudo o que 

ensinamos aqui. Com certeza, sua clínica sairá na frente 

de seus concorrentes.
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COMPARTILHE     
  ESSE CONTEÚDO

https://www.facebook.com/iClinicApp/
https://www.instagram.com/iclinicapp/
https://www.linkedin.com/company/iclinic---software-m-dico-para-gest-o-de-cl-nicas/
https://iclinic.com.br/
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Fundada em 2011, a empresa oferece um software 

especializado para a gestão de clínicas médicas, com a missão 

de proporcionar às clínicas e aos consultórios a possibilidade 

de realizar uma melhor gestão por meio da tecnologia.

A ferramenta possibilita o agendamento de consultas e 

oferece até prontuários eletrônicos, sem contar nos recursos 

que otimizam a rotina administrativa da clínica e melhoram a 

rotina de todos os envolvidos.

O software pode ser acessado de qualquer lugar, Windows, 

Mac, smartphones e tablets.

https://www.facebook.com/iClinicApp/
https://www.youtube.com/channel/UC1PSh_qAVJUGz-mE5nNMmXg
https://www.linkedin.com/company/iclinic---software-m-dico-para-gest-o-de-cl-nicas/
https://www.instagram.com/iclinicapp/
https://blog.iclinic.com.br/
https://iclinic.com.br/
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