
 

ɰ Afinal, pode ou não pode?  

É evidente que a comunicação nos diferentes ambientes de trabalho, nas relações 

interpessoais e no dia-a-dia das pessoas mudou bastante nos últimos anos.  Podemos 

começar a falar sobre os e-mails, passar pelo envio de SMS,  redes sociais, até o popular 

aplicativo WhatsApp.   

Essas mudanças tiveram grande impacto também na área da saúde. Novas resoluções 

e o código de ética do CFM precisaram se adaptar à nova realidade de interação entre 

médicos e pacientes. Novas recomendações, proibições e pareceres tratam da 

publicidade, divulgação, uso das redes sociais e recentemente um novo parecer 

estabeleceu as recomendações para  uso do aplicativo Whatsapp pela comunidade 

médica.   

Se você ainda tem receio sobre como usar esses recursos,  então aproveite ao 

máximo este material. Reunimos de um jeito muito prático o que você pode 

aproveitar sem medo para se comunicar com seus pacientes e o que é preciso evitar. 

Anota aí:  

ɴ Você pode usar as redes sociais para:  

● Criar de uma página do consultório no Facebook,isso passa mais credibilidade, e 

separa a vida pessoal da profissional;  
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● Publicar dicas para uma vida mais saudável para seus pacientes e potenciais 

pacientes; 

● Explicar tipos de doenças e termos mais complexos; 

● Contar novidades da área; 

● Divulgar quais serviços a clínica oferece. Mas fique atendo: divulgar preços e 

vantagens não é uma prática permitida;  

● Explicar o funcionamento geral de alguns tratamentos mais simples; 

● Inserir telefone de contato do consultório, endereço, especialidade e nunca se 

esqueça do número do CRM, ele é obrigatório;  

● Comunicar os  cursos  e  atualizações que você realizou desde  que relacionados 

à  sua  especialidade  ou  área  de  atuação  devidamente  registrada  no 

Conselho Regional de Medicina; 

● Você pode prestar informações, publicar entrevistas e artigos falando sobre 

assuntos médicos com fins exclusivamente educativos;  

● Publicar artigos sobre tratamentos médicos, novidades da sua área, notícias da 

mídia sobre saúde (sempre de fontes e veículos confiáveis), é uma ótima 

maneira de abastecer sua página; 

● Compartilhar informações relevantes sobre sua especialidade, dicas de 

alimentação, bem-estar e cuidados com a saúde, além de conteúdo próprio seu, 

seja de um blog que você mantém ou textos de sua autoria; 

● Você também pode publicar informações sobre sua carreira, histórico 

profissional e curiosidades sobre a clínica, mas sempre com moderação e sem 

autopromoção.  
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ɵ Você não pode usar as redes sociais para:  

● Publicar entrevistas, comunicações, publicação de  artigos  e  informações  ao 

público com o objetivo de comercializar seus serviços ou se autopromover; 

● Divulgar informação sobre assunto médico de forma sensacionalista, 

promocional ou de conteúdo sem embasamento científico; 

● Consultar,  diagnosticar  ou  prescrever  por  qualquer  meio  de  comunicação 

de  massa ou a distância; 

● Divulgar preços de procedimentos, modalidades aceitas de 

pagamento/parcelamento ou eventuais  concessões  de  descontos  como  forma 

de  estabelecer  diferencial  dos serviços; 

● Divulgar tratamentos ou descobertas cujo resultado ainda não esteja 

expressamente reconhecido cientificamente por órgãos competentes; 

● Anunciar títulos científicos que não possa comprovar e especialidade ou área de 

atuação para a qual não esteja qualificado e registrado no Conselho Regional de 

Medicina; 

● Apresentar como originais quaisquer idéias, descobertas ou ilustrações que na 

realidade não sejam; 

●  Fazer propaganda de método ou técnica não reconhecida pelo Conselho Federal 

de Medicina; 

● Anunciar equipamentos como forma de contar vantagem ou ter capacidade 

privilegiada; 

● Expor seus pacientes  para  divulgar  técnicas,  método  ou  resultados  de 

tratamento, mesmo que  ele tenha  autorizado; 

● Anunciar a utilização de técnicas exclusivas; 

● Oferecer seus serviços por meio de consórcio e similares; 
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● Garantir, prometer ou insinuar bons resultados de tratamentos; 

● Divulgação dos  autorretratos  (selfies)  durante atividade médica;   

● Imagens de antes e depois de qualquer tratamento. 

ˈ Dica:  O marketing médico vai muito além da exploração das redes sociais.  É preciso 

pensar em identidade visual, diferentes maneiras de divulgação, pós-atendimento e 

outras muitas estratégias determinantes para a atrair novos pacientes. A iClinic oferece 

o MIni Curso de Marketing Médico, nele você pode obter informações mais completas 

e pensar em como aplicar o marketing para sua clínica:  Sua inscrição é gratuita aqui.   

ɴ Você pode usar o WhatsApp para:  

No último parecer CFM nº14/2017 sobre as recomendações do uso do aplicativo 

WhatsApp, o próprio texto do CFM aconselha o seguinte:  

“Está claro  que  o  médico  pode  receber  mensagens  no  WhatsApp  e  responder, 

como  sempre  o fez, atendendo telefonemas  de  pais  aflitos  com  seu  pequeno  filho 

cuja  febre  não  baixava  e  precisava  ouvir  seu  pediatra com  as  orientações  seguras 

e  tranquilizadoras. Todos os regramentos dizem respeito a não substituir as consultas 

presenciais e aquelas  para  complementação  diagnóstica  ou  evolutiva pela  troca  de 

informações  à  distância”.  

Então, confira todas as possibilidades:  

● Quando  se  tratar  de pacientes já recebendo assistência, a comunicação é 

permitida para tirar dúvidas, passar  orientações ou, até mesmo, fazer 

intervenções de  caráter emergencial (Se necessário, você deve orientar o 

paciente a comparecer ao consultório e registrar a situação em prontuário ou 

ficha clínica); 

● Tirar dúvidas simples sobre receitas e resultados de exames já atendidos no 

consultório; 

● Estabelecer um horário preferencial para responder dúvidas pelo aplicativo. 

Pode ser o horário de funcionamento do consultório, por exemplo (isso ajuda a 
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alinhar as expectativas dos pacientes e tira a “obrigação” de responder 

imediatamente todas as mensagens).  

● Confirmar agendamentos; 

● Lembrar sobre consultas; 

● Sua recepcionista pode receber contatos para marcar consultas se você 

autorizar e divulgar essa via de comunicação com seus pacientes; 

● A comunicação entre médicos é permitida desde que em caráter privativo, seja 

via grupos fechados de especialistas ou entre médicos de uma clínica, para 

enviar dados ou tirar dúvidas.  Lembrando que todas as informações passadas 

tem  absoluto  caráter  confidencial  e  não  podem  extrapolar  os  limites  do 

próprio  grupo; 

ɵ Você não pode usar o WhatsApp para:  

● Fazer diagnósticos com substituição da consulta presencial; 

● Prescrever medicamentos;  

● Prestar atendimentos a distância; 

● Os grupos devem ser formados exclusivamente por médicos devidamente 

registrados nos Conselhos de Medicina, caracterizando indevida violação de 

sigilo a abertura de tais discussões a pessoas que não se enquadrem em tal 

condição; 

● Assuntos médicos sigilosos não podem ser compartilhados em grupos de 

amigos, mesmo que composto apenas por médicos. 

ɳ Use todas as mídias:   

Quando falamos em comunicação com paciente não é preciso pensar apenas em qual a 

melhor forma de usar as redes sociais ou o WhatsApp. Mesmo que o costume de usar 
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esses canais esteja bastante generalizado, outras formas de manter relacionamento e 

aproximar as pessoas do seu consultório são muito eficientes, principalmente se você 

conhece o perfil do seu público. Portanto, considere todas estas boas práticas e 

alternativas para se comunicar com pacientes:  

● Crie um blog e produza conteúdos relevantes e educativos relacionados a sua 

especialidade. Uma maneira excelente se tornar referência e ficar sempre no 

radar de quem precisa dos serviços que sua clínica oferece;  

● Envio de lembretes de consultas automáticos. Continuar nas inúmeras tentativas 

de ligações, além de aumentar os custos do consultório, você corre o risco do 

paciente não poder atender ou da secretária não ter tempo suficiente de ligar 

para todos. Com o envio automático de confirmação de consulta, o software 

médico envia o SMS para o celular do paciente, ele responde com SIM ou NÃO e 

sua agenda atualiza online sobre a sua presença ou não; 

● O e-mail ainda é uma ferramenta poderosa de comunicação. Uma das 

estratégias de fidelização e engajamento dos pacientes com a sua clínica é, na 

verdade, uma ideia bastante simples que poucos médicos realizam:  Envio de 

email para aniversariantes! E não precisa ter o trabalho de lembrar e preparar 

toda vez um email, um sistema médico faz isso por você para todos os pacientes 

cadastrados. Você só precisa personalizar sua mensagem e deixar que o sistema 

faça estes envios automaticamente.  

Quer conhecer mais sobre todos os benefícios de um sistema médico? Além de todas 

as possibilidades de relacionamento com paciente, outros recursos estão 

completamente integrados, como agenda médica, prontuário eletrônico do seu jeito e 

controle financeiro.  

ˈ Dica: Você pode entender melhor o que é um software médico aqui neste artigo ou 

conhecer na prática: teste de graça aqui.  
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