
MARKETING MÉDICO

Para executar estratégias de marketing médico, você deve estar atendo a quem lê sobre o seu 
conteúdo, principalmente se conter jargões técnicos, e estar atento às regulamentações legais. 

Não é surpresa em dizer que os seus clientes atuais e futuros estão exigindo mais de seus 
provedores de serviços. Por meio da internet, pode-se saber tudo sobre uma determinada clínica ou 
profissional por meio das recomendações ou avaliações sobre seus atendimentos.

Lidar com a saúde é de uma tremenda responsabilidade e saber em quem confiar é fundamental. Por
conta disso, o Google é a ferramenta número um no que diz respeito a procurar causas e soluções de
uma determinada doença e a identificar qual profissional é mais indicado.

Falar de prestadores de serviço é também gerar mais clientes para o seu trabalho e mantê-los com 
você por muito tempo. Isso é feito por meio de Marketing bem estruturado.

Por que fazer? Por onde começar? O que fazer e o que não fazer?

Saiba as respostas nesse artigo prático!

Neste artigo você aprenderá:

• O que é marketing médico;
• A importância do marketing médico;
• Como fazer marketing para médicos;
• As cinco estratégias de marketing de médico.

O QUE É MARKETING MÉDICO?

Marketing médico é qualquer ação, online ou offline, que auxilie o consumidor a entender o que é 
de fato o seu trabalho e como ele proporcionará a melhor experiência possível para que o 
paciente decida em contratá-lo, indo muito além da mera propaganda.

Deixando claro o seu diferencial em relação aos outros, você conquista mais clientes e, 
consequentemente, um maior retorno financeiro. Fazendo uso do marketing para médicos, 
estratégias são desenvolvidas para melhorar a experiência de quem o procura.

A IMPORTÂNCIA DO MARKETING MÉDICO

Você sabia que 99% dos entrevistados buscam o Google para resolver questões relacionadas à bem-
estar e qualidade de vida?



O setor da saúde passa por mudanças praticamente a cada ano. Devido à alta concorrência e a busca
cada vez maior por planos de saúde, os profissionais de saúde precisam recorrer a outras 
alternativas de diferenciação, ainda mais quando esses querem se tornar empreendedores e abrirem 
seus consultórios particulares.

E em se tratando do Google, o mecanismo de busca mais usado no mundo todo, vem aperfeiçoando 
a sua maneira de encontrar soluções que estejam alinhadas aos objetivos de quem quer uma resposta
certeira e sem depender de “especialistas” que aparecem da noite para o dia.

Isso é uma boa notícia para os verdadeiros especialistas. Usando o Google como seu aliando e 
trabalhando as estratégias de marketing adequadas, você: 

• Ganhará maior exposição, autoridade e marca pessoal;
• Aumentará o número de pacientes ideais;
• Obterá relacionamentos próximos com seu público, estabelecendo confiança e fidelização;
• Aumentará seus ganhos ao longo do tempo. 

E como fazer isso?

 COMO FAZER MARKETING MÉDICO?

Você sabe se diferenciar nesse mercado? Sabe conquistar novos pacientes e reter o que já estão
com você?

Foi-se o tempo em que convênios eram vantajosos. Médicos e profissionais da área reclamam das 
condições de trabalhar com convênios, já que os valores são pequenos e insuficientes para que se 
trabalhe com qualidade. 

Não é por acaso que, em um estudo feito em parceria com a Faculdade de Medicina da USP, 
CREMESP (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo) e com CFM (Conselho 
Federal de Médicos), somente 25% dos profissionais fazem uso dos convênios.

É evidente que o foco do médico não é visa somente o dinheiro, mas sem receber o justo pelo seu 
trabalho, todas as partes sofrem: o que trabalha não se sente realizado com o que faz e a sociedade 
não é diagnosticada como se deve.



Como o seu objetivo é ajudar as pessoas a encontrarem soluções viáveis para melhorar a saúde, e 
isso acontece trazendo conteúdos relevantes para quem o assiste seja por meio de artigos ou vídeos
e realizando um marketing bem construído, servindo de comunicação como a autoridade no assunto
em questão.

Em ambos os casos, você transmitirá mais confiança sobre a sua profissão e seus clientes estarão 
mais propensos a escutá-lo sobre tratamentos e receitas médicas.

Agora, vamos falar sobre as partes de um planejamento de marketing de médicos que gera 
resultados.

1) AÇÕES DE MARKETING MÉDICO DEPENDEM DOS SEUS 
OBJETIVOS

Antes de você criar a sua estratégia de marketing médico, você deve definir seus objetivos 
principais.

Deixo algumas metas que você mesmo pode estabelecer ou em conjunto com a sua equipe, caso 
tenha consultório próprio.

• Ganhar mais pacientes; 
• Manter os pacientes pagantes com você; 
• Ser autoridade sobre uma área;
• Educar a sociedade.

Não comece qualquer ação sem definir com clareza o que você quer. Esse passo costuma ser o mais 
ignorado por acreditar que é só sair divulgando na internet que as pessoas entrarão em contato 
rapidamente. Isso está longe de ser verdade!

O planejamento do marketing médico é de suma importância!

2) CONFIRA SEUS CONCORRENTES DIRETOS

Você não é o único a querer mais influência na internet. A depender do seu local e especialização, 
certifique-se de observar o que outros profissionais do seu segmento estão fazendo. 

1. Estão anunciando? 

2. Possuem sites próprios? 

3. Estão fazendo parcerias?

Fazer um reconhecimento do território é importante você se posicionar melhor em relação à 
concorrência e como investir em diferenciações positivas para a sua imagem. Nesses cenários, há 
duas alternativas

1. Seus concorrentes não têm estratégias ativas;

2. Caso tenha-as, veja se elas funcionam

No primeiro caso, ser diferente dos demais é relativamente fácil, pois mostra que a concorrência 
não investe em marketing médico. No segundo caso, verifique onde você se encaixaria melhor 
dentro da sua área, copiando o que funciona e melhorando o que for possível.



3) MARKETING DIGITAL PARA MÉDICOS DEPENDEM DO PÚBLICO 
ALVO

Qual o perfil comportamental e características principais dos seus pacientes? 

Ao estabelecer uma comunicação eficaz, conhecer seu público-alvo e entender as necessidades um 
dos passos tão importantes como estabelecer os objetos mencionados anteriormente.

Alguns dados vale a pena ser mencionados, tais como?

1. Sexo

2. Canais de comunicação mais utilizadas;

3. Idade média

4. Escolaridade

5. Renda mensal

Esses e outros dados são essenciais para você saber como aplicar a sua estratégia de marketing para 
médicos. Obter informações sobre quem o assiste o ajudará a descobrir as melhores maneiras de 
tratar os pacientes, incorporando-os ao seu atendimento.

Tome note para que você não perca tempo e dinheiro em práticas infrutíferas, lembrando que os 
resultados não virão logo no início.

Não entendeu nada sobre o público-alvo? 

1) Imagine que seu público seja pacientes entre 18-25 anos, que estão nas redes sociais. Você acha
que utilizando jargões técnicos e sem imagens os atingirão da maneira correta?

2) Imagine que seu público esteja na faixa dos 40 anos e que prefere assistir programas na televisão 
e no rádio. Será que compensa criar estratégias nas redes sociais?

Conforme já mencionamos, o marketing médico pode trazer estrondosos resultados SOMENTE se 
pensado e calculado sobre o público-alvo correto. Ao conhecer as dores e o perfil dos seus 
pacientes, a probabilidade de você ser conhecido como um profissional adequado a resolver seus 
problemas aumenta consideravelmente.

4) CONFIRA AS REGULAMENTAÇÕES DA LEI

O Conselho Federal de Medicina (CFM) é uma espécie de xerife da área da saúde, pois verifique se 
as práticas de divulgação estão em conformidade com a ética  da profissão. Entretanto, não se 
preocupe, pois faremos um marketing com responsabilidade e com seriedade dentro da legalidade 
exigida.

O próprio CFM conta com um manual para orientar profissionais a investirem em marketing para 
médicos, conforme estabelece o Manual de Publicidade Médica do CFM. 

http://portal.cfm.org.br/publicidademedica/arquivos/cfm1974_11.pdf


Então, não deixe de ver o que é regulamo a fim de estabelecer uma estratégia de marketing médico 
efetiva para não comprometer sua imagem com ações irregulares e sua credibilidade como médico 
ou qualquer ofício correlacionado.

1) Informação Ligada ao Proprietário da Informação

Para cada informativo deve estar associado ao provedor dessa informação. O médico não deve 
divulgar campanhas sem informar o responsável pelo material. 

Já percebeu que todo comercial com algum profissional da saúde é mencionado seu número 
de registro e sua especialização?

Não pense que você consiga burlar o CFM, pois a velocidade com que você é descoberto é alta e 
uma vez pego, dificilmente você atuará nessa profissão novamente.

2) Não Ofereça Resultados Garantidos

O CFM estabelece que o médico ou qualquer outro ofício não pode informar ao paciente que o 
resultado x ou y é concretizável.

O que ajuda a fidelizar o paciente é a confiabilidade com que você presta seu serviço e o grau de 
conforto e segurança que suas informações serão passadas ao paciente. O seu comprometimento é 
tudo que ele precisa para dar continuidade ao tratamento estabelecido por você.

3) Não Forneça Atendimentos Online

É proibido diagnosticar pacientes sem consulta prévia, ainda mais se for feita por telefone. Devido 
ao jeitinho brasileiro, muitos pacientes, na busca por uma pílula mágica, recorrem a práticas que 
comprometem a própria saúde e, infelizmente, muitos profissionais da área tiram proveito disso 
para ganhar dinheiro em escala.

A regra é sempre o atendimento presencial. 

CINCO ESTRATÉGIAS DE MARKETING DE MÉDICO

O marketing digital  possui inúmeras estratégias para melhor alcançar o público desejado. As mais 
adequadas dependerão da sua necessidade atual e orçamento. 

Deixei mencionadas quatro para dar o ponta pé inicial e coletar os primeiros resultados da sua ação 
de marketing de médico.

1) Marketing de Conteúdo para Médicos

Você sabia que:

• 60% de quem trabalha com marketing desenvolve pelo menos um conteúdo diário? 
(Fonte: eMarketer);

• 57% dos profissionais de marketing informara que o conteúdo era em 2014. 
(Fonte: Altimeter)

https://contentmarketinginstitute.com/2015/03/buy-in-conversation-content-marketing/
http://www.emarketer.com/Article/Driving-Engagement-B2B-Marketers-Put-Premium-on-Content/1009790


• Marketing de conteúdo custa 62% menos que o tradicional e gera 3 vezes mais leads.
(Fonte: DemandMetric)

Você percebeu que não faltam motivos para investir em conteúdo na sua estratégia de marketing 
médico, certo?

O marketing de conteúdo é uma forma moderna de gerar a atenção das pessoas, ainda mais em um 
cenário online de muitas distrações. Escrever conteúdos que engajam apresenta um elevado retorno 
sobre o investimento.

Ao escrever para a pessoa ideal, você terá mais chances de transformá-la em seu cliente mais para 
frente. 

2) Google Meu Negócio para Médicos

O Google Meu Negócio (GMB) é uma alternativa disponibilizada pelo Google para cadastrar 
negócios locais para pequenas e médias empresas e prestadores de serviços no mundo online.

De acordo com a próprio buscador, as empresas que verificam as informações com o Google Meu 
Negócio tem duas vezes mais chance de ser buscada pelos clientes. Em determinadas buscas, a 
intenção do usuário aparece em forma de um mapa com diversas empresas e suas respectivas 
avaliações.

Através dessa ferramenta, você fornecerá dados como nome da empresa, serviços disponíveis, 
horários de funcionamento, site, endereço e telefone para contato. Além disso, usuários deixam suas
dúvidas para que os colaboradores possam respondê-las e assim ajudar o tomador de decisões a 
entrar em contato com a sua empresa.

3) Site Próprio e Blog

Não conheço uma empresa sequer que não possua seu próprio veículo de comunicação. Com um 
site, você tem total controle sobre as informações oferecidas por você. Sem contar que você 
disponibilizaria fotos do local e um pouco mais sobre a sua história enquanto prestador(a) de 
serviços médicos.

Em conjunto com o site, é recomendado fazer um blog voltado para sanar as dores de seu público. 
Lembrando que o blog por si só não é garantidora de resultado. Portanto, ela deve fazer parte de 
uma estratégia de geração de tráfego, seja pelo Google orgânico (SEO) seja pelos anúncios (Google 
Ads).

4) Anúncios no Google Ads

Uma maneira de obter resultados mais rápidos através do Google seria o uso do Google Ads, uma 
plataforma voltada para anunciantes dos seus serviços.

Com estratégias de campanha segmentadas por público-alvo, a perspectiva de resultados a curto 
prazo aumenta, pois, ao veicular uma campanha paga, você atinge o seu futuro cliente pagante de 
forma mais efetiva.

A desvantagem desse método é o investimento constante para que você seja visto na primeira 
página do Google e que é altamente sensível a entrada de novos concorrentes. Em outras palavras, 

https://support.google.com/business/answer/3038063?hl=pt-BR
http://www.demandmetric.com/content/content-marketing-infographic


quanto mais empresas ou profissionais no Google Ads, maior o investimento necessário para obter 
os mesmos resultados.

De tal maneira, é recomendável estratégias de geração de visitas orgânicas com a geração paga de 
visitantes a sua página. Saliento novamente que anunciar por si só não é garantir de retorno 
financeiro. Para tal, você deve investir em uma comunicação efetiva e uma página de destino 
adequada para converter seus visitantes em potenciais pacientes.

5) Redes Sociais e Impulsionamento

As redes sociais fazem parte do seu arsenal de opções para atingir seu público ideal estabelecido no 
planejamento de marketing médico. Com isso em mente, você deve ir atrás daquela onde seu 
público se encontra de fato.

Outro ponto importante é estar atento às ações de marketing nas redes sociais que estejam dentro 
das limitações legais do CFM. Veja algumas das redes mais usadas e como tirar proveito delas:

1. Facebook – criação de páginas empresariais, as chamadas Fan Pages. Ao criá-la, estabeleça 
um conteúdo de proximidade e de relevância com quem o lê;

2. Instagram – rede voltada para fotos de qualidade e vídeos curtos, de tom divertido. Busque 
conteúdos que seja criativos e que estimule a sua audiência a interagir;

3. Whatsapp – embora não seja uma rede social, ele pode servir para agendamento de 
consultas e envio de exames. Mesmo assim, ele não pode ser substituto de diagnósticos, 
prática proibida pelo CFM;

4. Linkedin – voltada para contato com pacientes e outros profissionais. Rede social voltada 
para networking e promoção de marca. Como benefício adicional, você pode publicar 
artigos comprovadores da sua capacitação enquanto profissional.

MARKETING MÉDICO CRIANDO VALOR PARA OS PACIENTES

Chegamos ao final desse artigo rico em conteúdo para você que quer ganhar mais dinheiro com 
marketing digital para médicos. 

Todas as estratégias ditas acima estão dentro do seu planejamento acerca do público a atingir. Esteja
atento ao isso em primeiro lugar.

Ademais, nenhum desses canais deve ser usado para atender pacientes e diagnosticá-los, servindo 
apenas como canal de comunicação e aproximação com seus pacientes.

Nada substitui o contato presencial com o paciente, com suporte adequado e equipamentos 
completos para exames complexos.

Para ver de forma integral as limitações do marketing médico, veja o manual de publicidade 
médica.

Depois de tudo que foi lido, a certeza é uma só: o marketing médico bem-feito é sinônimo de mais 
clientes e mais faturamento no fim do mês. A internet ampliou a gama de oportunidades para 
profissionais da saúde a chegarem a um público que precisa de orientações de verdade sobre a 

http://portal.cfm.org.br/publicidademedica/arquivos/cfm1974_11.pdf
http://portal.cfm.org.br/publicidademedica/arquivos/cfm1974_11.pdf


saúde. Caso você seja esse profissional, você não terá mais com o que reclamar sobre a 
desvalorização da profissão.

Gostou? Pronto para o digital?

Para mais detalhes, acesse nosso conteúdo exclusivo e entre em contato conosco para saber mais 
sobre nossos serviços de Agência de Marketing Digital para Médicos.
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