
1

REDE SOCIAL

PARA MÉDICOS 
E CLÍNICAS

LUCRATIVA

www.marketmed.com.br



TÓPICOS
MARKETING DIGITAL NA ÁREA DA SAÚDE: 
CONQUISTANDO MAIS PACIENTES

1. Introdução  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

2. Fim do “boca a boca”?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

3. Oportunidades   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

4. Sua correta divulgação seguindo as regras do CFM  . . .  7

REDES SOCIAIS
NA ÁREA DA SAÚDE

5. Facebook para Médicos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

5.1. Criando uma página com perfil médico

5.2. Descrição: Seja direto!

5.3. Botão de chamada

5.4. Conteúdo das Postagens: Divulgue o que o seu público quer ver

6. Instagram para Médicos   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

6.1. Perfil Pessoal X Perfil Comercial

6.2. Uma bio bem trabalhada: Transforme minutos em segundos

6.3. Postagens: Seja interessante!

6.4. Stories: Utilizando da forma correta



MARKETING 
DIGITAL NA 
ÁREA DA SAÚDE: 
CONQUISTANDO 
MAIS PACIENTES



4

01
Há 12 anos, eu era apenas mais um usuário maravilhado com as 

possibilidades que as redes sociais ofereciam como entretenimento. Hoje 

deixei de ser esse usuário e passei a entender como esse meio pode ajudar a 

alavancar um empreendimento, principalmente com foco na área da saúde 

— clínicas, hospitais, consultórios.

Neste e-book, você encontrará conteúdo extremamente valioso e direto. É 

um resumo do que precisa saber para entrar nas redes sociais — Facebook 

e Instagram — da forma correta e passar a utilizar essas ferramentas para 

aumentar consideravelmente o seu volume de pacientes.

Aqui você vai encontrar tópicos que não estão em nenhum material 

disponível na internet, visto que hoje existe uma grande quantidade 

de conteúdo de marketing digital de forma genérica, sem foco na área 

médica. Por isso, use este e-book como um guia. Ele vai lhe mostrar o passo 

a passo da parte técnica e com uma visão de marketing para alavancar o 

seu negócio.

Faça bom proveito!

Introdução
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Ninguém usa mais a boca.

A divulgação via “boca a boca” para serviços médicos, em geral, sempre 

funcionou muito bem até determinada época. Porém, as coisas mudaram e 

se atualizaram. E, acredite, mudaram para melhor.

Hoje, as ferramentas digitais não são apenas mais uma opção para os 

consultórios médicos, clínicas e hospitais, mas, sim, uma necessidade. 

Existem clínicas que não estariam de portas abertas hoje se não tivessem 

se divulgado nas redes sociais e nas ferramentas de busca. Médicos não 

teriam metade do volume de pacientes se não fosse pelo uso correto do 

Instagram, por exemplo.

Como especialista em marketing médico, já vi o crescimento exponencial 

de pacientes em diversas clínicas e consultórios, aplicando métodos 

digitais eficientes nas redes sociais. Resultados que o “boca a boca” jamais 

alcançaria. Sendo assim, entender que a era digital já não é mais o futuro, 

mas, sim, o presente, é um grande passo para alavancar o seu negócio.

Finalmente, trabalhar os novos métodos de divulgação e definir quais são 

as melhores ferramentas para o seu modelo de negócio é apenas uma parte 

do processo. É necessário saber usar cada uma delas da forma correta.

Fim do “boca a boca”?
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“O senhor está deixando seus pacientes na mão dos seus concorrentes”.
Essa foi a frase mais falada por mim para os médicos e administradores 
que me procuraram nos últimos anos. E, com certeza, ainda terei que falar 
muitas vezes.

Imagina você, doutor, administrador ou sócio: um “shopping médico” 
cheio de opções — clínicas populares, consultórios particulares, hospitais, 
centros médicos. Todos oferecendo seus serviços de forma igualmente 
competente. Agora, me responda: Quais desses estabelecimentos vão 
atrair maior quantidade de pacientes? A resposta é simples: serão aqueles 
que apresentarem a melhor vitrine. 

Não digo “vitrine” no sentido de ter a melhor fachada ou tamanho físico. 
Mas, sim, no sentido de dar visibilidade ao seu consultório ou clínica 
usando as redes sociais. Isso é essencial para ativar o interesse das pessoas 
e influenciar na escolha.

Um marketing digital planejado e bem elaborado torna a sua vitrine 
atrativa e eficiente na captação de novos pacientes. Por outro lado, não 
ter um marketing ou ter de forma mal trabalhada, torna a sua visibilidade 
negativa ou nula. As pessoas não vão te notar.

Sendo assim, não espere se sentir ameaçado pela abertura de um novo 
consultório ou clínica concorrente na frente do seu negócio para começar a 
investir na área digital.

Finalmente, entenda de uma vez por todas: as oportunidades multiplicam-
se à medida que são agarradas.

Oportunidades
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A divulgação na área médica tem um viés, diferente da divulgação de um 
produto ou de um serviço qualquer. Além de respeitar os critérios regidos 
pelas redes sociais, é necessário seguir as regras impostas também pelo 
Conselho Federal de Medicina, CFM.

No entanto, em 20/09/2019, foi sancionada a nova Lei da Liberdade 
Econômica, que flexibilizou uma série de outras leis, com o objetivo de reduzir 
a burocracia para empresários, estimular o empreendedorismo e gerar mais 
empregos. Isso impactou na divulgação de serviços ligados à área da saúde.

Em outras palavras, a nova lei seria uma espécie de mola propulsora da 
economia do novo Governo Federal. Entretanto, a nova Lei 13.874/2019, 
oriunda da Medida Provisória (MP) 881, está criando um debate no setor 
de saúde, no sentido de se considerar que os médicos não estariam mais 
subordinados às normas específicas sobre publicidade na área médica, em 
especial, a Resolução CFM 1974/11.

Em suma, a nova Lei de Liberdade Econômica poderá provocar um efeito 
colateral no sentido de corroborar a formação de um novo paradigma 
em relação à publicidade e ao marketing na área médica, ainda que haja 
o entendimento de que a regulamentação do CFM prevaleça sobre essa 
lei. É inconteste que se trouxe à tona a discussão sobre a livre concorrência 
e a atuação no mercado em contraponto à ética, à moralidade e à 
responsabilidade do profissional em relação aos seus atos na área de 
comunicação e o seu dever profissional de garantir a vida e a saúde de seus 
pacientes. Com isso, o paciente, aquele que deve ser o alvo de toda atenção 
do médico, ganha.

Sua correta divulgação 
seguindo as regras do CFM



REDES
SOCIAIS
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5.1 Criando uma página com perfil médico

Para a divulgação no Facebook, o usuário precisa ter um conta na 
plataforma e criar uma página vinculada a essa conta, que passa a ser 
o perfil administrador da página. A criação da página é um processo 
simples e rápido. A parte mais trabalhosa — e importante — é a sua 
estrutura. Sobretudo, a sua página deve apresentar:

Se ainda não tem, crie.

Ao olharem qualquer postagem sua, os seus seguidores devem, 
antes mesmo de ler o conteúdo, saber que ele foi postado por você. 
Isso significa que a cor, o layout, a fonte e os detalhes da arte (seja 
imagem ou vídeo) precisam ser padronizados, e, de preferência, 
esteticamente bonitos.

É o “filet mignon” da sua página. 

A capa é a parte mais atraente da sua página. Quem visitar sua 
fanpage será impactado de cara, positiva ou negativamente.

I D E N T I D A D E  V I S U A L

C A P A  P R I N C I P A L

Facebook para médicos
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Logo, informações importantes, como seu contato, WhatsApp 
e endereço, devem estar presentes, porém, não em destaque. O 
usuário do Facebook quer, primeiramente, saber o que você faz e se 
vai resolver o seu problema. Havendo interesse, as informações para 
contato são imprescindíveis e fáceis de acessar.

Note como uma capa pode ter informações importantes, e ao 
mesmo tempo, ser atrativa:

Perceba que a capa acima, elaborada por mim e utilizada no perfil 
de um cliente, apresenta todas as informações de contato, como o 
número de telefone e o WhatsApp, e, ao mesmo tempo, deixa claro 
o que a clínica oferece. Está atrativa aos olhos do visitante.

Finalmente, é imprescindível que sua capa seja responsiva. Ou 
seja, ela deve servir tanto para quem navega pelo celular (mobile), 
quanto para os que navegam no computador (desktop), sem que 
haja corte ou desconfiguração em qualquer uma das situações.
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Existe um molde já formatado para deixar a sua capa responsiva. 
Mande um e-mail para bernardo@marketmed.com.br com a 
descrição do assunto como “Arquivo de Capa – Seu nome” e solicite 
gratuitamente. 

5.2 Descrição: Seja direto!

Todas as páginas criadas no Facebook oferecem a inclusão de uma breve 
descrição. Ou seja, um resumo do que se trata a página. 

Como já dito, é apenas um resumo. Por isso, seja objetivo(a)! 80% 
dos leitores no Facebook não passam do primeiro parágrafo, seja em 
uma postagem ou em uma descrição de página. Isso quer dizer que as 
informações mais importantes e relevantes devem constar no parágrafo 
inicial da sua descrição.

Sendo assim, mostre por que a sua consulta é importante/necessária e o 
motivo para as pessoas agendarem com você. Por isso, inclua no primeiro 
— e mais importante — parágrafo o que você oferece criando um breve 
resumo do seu currículo/história. Não passe de 4 linhas.

Por fim, um poderoso copywriting - estratégia de produção de conteúdo 
focada em convencer o leitor a realizar uma ação – faz toda a diferença na 
hora de impactar seus futuros e atuais seguidores. Abaixo, um exemplo de 
descrição enxuta, direta e eficiente de um dos nossos clientes:
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5.3 Botão de chamada

Toda a página criada no Facebook disponibiliza a função de botão de 
chamada, que nada mais é que um botão que você vai definir o lead que 
deseja receber quando um usuário clica nele. (Lead = conduzir o usuário). 

Sendo assim, você pode criar um botão de chamada no qual você direciona 
o usuário a um dos leads abaixo:

1. Marcação de consulta - Entrar em contato com você via Messenger ou 
WhatsApp, E-mail, Telefone ou Site. – É nesse que vamos focar.

2. Fazer compras – Utilizado para e-commerces.
3. Fazer pedidos de comida – Utilizado no ramo alimentício e de entregas.
4. Fazer reservas – Utilizado no ramo de hotelaria, principalmente.

Na área da saúde, devemos focar apenas no botão do item 1. Lembre-se: 
o seu cliente deve ter a melhor experiência quando clicar no botão. Ele está 
altamente interessado nos seus serviços e não pode se frustrar. 

Sendo assim, antes de direcionar o usuário para o WhatsApp (mais 
recomendado), Messenger do Facebook, e-mail ou telefone, tenha um 
atendimento rápido e eficiente e esteja sempre disponível para responder 
de forma educada e solícita. Contrate alguém com essas características. 

Observação: Para usar o WhatsApp no botão de direcionamento, é preciso 
ter instalado no celular do consultório ou da clínica o WhatsApp Business, 
que é fácil de instalar e configurar. Caso tenha qualquer dúvida, basta 
entrar no suporte do aplicativo pelo link: https://faq.whatsapp.com

Resumindo: As pessoas que clicam no botão de uma página fazem parte 
um público altamente interessado no serviço oferecido. Não deixe esse lead 
escapar por falta de agilidade ou comunicação. Veja abaixo um exemplo de 
botão de direcionamento: 

https://faq.whatsapp.com/
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5.4 Conteúdo das postagens: Divulgue o que o
    seu público quer ver

Quando falamos em criar uma página no Facebook focando a área da 
saúde, muitos médicos e administradores de clínica já pensam no que 
podem usar como conteúdo, acreditando saber o que é interessante de se 
postar.

Consequentemente, 95% dos clientes com quem trabalhei pensam em 
abordar assuntos técnicos.

“Podemos criar um post falando sobre ponte aorto-coronária que usa 
uma parte da veia safena da perna para desviar sangue da aorta para 
as artérias coronárias.” – me disse um cliente cardiologista. 

Pensa comigo: Será que é isso que as pessoas no Facebook querem saber 
quando seguem um cardiologista? Será que esse conteúdo é, de fato, 
interessante a ponto de atrair mais engajamento na página? 

Eu e grande parte da audiência do Facebook não nos interessaríamos por 
esse assunto. Provavelmente outros médicos da área, mas não pacientes.

É importante você entender que as pessoas querem conteúdos claros e 
objetivos, que despertem a sua curiosidade, atendam a seus interesses e, 
principalmente, que possam ajudar em determinado problema.  

Antes de pensar em um conteúdo, faça as seguintes perguntas: 

• Esse conteúdo agrega ao meu público?

• Existe uma aproximação com a página e o leitor?

• Estou ajudando de alguma forma o leitor?
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Lembre-se: Tenha empatia. Coloque-se no lugar no seu público e pense 
se ele gostaria de ler sua próxima postagem. Você, mais do que ninguém, 
conhece as principais dores e dúvidas do seu alvo. 

Seguindo essas dicas, certamente, o engajamento com o seu conteúdo será 
infinitamente maior do que se fosse apenas um post falando sobre “ponte 
de safena” de forma técnica, além de passar mais credibilidade para o 
médico.

Finalmente, enfatizo que aproximar a sua página ao usuário do Facebook – 
ou qualquer outra rede social que envolva relacionamento – alavanca a sua 
credibilidade e o destaca de outros profissionais da mesma área. 

Além disso, lembre-se dessa informação extremamente importante:

CRIE CONTEÚDO DE QUALIDADE E COM CONSTÂNCIA

Recomendamos de 3 a 5 posts por semana, ou seja, alimente sua página 
com frequência e deixe-a interessante a ponto do seu seguidor querer 
sempre saber qual será o próximo post.
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6.1 Perfil Pessoal X Perfil Comercial

Antes de entender a dinâmica do Instagram, você precisa saber a diferença 
de um perfil pessoal do comercial.

Primeiramente, um perfil pessoal é usado por pessoas que usam a 
plataforma para entretenimento. Nesse caso, muitas funções não estão 
disponíveis, como métricas diárias, informações de alcance, impressões, 
atividades dos seguidores, entre outros indicadores importantes para quem 
vende um produto ou serviço.

Por outro lado, um perfil comercial oferece métricas que ajudam você a 
entender melhor a sua audiência, inserir botões interativos e promover seus 
posts, além de fornecer dados extremamente importantes. São eles:

• Alcance: número de contas únicas que viram seu post;

• Impressões: total de views da postagem;

• Atividades dos seguidores: média de vezes que seus seguidores acessam 
o Instagram em um dia;

• Visualizações de vídeos: número de vezes que seu vídeo foi visto. A 
métrica considera replays de mais de 3 segundos;

• Cliques: número de usuários que acessaram o link da bio (o próximo 

Instagram para médicos
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subitem vai falar o que é e como deve ser a bio do seu perfil);

• Postagens Salvas: número de usuários que salvaram um post seu;

• Respostas: dado específico do stories que mostra quantas pessoas 
viram o vídeo e enviaram um direct de lá;

• Saídas: outro dado específico para stories que mostra quantas vezes um 
seguidor foi de um de seus stories para o de outro perfil;

• Dados demográficos: gênero, idade, país e cidade dos seus seguidores.

Para transformar o seu perfil pessoal em comercial, siga as etapas a seguir:

1. Acesse as configurações do seu perfil no Instagram;

2. Toque em “Conta”;

3. Toque em “Mudar para conta profissional”;

4. Escolha a opção que melhor descreva o seu serviço;

5. Selecione uma categoria que descreva o que você faz (não se preocupe 
caso não tenha exatamente a opção do que você faz, escolha algo 
próximo);

6. Escolha as opções de exibição do perfil;

7. Se o perfil pessoal estiver privado, autorize a conta se tornar pública;

8. Seu perfil comercial no Instagram foi criado com sucesso.

Sendo assim, você, médico ou administrador, deve usar o seu perfil de 
forma profissional. Você não está ali por entretenimento, mas, sim, para se 
promover.

Mais à frente entenderemos, no subitem mais importante deste e-book 
(2.3), como você deve promover a sua clínica ou consultório. Porém, não 
pule o próximo subitem, ele é extremamente valioso para deixar o seu perfil 
rentável. 
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6.2 Uma bio bem trabalhada: Transforme minutos 
    em segundos

A bio é a primeira informação que as pessoas verão ao entrar no seu perfil 
do Instagram. É a parte mais importante, visualmente falando. É o “filé 
mignon” da sua conta, assim como a capa da sua página no Facebook. Por 
isso, pense com calma e aproveite os 150 caracteres que a plataforma lhe 
permite usar nessa área.

Sendo assim, seja direto. Ninguém quer saber o seu signo, o seu time ou 
hobby. Por isso, use esse espaço valioso para criar uma headline (título) 
forte, que chame atenção e gere curiosidade em quem leu a ponto de o 
usuário querer ver as suas publicações depois. 

Dessa forma, use frases de gatilho para gerar entusiasmo em quem leu. 
Abaixo, um exemplo de uma bio bem estruturada:

A bio deve ser direta. Mostrar soluções e o que você pode agregar aos seus seguidores. 
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Perceba que todas as informações necessárias estão presentes. Vamos 
analisar cada uma delas: 

“Um novo conceito de casa de repouso.”

Chamada direta. Quem entrou no perfil entendeu rapidamente do que se 
trata o perfil: uma casa de repouso. 

“Estrutura 100% Horizontal | Atendimento Acolhedor | Oferecemos 
serviços HomeCare 24h”

E assim a bio do perfil transformou minutos em segundos. Esses 3 pontos 
são os chamarizes mais fortes da casa. Sabemos disso pois escutamos os 
clientes e entendemos suas ‘dores’ e objeções. 

“Saiba mais.”

Apontando para um link. O link direciona para uma página com outros 
links, entre eles, o site. Dica: utilize o linktree (https://linktree.com.br/site) 
caso precisa adicionar mais de um link em sua bio. 

Pronto. A bio é direta, deixa claro o que a empresa oferece e utiliza 
elementos que aproximam o seguidor. É música para quem procura por 
serviço de casas de repouso. 

Resumindo: Tome um tempo e pense bem no que incluir nessa parte. 
Pense como um possível seguidor seu. O que ele quer ver? O que chamaria 
a atenção dele? O que despertaria sua curiosidade? Uma bio bem 
trabalhada muda completamente a forma como as pessoas vão enxergar 
você ou sua clínica no Instagram.
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6.3 Postagens: Seja interessante!

Seja interessante! Essa é a melhor dica que um profissional de marketing 
digital pode dar para quem quer um perfil engajado nas redes sociais. 

Pare, e pense: Você segue o perfil da Brastemp no seu Instagram pessoal? 
Ou da LG? Ou qualquer outra marca que você costuma utilizar os produtos 
no seu dia a dia?

Certamente não. E o motivo é simples: as pessoas não querem ser 
impactadas por conteúdo comercial o tempo todo. Elas procuram, 
basicamente, por 2 tipos de conteúdo:

• SOLUÇÕES DE PROBLEMAS QUE COSTUMAM TER 

Seja algo estético, crônico ou uma simples dica que vá ajudar a resolver 
determinado problema.

Portanto, seja objetivo na chamada da imagem ou do vídeo que vai para o 
seu feed. 

Por exemplo, se você é um ortopedista com foco em medicina esportiva, 
que pode dar dicas sobre como prevenir certas contusões para atletas, 
a sua chamada (chamada é o que está escrito na imagem postada) deve 
deixar claro qual é o problema que você vai ajudar a resolver: 

“Você, atleta: Já imaginou uma vida com menos contusões?”

Note que a chamada gera curiosidade para quem costuma ter esse tipo de 
problema, já que você ativou um gatilho importante no leitor, o de poder 
solucionar algo que o incomoda constantemente. solucionar algo que o 
incomoda constantemente.
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Veja o exemplo de um cliente:

Problema: Tempo

Solução: “Que tal domingo?” 

O leitor que não tem tempo para fazer seus exames de rotina com certeza 
vai parar e ler a legenda. Bingo!

Post com chamada direta e persuasiva.
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• PESSOAS

Os usuários do Instagram querem ver seu rosto e ouvir sua voz, ou seja, 
querem ver pessoas, não produtos ou serviços.

Analise os perfis de médicos e clínicas com alto engajamento. Repare 
que a maior parte do seu conteúdo cria uma interpessoalidade com seus 
seguidores. As postagens não são apenas diretas e comerciais, mas, sim, em 
maioria, são vídeos do próprio médico ou uma imagem com uma chamada 
forte e uma legenda redigida em primeira pessoa, criando aproximação 
com o leitor.

Eu sei que muitos que estão lendo esse material têm um certo bloqueio em 
aparecer na frente de câmeras. Por isso, aqui vai uma dica: crie conteúdo 
em imagem, mas com uma legenda caprichada. Fale com o leitor, e não 
para o leitor. Crie aproximação.

Sobretudo, crie conteúdo de qualidade e de forma constante, ninguém 
resiste a um bom conteúdo. Não poste como um vendedor, o Instagram não 
é sobre você, é sobre o outro, lembre-se que as pessoas não veem um jogo 
de futebol esperando o show do intervalo. 

Finalmente, utilize esses 2 valiosos critérios para engajar seu perfil e criar 
a sua audiência. Você deve entender que um perfil com conteúdo atrativo 
e que gere interesse no seu público torna-se um perfil extremamente 
rentável.
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6.4 Story: Utilizando da forma correta

Chegamos na segunda parte mais importante do tópico “Instagram para 
médicos”.Antes de mais nada, vamos definir de forma rápida e do ponto 
de vista do marketing o que é feed e story, para não haver confusão e você 
finalmente utilizar cada um deles da forma correta. 

Feed: Diz o que você faz. Isso quer dizer que uma pessoa, ao olhar 
rapidamente o seu feed, precisa entender, quase que imediatamente, qual 
a sua especialidade, sem a necessidade de clicar em uma imagem e ler a 
legenda.

Story: Diz quem você é. O story é o principal responsável por criar a 
aproximação com os seus atuais e futuros seguidores. E como já dito 
anteriormente, a aproximação é extremamente importante para ter um 
perfil com audiência relevante. 

Logo, o story é o seu “agora”, o que você está passando em um determinado 
momento do dia. E por qual motivo ele é essencial para aproximar você do 
seu público?

Destacamos no tópico 6.3 a seguinte afirmação: “Não poste como um 
vendedor, a internet não é sobre você, é sobre o outro.” E é justamente isso 
que o story faz. Ele torna o seu perfil mais real, ele mostra quem é você no 
seu dia a dia, é isso o que as pessoas gostam de ver e de interagir. 

Por isso, quanto mais stories você fizer, mais relevante se tornará o seu 
perfil. Porém, certamente já passa pela sua cabeça que você não tem 
tempo e nem paciência de ficar se filmando ou criando conteúdo todos os 
dias para nunca deixar o seu perfil sem story. Certo? Eu conheço médicos e 
sei que a maioria pensa assim, mas é preciso se esforçar.

Existe uma técnica simples e que costuma gerar excelentes resultados: a de 
criar “perguntas” no seu story todos os dias. Dessa forma, você não tem o 
trabalho diário de se filmar para criar conteúdo. É simples. Caso não saiba 
como abrir uma caixa de pergunta, siga o passo a passo abaixo.
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Abra o seu aplicativo e clique na 

câmera que aparece na parte 

superior, do lado esquerdo, como 

mostra a imagem ao lado.

A sua câmera vai abrir no 

aplicativo.

PASSO 1

Agora, com a câmera aberta, você 

deve tirar uma foto “preta” (não 

recomendo) ou escolher uma imagem 

do seu rolo da câmera. Para isso, 

basta arrastar o dedo de baixo para 

cima na tela que vai aparecer a 

imagem da biblioteca de fotos do seu 

aparelho. Selecione uma imagem.

Feito isso, arraste novamente a tela 

com o dedo no sentido de baixo para 

cima e vá em “Perguntas”.

PASSO 2
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Centralize a caixa de pergunta 

e escreva nela, como por 

exemplo: “Tire suas dúvidas” e 

publique no seu story tocando 

em “Seus stories” na parte 

inferior, do lado esquerdo.

PASSO 3

Sua caixa de perguntas será publicada 

e seus seguidores poderão interagir 

com você fazendo perguntas entre 

as quais você poderá selecionar 

qual responder e como responder 

- escrevendo ou fazendo um vídeo 

explicando. 

Lembre-se que existem informações 

que só podem ser dadas 

mediante consulta.

PASSO 4
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Abrir caixa de perguntas facilita a geração de conteúdo sem a necessidade 
de você ter um designer sempre à disposição. Além disso, essa técnica cria 
uma importante aproximação com o seu público e passa credibilidade ao 
perfil, o que faz as pessoas o conhecerem e confiarem no seu trabalho. 

Talvez você esteja pensando: Mas, se eu não tiver audiência, não terei 
quase nenhuma ou nenhuma pergunta. 

Sim. Sem audiência e com poucos seguidores, essa possibilidade existe. 
Mas, como já pontuado anteriormente, ninguém resiste a um bom 
conteúdo. Por isso, apenas abrir caixas de perguntas — entre outras 
ferramentas de engajamento que o story oferece — não vai deixar o seu 
perfil com um alto engajamento, isso é apenas uma técnica. O resultado 
é consequência de um mix de conteúdo relevante no seu feed, uma bio 
chamativa e stories constantes. 

Existem formas pagas de fazer o seu perfil ter mais audiência através 
de campanhas segmentadas no Instagram Ads (através de geração de 
tráfego, reconhecimento de marca, entre outros objetivos que a plataforma 
oferece). Porém, não se iluda. Campanhas patrocinadas funcionam 
extremamente bem para perfis “redondos”, ou seja, atrativos para quem for 
impactado. 

Enfim, queria enfatizar nesse subtópico algo que vale para todos os outros 
tópicos: ter uma rede social rentável e que alavanque o seu consultório 
ou clínica depende de um processo que envolve paciência e repetição. 
Portanto, qualquer dica que eu der aqui vai depender exclusivamente da 
sua paciência em repetir os processos quantas vezes forem necessários. 

OS FRUTOS DE TER UM PERFIL ALTAMENTE 
ENGAJADO, NO ATUAL MOMENTO EM QUE 
VIVEMOS, É ALGO VALIOSO COMO OURO EM 
PÓ, POIS VOCÊ TERÁ UMA FERRAMENTA DE 
DIVULGAÇÃO POTENTE E GRATUITA.
VALE A PENA CADA ESFORÇO. 
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