
Marketing para especialistas: 
como usar a Internet para 
alavancar o seu consultório



1| Como encontrar as suas oportunidades 

2| Como implementar sua estratégia de 
Marketing 



antes de começar...

Que resultados você espera 
fazendo marketing para o 

consultório?



Qual o seu 
objetivo na 
Internet?

● Atrair mais pacientes?

● Melhorar imagem e prestígio 

profissional? 

● Fidelizar pacientes que já tem?



Hora de buscar 
oportunidades!



Qual o perfil 
do seu 
consultório?

● Atributos profissionais; 

● Localização;

● Facilidades;

● Preço;

● Tratamentos;

● Áreas de atuação;

● Outras vantagens competitivas.



Qual o perfil 
de seus 
pacientes?

● O que priorizam ao buscar um 

profissional na sua área.

●  Onde consomem informação.

● Quem influencia suas escolhas 

quando o assunto é saúde.



Como se 
posiciona a 
concorrência?

● Google: “especialidade + cidade”.

● Canais e formas de comunicação.

● Perfil na Doctoralia/ Avaliação 

dos pacientes 

● Valor das consultas e convênios 

atendidos.

● Experiência.



Como se 
posiciona a 
concorrência?



Chegando às conclusões!



?



Forças 
fatores internos 

Ex.:  localização do 

consultório.



Fraquezas 

fatores internos 

Ex.: falta de equipe para 

atender o paciente.

Forças 
fatores internos 

Ex.:  localização do 

consultório.



Oportunidades 
fatores externos 

Ex.: aumento de 

gastos em saúde.



Ameaças 
fatores externos 

Ex.: muita concorrência 

na região. 

Oportunidades 
fatores externos 

Ex.: aumento de 

gastos em saúde.



Ameaças 
fatores externos 

Ex.: muita concorrência 

na região. 

Oportunidades 
fatores externos 

Ex.: aumento de 

gastos em saúde.

Fraquezas 

fatores internos 

Ex.: falta de equipe para 

atender o paciente.

Forças 
fatores internos 

Ex.:  localização do 

consultório.



Seu 
diagnóstico



Exemplo | Você notou que tem boa reputação 

na Internet com as opiniões que recebe no seu 

perfil na Doctoralia e reviews em online.

Ação! Mostre no site, assinatura de e-mail, 

materiais promocionais e promova a visibilidade 

do perfil. Crie vídeos com depoimentos de 

pacientes.

Na prática!



Transformando 
oportunidades em uma 
estratégia de marketing!



Crie sua estratégia 
respondendo a 3 perguntas:



1| O que?



1| O que?

2| Onde?



1| O que?

2| Onde?

3| Como?



● Quem é você?

● O que dizem - opiniões de pacientes?

● Que conteúdo de interesse você gera? 

● Como entrar contato/ marcar consulta?

1| O que



1| O que



1| O que



1| O que



● Site?

● Whatsapp?

● Doctoralia?

● Redes sociais?

● E-mail?

● Google?

● Blog?

2| Onde



2| Onde



2| Onde



2| Onde



2| Onde



2| Onde



● Palavras-chave?

● SEO

● Backlinks - você em sites parceiros?

● Plataformas especializadas?

● Publicidade?

3| Como



3| Como



3| Como



3| Como
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oNão esqueça de 
estabelecer suas 
metas!



Obrigada!
Canais para especialistas

https://www.facebook.com/DoctoraliaEspecialistas/
https://blog.doctoralia.com.br
https://academy.doctoralia.com.br

