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Como funciona?

2Kit de Marketing para Profissionais de Saúde

Neste Kit de Marketing você encontrará materiais para promover seu trabalho e melhorar a 
comunicação com os pacientes. Veja como é fácil personalizar os materiais com sua 
identidade:

Escolha o material que deseja editar e clique em 

"Baixe Aqui".
1

Faça o download do documento no formato PDF. 
* O modo apenas "Visualização" não permite edições, por isso, 

certifique-se de concluir o download.

2

Personalize as informações marcadas com um 

asterisco*, como nome do paciente, seu consultório, etc.
3

Pronto, basta imprimir :)4



O que você irá encontrar

3

Certificado de 
visitas: 

Se você tem crianças entre seus 

pacientes, mostre a elas como cada 

visita ao seu consultório é importante! 

Incentive-as com este certificado!

Suporte de balcão para a 
marcação de consultas:

Recorde os pacientes de deixar a 

próxima consulta marcada com 

antecedência e assim cuidarem da 

saúde com regularidade.

Cartaz de 
opinião:

Lembre seus pacientes de deixar uma 

opinião sobre você. Além de melhorar 

suas reputação na Internet, é uma 

ótima ferramenta para atrair e ajudar 

novos pacientes.
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O que você irá encontrar

5

Cartão de 
aniversário: 

Lembre-se também das datas 

especiais. Aproveite a oportunidade 

para fidelizar um paciente atual e 

inclusive manter contato com 

pacientes antigos.

Cartaz 
de saúde:

Aportar informação e conhecimento aos 

pacientes é uma ótima maneira para 

torná-los mais conscientes sobre a saúde. 

Personalize mensagens relacionadas a sua 

especialidade, inclua em seu consultório, 

redes sociais e e-mails. 

Banco de 
imagens:

Uma seleção de fotos gratuitas dos 

melhores bancos de imagem para 

você usar em posts nas redes sociais, 

site, newsletters e outras 

comunicações com pacientes. 
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Materiais de Marketing



Baixe 
aqui

Tem 
dúvidas?

Clique 
aqui!

https://www.dropbox.com/s/wiu0b1gqbox98wh/corporate-diploma-editable.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wiu0b1gqbox98wh/corporate-diploma-editable.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wiu0b1gqbox98wh/corporate-diploma-editable.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wiu0b1gqbox98wh/corporate-diploma-editable.pdf?dl=0


Baixe 
aqui

Tem 
dúvidas?

Clique 
aqui!

https://www.dropbox.com/s/s8kpq81e1iwpy80/flyer-new-appointment-editable.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s8kpq81e1iwpy80/flyer-new-appointment-editable.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s8kpq81e1iwpy80/flyer-new-appointment-editable.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s8kpq81e1iwpy80/flyer-new-appointment-editable.pdf?dl=0


Baixe 
aqui

Tem 
dúvidas?

Clique 
aqui!

https://www.dropbox.com/s/sd2yf5fsamk1lne/poster-leave-a-review.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sd2yf5fsamk1lne/poster-leave-a-review.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sd2yf5fsamk1lne/poster-leave-a-review.pdf?dl=0


Baixe 
aqui

Tem 
dúvidas?

Clique 
aqui!

https://www.dropbox.com/s/rtuonimb2lrf473/birthday-card-editable.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rtuonimb2lrf473/birthday-card-editable.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rtuonimb2lrf473/birthday-card-editable.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rtuonimb2lrf473/birthday-card-editable.pdf?dl=0


Baixe 
aqui

Tem 
dúvidas?

Clique 
aqui!

https://www.dropbox.com/s/mipjzpzcbwr8e0m/poster-curiosities-editable-generic.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mipjzpzcbwr8e0m/poster-curiosities-editable-generic.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mipjzpzcbwr8e0m/poster-curiosities-editable-generic.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mipjzpzcbwr8e0m/poster-curiosities-editable-generic.pdf?dl=0


Imagens grátis



Como funciona?

2Kit de marketing para consultórios

As imagens disponíveis neste material são parte de um trabalho de curadoria de conteúdo realizado pela 

Doctoralia em bancos de imagem com livre direito de uso. As imagens não necessitam de licença 

exclusiva, mas devem conter os créditos do fotógrafo e do respectivo site. 

Exemplo

Para fazer o download, basta clicar na foto desejada e copiar o link de descarga.

Caso tenha qualquer dúvida sobre as aplicações das imagens, você pode consultar os termos de uso 

apresentado pelas  plataformas que utilizamos como referência:
● Burst - termos de Uso

● Unsplash - Termo de uso

● Pixabay - FAQ

● Pexels - Licença de uso

https://drive.google.com/file/d/1gOQEYm2WMooabUlPgA-Md3xgHDyHXKwf/view?usp=sharing
https://burst.shopify.com/legal/terms
https://unsplash.com/license
https://pixabay.com/en/blog/posts/public-domain-images-what-is-allowed-and-what-is-4/
https://www.pexels.com/photo-license/


Imagens disponíveis: 
clique sob a imagem para obter o link de download

Foto: Free Jumbo, Pexels

Foto: Bonnie Kittle, Unsplash

Foto: Nathan Anderson, Unsplash

Foto: Free stocks.org, Pexels

Foto: Aaron Cabrera, Pixabay

Foto: Free stocks.org, Unsplash

Foto:  Foodie Factor, Pexels

Foto: Nicole De Khors, Burst Shopify

Foto: Eye for Ebony, Unsplash

https://unsplash.com/photos/OWi1sIWiCAI
https://unsplash.com/photos/xTedodxYTuQ
https://www.pexels.com/photo/appetizer-avocado-bread-breakfast-566566/
https://www.pexels.com/photo/bright-citrus-close-up-color-370014/
https://www.pexels.com/photo/tomatoes-carrots-and-radish-on-the-top-of-the-table-196643/
https://unsplash.com/photos/-f7bKsvOgwU
https://unsplash.com/photos/J3Xjyg5m8kY
https://pixabay.com/es/ni%C3%B1o-linda-peque%C3%B1o-inocencia-3238427/
https://burst.shopify.com/photos/aged-couple-hands


Imagens disponíveis: 
clique sob a imagem para obter o link de download

Foto: Sarah Pflug, Burst Shopify

Foto: C_Scott, Pixabay

Foto: Mizianitka, Pixabay

Foto: Matthew Henry, Burst Shopify

Foto: Sarah Pflug, Burst Shopify

Foto: Dora Mitsonia, Free Images

Foto:  Megan Hodges, Unsplash

Foto: Shopify, para Burst Shopify

Foto: Brybs, Free Images

https://pixabay.com/es/mujer-chica-bella-leer-sue%C3%B1o-2197947/
https://burst.shopify.com/photos/woman-relaxes-on-hotel-bed
https://burst.shopify.com/photos/athlete-stretches
https://pt.freeimages.com/photo/classical-spectacle-on-eye-chart-1413810
https://pt.freeimages.com/photo/pills-4-1329602
https://burst.shopify.com/photos/splashy-hand-cleaning
https://unsplash.com/photos/xMh_ww8HN_Q
https://pixabay.com/es/salud-cura-vitaminas-tabletas-621351/
https://burst.shopify.com/photos/stretching-before-a-jog


Imagens disponíveis: 
clique sob a imagem para obter o link de download

Foto: Pixabay

Foto: Rawpixel, Unsplash

Foto: Lotte Meijer, Unsplash

Foto: Nicole De Khors, Burst Shopify

Foto: Emily Sea, Unsplash

Imagem: Ken Treloar, Unsplash

Foto: Stefan Steinbauer, Unsplash

Foto: Mojpe, Pixabay

Foto: Pixabay

https://unsplash.com/photos/idyz-Cd_OIY
https://burst.shopify.com/photos/contact-us-flatlay
https://unsplash.com/photos/coiWR0gT8Cw
https://unsplash.com/photos/ULz8ELesYBM
https://pixabay.com/es/mujer-golpe-soplado-la-nariz-698988/
https://www.pexels.com/photo/white-heart-shape-on-human-skin-161608/
https://www.pexels.com/photo/adult-attractive-beautiful-blur-413726/
https://unsplash.com/photos/pFoA5Pphb-Q
https://unsplash.com/photos/hXOiVghYBNc


Obrigad@!
Para entrar em contato, escreva para news@doctoralia.com

Outros canais para especialistas:

mailto:news@doctoralia.com

