
DEBATE – MARKETING PESSOAL E REDES SOCIAIS 

 

Estar presente na internet hoje é praticamente uma necessidade para qualquer 

profissional que pretende divulgar seu trabalho. Para os profissionais da saúde esse 

universo ainda é um terreno delicado, visto que é preciso cautela para saber se divulgar 

sem ferir conceitos básicos da ética.  

A internet é hoje a melhor maneira de se comunicar com seus clientes, novos e 

antigos, e de moldar a sua carreira profissional da melhor maneira possível. As mídias 

sociais podem ser uma excelente oportunidade de negócios para empresas e pessoas. 

Usando de forma inteligente as técnicas adequadas de comunicação para se dirigir aos 

públicos desejados, você pode construir rapidamente, e consolidar ao longo do tempo, 

uma reputação de competência e expertise em praticamente qualquer área de 

conhecimento. 

Os fatores-chaves para o sucesso de um projeto de marketing pessoal e 

profissional na internet podem ser agrupados em duas áreas-chaves: valores e mídias. 

Devemos nos atentar para o fato de que existem alguns princípios éticos para 

profissionais e instituições da saúde utilizarem as mídias da melhor maneira, e sem a 

possibilidade de prejudicar algum paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antes de começar, você sabe dizer a diferença de 

paciente e cliente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACIENTE
• "Paciente é aquele que espera, ou seja, que deve ter paciência e esperar 

por ações e intervenções dos profissionais de saúde. Muitas vezes, a 

demora para ser atendido é tão grande que haja paciência". SAITO, at 

al. 2013. 

• "Pessoa em busca de paz". CARRÉR, 2017.

CLIENTE
• "Denotação atual, a forma mais moderna de se denominar a pessoa que 

utiliza o serviço de saúde" SAITO, at al 2013. 

• "Cliente é aquele que usa um serviço ou mercadoria pela qual pagou. 

Independente de o serviço ser público ou particular, o cidadão paga pelo 

serviço de saúde, seja pagando convênio, ou pagando impostos" SAITO, 

at al. 2013. 



 

DICAS VALIOSAS 

 

CRIE CONTEÚDO 

Para se manter vivo na internet, é importante ser capaz de criar conteúdos únicos 

para cativar seu público e atender as necessidades que eles procuram.   

As dúvidas médicas e buscas por profissionais de diferentes especialidades são 

algumas das perguntas mais comumente feitas nessas redes e, para que você seja 

encontrado como a solução para essas perguntas, é preciso produzir e divulgar um 

conteúdo relevante para seus potenciais clientes. 

 

DIVULGUE, PARA O PÚBLICO CORRETO E DA MANEIRA CERTA 

Tudo que você produz – textos, vídeos, posts, artigos, imagens – devem ser 

divulgados para que seus clientes possam encontrar esses conteúdos. Por isso, entenda 

onde seu público se encontra – em quais redes sociais e sites – para trabalhar a divulgação 

por esses meios. 

Entenda também o volume de conteúdo que você precisa entregar para esses 

clientes e como fará para atingir essa demanda, evitando que eles se cansem das 

informações que você está produzindo com tanto cuidado. 

 

AVALIE OS RESULTADOS E INVISTA NO QUE DEU CERTO 

Um dos cuidados mais importantes que se deve ter em uma estratégia de 

divulgação em redes sociais e na internet é com os resultados obtidos após esse trabalho. 

É após a análise do que funcionou e do que não deu certo que você vai nortear novas 

publicações, novas maneiras de se comunicar com seu público e de se tornar uma 

referência na sua área de atuação. 

 

VALORES E COMPORTAMENTOS: A HORA DE MOSTRAR QUEM 

VOCÊ É 

 

Evite discussões. Não entre em longas “guerras de opinião”. Se você tem uma 

opinião sobre um tema, diga qual é e encerre o assunto. Caso receba uma réplica agressiva 

ou ofensiva ao seu comentário, apague seu comentário, bloqueie o agressor ou, se for o 

caso, denuncie-o à rede social. Em casos muito graves, você pode até recorrer à Justiça. 



Mas, seja qual for o motivo ou assunto, jamais seja visto “batendo boca” com outras 

pessoas nas redes sociais. 

Ofereça antes de pedir. A internet é uma mídia que tradicionalmente recompensa 

o comportamento colaborativo e pune rigorosamente os parasitas. Você deve estar 

disposto a oferecer seu conhecimento de graça durante algum tempo, até que o grupo 

permita que você se sinta autorizado a pedir favores e oferecer produtos. 

Você não é mais sábio do que os outros. As relações humanas especialmente nas 

redes sociais, têm um caráter de igualitarismo anárquico, em que a opinião de um 

adolescente pode valer tanto ou mais quanto a de um profissional com 20 anos de 

experiência. A chave para o julgamento das pessoas é a qualidade da informação que cada 

um oferece, não os seus títulos ou cargos. 

MÍDIAS 

As mídias podem influenciar tanto positivamente, quanto negativamente os seus 

“seguidores”, então é importante que você saiba como abordar seu público. Existem 

diversas redes sociais hoje me dia, cabe à você designar qual(is) utilizar. Isso vai depender 

de qual rede social existe mais público para ver seu trabalho e qual você tem maior 

afinidade, afinal utilizar as mídias para divulgação requer tempo e dispor. Vamos ver 

algumas dicas para você obter sucesso nas mídias mais badaladas. 

 

Blog. Quem quer adquirir uma reputação de bom profissional em seu mercado 

precisa, antes de qualquer coisa, criar um blog profissional consistente. Em seu blog, você 

deve registrar mais do que sua “opinião”: é o lugar certo para demonstrar o seu 

conhecimento. Conte histórias, estudos de casos, resultados, compartilhe textos teóricos 

com dicas práticas. Enfim, o blog não é uma mídia para quem gosta de escrever pouco, 

porém não torne o texto cansativo! Escreva o bastante para mostrar o seu conhecimento 

sobre o tema tentando prender seu público naquela leitura.  

 

Facebook e Instagram. É a mídia ideal para compartilhar conhecimento em doses 

pequenas. Dedique algumas horas por dia a pesquisar artigos, vídeos, imagens e 

infográficos sobre sua área de interesse e publique esse conteúdo em seu perfil junto com 



uma pequena análise pessoal do motivo porque você acha que seus leitores devem se 

interessar pelo conteúdo compartilhado. UTILIZE IMAGENS CHAMATIVAS! Ao dar 

esse toque pessoal aos seus compartilhamentos, você mostra às pessoas que você tem 

ampla capacidade de entender e analisar o conteúdo que está compartilhando. 

Twitter. É o lugar perfeito para compartilhar conhecimento sob a forma de 

“pílulas”. Uma boa dica é escolher um texto interessante apresentado como uma síntese 

de sua visão sobre o desenvolvimento de seu mercado ou sua profissão. 

Linkedin. O Linkedin é a mídia de “paletó e gravata” por excelência, onde você 

pode mostrar ao público sua capacidade de se adequar ao ambiente formal de uma 

empresa. Em termos de recursos tecnológicos, é bastante semelhante ao Facebook, com 

a diferença de que, no Linkedin espera-se um comportamento mais “gerencial” por parte 

das pessoas. 

 

PRINCÍPIOS ÉTICOS 

O uso das mídias sociais pode trazer ótimos resultados para a instituição, porém 

este uso deve ser discreto, mais conservador e se atentar a alguns princípios de éticas, 

como mostrarei a seguir: 

 

Consultas via rede social não podem existir 

De maneira nenhuma, um profissional da saúde pode fazer consultas ou mesmo 

dar qualquer tipo de opinião sobre casos de paciente pelas redes sociais. 

De fato, as redes melhoram sim o contato do médico ou da instituição com o 

paciente, mas de forma alguma substitui a consulta “cara a cara”, os exames ou qualquer 

outro procedimento que for necessário. 

Privacidade 

Casos ou imagens de pacientes tratados na instituição não podem ser publicadas 

nem nas redes sociais nem em sites sem conhecimento e autorização dos mesmos. E 

mesmo com tal conhecimento e autorização, não deve se mostrar o rosto ou divulgar o 

nome do paciente. Devem existir algumas políticas de privacidade na instituição em 

relação ao uso de mídias sociais, pois o rompimento da confidencialidade coloca em risco 

a confiança do público no profissional ou instituição. 



 

 

SUGESTÃO DE VÍDEO  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cn3IEw6cq8A 
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