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A publicidade é essencial em todos os setores do 
mercado, inclusive para a área
de saúde. 

Para um médico ser conhecido e garantir uma 
boa reputação,  uma boa estratégia de marketing 
pode ser uma grande aliada.

Porém, a publicidade médica é regulamentada 
pela Resolução 1.974/11 do Conselho Federal 
de Medicina. 

Essa resolução apresenta  o Manual de 
Publicidade Médica, lançada em 2011, e em 
vigor até hoje. 

Esse manual tem como objetivo orientar a 
produção de materiais de divulgação publicitária 
na área da saúde, buscando não transformar o 
exercício médico em apenas mais um  “serviço” 
como outro qualquer. 
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e clara e  todos os médicos devem seguir suas 
normas.

Por esse motivos,   nesse  ebook  nós 
selecionamos as principais proibições e 
possibilidades que essa resolução traz. 

Nosso objetivo é ajudar  a sua clínica médica 
a conquistar pacientes sem ferir as normas 
desse manual!

Aproveite todas as nossas dicas! Boa leitura!



As clínicas de saúde devem seguir as seguintes 
regras de restrição:

• Publicidades diretamentes comerciais 
são proibidas. O conteúdo de propaganda 
médica deve procurar educar o paciente 
e não ser uma mera propaganda.  

• É obrigatório que os anúncios falem 
diretamente do médico, destacando 
alguns detalhes profissionais.   

Todo anúncio que traz o nome do médico deve 
conter:

   - O nome completo do profissional;
   - Especialidade ou área de atuação;
   - Número de inscrição no Conselho      Regional 
de Medicina;
    -Número do RQE. 
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• É proibido o uso da imagem do 

paciente. Não é permitido usar 
fotos de pacientes em publicidades, 
mesmo autorizados pelos mesmos. 

• Nenhuma peça de publicidade deve utilizar as 
expressões como “o melhor”, “o mais eficiente”, 
“o único capacitado”, “resultado garantido”.  

• Não é permitido revelar o preço de 
consultas e procedimentos. Além disso,  
a clínica não pode informar modalidades de 
pagamento e parcelamento ou descontos.  

• É proibido a participação de médicos em 
propagandas e anúncios de produtos e 
marcas, próprias ou de outros. 

Esses são os principais pontos que limitam a 
publicidade médica no Brasil.



Em meio às restrições, podemos encontrar 
alguns possibilidades oferecidas pela 
resolução para o marketing na área da saúde. 

Essas oportunidades se configuram como 
ações que não vendem o serviço diretamente, 
mas focam em divulgar o nome da clínica. 

Entre essas possibilidades, destacamos:

• Conceder entrevista para jornais e 
revistas é liberado. O profissional 
é livre para realizar “entrevistas, 
comunicações, publicações de artigos 
e informações ao público”, evitando 
autopromoção e sensacionalismo.  

• A utilização das redes sociais é permitida, 
como forma de divulgar conhecimento! 
Não é permitido a propaganda de serviços 
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e garantia de resultados. 

• A divulgação de endereço e telefone foi 
consentida a partir de uma resolução do 
Conselho Federal de Medicina publicada 
em 2015. 

• O agendamento de consultas online é 
autorizado.

• É permitido a utilização de um site 
institucional e um blog como forma de 
divulgação de conteúdo. É a melhor 
maneira de se comunicar com o potencial 
cliente e, também, aquele já fidelizado.



Devido à todas essas concessões e proibições, 
percebemos que a melhor maneira de utilizar 
o marketing na área da saúde para clínicas 
médicas é através do meio digital. 

As propagandas de clínicas de saúde e de 
médicos devem ser feita de maneira onde a 
educação dos pacientes seja o principal foco. 

A maneira mais eficiente de isso acontecer é por 
meio do Inbound Marketing. 
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O marketing de conteúdo pode ser a solução 
para uma divulgação eficaz e rentável para uma 
sua clínica. 

Oferecer informações de qualidade poderá 
garantir credibilidade!

Um conteúdo que eduque e esclareça as dúvidas 
do paciente irá aproximá-lo do profissional de 
saúde sem, necessariamente, ser obrigatório a 
utilização de uma publicidade direta.

Mas como trabalhar esse conteúdo? 

Ele é realizado através do Inbound Marketing, 
ou seja, estratégias pensadas e planejadas para 
conquistar, reter e converter os pacientes.
 
É interessante, assim, conhecer um pouco do 
processo que fomenta todo o inbound marketing 
e que irá gerar clientes para a sua clínica. É o 
chamado Funil de Vendas.

O Inbound Marketing é a solução 6
O funil de vendas é composto de quatro etapas 
por onde o paciente deve passar: a visita do 
potencial cliente, a captura do seu contato, o 
relacionamento e o fechamento da venda. 

O Funil de Vendas



Todo o processo do funil de vendas deve 
ser realizado através da disponibilização de 
conteúdos cada vez mais aprofundados e 
valiosos para o usuário.

Nesse processo, capturamos o contato do 
potencial cliente, ou lead, e podemos criar um 
relacionamento com ele. 

Por exemplo, podemos enviar e-mails com mais 
conteúdos e chamá-lo para eventos e palestras. 

Mas como fazemos isso tudo de maneira prática 
e eficiente? 
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Existem diversas plataformas no mercado que 
oferecem esse tipo de serviço, mas o RD Station 
se consolidou como a mais completa e o número 
1 da América Latina. 

Esse software possibilita o controle completo 
do funil de vendas, dando a oportunidade para 
o marketing da clínica otimizar as visitas do 
site, converter os leads e criar as oportunidades 
de vendas. 

Assim, sua clínica irá gerar valor para o lead que 
poderá escolhê-la para o procedimento médico 
que ele está necessitando. 

Quer entender mais sobre o funil 
de vendas na prática? 

Baixe o “Guia Prático: Aprenda 
Passo a Passo do RD Station”.

https://materiais.duomarketing.com.br/guia-passo-a-passo-do-rd-station
https://materiais.duomarketing.com.br/guia-passo-a-passo-do-rd-station
https://materiais.duomarketing.com.br/guia-passo-a-passo-do-rd-station


O Manual de Publicidade Médica acaba não 
sendo um grande empecilho para o marketing 
da área da saúde.  Afinal, ele permite que as 
clínicas possam desenvolver ainda mais suas 
estratégias de marketing. 

Com esse pensamento é possível criar grandes 
ações de publicidade que poderão despertar 
atenção de novos pacientes. 

Com estratégias eficientes e um bom conteúdo, 
os pacientes irão escolher a sua clínica!
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