Como divulgar seu
consultório na internet de
forma PROFISSIONAL e
ÉTICA?

INTRODUÇÃO

O uso da internet está cada vez
maior com o passar dos anos. A
possibilidade de acesso à
internet pelos smartphones
contribuiu para o aumento do
uso nos últimos 5 anos.

Segundo pesquisas, mais de 100
milhões de brasileiros acessam
a internet. Segundo o IBGE, em
2014, mais de 50% dos
domicílios do Brasil tinham
acesso à internet. O
smartphone se tornou o
aparelho predileto para utilizar
a internet.

Concomitante a isso, cada vez
mais os brasileiros utilizam as
redes sociais. Conforme
pesquisa realizada pela
consultoria comScore, os
brasileiros gastam, em média,
650 horas por mês nas redes
sociais, com uma média 60%
maior que a do resto do
planeta.

De acordo com o Facebook, 45% da população brasileira acessa esta rede
social pelo menos uma vez por mês.

Associado a isso, velocidade de comunicação e a conveniência que as
redes sociais trazem faz com que aqueles profissionais ou empresas que
não participem / utilizem estas ferramentas fiquem, com o passar do
tempo, fora do mercado de atuação.

A presença do profissional ou empresa no âmbito da internet é
fundamental, principalmente na era digital e no uso quase que constante
(e muitas vezes incontrolável) das redes sociais.
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A partir desta nova perspectiva de mercado, o Empreenda Dentista

apresentará, neste material, algumas dicas importantes para o correto e
ético uso das ferramentas de divulgação na internet, possibilitando o
fortalecimento do profissional no mercado odontológico a partir do
marketing digital, de uma maneira simples e objetiva.
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2. redes sociais

O número de profissionais dentistas que usam as redes
sociais com finalidade profissional está crescendo, porém
há um pouco de amadorismo no manuseio das redes e
dúvidas do que se pode divulgar ou não.
As redes sociais mais utilizadas no Brasil são o Facebook,
WhatsApp

e o Instagram. Além delas, o Pinterest vem

apresentando um crescimento de usuários considerável nos
últimos meses, com mais de 150 milhões de usuários ao
redor do mundo. Como rede social para fins profissionais,
temos o LinkeDin.

VEJA ADIANTE ALGUMAS
DICAS PARA USAR AS REDES
SOCIAIS A SER FAVOR:

Não use seu perfil pessoal para uso profissional: é importante separar a vida
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pessoal da profissional. No caso do Facebook, crie uma página (fan page)
profissional e utilize-a apenas para este fim. A criação de uma página permite um
número infinito de seguidores (o perfil individual tem um limite de 5000 pessoas) e
o patrocínio das suas publicações, aumentando assim seu alcance.

Evite colocar fotos que causem impactos nos leitores: fotos de cirurgias em
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geral podem impressionar o paciente e afastá-lo do seu consultório. Evite estes
tipos de imagens, uma vez que lidamos com pacientes que já têm receio de ir ao
dentista em decorrência de ansiedade ou medo.
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Evite ficar discutindo com os seguidores: Tenha em mente que você não vai
agradar a todos. É importante saber lidar com as críticas e diferentes opiniões de
maneira profissional.

Divulgue um conteúdo interessante e de fácil entendimento: Publique assuntos
de interesse dos seus leitores e de uma forma que entendam o que quer dizer.
Assuntos voltados para odontologia estética tendem a atrair mais a atenção do
público.
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Interaja com seus seguidores: Fique preparado para disponibilizar tempo e
interagir com seus seguidores. Não os deixe por mais de 24 horas sem resposta.

Faça parcerias entre seus colegas de profissão: As redes sociais, em particular
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o Linkedin, permitem que os dentistas firmem uma parceria de complementação de
especialidades. Nem todos os consultórios oferecem todas as especialidades.
Aproveite este espaço para fechar parcerias com seus colegas de profissão.

Outra forma de ser
encontrado nos buscadores
da internet é a criação de um
site ou blog para seu
consultório. É possível ter um
site/blog apenas para
apresentação profissional ou
para disponibilizar conteúdo
para os visitantes através de

3. CRIAÇÃO

postagens. Para a criação de
blogs, há plataformas pagas

DE UM SITE
OU BLOG

e gratuitas bem como
conteúdos ensinando como
gerenciá-los.
A disponibilização de
conteúdo no blog atrairá
visitantes que procuram sobre
um determinado assunto no
google, por exemplo. Desta
forma, será mais uma maneira
de conseguir divulgar seu
nome no mercado. Faça
sempre conteúdos de
qualidade e relevantes para
seu público.
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BY MARGARETTE SAMSON
Dessert is a course that concludes a main
meal. The course usually consists of sweet
foods and beverages, such as dessert wine or
liqueurs, but may include coffee, cheeses, nuts,
or other savory items. In some parts of the
world, such as much of central and western
Africa, and most parts of China, there is no
tradition of a dessert course to conclude a
meal.
The term "dessert" can apply to many
confections, such as cakes, tarts, cookies,
biscuits, gelatins, pastries, ice creams, pies,
puddings, custards, and sweet soups. Fruit is
also commonly found in dessert courses
because of its naturally occurring sweetness.
Some cultures sweeten foods that are more
commonly savory to create desserts.

Sweets were fed to the gods in ancient
Mesopotamia and India and other ancient
civilizations. Dried fruit and honey were
probably the first sweeteners used in most of
the world, but the spread of sugarcane around
the world was essential to the development of
dessert.
Dessert is a course that concludes a main
meal. The course usually consists of sweet
foods and beverages, such as dessert wine or
liqueurs, but may include coffee, cheeses, nuts,
or other savory items. In some parts of the
world, such as much of central and western
Africa, and most parts of China, there is no
tradition of a dessert course to conclude a
meal. The term "dessert" can apply to many
confections, such as cakes, tarts, cookies,
biscuits, gelatins, pastries, ice creams, pies,
puddings, custards, and sweet soups.
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1) Identifique e CONHEÇA seu público-alvo. O que chamaria
a atenção dele?
2) Foque-se em divulgar conteúdo RELEVANTE com
FREQUÊNCIA. Lembre-se de mostrar os BENEFÍCIOS do seu
serviço e não as CARACTERÍSTICAS;
3) Não é necessário publicar conteúdo diversas vezes por
dia. A ideia não é saturar o seguidor de informações. 4 a 6
vezes por semana já é suficiente;
4) No caso de captação de e-mails via site ou redes
sociais, deixe claro que há respeito pela privacidade e que
os dados não serão divulgados;
5) Diga ao mundo quais são os diferenciais competitivos do
seu consultório (estrutura, horário de atendimento
diferenciado, especializações, etc.);
6) Tenha uma aparência gráfica (design) satisfatória. Se
não sabe fazer artes gráficas, contrate um profissional.
Lembre que a divulgação refletirá o nome do seu
consultório. E não se esqueça de divulgar seus dados
profissionais (Inscrição no CRO);
7) Invista também em anúncios pagos. A captação de
clientes por via orgânica (gratuita) pode demorar muitos
meses. Isso sem falar que o investimento tem um excelente
custo x benefício.

Veja o que o Código de Ética Odontológica fala
sobre propagandas:
Art. 42. os anúncios, a propaganda e a

Áreas de atuação são procedimentos

publicidade poderão ser feitos em qualquer

pertinentes às especialidades reconhecidas

meio de comunicação, desde que

pelo Conselho Federal;

obedecidos os preceitos deste código.

II. as especialidades nas quais o cirurgião-

Art. 43. Na comunicação e divulgação é

dentista esteja inscrito no conselho

obrigatório constar o nome e o número de

regional;

inscrição da pessoa física ou jurídica, bem

III. os títulos de formação acadêmica ‘stricto

como o nome representativo da profissão de

sensu’ e do magistério relativos à profissão;

cirurgião-dentista e também das demais

IV. endereço, telefone, fax, endereço

profissões auxiliares regulamentadas. No

eletrônico, horário de trabalho, convênios,

caso de pessoas jurídicas, também o nome e

credenciamentos, atendimento domiciliar e

o número de inscrição do responsável

hospitalar;

técnico.

V. logomarca e/ou logotipo;

§ 1º.

VI. a expressão “clínico geral”, pelos

poderão ainda constar na comunicação

e divulgação:

profissionais que exerçam atividades

I. áreas de atuação, procedimentos e

pertinentes à odontologia decorrentes de

técnicas de tratamento, desde que

conhecimentos adquiridos em curso de

precedidos do título da especialidade

graduação ou em cursos de pós-graduação.

registrada no Conselho Regional ou
qualificação profissional de clínico geral.

§

º

2 . No caso de pessoa jurídica, quando

odontológicos deixe de ter caráter exclusivo

forem referidas ou ilustradas

de esclarecimento e educação da

especialidades, deverão possuir, a seu

coletividade;

serviço, profissional inscrito no conselho

- divulgar nome, endereço ou qualquer outro

regional nas especialidades anunciadas,

elemento que identifique o paciente, a não

devendo, ainda, ser disponibilizada ao

ser com seu consentimento livre e

público a relação destes profissionais com

esclarecido, ou de seu responsável legal,

suas qualificações, bem como os clínicos

desde que não sejam para fins de

gerais com suas respectivas áreas de

autopromoção ou benefício do profissional,

atuação, quando houver.

ou da entidade prestadora de serviços
odontológicos, observadas as demais

Segundo o código de Ética
odontológica, os seguintes casos
constituem infração ética:

previsões deste código;
- aliciar pacientes, praticando ou
permitindo a oferta de serviços por meio de
informação ou anúncio falso, irregular,

- fazer publicidade e propaganda enganosa,
abusiva, inclusive com expressões ou imagens
de antes e depois, com preços, serviços
gratuitos, modalidades de pagamento, ou
outras formas que impliquem comercialização
da odontologia ou contrarie o disposto no
código;
- anunciar ou divulgar títulos, qualificações,
especialidades que não possua ou sem
registro no conselho Federal, e ainda que não
sejam por ele reconhecidas;
- anunciar ou divulgar técnicas, terapias de
tratamento, área da atuação, que não
estejam devidamente comprovadas
cientificamente, assim como instalações e
equipamentos que não tenham seu registro
validado pelos órgãos competentes;

-

dar consulta, diagnóstico, prescrição de

ratamento ou divulgar resultados clínicos por
meio de qualquer veículo de comunicação de
massa, bem como permitir que sua
participação na divulgação de assuntos

ilícito ou imoral, com o intuito de atrair
clientela, ou outros atos que caracterizem
concorrência desleal ou aviltamento da
profissão, especialmente a utilização da
expressão “popular”;
- induzir a opinião pública a acreditar que
exista reserva de atuação clínica em
odontologia;
- oferecer trabalho gratuito com intenção
de autopromoção ou promover campanhas
oferecendo trocas de favores;
- anunciar serviços profissionais como
prêmio em concurso de qualquer natureza
ou através de aquisição de outros bens pela
utilização de serviços prestados; - promover
direta ou indiretamente por intermédio de
publicidade ou propaganda a poluição do
ambiente;

- expor ao público leigo artifícios
de propaganda, com o intuito de
granjear clientela, especialmente
a utilização de imagens e/ou
expressões antes, durante e
depois, relativas a procedimentos
odontológicos;
- participar de programas de
comercialização coletiva
oferecendo serviços nos veículos
de comunicação;

- realizar a divulgação e oferecer
serviços odontológicos com
finalidade mercantil e de
aliciamento de pacientes, através
de cartão de descontos, caderno
de descontos, mala direta via
internet, sites promocionais ou de
compras coletivas, telemarketing
ativo à população em geral, stands
promocionais, caixas de som
portáteis ou em veículos
automotores, plaqueteiros, entre
outros meios que caracterizem
concorrência desleal e
desvalorização da profissão.

Considerações finais
A velha frase “a propaganda é a alma do

ética profissional respeitando as

negócio” também inclui a Odontologia.

recomendações do Código de Ética. Caso

Quem não estiver presente nas redes

tenha dúvidas, antes de colocar sua

sociais, em curto prazo, estará fora do

propaganda no ar, entre em contato com o

mercado justamente por não acompanhar

CRO do seu estado e tire dúvidas a respeito

esta poderosa tendência de mercado. É

do que pode e do que não pode ser

importante é DEVER do dentista zelar pela

divulgado.
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