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Introdução
A graduação em Psicologia oferece todos os recursos para ser um
excelente profissional, mas não aborda assuntos sobre marketing ou
empreendedorismo, ou como atrair novos clientes e retê-los. Isso se
faz cada vez mais necessário tendo em vista o avanço da tecnologia e
seus recursos para o serviço do psicólogo. Esse e-book foi feito para
que você, psicólogo, tenha acesso aos conhecimentos de marketing
necessários para divulgar seu trabalho com o fim de aumentar e
manter seus pacientes de uma forma prática e simples, além de
mostrar o caminho para você se tornar referência quando o assunto
for a sua especialidade.
Você perceberá que investir em tecnologia é inevitável e se torna um
diferencial competitivo para você e seu consultório. Aqui,
apresentarei os atuais recursos mais efetivos de marketing, gastando
pouco tempo e dinheiro e trazendo resultados significativos.
Este e-book é interativo: aproveite para conhecer mais sobre o
assunto clicando nos links. Boa leitura!
Atenciosamente,
Gabriel Rodrigues
@psicologogabriel

https://www.instagram.com/psicologogabriel/


Capítulo 1

Mitos e verdades do
marketing para psicólogos



Capítulo 1
Divulgue sua Clinica ou Consultório de Psicologia para atingir uma
audiência completamente inédita.
Investir no marketing do seu negócio é a chave para atrair pacientes
e ganhar visibilidade. O Marketing Digital promove o crescimento
do seu negócio.
Vamos discutir nesse e-book as melhores estratégias para você
gerar acesso qualificado e conseguir pacientes.
A concorrência está cada vez maior e, por isso, é ainda mais
necessário que você se destaque dos demais profissionais. Mas,
com a concorrência, também surgiram ferramentas de marketing
que facilitam seu dia a dia e podem tornar seu trabalho muito mais
simples do que você imagina. Além disso, com a nova resolução de
atendimento psicológico online, tornou-se possível expandir o
trabalho do psicólogo além do consultório físico. Você pode
alcançar nível nacional, tornando-se referência em atendimento
online na sua especialidade.



Capítulo 1 O que é permitido?

Existe no meio da psicologia, a ideia de ser “antiético” a
divulgação do serviço e que o profissional que o faz pode ser
punido. Mas você já viu o que o Conselho Federal de Psicologia
realmente tem a falar sobre isso?

Segundo o CFP, não há proibição quanto a divulgação, o psicólogo
tem apenas que se atentar para os seguintes pontos:

• O psicólogo não deve utilizar o preço de seus serviços como
forma de propaganda;
• O psicólogo não deve participar de atividades unicamente como
forma de autopromoção;
• O psicólogo não deve propor técnicas que não estejam
regulamentadas no CFP;
• Em quaisquer comunicações, sites e anúncios, é preciso estar
escrito o nome e número de inscrição do psicólogo responsável;

Para saber mais, acesse as resoluções do conselho e o Código de
Ética do psicólogo aqui.

https://site.cfp.org.br/legislacao/codigo-de-etica/


Capítulo 2

Conheça seu público e pesquise 
o mercado



Capítulo 1 O primeiro passo para ter uma divulgação efetiva é
definir qual objetivo você quer alcançar, seja atrair
novos pacientes, seja tornar-se referência em alguma
especialidade. Para atingir esse objetivo, você precisa
conhecer quem você deseja atingir e como esse grupo
de pessoas, a quem chamamos de público, melhor
receberá a mensagem que você quer passar. Para isso,
você precisa conhecer esse público.

Para quem divulgar?

Quais mídias elas usam com mais frequência? Qual a
principal faixa etária dessas pessoas? Quais horários
elas geralmente entram nas redes sociais? Que tipos
de assuntos elas se interessam? Essas, entre outras
perguntas, devem ser feitas para que você construa
uma “persona”, isto é, um cliente/paciente modelo no
qual você irá focar para construir o seu marketing.



Como divulgar seu conteúdo?

Para saber que tipo de conteúdo as interessa, a questão chave
reside em saber qual a principal “dor” ou problema da persona que
você, como psicólogo, sanará. Em outras palavras, você deve deixar
claro o motivo pelo qual essa pessoa deve usar seus serviços e as
vantagens que, a partir do uso deles, você agregará na vida dela,
mostrando também por que você é o profissional certo para isso,
ou seja, seu diferencial.

Segue abaixo alguns pontos que deverão guiar a construção
da sua persona:

• Quem é o seu potencial paciente/cliente? (características físicas e
psicológicas)
• Que tipo de assunto interessaria a ele sobre a sua área?
• Quais são as atividades mais comuns que ele realiza (tanto
pessoal quanto profissionalmente)?
• Qual seu nível de instrução? Quais seus desafios e obstáculos?
• Que tipo de informações ele consome e em quais veículos?
• Quais são seus objetivos, suas dificuldades e desafios?
• Quem influencia suas decisões?



Capítulo 1
Pesquisa de mercado do Google

Se você tem um Clinica ou consultório de Psicologia no Brasil e está
estudando seu mercado, deixo aqui um BÔNUS ESPECIAL, uma
pesquisa de mercado feita recentemente sobre pesquisas de
“Psicólogo” no Brasil (março de 2019 a março de 2020).

Feedback após fazer leitura dos dados

• Durante um ano foram digitadas por mês uma média de 10.000
a 100.000 pesquisas com a palavra chave “psicologo” no Google.

• 70% das pesquisas foram realizadas pelo celular.



Capítulo 3

Invista em um site profissional



Por que devo ter um site?

É possível você fazer seu marketing apenas para redes sociais e
plataformas de anúncio gratuitas, mas um site profissional, traz
maior visibilidade, alcance, credibilidade e a possibilidade de
colocar seu conteúdo completo, de jeito que preferir.

Site moderno e responsivo

Utilizei meu site, psicologogabriel.com, como exemplo. Abaixo o
modelo na versão web e mobile. É essencial ter um site responsivo
tendo em vista que mais da metade das pesquisas no Google sobre
Psicólogos é feita por celular.

https://psicologogabriel.com/


Saiba mais como ter um site profissional, responsivo e
interligado com redes sociais, avaliações no Google, Facebook,
outros sites, e-mail marketing e com um blog agregado
clicando aqui.

Identidade Visual

Identidade visual é o conjunto de elementos formais que
representam visualmente, e de forma sistematizada, um
nome, ideia, produto, empresa, instituição ou serviço.
Geralmente esse conjunto de elementos é tomado como base
através da criação de um logotipo, uma espécie de símbolo
visual formado através de cores, tipografias, grafismos,
personagens e outros elementos que precisam ser
identificados pelos consumidores através de imagens, slogans
ou taglines.

A identidade é a que representará os conceitos e ideia da
empresa visualmente. Sendo assim, lidar com Psicologia deve
ser bastante expressivo, pois exerce um impacto repentino por
trabalhar diretamente com o ponto de vista do ser humano.

https://psicologogabriel.com/blog/f/website-profissional-para-psic%C3%B3logos


O logotipo tem um importante papel na identidade visual, através
dele que todos os elementos visuais serão feitos. A tipografia, cores
e grafismos devem ter um papel importantíssimo na hora de
representar o conceito da ideia.

Veja o exemplo abaixo:

Confira aqui mais trabalhos de identidade visual para psicólogos e 
como ter a sua.

https://psicologogabriel.com/blog/f/logotipo-para-psic%C3%B3logos


Vídeo de apresentação

Apresentar seu negócio de Psicologia por meio de um vídeo é
uma estratégia valiosa. Inclua-o em seu site e suas redes
sociais. Um vídeo institucional transmite os valores e crenças
do seu negócio, humaniza, gera valor e aproximação com o
público e vai servir muito na hora de fazer propaganda para
Consultório ou Clinica de psicologia.

Depoimentos

O reconhecimento de quem já cliente pode ser bastante útil
para converter outras pessoas. A reputação é um fator decisivo
na escolha de um profissional de saúde, então, use os seus
sucessos para promover o seu negócio.

Não tenha vergonha de pedir um depoimento sobre como seu
serviço de Psicologia ajudou alguém. Esses comentários
positivos são estímulos para outras pessoas também se
tratarem com você ou sua equipe. Veja este exemplo.

https://www.google.com/search?q=psicologo+gabriel&rlz=1C1ASVB_enBR866BR866&oq=psicologo+gabriel&aqs=chrome..69i57l2j69i59l2j69i60l3.7883j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x7c749773c84229f:0x205ea50234a9beed,1,,,


Capítulo 4

As redes sociais



Possuir fanpages e perfis ativos nas principais redes sociais é
essencial para estar presente no ambiente digital e ter contato
direto com seus clientes. Além da praticidade, essas plataformas
são grátis e possuem diversas funcionalidades que auxiliam no
crescimento do seu negócio. Vale ressaltar que possuir uma página
específica para seu trabalho no Facebook, Instagram e LinkedIn, por
exemplo, torna sua imagem muito mais profissional do que você
utilizar seu perfil pessoal para este fim.

Cada plataforma possui um tipo de benefício, por exemplo, o
Instagram é ótimo para quem deseja postar seu dia a dia dentro do
consultório; o Youtube é indicado para quem gosta de gravar vídeos
e falar mais sobre sua especialidade.

A qualidade da imagem também faz toda a diferença na hora de se
autopromover. Imagine que o perfil que você criou no Facebook é a
fachada do seu negócio. Quando o cliente busca pelo seu nome,
esta é a primeira coisa que ele verá. Ter um logotipo com qualidade
e uma capa clean na sua fanpage são as peças chave para que você
passe a confiança necessária para este cliente fazer um primeiro
contato.



Interaja com seu público! Mostre que você está ativo para seus clientes
e não esqueça de sempre se comunicar com seus fãs. Sempre
responda dúvidas, sugestões e críticas nos comentários e na caixa de
mensagem. Interagir com as pessoas demonstra que você é prestativo
e se preocupa com elas. Sobre a frequência de postagem, você pode
começar agendando cerca de dois posts por semana.

Dica 1: evite postagens com posicionamento político ou temas
polêmicos, excesso de autopromoção, fotos pessoais, publicidade em
excesso, curiosidades psicológicas sem comprovação científica ou
informações que ferem o manual do uso ético da internet para
profissionais de saúde.

Dica 2: pesquise quais são as hashtags que estão em alta e que tenham
relação com o seu conteúdo. Elas ajudam a impulsionar seu perfil e
podem dar um engajamento maior nas suas postagens. Algumas
plataformas, como o Instagram, sugerem hashtags relacionadas e
mostram a quantidade de usuários que as utilizam, mas também
existem aplicativos que podem ajudar você na hora de escolher, como
o Leetags, que é uma ótima ferramenta para encontrar as hashtags do
momento. A dica é usar no máximo 5 hashtags, pois o Instagram
poderá considerar seu conteúdo como spam e isso pode ser motivo de
punição para sua conta



4.1. Facebook

O Facebook é a maior rede social do mundo atualmente. Com 2,13
bilhões de perfis ativos em todo o mundo, o Brasil aparece na
segunda posição com 127 milhões de usuários ativos em 2018. Vale
ressaltar que 90% desses usuários utilizam seus celulares para
acessar a plataforma, ou seja, seu público pode acessar seu
conteúdo de qualquer lugar e a qualquer horário. Esteja atento!

Preze pela qualidade

Quando você utiliza fotos, imagens e vídeos no seu post, as chances
de conseguir maior envolvimento do seu público aumentam. Invista
seu tempo em produzir um material bonito e que chame a atenção
de quem busca a sua página. Pesquise sobre conteúdos
interessantes voltados para a sua área. O público gosta de saber
sobre as curiosidades do momento.



Além de apostar em um conteúdo de qualidade, você deve estar atento
aos melhores horários de postagem, para que seus posts alcancem o
maior número de pessoas de forma orgânica, ou seja, sem a necessidade
de patrocinar seu conteúdo. Um fator importante na hora de escolher a
melhor hora de publicar seus posts é ter sua persona bem definida. Com
isso, você poderá realizar testes para definir qual o horário que seu
público estará mais ativo.

Como realizar o teste?

Defina qual conteúdo você deseja testar e escolha dias e horários
diferentes para postá-lo. Opte por chamadas, ou seja, textos e imagens
diferentes para os seus posts. Ressaltamos que é importante utilizar o
mesmo conteúdo para você descobrir qual o melhor horário para
postagens na sua página.
Construa um padrão, postando seu conteúdo três vezes, de 10 em 10
dias, nos horários de 11h, 13h e 17h, por exemplo. Sem esquecer de
intercalar estes posts com outros conteúdos.
Caso você perceba que, mesmo com os testes, o seu retorno não foi o
esperado, você pode impulsionar as suas postagens. A ideia do
impulsionamento é mostrar uma determinada publicação a um público
que você definiu, aumentando o seu alcance.



Vantagens de anunciar no
Facebook

O Facebook praticamente matou seu alcance orgânico (quantidade
pessoas que veem suas publicações), para alcançar mais
visibilidade sobre sua marca você precisa investir em anúncios,
postar apenas imagens sem patrocinar as imagens é a mesma coisa
que postar nada.

É Recomendado um investimento mínimo de R$25 para anunciar
alguma postagem por mês, o contínuo investimento garante que
todos os meses o Facebook e Instagram encontre novos usuários e
os transforme em clientes.

Esses anúncios são exibidos para as pessoas dentro da sua
segmentação de interesse.

Você pode inserir um raio de quilômetros específicos, uma das
principais vantagens de anunciar no Facebook, você pode focar
exclusivamente em um local próximo do seu estabelecimento.



Publicações

Você precisa aprender a divulgar seu consultório de Psicologia e que seja
interessante para o seu público. Também é importante dizer que para
fazer com que suas postagens efetivamente atinjam o público. Você
precisa investir e impulsionar as publicações.

Avaliações

Manter as avaliações da sua página bem gerenciadas e com uma boa
nota faz com que novos clientes valorizem mais o seu negócio.



4.2. Instagram

Em 2018, o Instagram alcançou a marca de 1 bilhão de usuários ativos
no mundo, desses, 50 milhões estão localizados no Brasil. Ou seja, são
50 milhões de pessoas que acessam a plataforma pelo menos uma vez
ao mês para verificar seus feeds e stories, conversar com amigo ou, até
mesmo, encontrar novos perfis para seguir.

Dica: antes de começar a divulgar no Instagram é importante que você
transforme seu perfil pessoal em um perfil comercial.

O Instagram é uma ótima plataforma para você publicar conteúdos mais
“leves”, como fotos do dia a dia do seu consultório e cursos que você
realizou, podendo ser uma ótima maneira de humanizar seu trabalho,
aproximando o público e gerando uma sensação de empatia. Frases
motivacionais ou engraçadas podem trazer um número maior de
engajamento de seus fãs, gerando mais likes e comentários.

Esta plataforma pode ser uma ótima aliada na hora de fazer conexões
profissionais, gerando boas oportunidades de negócios, que podem ser
traçadas a partir desse contato direto.



Invista seu tempo em Stories

Esta tem sido a maior ferramenta de interação com o público da
atualidade. Fotos ou vídeos de até 15 segundos que desaparecem
em 24 horas podem ser ótimos aliados para você atrair novos
clientes. Você pode gravar vídeos curtos com dicas, sem a
necessidade de edição. Além disso, é possível você realizar
enquetes ou pedir que seus seguidores façam perguntas para
você. Desta forma, fica muito mais fácil conhecer quem segue
você.



4.3. LinkedIn

O objetivo principal do LinkedIn é estimular os contatos profissionais, ou
seja, jogos, brincadeira e fotos de bichinhos fofinhos podem não ter
tanto engajamento como em outras plataformas. Foque em
compartilhar suas ideias, estabelecer conexões, mostrar seu
conhecimento e interagir com pessoas que podem ser importantes na
hora de constituir seu nome no mercado.

Para ter uma maior visibilidade no início, compartilhe seu perfil do
LinkedIn nas suas redes sociais, e-mail marketing e site oficial. Assim,
seus contatos encontrarão você com maior facilidade. Os primeiros
seguidores, geralmente, podem surgir dessa maneira, mas se você der
continuidade ao seu trabalho, sua base poderá aumentar de forma
exponencial.

Ao produzir conteúdos, trate sobre informações úteis que irão ajudar
seus seguidores e colegas. A sua influência no LinkedIn conta muito na
hora de firmar parcerias. Esse tipo de tema não é muito bem visto em
outras redes sociais, mas no LinkedIn é uma prática muito comum.
Invista nisso sem medo!



4.4. Youtube

O YouTube é a maior plataforma de vídeos online do mundo. Nela
é possível encontrar conteúdo de qualquer tema possível. Com
ela, qualquer profissional pode se beneficiar e construir uma
marca sólida e ampliar a sua imagem no mundo digital.

Esta plataforma é mais uma comunidade do que um mecanismo
de busca. Isso significa que é mais importante criar conteúdo para
a plataforma, do que simplesmente fazer upload de material “por
fazer”. Você não vai ter resultados expressivos com um vídeo
excelente, é preciso uma série de bons vídeos para criar uma base
de espectadores que vão acompanhar e consumir o seu conteúdo.

Além disso, vídeos, na maioria das vezes, chamam mais a atenção
do público do que um texto muito longo. Vale ressaltar que a
qualidade do seu material vai ser um ponto importante na hora de
atrair seus fãs.



Capítulo 5

Ferramentas complementares



5.1. Blog

Pense nas principais dúvidas dos seus pacientes ou temas que
sejam interessantes para eles e faça com que eles cheguem até
você. Essa é uma boa maneira de atrair um público que você já
tem familiaridade. Artigos sobre psicologia, novidades da sua área,
notícias da mídia sobre saúde mental (sempre de fontes e veículos
confiáveis), são ótimas maneiras de abastecer sua página. Você
pode publicar este conteúdo nas suas redes sociais ou blog. É
interessante ter um blog agregado ao site. Veja o exemplo aqui.

Uma pesquisa realizada em 2016 pela Rock Health, por exemplo,
revelou que 71% dos entrevistados procuram por informações
sobre saúde no ambiente digital. Não é de se estranhar, portanto,
que 5% de todas as pesquisas realizadas no Google sejam
relacionadas à saúde. Se você mantém seu blog, ou redes sociais
atualizados com temas diversos sobre saúde mental e outros
interesses envolvendo sua especialização, você terá uma chance
maior de estar presente nos resultados de busca do Google ou
Facebook, por exemplo.

https://psicologogabriel.com/blog


Os resultados de pesquisa do Google e outras redes sociais mostrados
primeiro são sempre aqueles que recebem mais cliques. Para se
destacar, você deve se atentar a pontos como:

• Palavras chave: construa um título para o seu artigo, ou post, que
foque em palavras específicas que o interessado possivelmente
pesquisaria no Google. Use variações dessas palavras também no
corpo do texto.

• Relevância: além de falar sobre um conteúdo que interesse seu
público alvo, ele deve ir além do óbvio e, quanto mais o seu usuário
voltar ao seu site, mais relevante seu conteúdo será no ranking de
buscas. Assim, ao publicar um novo post, por exemplo, é importante
analisar se ele acrescenta novidades em relação ao que já se encontra
disponível em outros sites. Vá além do superficial e não copie
conteúdo de outros sites.

• URL: utilize palavras chave, tenha URLs curtas e não as altere depois
de prontas (o Google entende a mudança de URL como um novo
artigo e você perderá toda a relevância de busca que a anterior teria).



Tenha iniciativa

Participar de eventos, realizar networking com outros
profissionais, quando possível, apresentar palestras e ter também
um cartão de visita são ótimos para você ser visto e lembrado. Se
possível, invista em criar cursos online para tornar-se referência
em algum assunto, para se autopromover ainda mais. Faça
parcerias com empresas, instituições e com outros profissionais
que podem agregar valor a ambos.
Dica: na hora de escrever seu resumo profissional, em qualquer
lugar, esteja atento se o seu público, que não entende de
psicologia, compreenderá sobre sua especialidade ou abordagem.



5.2. E-mail marketing

Esse é um método estratégico que deve fazer parte do seu
planejamento de marketing digital. Enviar e-mail 1 marketing semanal
é um método bastante eficaz para conseguir pacientes nos próximos
dias após a primeira cotação realizada no seu site. Um serviço gratuito
e eficiente para suas campanhas é o Mail Chimp.

Obs: É extremamente importante ter um site que tenha botões de
fácil acesso para realizar agendamentos.

Como funciona

O E-mail Marketing é eficiente para enviar periodicamente e-mails
para seus clientes para potencializar suas vendas. Se você faz
captação de agendamentos no Google ou Mídias Sociais indicamos
essa estratégia que automatiza o que você teria que enviar
manualmente para todos para aumentar sua possibilidade de
conseguir pacientes.

https://mailchimp.com/


5.3. Use os anúncios Google

Quando alguém digitar “Psicologo” o Google irá exibir os anúncios
da sua empresa nas primeiras posições, com os sites que mais tem
relação com essa busca. E assim sua empresa estará destacada e
visível para seus clientes com maior potencial de compra pois já
estão realizando cotações e pesquisas.

Use o produto Google Ads para criar e gerenciar anúncios. O valor 
investido pode ser a partir de R$ 40,00.

https://ads.google.com/intl/pt_BR/home/


Google Ads

O Google Ads é a plataforma de anúncios do Google. Através deste
serviço, anúncios são exibidos em forma de links patrocinados quando
alguém realiza uma busca, seja por meio de computadores ou
smartphones. É com ele que você encontra alguns links em destaque
no resultado das pesquisas que você faz no Google.

5.4. Google Trends

Google Trends é uma ferramenta gratuita disponibilizada pelo Google
que permite acompanhar a evolução do número de buscas palavras-
chave ou tópico ao longo do tempo. Ele reúne uma grande base de
dados para mostrar a você quais temas estão sendo pesquisados no
momento, quais foram pesquisados nos últimos 30 dias (ou no último
ano, ou nos últimos 5 anos, ou em qualquer data pré-definida desde
2004).
Esta ferramenta é ótima para ter ideias de conteúdo para seu blog ou
seus posts, além disso, ela auxilia a encontrar tendências relacionadas
ao seu negócio.

https://ads.google.com/intl/pt_BR/home/
https://trends.google.com.br/trends/?geo=BR


5.5. Google My Business

O Google Meu Negócio é uma ferramenta gratuita e fácil de usar
que possibilita que empresas e organizações gerenciem suas
presenças online no Google, inclusive na Pesquisa Google e no
Google Maps. Ao verificar e editar as informações do seu
consultório, você ajuda os clientes a encontrá-lo.

Gerencie as informações que os usuários do Google visualizam
quando pesquisam seu consultório ou os serviços que você
oferece. Quando as pessoas encontrarem sua empresa no Google
Maps e na Pesquisa Google, elas terão acesso a informações como
horário de funcionamento, website e endereço.

Dica: você pode inserir sua principal especialidade, algum nicho
que você atua na psicologia, algo focado na sua persona ou região.
Dessa forma, quando alguém digitar “Psicólogo em Fortaleza
ansiedade”, por exemplo, serão grandes as chances de você
aparecer como um dos destaques.

https://business.google.com/


Empresas verificadas no Google My Business têm o dobro de chance
de serem consideradas de confiança pelos usuários.

https://business.google.com/


5.6. Whatsapp

O WhatsApp se tornou a ferramenta mais eficiente de chat, todo
mundo tem pelo menos 1 conta de WhatsApp, com o mesmo
intuito de lembrar os fiéis sobre os eventos. Hoje em dia temos
ferramentas disponíveis para envio em massa com apenas um
clique você envia sua mensagem para todas sua lista.

Utilizando as Listas de Transmissão
Com o recurso de Lista de Transmissão, você pode enviar uma
mensagem para vários de seus contatos de uma só vez.

As Listas de Transmissão são listas de destinatários pré-
determinadas para que você possa enviar transmissões
repetidamente, sem precisar selecionar os contatos novamente
toda vez que quiser lhes enviar algo.

Para criar uma Lista de Transmissão:
Abra o WhatsApp. Vá para a tela de Conversas > Botão de Menu >
Nova transmissão. Toque em + ou digite os nomes dos seus
contatos para escolher os destinatários. Toque em Pronto. Toque
em Criar.



5.7. Cartão digital interativo

É a nova tendência de cartões de visitas. Trata-se de um modelo de
cartão totalmente digital, com links interativos para o caminho que
desejar, Whatsapp, site, redes sociais, telefone, mapa do consultório,
etc...
O cartão é em formato .PDF e pode ser compartilhado por whatsapp e
e-mail. Passando mais credibilidade e facilitando a vida de quem
recebe.

O cartão tem o tamanho da tela de um
smartphone.

Você pode saber mais sobre como ter o seu
cartão, totalmente exclusivo e personalizado,
clicando aqui.

https://psicologogabriel.com/blog/f/cart%C3%A3o-digital-interativo-para-psic%C3%B3logos


Capítulo 6

Psicoterapia online



Atendimento psicológico online

Existe um público novo a ser explorado pelos seus serviços,
nacional e internacional. Use as informações contidas nesse e-
book para se prospectar na web e atinja esse público.

A psicoterapia online pode ser realizada por qualquer psicólogo
registrado no CRP, com a ressalva de ter um cadastro no e-Psi.

É primordial ter uma vitrine acessível e com informações
necessárias para a captação do paciente. Veja um exemplo aqui.

Disponibilizei um artigo completo com as informações
necessárias pra quem deseja iniciar ou se aprimorar nessa
modalidade de atendimento.

Acesse: Psicoterapia online - Guia para iniciantes

https://e-psi.cfp.org.br/
https://psicologogabriel.com/psicoterapia-on-line
https://psicologogabriel.com/blog/f/psicoterapia-online---guia-para-iniciantes


Conclusão
Seguindo as dicas citadas neste e-book, espero que você
tenha uma história de sucesso para contar sobre a sua
clínica em 2020! Só você tem o total conhecimento dos
seus pacientes, então adapte as sugestões da forma que
se encaixar melhor com sua realidade.

Não hesite em me dar um feedbak, e em qualquer dúvida
entre em contato!

Gabriel Rodrigues
Site: www.psicologogabriel.com
Instagram: @psicologogabriel
Facebook: @psicologogabriel
Whatsapp: (85) 99982.6073
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