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COMO ORGANIZAR
MEU CONSULTÓRIO?

Como está o seu
relacionamento com as

mídias sociais?

por Rodrigo Krebs

O

avanço das mídias sociais na vida das pessoas é um fenômeno inegável. Facebook,
Twitter, LinkedIn, WhatsApp entre outras,
entraram no cotidiano das pessoas. O alcance de uma informação, de uma foto ou de um
comentário são globais e instantâneos. Dominar o
uso adequado das mídias sociais com o objetivo de
informar e atualizar às pessoas dentro de preceitos
éticos e morais pode ser um enorme desafio.
Um comentário mal interpretado numa rede

social pode arranhar por completo sua reputação, ou até
mesmo o levá-lo a um processo ético e disciplinar ou judicial. Por outro lado, saber manejar as redes sociais poderá
ajuda-lo na divulgação do seu trabalho, ampliar seu “networking” e por fim orientar os pacientes.
Cada rede social tem um perfil específico de
uso e com isso, nichos de usuários. Conhecê-los poderá ajudá-lo a direcionar um foco mais específico, seja
na divulgação do que você faz ou na ampliação dos
horizontes do seu consultório.

O Brasil e as redes sociais
Quando o assunto é redes sociais, o Brasil não se é de subestimar. Segundo dados da pesquisa de 2015, na Digital
Future in Focus, o brasileiro passa cerca de 650 horas por mês nas redes sociais. Para se ter uma ideia, isso é quase 60% a
mais que a média mundial. As redes sociais são mais acessadas do que o próprio Google ou outros sites de notícias.
Dados do site statista.com, os números impressionam. Estima-se que mais de 100 milhões de brasileiros tenham conta
em alguma rede social hoje. Veja no gráfico-1 os números em milhões de usuários e sua projeção para os próximos anos. E
ainda, uma pesquisa da PewResearch mostrou que, no Brasil, cerca de 58% dos usuários ativos da internet utilizam as redes
sociais para pesquisar informações sobre sua saúde.
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Gráfico 1. Numero de usuários mídias sociais no Brasil (em milhões)

Fonte: statista.com

Fonte: statista.com

OS UROLOGISTAS E AS REDES SOCIAIS
Não se dispõem de dados sobre a utilização de redes
sociais entre os urologistas brasileiros até o momento. Mas,
dados publicados em outros países já podem dar uma dimensão.
Um exemplo vem da Sociedade Australiana e Neozeolandeza
de Urologia que publicou um senso em 2015. Ao todo foram
avaliados 705 urologistas deste dois países e os resultados
mostraram que o LinkedIn é a rede mais utilizada com 51,3% da
amostra tendo uma conta ativa nesta rede. Seguido pelo Twitter
com 33,3% e Facebook (conta privada) 30,1%. Cerca da metade
(49,8%) possui as contas privada e pública separadas. (Davies
et al., 2015). Em 2014, o British Journal of Urology International
publicou um estudo em que foram radomizados aletatoriamente
2000 urologistas e 2047 residentes e realizado um senso sobre
o uso de mídias sociais. Neste estudo se observou que os
urologistas com menos de 40 anos acham que o uso de mídias
sociais é muito importante, frente a 56% dos urologistas com mais
de 40 anos. Os dados também mostraram que o Facebook era a
mídia mais utilizada em contras privadas, seguida pelo LinkedIn
e Twitter. (Loeb, 2015) Veja no gráfico-2 com os percentuais.

Facebook
O Facebook é atualmente a maior rede social do Brasil.
Com cerca
86 milhões
usuários e com uma expectativa
Adaptado
dede
Loeb.
(Loeb, de
2015)

de franco crescimento para os próximos anos, a rede de Mark
Zuckerberg é uma fonte de grande projeção e visibilidade.
Voltando aos números, a rede social americana alcança 78%
dos usuários de internet no país, sendo que, aproximadamente
65% de todos os acessos feitos no Brasil são realizados no
Facebook, isso ultrapassa o número de acessos diários ao
Google no país. Veja no gráfico-3 as projeções para número de
usuários nos próximos anos para o Facebook.
Comparando os dois gráficos, com os números de
usuários de redes sociais e com os números de usuários
do Facebook, é possível ter uma ideia da dimensão das
oportunidades possíveis.
Mas, para que você possa aproveitar as oportunidades
do Facebook, será importante montar algumas estratégias
para que a sua imagem não fique desgastada ou associada
negativamente na rede. Vamos então a algumas delas.
Separe sua conta privada de sua conta de médico. Pode
parecer até meio óbvio, mas muitos médicos vinculam a divulgação
do seu trabalho a sua conta privada e isso pode levar ao pior dos
dois mundos. Os vínculos particulares como os antigos colegas
de escola, os amigos de academia ou os parceiros do futebol de
final de semana criaram laços de amizade provavelmente pelas
características pessoais, pela personalidade. Muitos não estar
interessados no teu trabalho, assim como você pode não estar
interessado no trabalho deles. Usar a “timeline” para divulgar
assuntos do trabalho pode gerar uma sensação de arrogância e,
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Fonte: statista.com

Gráfico 2

Fonte: statista.com

tatista.com
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Adaptado
de Loeb.de
(Loeb,
2015)
Adaptado
Loeb.
(Loeb, 2015)

até mesmo arruinar os laços de amizade. Por outro lado, usar a conta privada para
divulgar assuntos para os pacientes, fará com que sejam vinculados ao contexto
particular. Com isso, muitos pacientes, mesmo os esporádicos, começam a ter
acesso à intimidade das relações privadas. Conhecem os filhos, a escola onde
estudam, as fotos das últimas férias ou o restaurante em que jantou no último
final de semana. Muito embora isto possa ser interessante de divulgar na sua linha

Gráfico 3. Número de usuários do Facebook no Brasil
(em milhões)

Adaptado de Loeb. (Loeb, 2015)

o de Loeb. (Loeb, 2015)

. (Loeb, 2015)
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do tempo, permitir o acesso de pacientes pode
em algumas situações quebrar a linha que
separa sua pessoa do médico que você é. Um
comentário de um paciente, mesmo que de
forma despretensiosa, pode soar uma invasão
da sua privacidade. A consequência pode ser
a exclusão desta pessoa dos seus vínculos de
amizade na rede social, o que pode criar uma
situação constrangedora.
Outra grande vantagem de separar
a conta privada e da profissional é que o
Facebook oferece um maior número de
ferramentas para a divulgação da página
de prestadores de serviços, empresas ou
clínicas. Estas ferramentas estão vinculadas
aos serviços de buscas e por isso aumentam
significativamente as chances de maior
visibilidade na internet. Além disso, as pessoas
podem assimilar uma percepção de maior
profissionalismo, contribuindo positivamente
para a imagem do profissional.
Por fim, lembre que “sua reputação muitas vezes chega antes de você aos
lugares”. Desta forma, mesmo sua conta
privada, utilize-a com bom senso. É aconselhável que você evite postagens com manifestações políticas, fotos pessoais muito
íntimas, exposição de seus filhos menores
de idade ou autopromoção.

Twitter
Embora, comparativamente ao
Facebook, os números do Twitter no Brasil
são muito menores e girem ao redor de 18
milhões de usuários, seu alcance global é
muito maior. Com cerca de 319 milhões
de usuários no mundo, o Twitter tem ganho
destaque pela agilidade no compartilhamento
de informações. Atualmente, ele tem ganho
destaque na Urologia, principalmente durante
os congressos internacionais. No Congresso
da AUA, EAU, SIU, Endourological Society é
possível acompanhar os principais destaques
do congresso pelo Twitter. De forma ágil
e rápida, pequenas mensagens informam
aos usuários sobre as últimas notícias do
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congresso, permitindo a interação inclusive com os experts que
comentam os “tweets”.
Na Urologia, o Twitter tem sido uma ferramenta
importante de interação entre os urologista. (Sternberg et al.,
2017) Com uma forma mais intimista que o seu irmão maior
Facebook, o Twitter tem permitido uma troca de informações
e divulgação de eventos, dados e eventualmente casos devido
a sua característica mais voltada a determinados nichos. O
número de médicos aderindo a rede de Jack Dorsey (um de seus
criadores e atual CEO) é crescente em várias especialidades
além da urologia, como cardiologia e oncologia clínica. (Gouda
et al., 2017) Um pouco diferente do Facebook, aconselha-se
que no Twitter seu nome de usuário esteja mais ligado com sua
atividade,
como por exemplo: “dr_jose_uro” ou “dr_luiz_onco”
Fonte:
statista.com
por exemplo. Isto parece melhorar sua credibilidade e tanto para
“seguir” um usuário quando para “ser seguido” (Gráfico-4).

redes sociais. Muitas pessoas consideram esta ferramenta útil
principalmente para quem não dispõe de tempo para manter
um blog constantemente atualizado. E estes compartilhamentos
acabam por fim aumentando usa rede de pessoas, dando maior
visibilidade aos seus serviços e ideias. Já os grupos de discussão,
frequentemente são fechados aos profissionais de cada área.
Neste espaço é permitido o compartilhamento de notícias, artigos,
viabilizando a aproximação entre colegas de profissão.

O LinkedIn é a segunda rede social mais utilizada
pelo urologista. Para os profissionais de saúde, a rede de Santa
Mônica na Califórnia tem dois grandes atrativos: a criação
de grupos de discussão e uma ferramenta para publicação
de artigos. Esta última permite que os textos escritos sejam
publicados e compartilhados.Além de poderem ser vistos no
próprio LinkedIn, eles podem ser disponibilizados em outras

E O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

WhatsApp

É uma plataforma utilizada por quase 90% dos médicos
brasileiros (Cello Health Insight) para manter contato com os pacientes. Embora amplamente presente no dia-a-dia do médico,
algumas regras devem ser seguidas e também as normativas
elaboradas pelo Conselho Federal de Medicina devem ser conhecidas, como será mais explicado no final
deste texto. Uma regra é básica: não se deve
Gráfico 4.
Número
usuáriosdo
do Twitter
Twitter (Brasil
(Brasil XXMundo)
Número
dedeusuários
Mundo) realizar consulta pelo WhatsApp pois ele não
(em milhões)
(em milhões)
substitui uma consulta presencial.
Os pontos positivos dessa plataforma são que pequenas dúvidas podem
ser sanadas rapidamente e pequenas orientações a cerca de um tratamento proposto
rasil X Mundo)
podem ser feitas. Outro ponto a favor é que
Mundo)
através do WhatApp o médico pode entrar
em contato com o paciente após um consulta ou cirurgia e obter um “feedback” do
paciente, o que pode ser visto como uma
forma de atenção extra ao paciente.
Aconselha-se que se há a disponibilização do WhatsApp aos pacientes,
alguns esclarecimentos devem ser dados
previamente. Defina os horários em que as
Fonte: statista.com
mensagens podem ser enviadas e em que
situações serão respondidas. É muito importante orientar o paciente que se o mesmo está tendo um problema de saúde, o mesmo deve se dirigir a um pronto socorro ou
unidade de referência
LinkedIn

Em 2011, o CFM publicou o Manual de Publicidade
Médica: Resolução CFM 1974/11. Este manual se encontra
disponível para download e no item 4 no Anexo I estão os critérios específicos para a publicidade e para a propaganda em
TV, rádio e internet. No item 3 no Anexo III estão os modelos
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de anúncios na internet com as regras incorporadas.
É importante que estas regras sejam consultadas,
pois as mesmas poderão orientar para uma conduta apropriada ao uso das mídias sociais.
Por fim, utilizar as redes sócias têm se tornado um

hábito crescente. Sua facilidade de acesso, as múltiplas plataformas e os meios de interação vieram para ficar. Cabe ao
médico o uso destas ferramentas de forma sábia, divulgando
seu trabalho e serviços, mas preservando a ética e principalmente promovendo o bem-estar dos pacientes.

REDES

PRÓS

CONTRAS

Facebook

Grande abrangência

Superexposição

Diferencia contas privadas e médicas

Exposição maior da intimidade

Divulgação de artigos e textos

Número limitado de caracteres por
mensagem, apenas 140

Twitter

Amplo uso pela AUA, EAU,
Endourological Society
LinkedIn

Publicação de artigos
Criação de fóruns

WhatsApp

Permite dar atenção direta ao
paciente

Necessidade de impor regras de uso
por parte dos pacientes.

Rápido “feedback”

Orientar que a não resposta a uma
mensagem não deve atrasar uma
procura à emergência em casos de
agravamento do estado de saúde
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