


Estamos investindo ainda mais na qualidade das informações que 

já divulgamos em nosso blog para que ele seja mais acessado e 

possa contribuir para melhorar a qualidade de vida de mais e mais 

pessoas.

Queremos também que você tenha um espaço de qualidade cada 

vez melhor para compartilhar seus conhecimentos e que o seu 

trabalho seja apreciado por um número crescente de leitores e 

possíveis pacientes. 

Para isso criamos este manual, ele possui algumas regras que 

você deve levar em conta na hora de escrever o seu post. 

Contamos com você para levar informações de alta qualidade que 

possam contribuir para o bem estar, autoconhecimento e melhoria 

na vida de nossos leitores.

Nós do Psicologia Viva queremos 

sempre melhorar a qualidade dos serviços 

que oferecemos. 

www.psicologiaviva.com.br/blog



Vantagens de publicar textos 

 Escolher um psicólogo é uma tarefa difícil para a maioria dos 

pacientes, pois eles devem sentir confiança para compartilhar 

seus medos, ansiedades e dificuldades. 

 A maioria das pessoas buscam alguma referência na hora de 

encontrar esse profissional. Essa referência pode ser a indicação 

de um conhecido ou algum contato com o trabalho do psicólogo 

através de textos, palestras, vídeos ou livros, por exemplo.

 Portanto quanto mais 

trabalhos de qualidade você 

produzir  e divulgar mais 

pessoas saberão quem você é 

e podem se sentir seguras 

para agendar consultas com 

você. 

 No Psicologia Viva quase 

70% dos clientes agendaram 

consultas depois de terem 

acessado o nosso blog. 



O que oferecemos

 Ao final de cada texto publicado estará o seu mini perfil com foto, 

uma descrição profissional resumida e um link que redireciona para sua 

página de perfil pública no Psicologia Viva com acesso a sua agenda de 

atendimento. 

 Como na imagem abaixo: 

 O seu texto será divulgado três vezes nas redes sociais Facebook, 

Twitter e Linkedin por três semanas consecutivas além de passar por um 

investimento de divulgação para que pessoas que não acompanham 

nossos canais possam acessar os conteúdos – dessa forma diferentes 

públicos vão visualizar a nossa divulgação e podem se interessar pelo 

seu texto. Ao final de 2016, em torno de 44 mil pessoas acompanham 

nossa página no Facebook.

 A cada post publicado em nosso blog você ganha mil pontos no 

Programa Fidelidade (http://www.psicologiaviva.com.br/fidelidade/) 

que somados aos pontos que você já possui são revertidos em 

descontos e outros benefícios para você. 



Quem pode escrever?

 Todos os psicólogos vinculados ao Psicologia Viva através 

do Plano Completo ou do Plano Especial. 

www.psicologiaviva.com.br/planos-e-precos 

TEMA

 Os textos podem tratar de diferentes assuntos desde que 

se encaixem dentro de uma categoria de nosso blog:

www.psicologiaviva.com.br/blog 

Ÿ Carreira 

Ÿ Desenvolvimento Pessoal

Ÿ Doenças

Ÿ Carreira 

Ÿ Desenvolvimento Pessoal

Ÿ Doenças

Ÿ Família

Ÿ Psicologia Geral

Cada assunto pode ser abordado por mais de um psicólogo para que 

possamos garantir a diversidade de conteúdo.



Tamanho

 Os textos devem ter no mínimo 400 palavras e devem ser divididos 

em parágrafos e subtítulos para facilitar a leitura, como na imagem 

abaixo: 

 Cada parágrafo deve possuir no máximo 100 palavras, como no exemplo:



Cada subtítulo (cabeçalho) deve conter no máximo 3 parágrafos:

Linguagem

 É importante lembrar que o 

seu texto não será lido apenas por 

psicólogos. O nosso blog alcança 

um público amplo, com variados 

níveis de conhecimento: algumas 

pessoas podem já conhecer o 

tema, enquanto para outras será 

o primeiro contato.

 Por isso, a linguagem deve 

ser leve e simples; compreensível 

e atrativa para todos.



Exclusividade e autenticidade

 Nós só publicaremos textos inéditos, que ainda não foram 

divulgados no meio digital ou offline. Nossa equipe verificará o conteúdo 

e se houver outras publicações iguais o texto não poderá ser divulgado. 

Os textos não poderão ser divulgados em nenhum outro meio digital nem 

antes e nem depois da veiculação em nosso portal. 

Exclusividade e autenticidade

 Os textos passarão pela revisão da nossa equipe. Podemos realizar 

pequenas modificações sem alterar o sentido do seu texto. Depois de 

passar por nossa revisão, enviaremos o texto novamente para aprovação 

do autor antes de ser publicado. 

Edição



 Quanto mais interessante o título maior será a visualização do seu 

texto e do seu perfil profissional, por isso é importante pensar 

cuidadosamente no título do seu post. Nós podemos também sugerir 

alterações no título que tornem o seu conteúdo ainda mais atrativo.

Título 

Ÿ Unsplash - unsplash.com

Ÿ Flickr - www.flickr.com

Ÿ iStock - www.istockphoto.com/br

Ÿ Visual Hunt - visualhunt.com

Ÿ Pexels - www.pexels.com

Ilustração

 Todos os posts somente serão publicados com uma ilustração 

atrativa. Para isso, é necessário tomar o devido cuidado na seleção pois 

diversas imagens possuem direitos autorais. Segue abaixo uma lista de 

plataformas que disponibilizam imagens gratuitas:



Importante

 O sucesso do nosso blog depende da qualidade dos artigos que 

divulgamos. Por isso é importante que os textos transmitam 

credibilidade, isso garantirá um alto número de visitantes e leitores mais 

fiéis e consequentemente maior visibilidade para seu perfil profissional. 

www.psicologiaviva.com.br


