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Cenário atual
Até pouco tempo, quando uma mulher precisava pesquisar 
sobre saúde e cuidados femininos, apesar de encontrar 
diversos conteúdos, ela se deparava com dois problemas: 
● ou os temas eram escritos por pessoas não especialistas 

na área, gerando problemas de confiança;

● ou eram escritos por profissionais da saúde, porém, de 
uma maneira distante, fazendo o uso de termos técnicos e 
uma postura “médico de jaleco atrás da mesa", o que 
afasta o público e torna o conteúdo não atrativo. 



Nossa visão
A partir do cenário descrito anteriormente surgiu a ideia do blog 
Mulher Descomplicada. 

Nossa proposta é produzir conteúdo confiável, a partir da 
medicina baseada em evidências, de maneira ‘descomplicada’. 

O fato de as autoras serem todas médicas especialistas impõe 
a confiança necessária para dar credibilidade ao que falamos.



A linguagem informal e descontraída cria uma intimidade com o 
público, deixando o conteúdo fácil e agradável de ser consumido.

O objetivo é uma “conversa entre amigas” na qual discutimos 
assuntos variados sobre o universo da saúde da mulher.



Nosso Time

Temos um time de 8 médicas especialistas em diversas áreas 
da medicina. Atualmente nosso time atua nas seguintes área:
● Ginecologia
● Obstetrícia
● Dermatologia
● Sexologia

Em breve iremos aumentar o nosso time de especialistas para 
que possamos abranger todas as áreas da saúde feminina!



Nossos Números

Mobile Desktop Tablet

83% 16% 1%

Dispositivos

Taxa de Rejeição* Duração média
5% 6 min

* Porcentagem de usuários que entram e saem do site sem ter feito nenhuma ação.



+700
Youtube

+200.000
Facebook

+10.000
Instagram

*2 meses de canal

+1.200
Newsletter

Redes Sociais



1.200.000
PAGEVIEWS por mês!

Nosso alcance é maior que



Público-Alvo

Gênero:

98% mulheres
2% homens

*dados extraídos do blog e redes 
sociais.



Público-Alvo

Idade: 

87% entre 18 e 44 anos.

*dados extraídos do blog e redes sociais.

**2 % restantes para pessoas com mais de 54 anos



Localidade

3. EUA

Atingimos mais de 145 países!

1. BRASIL

2. PORTUGAL

4. RÚSSIA

5. MOZAMBIQUE

6. ANGOLA

7. INGLATERRA

8. JAPÃO
9. ALEMANHA

10. FRAN’ÇA



TOP 10
1. São Paulo
2. Paraná
3. Rio de Janeiro
4. Minas Gerais

5. Rio Grande do Sul

6. Bahia

7. Santa Catarina

8. Ceará

9. Goiás

10. Pernambuco.

Localidade
Atingimos todos os Estados do país!

ESTADOS



Eai descomplicou?
Não perca tempo! 
Entre em contato agora! 

Venha descomplicar com a gente!
Mais informações pelo e-mail:

contato@mulherdescomplicada.com.br


