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A localização de sua clínica ou consultório dever ser escolhida
com muito cuidado, pensando que ele pode ser determinante
para grande parte do sucesso de sua carreira.

Considere alguns fatores que devem ser considerados no
momento da decisão:                   :
         .
             .

PÁGINA 03  - LOCAL CERTO

LOCAL CERTO



TAMANHO DO IMÓVEL

PÁGINA 04  - TAMANHO DO IMÓVEL

O tamanho do imóvel é uma das mais importantes 
considerações para o início da prática médica.  Seu consultório 
representa um dos principais investimentos e por isso devemos 
pensar a longo prazo, considerando todos os procedimentos 
que atualmente exerce e dentro do possível prever
situações futuras.                  .

Além do provisionamento de serviços prestados, pense também 
em questões relacionadas a acessibilidade de pacientes e 
conforto durante os atendimentos, sendo que este fator pode 
influenciar fortemente a percepção e experiência do paciente em 
seu estabelecimento.                         .



A proximidade de hospitais pode ser determinante, pois o deslocamento 
entre estabelecimentos pode ser um fator logístico que prejudique sua 
eficiência com um volume grande de consultas, cirurgias ou procedimen-
tos.

Em alguns casos também é interessante considerar a proximidade com 
centros de diagnósticos que favorecem as necessidades dos pacientes.

PÁGINA 05  - PROXIMIDADE COM HOSPITAIS

PROXIMIDADE COM  HOSPITAIS



TRANSPORTE

PÁGINA 06  - TRANSPORTE

Verifique se próximo ao estabelecimento existem
meios de transporte que facilitem o acesso, como
por exemplo: Estacionamento, pontos de ônibus, ponto de taxi 
e se é um local de congestionamento. 

Este fator pode atrapalhar sua agenda e a
experiência do seu paciente mesmo antes dele
chegar ao seu estabelecimento.           .



Verifique se o imóvel atende todas as recomendações dos órgãos regula-
mentadores de estabelecimentos de saúde. Informe-se com seu arquite-
to se o imóvel atende as recomendações da RDC 50 (Regulamento 
Técnico destinado ao planejamento, programação, elaboração, avaliação 
e aprovação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de 
saúde, a ser observado em todo território nacional, na área pública e 
privada) disponível no site da ANVISA.

PÁGINA 07  - CONFORMIDADE COM  ÓRGÃOS DE SAÚDE

CONFORMIDADE COM 
ÓRGÃOS DE SAÚDE



APARÊNCIA

ESPAÇOS INTERNOS

PÁGINA 08 - ESPAÇOS INTERNOS/APARÊNCIA

A aparência da sua clínica é muito importante para definir como o 
profissional de saúde e seu estabelecimento serão vistos pela 
comunidade em que atua. Podemos citar alguns fatores importantes 
que devem ser considerados durante o projeto de interiores da clínica.

Maior uso da luz natural

Atenção aos detalhes, proporções, cores, iluminação e escala.

Definição de ambientes claros, abertos e generosamente dimensionados.

Escala familiar e íntima em áreas de atendimento e administrativas.

Uso de obras de arte, incluindo cenas da natureza, paisagens e outras
imagens que transmitam paz, confiança e tranquilidade.

Identificação de salas e ambientes transmitem profissionalismo, segurança
e transparência no fluxo de circulação interna do estabelecimento.



LIMPEZA E SANEAMENTO                       .

A limpeza não está relacionada somente aos cuidados com esterilização de 
materiais e descarte apropriado de insumos. Os diferenciais de limpeza no 
estabelecimento inteiro influenciam a percepção do paciente quanto a segurança 
e excelência de atendimento. Procure manter pisos, banheiros, áreas de
espera sempre limpos. De preferência a superfícies lisas (não porosas) e
crie processos contínuos de inspeção, organização e limpeza
de ambientes.                      .

CONFORTO   . 

PÁGINA 09  -PÁGINA 09  - FUNCIONALIDADE/LIMPEZA E SANEAMENTO/CONFORTO

FUNCIONALIDADE 

Ofereça um espaço confortável e convidativo para os membros da família se
reunirem e visitarem sem sentir que estão atrapalhando.

Nos ambientes de espera pense na possibilidade de iluminação âmbar, proporcionando
uma sensação de calor e nas salas de atendimento luz branca.



FLEXIBILIDADE

PÁGINA 10  - FLEXIBILIDADE

Considere a possibilidade de implementação de novos 
procedimentos prevendo pontos extras de hidráulica, elétrica, dados 
e acessibilidade dentro da clínica.

Se possível, utilize paredes de gesso que lhe permitirão no futuro 
unificação de ambientes para aumento de espaço.



Rotinas e processos bem definidos podem ajudá-lo a ter maior consciência
sobre como sua clínica funciona e gradativamente permitir identificar pontos
de melhoria ou gargalos de produtividade.         .

Após desenhar estes processos você poderá implementá-los através de 
treinamento de funcionários ou de simples comunicação de como os
processos funcionam. Com isso, sua equipe terá mais clareza sobre
quais são suas responsabilidades e o nível de importância de
cada atividade.                           .   . 

PÁGINA 11  - ROTINAS E  PROCESSOS

ROTINAS E PROCESSOS 



PÁGINA 12  - ROTINAS E PROCESSOS

Em muitas empresas, existem problemas sérios ligados a desorganização de rotinas 
ou indefinição de responsabilidades. Podemos citar alguns exemplos abaixo:

Desintegração nas rotinas internas: Rotinas internas tratadas de forma isolada, sem
qualquer tipo de rastreabilidade.

Redundância de atividades: Funcionários que fazem a mesma tarefa mais de uma vez.

Sem clareza de responsabilidades: Funcionários trabalham sem entender o seu papel
dentro da empresa e fazem julgamentos de prioridades e prazos com conflitos de interesse.

Dificuldade em definir e gerenciar prazos: Quando os processos são executados por
várias pessoas e de forma diferente, torna-se quase impossível estipular prazos e
controlar a produtividade.

Dificuldade em tomar decisões sobre investimentos: A falta de previsibilidade sobre a
performance e eficiência dificulta a assertividade sobre onde devemos investir. Considere
que escalar processos podem escalar tanto soluções quanto problemas, por isso é
recomendável começar de forma organizada para ter um crescimento saudável.

Aumento desnecessário do quadro de funcionários: Quando há um descontrole sobre
métodos de execução de tarefas é comum suprir a falta de eficiência com novos funcionários.



Ter uma clínica ágil e eficiente parece um enorme desafio, mas existem algumas 
sugestões que podem ajudá-lo a resolver estes problemas e ter um diferencial
de mercado que lhe trará mais tranquilidade e segurança.

PÁGINA 13  - ROTINAS E  PROCESSOS

Estabeleça um método de trabalho: Executar tarefas da mesma forma trará mais
performance e eficiência.

Integre os processos: Processos integrados tornam a empresa mais fluida, assim como
uma linha de produção em larga escala.

Defina com clareza prazos e responsabilidades: Funcionários que entendem suas
responsabilidades e prioridades tendem a ser mais seguros e produtivos.

Identifique gargalos e pontos de melhoria: Trabalhando de forma integrada, você
facilmente identificará quais são os pontos fracos de sua empresa, podendo testar
e implantar correções de forma contínua.

Monitore indicadores de performance: Defina os principais indicadores que suportarão
suas tomadas de decisão. Como por exemplo: tempo de atendimento, produtividade, custo
e rentabilidade de processos.

Materialize seus processos: Muitas empresas investem em um acervo de fluxos materializados em documentos e planilhas que
auxiliam na apresentação e treinamento, porém este método é caro do ponto de vista de manutenção. Uma outra forma é adotar
um software de gestão de clínicas orientado a processos, em que todas essas recomendações estarão presentes desde sua concepção.



GESTÃO FINANCEIRA

PÁGINA 14  - GESTÃO FINANCEIRA

Um grande desafio de qualquer empresa é manter atualizada e sob controle
sua gestão financeira. Isso é comum em empresas com estruturas enxutas
onde o dono ou gerente administrativo absorve esse papel, tendo muitas 
dificuldades em alimentar planilhas, consistir, consolidar e tomar decisões
de forma segura.                  . 

Delegar algumas destas responsabilidades para funcionários pode ser um 
problema quando não existe um processo rastreável que de tranquilidade
e segurança para funcionários e donos de empresa. A imprecisão entradas
e saídas geram uma insegurança na organização, ocasionando
problemas relacionados a controle e confiança.              .



Para resolver essas questões relacionamos algumas dicas que poderão lhe 
ajudar:   .

PÁGINA 15  - GESTÃO FINANCEIRA

Defina tabelas de preço: Pré estabeleça preços de consultas, procedimentos
e cirurgias.

Implemente orçamentos e pedidos: Através de orçamentos e pedidos, terá
maior controle de previsões de faturamento de planos de saúde e pacientes.

Controle de caixa: Controle a abertura e fechamento de caixa por operador,
separando o que são lançamentos operacionais (consultas, procedimentos,
cirurgias) e não operacionais (“Caixinha”)

Controle de faturamento: Gerencie os recebíveis de planos de saúde e
pacientes de forma integrada, identificando falta de execuções e não recebimentos.

Controle de contas a pagar e receber: Utilize um controle ágil de contas a pagar e
receber que lhe ajude a manter seus recebimentos e contas em dia.



PÁGINA 16  - GESTÃO FINANCEIRA

Qualifique receitas e despesas através de um plano de contas.

Fluxo de caixa: Baseado em contas a pagar e receber, tenha uma visibilidade de
entradas e saídas agrupadas por mês em um determinado período.

Extrato de contas que possibilite conciliar com contas correntes ou gerencias.

Centros e receita e despesa: Gerencie departamentos e rateios através de
centros de receita e despesa

Demonstrativo de resultados de exercício - DRE: Através dele você terá uma
visão financeira consolidada da sua empresa, podendo entender melhor
sazonalidades e o melhor momento de investir.

Um software integrado a sua prática médica que além de todas as
funcionalidades citadas anteriormente, lhe ofereça rastreabilidade e
lhe alerte de possíveis falhas operacionais. 



A gestão de compras em clínicas e consultórios de pequeno porte não é um processo 
comum, porém sabemos que algumas situações podem atrapalhar a execução
de alguns procedimentos pela falta de insumos e materiais.

Outro problema comum deve-se a necessidade de controle de validade de insumos que 
caso não seja devidamente controlado pode gerar penalidades junto a órgãos de 
fiscalização.                .

Para resolver essas dificuldades seguem algumas sugestões.        .

PÁGINA 17  - COMPRAS E  SUPRIMENTOS

COMPRAS E SUPRIMENTOS

Cadastro de produtos, serviços e insumos

Controle de validade de insumos

Estoque mínimo de materiais

Fluxo de solicitação de compras

Gestão e qualificação de fornecedores

Demonstrativo de curva ABC



PÁGINA 18  - CONTROLE DE HORAS DE FUNCIONÁRIOS

Horas normais

Banco de horas

Faltas

Horas extras

Período de férias

Jornada de trabalho

Validação e aprovação de apontamentos de horas

Indicadores de performance de funcionários

CONTROLE DE HORAS DE FUNCIONÁRIOS

A rotina médica possui suas particularidades em relação a disponibilidade do
profissional médico e dos funcionários que o auxiliam. Por isso, entendemos que o
controle de horas dos profissionais são um ponto sensível que podem impactar
a sua operação de forma administrativa e legal.       .

Antes de implementar qualquer controle, verifique com seu contador quais políticas
e acordos você pode implementar na sua clínica para antes de tudo estar em
conformidade com as leis trabalhistas e acordos sindicais.         .

Após esta validação, considere controlar as horas de seus funcionários avaliando
os seguintes pontos:                 .



A prática médica é uma das áreas que exigem uma alta capacitação técnica e
ao mesmo tempo uma habilidade de entender e transmitir empatia e total segurança
aos pacientes.                   . 

Entendemos que o principal marketing para o profissional da área médica é a
satisfação do atendimento recebido e a recomendação a futuros pacientes.
Para atingir este nível de excelência elegemos algumas dicas que poderão lhe
auxiliar. .
.        .

PÁGINA 19  - DICAS DE  ATENDIMENTO

DICAS DE ATENDIMENTO

Primeiro contato por telefone: Ouça a necessidade de seu paciente atentamente
desde o início informando todas as informações não médicas para que ele sinta
que você está realmente disposto a ajudá-lo. Caso ele deseje informações médicas,
oriente sua secretária a informá-lo que todas as dúvidas serão esclarecidas durante a
consulta e que sempre estará à disposição para as demais informações.

Lembre seu paciente próximo a data do atendimento: Um dia antes ou horas antes do atendimento entre em contato
com o paciente para confirmar o comparecimento e saber se ele possui alguma dúvida relacionada ao trajeto ou facilidades
de deslocamento e estacionamento.



PÁGINA 20  - DICAS DE ATENDIMENTO

Escolha o melhor momento de digitar informações durante o relato
do paciente

Recepcione de forma especial: Pessoas gostam de recebidas de forma pessoal e empática, para isso procure
durante a recepção dirigir-se a eles pelo nome e oferecer recursos que façam eles sem sentirem acolhidos, como,
por exemplo, a disponibilização de facilidades como revistas, café e WIFI.

Condução a salas de atendimento: Embora muitas vezes a identificação de salas
e painéis eletrônicos sejam uma comunicação interessante, para estabelecimentos
de pequeno porte com baixo fluxo de pacientes recomendamos o acompanhamento
dos pacientes pelas secretárias.

Evite interrupções externas durante o atendimento

Demonstração de pressa ou ansiedade

Seja um bom ouvinte: Pacientes chegam as salas de atendimento com uma
bagagem enorme de emoções como por exemplo: ansiedade, expectativas e
frustrações. O paciente neste momento deseja ser ouvido de forma plena,
por isso tome cuidado com fatores que podem gerar uma má impressão
neste momento.



PÁGINA 21  - DEMONSTRE CONFIANÇA E SEGURANÇA

DEMONSTRE CONFIANÇA E SEGURANÇA: 

Procure confortar o paciente

Demonstre uma expressão relaxada e empática

Olhe nos olhos do paciente 

No caso de procedimentos, demonstre que a segurança dele é prioridade 

Mantenha a sala e recursos limpos e organizados como se fosse o
primeiro atendimento

Conduza o atendimento através de um método de atendimento pré estabelecido,
otimizando seu tempo e demonstrando experiência e controle da situação ao paciente



PÁGINA 22  - EMPATIA E CONFORTO

Utilize linguagem compatível com o perfil de seu paciente evitando constrangimento

Dirija-se ao paciente de forma pessoal e respeitosa

Seja preciso e consistente, evite excessos de informações que podem
gerar desconforto, insegurança ou dúvidas.

EMPATIA E CONFORTO



A atividade médica não é convencional do ponto de vista de marketing e 
comunicação, por médicos estar atentos as regulamentações do CFM e AMB
sobre o que pode ou não ser feito em relação a divulgação de profissionais,
clínicas e consultórios.                       .

Acessando o site do CFM informe-se através da Resolução 1.974/11 que detalha 
todas as orientações a serem seguidas antes de produzir qualquer material
de divulgação físico ou digital.                      .        .

PÁGINA 23  - MARKETING E COMUNICAÇÃO

MARKETING E COMUNICAÇÃO



PÁGINA 24  - CONTABILIDADE, IMPOSTOS E TAXAS/RECOLHIMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS

GPS

DAS

Alvará de localização

Taxa de lixo

CONTABILIDADE, IMPOSTOS E TAXAS

Ao abrir sua clínica verifique junto ao seu contador aspetos importantes a ser
considerados antes de iniciar suas atividades.                  .

RECOLHIMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS



PÁGINA 25  - NATUREZA JURÍDICA/ REGIME TRIBUTÁRIO

NATUREZA JURÍDICA

Sociedade de Médicos e Profissionais de Saúde

Empresário Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI)

Sociedade Unipessoal Limitada (SLU)

Simples nacional

Lucro presumido

Lucro real

REGIME TRIBUTÁRIO



PÁGINA 26  - SEGUROS E PROTEÇÃO

Responsabilidade civil

Proteção de equipamentos da clínica

Salário por incapacidade temporária

Proteção por cirurgia de pacientes

Seguro de incêndio, queda de raio e explosão

SEGUROS E PROTEÇÕES

Durante a atividade médica devemos ter algumas preocupações com imprevistos que
não são comuns em outras atividades. Por isso relacionamos alguns produtos
específicos para área médica que devem ser avaliados.       .



PÁGINA 27  - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO/AGILIDADE

PRONTUÁRIO ELETRÔNICO

Um bom software de prontuário eletrônico pode ser um diferencial importante na sua 
atividade, pois através dele você poderá aumentar os níveis de agilidade, mobilidade, 
controle e segurança de sua clínica.          .

Com um volume grande de consultas e procedimentos o armazenamento físico de 
informações de pacientes se tornou um problema nas clínicas em função dos espaços 
físicos limitados e da dificuldade em localizar fichas de pacientes com agilidade. 

Com evolução da Internet nos últimos anos, os softwares em nuvem se tornaram a melhor 
opção para este tipo de situação devido ao grande potencial de armazenamento, 
escalabilidade e segurança oferecida por grandes data centers.       .

Mas será que qualquer software em nuvem resolve meu problema de agilidade?

AGILIDADE



PÁGINA 28  - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO/AGILIDADE

Está armazenado em um data center robusto com tecnologias de ponta e
escaláveis como por exemplo Google Cloud?

Esse data center possui certificações internacionais de segurança para área
de saúde como HIPAA, HITRUST CSF e Personal Health Information
Protection Act

Se no futuro seu sistema precisar de um upgrade de hardware, será
necessária uma migração ou será só uma simples configuração de
acréscimo de memória e processador?

Se houver um problema de hardware neste data center, ficarei sem
sistema até os técnicos ajustarem ou haverá uma fazenda com milhares
de servidores trabalhando em conjunto para nunca parar meu sistema e
atender minhas necessidades de performance?

Para lhe ajudar, considere avaliar se este software é realmente ágil através dos
itens abaixo:                                        .



PÁGINA 29  - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO/MOBILIDADE

Vivemos em um mundo conectado, onde a todo momento precisamos estar disponíveis 
para consultar algo no celular e tomar decisões rápidas. Mas quando falamos de
um software de gerenciamento de clínicas com prontuário eletrônico, será que
ele realmente é mobile?                           .

Segue abaixo algumas dicas para verificar se ele é realmente mobile.

MOBILIDADE

Todas as funcionalidades estão disponíveis para celular ou somente alguns
recursos?

As funcionalidades disponíveis oferecem uma experiencia pensada para
celular ou entrega a mesma apresentação desktop necessitando de zoom
e cliques imprecisos?

Entrega recursos pensados especificamente para celular como armazenamento
progressivo de informações e dados offline?

Pode ser instalado em meu celular ou necessita que eu sempre digite o endereço
no navegador e na verdade tenha uma experiência mais de website do que de aplicativo?



PÁGINA 30  - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO/CONTROLE

Quando falamos em controle, devemos pensar neste aspecto de forma ampla, 
considerando todas as faces da sua clínica. Muitos softwares consideram o prontuário 
eletrônico como o único modulo necessário dentro de uma clínica médica, porém
sabemos que além da atividade médica temos todas as necessidades de outras
empresas que devem ser consideradas.               .

Elencamos alguns requisitos para facilitar sua avaliação sob ponto de vista de controle:

CONTROLE

Todos os documentos pré formatados para prática médica conforme
orientações do CFM

Possibilidade de criação de modelos adicionais de documentos que
enriqueçam o atendimento

Seguir todas as recomendações do CFM para prontuários eletrônicos 

Possuir recurso de assinatura digital para assinar de prontuários
eletronicamente



PÁGINA 31  - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO/CONTROLE

Ter um fluxo de trabalho inteligente que permita acompanhar o andamento
de todos os atendimentos por estágio em tempo real

Ser flexível, oferecendo a melhor experiência de utilização dos médicos e
secretárias

Agilidade na consulta de agendamentos, atendimentos e documentos do
paciente

Atender a diversos modelos de atendimento com níveis de acesso
específicos para cada situação

Gerenciar documentos anexos de diversos tipos como imagens e planilhas.

Permitir tratamento, visualização e comparação de imagens em diversos
estágios do tratamento do paciente

Tratar os atendimentos como um processo único e não um conjunto de agendamentos
isolados que dificultam a análise, andamento e gerenciamento das informações



PÁGINA 32  - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO/SEGURANÇA

Um dos principais fatores que preocupam profissionais de diversos setores é a
segurança em diversos aspectos. Por isso relacionamos alguns critérios que podem
lhe ajudar a avaliar a segurança de um software.          .

SEGURANÇA

Autenticação em níveis ou somente simples?

Possui níveis de permissão

As informações trafegadas entre meu computador e o servidor são através
de um certificado digital altos níveis de criptografia  

Retém algum tipo de informação sigilosa na estação, como arquivos
temporários?

Possui backup de informação? Qual a periodicidade?

Expõem através do navegador algum detalhe de código fonte do software
que possa ser explorado? 
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