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Introdução
Criar um ambiente agradável em clínicas e consultórios pode ser um grande 

desafio. Além de todas as dificuldades e burocracias da regularização, ter uma 

decoração que acolha os pacientes e seja confortável também para os profissionais 

que trabalham lá pode exigir muito estudo e planejamento.

O objetivo deste eBook é elencar todos os aspectos importantes em um 

ambiente, dar dicas sobre a contratação de arquitetos ou decoradores e também 

oferecer um roteiro de perguntas para você escolher o lugar ideal para montar 

seu consultório.

Esperamos que goste do conteúdo!

Boa leitura. :)



3

O ambiente de trabalho
Estamos no limiar de uma nova revolução industrial que terá um impacto ainda 

maior do que as anteriores, a Indústria 4.0.

Quem viveu a primeira revolução industrial do século XIX provavelmente não 

entendeu suas consequências. Elas ocorreram num tempo relativamente longo 

para nossos padrões atuais. E mesmo assim, tiveram um poder de transformar 

todas as concepções anteriores, tanto na vida social quanto na econômica. 

Agora vivemos algo que pode ser ainda maior. Dada a velocidade das mudanças 

e nossa pouca capacidade de interpretá-las, elas podem ser, diferentemente do 

passado, mais extensas e mais profundas. Nós estamos vivendo algo que não 

sabemos exatamente o que é e não sabemos suas exatas consequências. 

O celular que compramos ontem amanhece ultrapassado, afinal as transformações 

ocorrem em velocidade digital, ou seja, na velocidade da luz. Essas rápidas 

transformações são de difícil assimilação e compreensão. Portanto é fundamental 

que elas sejam analisadas e compreendidas na sua devida dimensão. 

Dentro dos ambientes de trabalho, raramente essas transformações são 

pensadas, analisadas e projetadas para a melhor prática.

Os ambientes de trabalho, em sua maioria, não evoluíram muito do que se tinha 

nos anos 80, antes que os computadores e as tecnologias digitais invadissem a 

vida do trabalho. Assim há pelo menos seis focos de preocupação no que tange 

o ambiente para que se consiga mais  eficiência, conforto e produtividade.

As condições dos ambientes de trabalho, em geral, são tratadas no âmbito da 

arquitetura corporativa e raramente avançam sobre outros campos. A parte de 

produtividade e eficiência é tratada no departamento de RH e dificilmente leva 

em conta os aspectos arquitetônicos com a relevância que deveriam ter.

Sabemos que as condições do ambiente de trabalho têm um impacto grande 

sobre a produtividade e eficiência dos colaboradores. Estima-se que condições 

adversas do ambiente possam contribuir para diminuição da eficiência em 

até 20% por hora por funcionário.

Arquitetura, iluminação, interferências eletromagnéticas, ergonomia e decoração 

são algumas das condições capazes de interferir no dia a dia de trabalho. Confira 

detalhes de cada uma delas e torne o ambiente da sua clínica ainda mais agradável 

e produtivo.
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Antes de contratar um 
arquiteto ou decorador
A tarefa de arquitetos e decoradores é encontrar a melhor solução para seus 

clientes, e isto implica em custos. Consulte os profissionais e veja aquele que se 

adapta melhor às suas intenções e ao seu budget.

Estes profissionais têm a “fama” de serem difíceis de trabalhar, mas nada como 

uma boa conversa para saber a forma como ele cobra, trabalha e reage às 

indagações de custos. Uma relação clara e transparente é importante.

O trabalho dos arquitetos e decoradores é fundamental para a instalação de 

clínicas, consultórios e outros ambientes de trabalho. É essencial que esses 

profissionais busquem condições equilibradas de projeto, dando soluções 

efetivas de acordo com o que o cliente necessita.

As inúmeras opções que o mercado oferece de acabamentos, móveis, produtos 

e serviços, torna muito difícil a escolha por alguém não familiarizado com estas 

questões. Por isso, a melhor solução é sempre se consultar com o profissional 

capaz de fazer as melhores e mais econômicas opções.

Outra “lenda” é de que o serviço desses profissionais é muito caro, mas o 

trabalho junto a eles pode significar barateamento das obras e da implantação 

do consultório.

Quando for contratar, certifique-se de que escolherá um bom profissional, 

registrado, peça um contrato e siga as orientações. Deixe claro o valor que quer 

ou pode gastar e exija que o profissional se atenha ao seu roteiro de custos.

É importante que você saiba que arquitetos não podem receber valores através 

de um processo chamado RT (reserva técnica). A reserva técnica é um expediente 

utilizado por lojas para remunerar o arquiteto ou decorador por seus serviços 

de indicação. Essa é uma relação incestuosa de profissionais e lojistas, e o CAU 

(Conselho de Arquitetura e Urbanismo), que é o órgão máximo da profissão, tem 

penalizado os profissionais que se utilizam deste procedimento. 

Entretanto a ABD (associação Brasileira dos Designers de Interiores) não condena 

a prática, o que só serve para tumultuar um ambiente já tumultuado.

É prática corrente entre decoradores, mas não entre arquitetos, mesmo que eles 

estejam atuando como decoradores. Deixe claro sua opinião, a favor ou contra 

deste procedimento, junto ao profissional para que a relação não se abale.

O correto é o cliente pagar pelo tempo que o profissional disponibiliza para as 

suas necessidades. Quando ele vai a diversas lojas para procurar um produto 

ou um serviço ele gasta seu tempo e impossibilita a execução de outro serviço. 

Mas, dificilmente o cliente está disposto a pagar este tempo de trabalho e muitas 

vezes o profissional não consegue embutir estes custos no projeto final. 
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Conheça o orçamentista
São poucos profissionais que usam e recomendam a contratação de um 

orçamentista em obras e serviços. Isso se deve ao desconhecimento da 

importância do trabalho destes profissionais e dos benefícios que eles podem 

trazer às obras.

O orçamentista é responsável por calcular, com pequena margem de erro, o 

custo total do investimento necessário para a implantação do empreendimento. 

Ele pode também calcular os aportes semanais, quinzenais ou mensais para a 

obra. Isto evita inúmeras e desagradáveis surpresas.

Todo investimento é precioso para quem está colocando o dinheiro, por isso 

todo cuidado é pouco.

O trabalho do orçamentista é minucioso e cuidadoso por natureza, ele mexe com 

números e existem incontáveis variações de preços nos produtos que entram 

numa obra. Encontrar a melhor equação para isto é função do orçamento.

Normalmente é apresentado um volumoso documento final, onde constam 

produtos e insumos da obra, separados unitariamente. Quando, por exemplo, 

aparece “massa”, ela é descrita, com seus valores respectivos, na sua composição 

unitária, ou seja, areia, cimento, cal ou outro componente. A água entra em um 

cômputo separado.

Todos os componentes estão listados e colocados em ordem de entrada na obra. 

Seus preços aparecem em pelo menos duas ou três consultas a fornecedores 

diferentes, com valores, data, horário e telefone de contato.

Ao final se tem o valor total da obra, com variações de 5 a 10%, conforme o 

desejo de precisão.

Este documento tem uma função bastante importante que é tranquilizar o 

investidor nos seus gastos, vislumbrando que a obra ficará dentro de seu 

orçamento.

Normalmente os custos de decoração não entram neste documento, mas sua 

inclusão pode ser solicitada, de acordo com os arquitetos ou os decoradores. 

Outro fator positivo deste documento é o poder de negociação que ele dá ao 

empreendedor na contratação de seus executores, uma vez que é sabido de 

antemão qual será o custo, ganha quem der o melhor desconto e tiver a melhor 

capacitação.
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Critérios importantes 
para escolher um 
ponto comercial
Muitos dos problemas com clínicas e consultórios começam com o mais 

inesperado: sua localização e suas condições arquitetônicas.

Os arquitetos em geral são chamados quando a escolha de local já foi feita e o 

imóvel já está comprado ou alugado. A inadequação da localização e as condições 

do imóvel podem impactar o empreendimento de formas positivas ou negativas.

Aqui nos importa as negativas pois são elas que oferecem riscos ao seu negócio.

Muitos profissionais da saúde não receberam durante sua graduação as condições 

e ensinamentos necessários para empreender. Mas quem quer ter seu próprio 

consultório precisa de algumas ferramentas e teorias de gestão. 

A simples observação dos pontos do roteiro abaixo evita uma série de problemas 

que podem advir de uma má escolha. Ao responder estes pontos, o profissional 

pode perceber pontos positivos e negativos e avaliar os riscos e benefícios para 

a sua atuação profissional.

Evidentemente este roteiro não aborda a totalidade dos problemas, mas possibilita 

uma escolha mais ponderada do local onde a clínica será instalada.

Potencial do local

 — A região possui atrativos comerciais? Quais?

 — Existe concorrência estabelecida? Está dentro de um raio de 5 km?

 — Características da região: existem pequenos negócios, shopping e/ou 

comércio de rua?

 — Já verificou as leis municipais de zoneamento para o seu tipo de atividade 

comercial? Pergunte para o seu corretor de imóveis e tenha a garantia de 

que o local permite sua atividade.
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Localização

 — Endereço:

 — Lado da rua:  par ou ímpar

 — Ponto do imóvel: extremidade da rua ou meio de quadra

 — Ele está situado no: plano, aclive ou declive

 — Tipo de imóvel: sobrado, térreo ou abaixo de um prédio

 — Interferência físicas próximas: postes, árvores, muros , entre outros

 — Há interferências visuais?

 — Há iluminação pública de qualidade?

 — Tipo de movimento: baixo, médio ou alto

 — Velocidade dos automóveis que passam por lá: baixa, média ou alta

 — Região está próxima a córregos, rios ou valetas?

 — A área é sujeita a inundações?
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Facilidades do local

 — Há estacionamento no imóvel?

 — Quantidade de vagas?

 — Vagas presas?

 — Fácil de manobrar?

 — Exigirá manobrista?

 — Há bancos próximos?

 — Bares e restaurantes?

 — Shopping?

 — Estacionamentos próximos? A uma distância menor ou maior de 100 metros?

 — Acesso de pedestres: há obstáculos? É acessível para deficientes?

 — Há ponto de ônibus ou metrô próximo?

 — Quais são as dimensões da fachada?

 — As calçadas são: pequenas (menos de 2m), normais (3m) ou largas (mais de 3m) 
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Condições do imóvel

 — As condições do imóvel são: ótimas, boas, razoáveis ou ruins?

 — O imóvel é: novo, usado ou velho?

 — A pintura está: ótima, boa, razoável ou ruim?

 — As paredes estão: ótimas, boas, razoáveis ou ruins?

 — O teto está: ótimo, bom, razoável ou ruim?

 — Os muros estão: ótimos, bons, razoáveis ou ruins?

 — As instalações elétricas estão: ótimas, boas, razoáveis ou ruins?

 — As instalações hidráulicas estão: ótimas, boas, razoáveis ou ruins?

 — Infraestrutura de rede e telefonia: existente ou inexistente?

 — Condições da infra-estrutura: ótima, boa, razoável ou ruim?

 — O posicionamento do edifício em face do sol: norte, sul, leste ou oeste?

 — Existem equipamentos já instalados? Quais?



10

Desinsetização e proteção contra pragas

Um dos aspectos desagradáveis da urbanização é a convivência com insetos e 

outros bichos que são vetores de doenças e contaminações.

Toda clínica ou consultório conta com compartimentos que estão sujeitos a 

ação dessas pragas urbanas. Por isso é importantíssima a ação preventiva de 

desinsetização, desratização e descupinização antes do início das atividades 

profissionais.

No caso de construções novas, logo após as fundações já é possível fazer essas 

ações que contribuirão de maneira eficaz, uma vez que protegem a edificação de 

pragas que se desenvolvem no ambiente urbanizado.

Formigas, baratas e aranhas são os principais vetores de contaminação dos 

ambientes, por isso é importante iniciar sua prevenção bem antes do início das 

atividades profissionais.
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Aspectos 
importantes 
no ambiente 
da clínica
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Ruído
O ruído impacta significativamente o ambiente da sua clínica, sendo inclusive alvo 

de preocupação com possíveis danos permanentes. Portas, janelas e plenos são 

inimigos naturais da boa acústica. No Brasil não temos uma cultura de vedação 

de portas, e é através delas, suas frestas e aberturas, que a poluição sonora se 

dissemina nos espaços.

Os ambientes abertos, que são adotados quase que universalmente pelas 

empresas, clínicas e consultórios, são a forma mais comum de espalhar o ruído 

e de degradar a acústica local. 

Até algum tempo atrás, a ABNT não regulamentava o nível de ruído das edificações. 

A nova norma (ABNT NBR 15575:2013) é sugestiva e com o tempo se tornará 

obrigatória. As edificações mais novas tendem a atender a norma, mas a maioria 

das edificações disponíveis no mercado encontram-se sob a norma antiga, e não 

preveem uma proteção contra o ruído.

Os impactos da poluição sonora na saúde de funcionários e profissionais é grande, 

uma vez que passam grande parte de seu tempo sujeitos a estas exposições 

de longa duração, com ruídos muitas  vezes acima da média recomendada de 

decibéis.

Os ruídos também podem ser prejudiciais para os pacientes que aguardam a 

consulta. Imagine o consultório de um dentista que não teve essa preocupação 

com a poluição sonora. Muitos pacientes têm medo ou ficam angustiados com 

o barulho do motor dos equipamentos. Escutar esse som enquanto esperam 

pode ser muito prejudicial para o tratamento e também para a relação entre 

o profissional e o paciente, que já chega estressado quando entra na sala de 

consultas.

Por isso, uma adequada avaliação e a utilização de materiais capazes de reduzir 

o impacto sonoro é muito interessante.

O mal hábito de se introduzir TVs nos ambientes de espera, piorou - e muito 

- as condições de trabalho das recepcionistas e secretárias, expostas a som e 

barulhos constantes.

Ao consultar um decorador ou um arquiteto é importante seguir suas 

recomendações a respeito da prevenção de ruídos. É importante ressaltar 

que nem todo profissional está a par dessas influências, sendo recomendável 

perguntar e exigir que ele verifique este requisito no projeto. Lembrando que 

toda obra prevista é muito mais barata do que reformas ou obras de emergência.
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Pontos importantes sobre 
a geração de ruídos:

 — Portas e janelas;

 — Pleno e ar condicionado;

 — Piso inadequado e vidros;

 — Ruídos externos;

 — Material construtivo inadequado;

 — Escritório aberto;

 — Equipamentos;

 — Impressoras e copiadoras.
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Temperatura
A temperatura adequada para maior eficiência do trabalhador no ambiente de 

trabalho, nem sempre é observada. Poucos sabem que o ambiente levemente 

aquecido significa um melhor desempenho dos profissionais. Mas esta 

temperatura, no caso brasileiro, é considerada baixa (a temperatura ideal seria 

de 24°). Em geral se trabalha com temperaturas mais elevadas o que provoca um 

decréscimo no desempenho.

Os novos edifícios têm por mal hábito a utilização da pele de vidro, ou seja, a 

utilização massiva de vidros em toda a fachada do edifício, técnica importada 

e não adequada a um país tropical. Os arquitetos muitas vezes são impotentes 

diante dos desejos de empreendedores, que visam apenas o aspecto de moda, 

não levando em consideração os danos ao ambiente e às pessoas que trabalham 

nestes espaços.

Como o posicionamento das edificações não precisa mais se ater à insolação, 

uma vez que qualquer posicionamento pode ser resolvido com a refrigeração ou 

mesmo aquecimento, o que vemos por aí são verdadeiros disparates. Edifícios 

voltados para leste-norte onde o vidro pode atingir 48° graus centígrados, o que 

torna mandatório o uso de ar condicionado, durante o período de trabalho. Os 

danos a saúde daqueles que permanecem nestes ambientes são incalculáveis. 

Os danos de custos de energia, são facilmente mensuráveis na conta crescente 

a cada mês.
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O que é conforto térmico?

Para se ter “conforto térmico” significa que uma pessoa vestindo uma quantidade 

normal de roupa não sentirá nem frio nem calor.

O conforto térmico é importante tanto para o bem-estar de uma pessoa quanto 

para sua produtividade. Este estado pode ser conseguido apenas quando a 

temperatura, a umidade e o movimento do ar estão dentro da gama especificada 

muitas vezes referida como “zona de conforto”.

A solução mais comum de arquitetos e decoradores é a utilização de cortinas e 

filmes, mas isto somente agrava a situação. As cortinas trazem calor para dentro 

do ambiente e filmes aumentam a temperatura nos vidros, que por condução, 

transferem esse calor para o ar e para o ambiente.

Salas mal ventiladas, mal posicionadas e mal adaptadas são encontradas a 

todo momento. O uso indiscriminado de ar condicionado, nem sempre resolve 

o problema. É preciso estudar o local e propor maneiras eficientes de regular 

a temperatura do local, seja para mais ou para menos, de maneira correta e 

eficiente.
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As temperaturas em ambientes 
de trabalho fechados

Fatores ambientais (como umidade e fontes de calor no local de trabalho) 

combinam com fatores pessoais (como a roupa que trabalhador está usando e 

as exigências físicas seu trabalho) para influenciar o que é chamado por alguns 

de “conforto térmico”.

As preferências pessoais de temperatura torna difícil especificar um ambiente 

térmico que satisfaça a todos. Para locais de trabalho onde a atividade é 

principalmente sedentária, como escritórios, por exemplo, a temperatura deve 

ser de pelo menos 24°C. 

Pontos importantes sobre a 
temperatura do ambiente:

 — Capacidade de ventilação e troca de ar do ambiente;

 — Temperatura média;

 — Manutenção;

 — Áreas com diferentes temperaturas;

 — Janelas amplas;

 — Controle de umidade.
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Níveis Dióxido de 
Carbono e COVS
A utilização de refrigeração no ambiente de trabalho em geral significa 

o fechamento das aberturas que trariam uma ventilação natural 

ao ambiente. Altos índices de CO² provocam, entre outros efeitos, 

sonolência e certo retardo nas respostas. É um fator de preocupação 

para o desempenho dos profissionais que ficam nestes ambientes.

Estes valores de CO², e de outros compostos, podem surgir de fatores 

naturais, como a concentração de pessoas em ambientes mal ventilados, do 

próprio ambiente por ineficiência de ventilação e aberturas que promovam 

a troca adequada de ar, ou elementos utilizados na arquitetura.

Mas não é só o CO² que provoca esses efeitos. Os compostos voláteis - 

Compostos orgânicos voláteis (COVs) - também podem estar presentes 

no ambiente e causar esses efeitos negativos. O uso de colas para 

acabamento de móveis, pesticidas, pintura de paredes, equipamentos 

como impressoras e copiadoras, compostos metabólicos, perfumes e 

cosméticos, tabaco e fumaça são algumas fontes que liberam COVs. 

O advento do design sustentável ou estratégias de construção verde nos 

levam a estudar e propor fatores específicos em edifícios que podem levar 

a condições otimizadas para a saúde e produtividade dos colaboradores.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Composto_org%C3%A2nico_vol%C3%A1til
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Ar condicionado
Sem sombra de dúvidas uma das maravilhas do mundo contemporâneo é a 

possibilidade de ter um ambiente de temperatura controlada.

Desde a invenção do ar condicionado, em 1902, por Willis Carrier, o controle da 

temperatura dentro do ambiente foi resolvido de forma definitiva. Sua evolução 

até os dias de hoje é uma grande obra do engenho humano. 

Mas os efeitos colaterais dos aparelhos de ar condicionado estão sendo 

reconhecidos recentemente. Bactérias, microrganismos, vírus e patógenos 

encontram o adequado ambiente para se propagarem nos dutos e filtros dos 

equipamentos de refrigeração e aquecimento dos edifícios.

É vital para a saúde dos profissionais que trabalham em ambientes fechados e 

condicionados a correta opção pelo equipamento, que promova além do controle 

de temperatura uma troca de ar constante com o exterior.

A escolha do equipamento correto pode ser baseada no preço, mas o aparelho 

mais barato pode ser prejudicial a longo prazo. Quando surgem as doenças dos 

colaboradores e a queda no desempenho, seja pelo lado da eficiência ou pelos 

dias ausentes, a diferença de preço se torna ainda mais insignificante ante os 

benefícios da compra inteligente.

Os profissionais envolvidos na elaboração dos espaços de trabalho devem estar 

atentos às formas mais eficientes de controlar a temperatura dos ambientes e 

minimizar os impactos da adoção dos equipamentos de controle de temperatura.

Direcionamento, posicionamento e localização destes equipamentos devem ser 

pensados antecipadamente pois os custos envolvidos na adaptação posterior 

são sempre elevados.

Mesmo que as condições não exijam os equipamentos, deixar a estrutura 

preparada para recebê-los no futuro evita custos adicionais e barateia sua 

implantação no momento necessário.

Não se deve esquecer que os equipamentos de refrigeração são importantes 

fatores de emissão de ruídos, especialmente os mais antigos.
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Proxemia
Com esse nome estranho, a proxemia é a ciência, pouco conhecida, que 

trata das relações de proximidade e efeitos da convivência humana. 

Termo criado pelo antropólogo Edward T. Hall em 1963, busca entender 

as relações de proximidade dos indivíduos no ambiente social.

É muito pouco levado em conta que a proximidade das pessoas provoca 

efeitos, por vezes danosos, às relações sociais e profissionais. Não se trata aqui 

de forma absoluta de segregar pessoas por suas questões corpóreas, sociais ou 

qualquer outra particularidade. Mas é preciso considerar que as pessoas são 

sensíveis a cheiros, proximidade física, diferenças culturais e outros aspectos. 

Mesmo em espaços muitos pequenos e com poucas 

pessoas o problema pode surgir. 

Um funcionário que faça o uso intensivo de perfumes, por 

exemplo, pode ser um problema difícil de ser administrado. O 

problema deve ser investigado pelo profissional responsável, 

para que isto não inviabilize relações de trabalho e sociais.

Às vezes um simples ajuste espacial e a adequada 

ventilação pode promover o bem-estar de todos.

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o_prox%C3%AAmica
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Dimensões e volume de salas*:

Os locais de trabalho devem ter espaço livre suficiente para permitir que as 

pessoas se desloquem com facilidade.

O volume da sala quando vazia, dividido pelo número de pessoas que normalmente 

trabalham neste ambiente, deve ser de pelo menos 11 metros cúbicos. 11m³ por 

pessoa é um mínimo e pode ser insuficiente dependendo do layout, do conteúdo 

e da natureza do trabalho.

*Fonte: Workplace health, safety and welfare. Workplace (Health, Safety and 

Welfare); Regulations 1992. Approved Code of Practice L24 HSE Books 1992; ISBN 

978 0 7176 0413 5
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Projetos Elétricos, 
Hidráulicos, Dados e Voz
Como falamos anteriormente, toda reforma ou obra posterior em uma edificação 

é extremamente custosa, independente do tamanho do ajuste.

Por isso, é fundamental que os projetos estejam sempre em consonância com a 

arquitetura e sobretudo com uma visão de futuro a médio e longo prazo.

O cliente em geral está preocupado com o dia seguinte da inauguração. Por isso, 

os profissionais, arquitetos ou decoradores, precisam ter uma visão além:

 — Quais alterações serão feitas naqueles ambientes nos próximos meses ou anos? 

 — Quais tecnologias poderão ser introduzidas? 

 — Qual a demanda de energia dos equipamentos? 

 — O que encontramos no imóvel a ser comprado ou alugado são suficientes? 

A vida moderna introduziu uma quantidade crescente de equipamentos (celulares, 

computadores, Wi-Fi, bluetooth, entre outros) que demandam pontos de energia, 

os quais nunca são suficientes. É bom lembrar que o Brasil é um dos poucos 

países do mundo a possuir réguas de energia, afinal, esses equipamentos são 

perigosos e infringem diversas normas internacionais de segurança.

Por isso os projetos hidráulicos e elétricos, por exemplo, devem ser levados em 

consideração na hora de montar uma clínica ou consultório. Esses ambientes 

já são complexos o suficiente, ter que parar os atendimentos para realizar uma 

reforma de emergência é um grande transtorno.

Contratar arquitetos ou decoradores não garante que esses projetos sejam 

elaborados, mas ter em mãos essas informações pode ser muito importante 

para estruturar perfeitamente a decoração e arquitetura dos ambientes.
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Iluminação e Cor
Não é incomum encontrarmos condições inadequadas de iluminação nos 

ambientes de trabalho. A iluminação só preocupa a equipe quando não está 

funcionando e precisa de manutenção.

Uma iluminação inadequada no ambiente induz ao cansaço prematuro, sonolência 

e perda de concentração em índices alarmantes, o que culmina na perda da 

eficiência. Portanto um bom trabalho de iluminação pode trazer não só melhores 

condições de trabalho, bem como maior eficiência e economia.

Poucos se dão conta de que a iluminação de baixa eficiência pode trazer 

prejuízos ao seu negócio, afinal reduzem de maneira imperiosa o desempenho 

dos funcionários.

O pior é que essa situação impõe custos invisíveis ao negócio. Por exemplo, uma 

luminária de baixa eficiência, custa mais em uso e manutenção do que uma 

luminária eficiente. O dono da clínica não percebe que isto impacta seus custos 

indiretos de maneira significativa. 

Além disso, equipamentos eletrônicos antigos e ineficientes devem ser substituídos. 

Aquela geladeira velha que é trazida para o consultório é uma consumidora voraz 

de energia, custando mais ao final do mês do que um equipamento moderno e 

correto.

Projetos de iluminação, que não são caros, e a utilização de LED devem ser 

incentivados pois a médio e longo prazo se revelam extremamente eficientes.

A cor do ambiente geralmente é vista como uma questão de “gosto pessoal”, mas, 

como já dissemos, nada no ambiente é neutro. A cor tem papel fundamental na 

construção de um ambiente agradável e produtivo.

Cores fortes e mal escolhidas podem influenciar negativamente a eficiência. 

Outro ponto a ser levado em consideração é que a cor é o resultado direto da 

iluminação no ambiente. Ambientes bem iluminados, de preferência com luz 

natural, tem na cor um forte aliado para a melhoria das condições de trabalho.

A cor deve ser estudada de forma adequada, como qualquer componente 

do espaço de trabalho, e não deve ser tratada como um aspecto colateral 

da decoração. 
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A correta iluminação no local de trabalho promove:

 — a redução do risco de acidentes de trabalho e problemas de saúde;

 — melhor concentração e precisão no trabalho;

 — um local de trabalho mais brilhante, mais limpo, resultando em um 

ambiente mais ativo e alegre;

 — um melhor desempenho no trabalho;

 — melhor visibilidade, maior precisão e produção, aumentando a 

velocidade de trabalho.

Além disso, a qualidade da iluminação no local de trabalho pode ter 

um efeito significativo sobre a produtividade dos colaboradores.

A equipe que trabalha com o grau adequado de iluminação 

pode produzir mais e com menos erros, que podem levar 

a um aumento de 10 a 50% na produtividade.

Uma boa iluminação pode diminuir erros em 30 a 60%, bem como 

diminuir a fadiga ocular e as dores de cabeça, náusea e dor de 

garganta que muitas vezes acompanham a fadiga ocular.

http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/Arquitetural/Handbooks/lighting_in_the_workplace.pdf


24

Interferências 
Eletromagnéticas
O descuido com as instalações, que normalmente fogem do rigor das 

recomendações da ABNT, nos levam a situações que são intoleráveis em outros 

países. 

A utilização massiva de energia para alimentar equipamentos traz como 

consequência a possibilidade de altos índices de interferência eletromagnética, 

que desregulam, interferem e danificam equipamentos e podem, nos piores 

casos, ter uma atuação efetivamente danosa na saúde de humanos. 

A fiação que alimenta as luminárias em geral não são dutadas e produzem campos 

magnéticos capazes de induzir doenças e diminuir a vida útil de equipamentos.

Seguir as normas e recomendações resulta em um ambiente de trabalho melhor, 

assim como favorece a eficiência e a produtividade. Isso tudo significa um melhor 

desempenho, até mesmo econômico.

É da natureza do improviso brasileiro montar “gambiarras”. Quase nunca 

o montador de infraestrutura elétrica é alguém formado para tal. Em geral é 

formado na própria obra e de gambiarra em gambiarra ele vai se estabelecendo. 

Este não é o melhor caminho! É importante a contratação de pessoas capacitadas 

tecnicamente para analisar estes componentes do ambiente.

Aqui vale lembrar que especialmente crianças estão sujeitas aos efeitos danosos 

das ondas eletromagnéticas. Estudos comprovam que crianças de 0 a 12 anos 

são especialmente afetadas. Ou seja, consultórios e clínicas médicas que lidam 

com esse público precisam ter cuidado redobrado.
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Decoração
Vivemos um período complexo de gostos e manias. A decoração é um aspecto 

da empresa que por vezes se torna tão preponderante que pode prejudicar o 

espaço. 

Ambientes opulentos e super-decorados acabam influenciando negativamente o 

público que circula por estes espaço. Esses excessos na decoração intimidam os 

pacientes, deixando o ambiente desagradável na espera pelo atendimento.

Por isso é aconselhável optar pela decoração mais neutra possível (o que pode 

chocar o ego de arquitetos e decoradores).

Cores suaves, poucos objetos, quadros e tipologia de piso são importantes aliados 

dos profissionais que querem produzir um espaço confortável e agradável.

A correta escolha de mobiliário, armários e objetos do consultório ou da clínica 

pode,  sem dúvida, diminuir os impactos de custos futuros. A opção por um 

conjunto de sofá inadequado resultará em uma forçada substituição em pouco 

tempo, o que acarretará custos desnecessários.

Padronagens adequadas e materiais de fácil limpeza e manutenção são pontos a 

serem levados em conta junto ao profissional que cuida destes detalhes.

Evite seguir indicações e conselhos de parentes, amigos e familiares, que, 

querendo ajudar, acabando prejudicando o projeto por não conhecerem todos 

os elementos componentes do espaço. 

Busque sempre o acompanhamento de um profissional. Assim como só você 

sabe fazer bem seu trabalho, deixe para um profissional especializado a função 

de decorar o ambiente do seu consultório. 

O último conselho é que o ambiente de trabalho não é uma extensão da sua 

casa. Portanto coisas usadas e não mais aproveitadas não devem ir para o seu 

ambiente de trabalho. Desapegue!
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Ergonomia
Particularmente não gosto da palavra ergonomia (em grego significa normas de 

trabalho). Mas aqui neste caso específico vamos abrir uma exceção.

O preço é quase sempre o principal componente na decisão de compra de 

equipamentos para salas de espera. Mais uma vez, essa não é uma boa decisão. 

Vou contar aqui um caso real. Um hospital importante da minha cidade optou 

pela compra de material de segunda (segunda só para ser gentil). O material 

tem até um selo de ergonomia. A cadeira tem um design terrível, é revestida de 

material plástico e você fica escorregando para a frente, trazendo um enorme 

desconforto. Não é possível sequer ler. A menos que o intuito seja despachar de 

maneira mais rápida o paciente, é algo impensável para se ter em uma sala de 

espera.

Fazemos pouco caso dos equipamentos que utilizamos. Na compra de cadeiras, 

com pés giratórios, por exemplo, a opção é quase sempre de ordem econômica. 

Nos esquecemos que a cadeira é como um aparelho utilizado. Passamos de 8 a 

10 horas sentados nelas. E não por acaso, as maiores reclamações de dores nos 

prontos atendimentos são dores lombares. São fruto e consequência das opções 

que fazemos. 

A escolha de uma simples cadeira de trabalho deve possuir os mesmos critérios de 

compra de um equipamento para procedimentos no consultório. Ninguém troca 

um equipamento de boa qualidade por uma falsificação barata para trabalhar, 

principalmente na área de saúde, onde as consequências podem ser trágicas. 

Da mesma forma que não devemos desperdiçar dinheiro em um equipamento 

de uso diário que depositamos nossa saúde. As razões econômicas devem ser 

devidamente pensadas no momento da escolha, afinal, a saúde sua e da sua 

equipe podem estar em jogo.

Material, desenho e acabamentos são importantes fatores de decisão. Marcas 

de renome costumam custar mais caro, pois investem em design e materiais que 

garantem mais durabilidade e menos manutenção aos equipamentos.



27

Custos e Manutenção
Ninguém é louco de queimar dinheiro. Mas não há dúvidas que algumas pessoas 

fazem isso sem perceberem. Os custos diretos e indiretos de um consultório ou 

clínica são altos e proibitivos e podem inviabilizar o planejamento.

A arquitetura pode ser um componente importante na equalização de custos do 

ambiente de trabalho. O adequado uso de materiais, um projeto bem planejado 

e o uso indicado de equipamentos pode trazer economia a longo prazo. 

A manutenção geralmente é desprezada, normalmente atuamos somente na 

quebra ou na emergência. 

O uso de luminárias e equipamentos velhos e ultrapassados podem representar 

um custo oculto. Luminárias fluorescentes antigas gastam uma energia preciosa, 

mas quando olhamos a conta no final do mês damos os ombros com uma 

expressão desanimada, como se isso fosse absolutamente normal. Mas não é! 

A troca de luminárias pode representar uma queda significativa nos custos de 

energia. 

Velhos equipamentos tais como geladeira (sim aquela sua pequena geladeirinha, 

é uma voraz consumidora de energia) e ar condicionado de gerações passadas 

são fontes de doenças e devoradores de energia elétrica. 

Portanto, junto ao profissional arquiteto ou decorador, decida quando é o 

momento certo de promover uma troca de equipamentos. Em geral estas opções 

têm custos, e adaptações que precisam ser feitas, mas no médio e longo prazo 

sempre se ganha com a troca.

Toda a manutenção correta promove economia e ganhos. Se você coloca a 

manutenção na coluna de despesas está cometendo um erro grave. Manutenção 

é investimento. E quanto mais investir nela, mais eficiente será seu negócio.
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Naming, Marca e 
Sinalização
O Brasil só muito recentemente começou a dar valor às marcas. Poucos, 

entretanto, buscam a ajuda de profissionais especializados. O custo é baixo para 

algo que é tão importante para seu negócio. 

Você não se veste de qualquer maneira para ir a uma festa. Do mesmo jeito que 

você não veste um paletó para ir à praia. A marca é você, quando você não está 

lá. De que maneira você quer que seus pacientes vejam você? Esta é a essência 

por trás da marca. Não confie ela a seu sobrinho ou conhecido, só porque ele 

possui um computador.  Você confiaria seus dentes ou seus olhos só porque 

seu sobrinho quer ser dentista ou oftalmologista? Acho que a resposta é não. A 

marca é algo sério demais para não ser tratada por profissionais. 

Normalmente este serviço é feito por agências de publicidade. Não há problema 

algum, mas é preciso que se diga que a especialidade deles não é esta. As agências 

em geral não têm alguém especializado em “branding”, ou desenvolvimento de 

marcas, este é um serviço complementar.

Procure um especialista em marcas ou um designer gráfico. Eles são mais 

indicados e em geral têm preços menores do que as agências de publicidade.

Desenvolver uma marca leva tempo. É preciso estar atento que a marca deverá 

perdurar por alguns anos e não deve estar sujeita a modismos.

Por vezes é preciso criar um nome para a empresa, este caso é um pouco mais 

complicado, pois é preciso um processo mais complexo. Esta tarefa se chama 

“naming” palavra inglesa que significa nomear. É a arte de criar nomes para 

produtos e serviços. 

O processo é muito demorado, pois nomes devem ser registrados no INPI 

(Instituto nacional de propriedade industrial), que é o único órgão a facultar o 

registro de nomes. Pode levar de 6 a 10 anos até se completar todo o calvário 

para o registro da marca. 

Mas isto não significa que não se possa utilizar um nome criado e ainda não 

patenteado. Existem boas empresas no mercado de registro de nomes, que 

fazem o serviço preliminar de verificação e constatam a possibilidade ou não 

do registro, essa pesquisa é em geral gratuita. Se o nome é registrável, então se 

inicia o processo.

O trabalho de marca pode ser completado pelo trabalho de sinalização dos 

ambientes. É comum que as pessoas achem que a sinalização é desnecessária 

em pequenos ambientes, mas é primordial. Sua função primária é dar noção de 

ordem. Esta noção é importante para seus pacientes. Essa definição dos locais 

tranquiliza o usuário que identifica imediatamente qual é o espaço em que ele 

deve circular. Confere autorizações e proibições, detalha os compartimentos e dá 

avisos. 
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Conclusão
Nosso objetivo com este eBook é que médicos e profissionais 

de saúde interessados em montarem suas próprias clínicas 

tivessem um norte na hora de escolher um local de trabalho e 

fazer os ajustes necessários para começar suas atividades.

Ao passar por tópicos como contratação de arquitetos e decoradores, 

elaboração de marca, escolha de ponto comercial e preocupações 

fundamentais para se ter um ambiente agradável, queremos que você tenha 

todos os insights necessários para dar esse grande passo na carreira.

Esperamos que as dicas tenham sido produtivas!

Qualquer dúvida ou assunto que não foram abordados neste material, sinta-se 

livre para mandar um email para mariana@iclinic.com.br que vamos te ajudar. :)

Desejamos muito sucesso para você e para sua clínica!

Abraços e até a próxima.

mailto:mariana%40iclinic.com.br?subject=
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Sobre a iClinic
A iClinic é uma empresa que oferece software especializado para gestão 

de clínicas médicas, que pode ser acessado de qualquer lugar.

Nossa missão é levar mais gestão para clínicas e consultórios, ajudando 

médicos e administradores a cuidarem de seu negócio com os avanços e 

benefícios da tecnologia. Queremos tornar o atendimento aos pacientes 

mais eficiente e possibilitar uma experiência mais agradável para eles. 

Escolhida pela Endeavor como uma das startups mais promissoras do 

Brasil, a iClinic já passou pelo programa de aceleração da Rockstart, 

em Amsterdã e no Vale do Silício. Entre as ferramentas oferecidas pelo 

software, estão: prontuário e prescrição eletrônicos, agenda online, envio 

automatizado de lembretes para pacientes e controle financeiro da clínica.

Links úteis:

Blog da iClinic          Site iClinic      Página da iClinic no Facebook

http://blog.iclinic.com.br/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-ambiente-de-consultorio
https://iclinic.com.br/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-ambiente-de-consultorio
https://www.facebook.com/iClinicApp/
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Sobre a t.h.e 
arquitetura e design
A t.h.e arquitetura e design é uma empresa multidisciplinar, que 

atua nos segmentos de arquitetura em geral, com especialização 

em lojas, clínicas e edifícios de grande porte. Atua na área industrial 

e de retrofit (renovação e reforma de instalações industriais).

Tem atuação expressiva na área do design gráfico, com premiação internacional, 

IF 2006 (Alemanha, considerado o Oscar do design). Tem trabalhos na área 

de naming, branding e sinalização para pequenas e grandes empresas.

Heloisa Moretzsohn e Paulo de Tarso, são arquitetos e 

designers, com larga experiência nos âmbitos descritos.

O escritório fica em Campinas, São Paulo, mas pode atuar em todo o território 

nacional. As distâncias hoje são encurtadas pela informática e internet.

É um escritório pequeno, ágil e de preços acessíveis. Nosso atendimento 

é pessoal e nossa equipe pode atendê-lo de maneira rápida e eficiente.

http://www.the.com.br/
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COMPARTILHE ESTE EBOOK!

https://goo.gl/qKpdBf

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//goo.gl/qKpdBf
https://twitter.com/home?status=Vejam%20s%C3%B3%20que%20legal%20esse%20eBook%20sobre%20decora%C3%A7%C3%A3o%20e%20arquitetura%20para%20m%C3%A9dicos%3A%20https%3A//goo.gl/qKpdBf%20via%20%40iClinicApp
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//goo.gl/qKpdBf&title=Guia%20COMPLETO%20de%20Arquitetura%20e%20Decora%C3%A7%C3%A3o%20para%20Cli%CC%81nicas%20e%20Consult%C3%B3rios&summary=Tenha%20o%20melhor%20ambiente%20para%20trabalhar%20e%20atender%20seus%20pacientes!%20Saiba%20como%20ter%20uma%20decora%C3%A7%C3%A3o%20mais%20agrad%C3%A1vel%20pode%20impactar%20no%20seu%20trabalho.&source=
https://goo.gl/qKpdBf

