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Quando um profissional resolve abrir um consultório 

muitas dúvidas passam em sua mente. Será que 

dará certo? Será que vale a pena? 

Abrir o seu próprio consultório é um dos objetivos 

de vários pediatras no Brasil e, infelizmente, não 

é fácil. Pode parecer que existem muitos fatores 

negativos, mas eles são minimizados por uma 

grande realização pessoal e profissional. 

Quando abri meu consultório próprio há 4 anos, 

muitas coisas me vieram à mente, mas hoje, olhando 

para trás, vejo que fiz muitas escolhas certas. 

Diante disto surgiu a ideia de escrever este e-book, 

para ajudar outros profissionais que estão abrindo 

seu consultório ou que estão buscando um novo 

objetivo para sua clínica.

O consultório é um negócio e, para tal, não existe 

espaço para amadorismo. Aquele consultório de 

antigamente, onde não havia planejamento, e 

que funcionava pela experiência profissional do 

pediatra, não existe mais. 

Mesmo que você seja um excelente pediatra, você 

deve estar amparado por uma equipe por trás de 

você. E você é o “chefe”. Cabe a você o planejamento 
em todas as áreas e a escolha de toda a equipe de 

assessoria que você deve ter. Então, vamos ao que 

você precisa ter:

• Uma boa assessoria contábil; 

• Uma boa secretária;

• Um bom prontuário eletrônico; 

• Uma boa assessoria de marketing digital;

• Objetivos claros com metas;

• Organização para o dia-a-dia;

• Ambiente acolhedor;

• Padronização de material;

• Um dia livre para estudo e para você;

• E o principal, um bom relacionamento com seu 
paciente.

CLÍNICA
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UMA BOA ASSESSORIA 
CONTÁBIL 

Quando se pensa em ter um consultório, o plano 

de fundo deve estar funcionando sem nenhum 

problema, para que você perca o mínimo de tempo 

com possíveis intercorrências. 

Então, antes mesmo de começar um negócio, tenha 

ele todo legalizado e com os impostos (que não são 

poucos) cadastrados com data de pagamento para 

que você não esqueça.

Uma planilha, ou um sistema, com todos os seus 

custos operacionais de abertura de consultório 

deve ser gerada. Após isso, tenha já todos os 

impostos que você deverá pagar por todo o ano 

cadastrados, assim você evita problemas no futuro.

COMPARTILHE ESTE GUIA!
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UMA BOA SECRETÁRIA

A secretária é seu cartão de visita. Por isso ela deve 

ser treinada por você para assumir um papel de 

principal cartão de visita. 

Ela deve ser responsável não só por atender o 

telefone, mas também  pelo gerenciamento de 

agenda, cadastro dos pacientes, organização das 

contas e toda a documentação necessária para que 

nenhum erro ocorra, assim, você não precisa ficar 

conferindo as tarefas. Ou seja, com uma secretária 

bem treinada, você tem que se importar apenas 
com o paciente.

Ela deve estar bem vestida (de preferência de 

uniforme), deve ser educada e preparada para lidar 

com situações adversas, como intercorrências de 

marcação, problemas com pacientes, até mesmo 

lidar com situações inusitadas de atendimento. 

Ela deve ser seu braço direito. 

Treine-a, ensine-a e oriente formas de falar ao 

telefone, lidar com os pacientes e como sair de 

situações que possam causar problemas futuros. 

Ela deve estar preparada com todas as informações 

sobre as suas consultas como preço, tempo e 

orientações gerais.

Sua secretária deve confirmar todos os pacientes 

um dia antes da consulta, isso faz com que diminua 

muito as faltas - porque, infelizmente, existem 

muitos pacientes que tem intercorrências e não 

lembram de desmarcar as consultas. 

Outra dica, é enviar uma mensagem com o dia da 

consulta após a marcação para que a pessoa tenha 

sempre a data de agendamento.  

COMPARTILHE ESTE GUIA!
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UM BOM PRONTUÁRIO 
ELETRÔNICO 

Nada de papel! Hoje não se tem mais espaço 

para papéis que ocupam espaço físico e não são 

ecologicamente sustentáveis. O prontuário deve 

suprir todas as suas atividades do dia-dia. 

Você deve optar por um sistema que agregue no 

seu serviço e facilite seu dia-dia. 

Muitos desses prontuários, como o iClinic, 

você pode configurar para que se torne um 

facilitador. Utilize-o para seu benefício. 

Deixe pré-cadastradas todas as perguntas e 

intercorrências mais comuns, e deixe as informações 

principais visíveis. 

Com estas configurações, você poderá deixar 

as informações pré-digitadas, sendo necessário 

apenas marcar as intercorrências e os problemas. 

Dessa forma, você agiliza os seus processos 

durante as consultas e ganha mais tempo para 

seus pacientes.  
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UMA BOA ASSESSORIA DE 
MARKETING  DIGITAL

Você gostaria de pegar uma receita com uma 

identidade visual marcante ou um papel com apenas 

o nome do médico? Um consultório precisa de 
uma identidade visual. 

Um cartão - apesar de não ser essencial -, e um 

receituário bem feitos, , trazem confiança e mostram 

profissionalismo para seus pacientes. 

Além disso, você pode optar também por fazer 
esta identidade no mundo digital, tendo um 

Instagram, um Facebook, ou até mesmo fazendo 

um anúncio pago com o perfil da sua clínica no 

Google Meu Negócio. 

Hoje, estes mecanismos são equivalentes às antigas 

revistas de bairro onde tantos médicos anunciavam. 

O ideal é que seu assessor observe, à partir do seu 

perfil, quais são as melhores formas de expor sua 

identidade visual na internet.

Sempre seguindo as regras de ética médica, 

ditadas pelo Conselho Regional de Medicina, é claro. 

COMPARTILHE ESTE GUIA!
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OBJETIVOS CLAROS COM 
METAS 

Você deve ter metas desde o dia que você iniciou o 

consultório. 

•    “Vou atender plano de saúde ou somente   

    particular?” 

 

•    “Qual a minha média de atendimento por   

    paciente?”  

 

•   “Quantas vezes na semana prestarei    

    atendimento?”  

 

•    “Qual será o valor da consulta?” 

 

•    “Irei realizar algum procedimento na clínica?” 

No início, suas metas devem ser avaliadas 

mensalmente e depois a cada seis meses.

Você deve observar nestas datas se (ou com que 

frequência) os pacientes estão retornando para 

as consultas e quantos não retornam, quantos 

pacientes novos são adicionados por mês e o 

número total de consultas. 

Com estas estatísticas, você consegue avaliar o seu 

atendimento e como está sendo o retorno. 

COMPARTILHE ESTE GUIA!
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ORGANIZAÇÃO PARA 
O DIA-A-DIA

Seu dia-a-dia deve ser organizado, não deixe tudo 

para o fim do mês. Uma planilha com todas as 

consultas realizadas e todos os seus gastos do 

dia  podem ser gerados através do seu sistema 

de prontuário eletrônico ou, se preferir, pela sua 

secretária no final do dia. 

Uma organização mínima de prontuário evita 

um gasto de tempo desnecessário (de outros 

profissionais inclusive), e até mesmo erros futuros.

Além disso, você deve também organizar sua agenda 

para o seu dia-a-dia.  Não marque 10 pacientes 

por horário, estabeleça um horário específico para 

cada um e, se necessário, aumente ou diminua o 

tempo de consulta.

Por exemplo, a primeira consulta costuma 

demandar mais tempo do que uma consulta de 

retorno para avaliar uma febre. Esta organização 

impede tanto que você fique com tempo ocioso no 

consultório, quanto uma super lotação em outros 

momentos.

Não é um grande problema o paciente esperar 

um pouco. Ocasionalmente, se ele chega no seu 

consultório e não tem ninguém, ele pode associar 

que você não tem muitos pacientes. Um equilíbrio 

é a melhor solução. 

Um tempo de espera entre trinta minutos a uma 

hora faz com que o paciente veja que você tem 

grande experiência (para muitos, um consultório 

cheio é sinal de sucesso e competência). Porém, 

mais tempo  que isso pode irritar a pessoa que está 

esperando, principalmente as crianças.  

COMPARTILHE ESTE GUIA!
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AMBIENTE ACOLHEDOR

Quem não gosta de ser bem tratado? E para que o 

paciente se sinta bem tratado não é preciso muito. 

Um ambiente agradável e limpo é o principal. 
Se você lida com crianças, deve ter brinquedos 

ou atividades para que eles se ocupem enquanto 

esperam pelo atendimento.

Você pode investir em outras formas de agrado 

como café, balas e outras formas de adoçar o 

paciente, mas não são extremamente necessários. 

Se você tiver um ar condicionado (numa temperatura 

agradável), água e um bom lugar para sentar já é 

suficiente. 

Nos dias atuais as revistas perderam um pouco o 

sentido, porque todos têm seus celulares. Invista 

em um livro sobre sua especialidade (que os pais 

possam ler sobre a fase do seu filho) ou um folder 

elaborado sobre você ou um assunto interessante. 

Isso é mais atrativo, pessoal e torna você mais 

próximo ao paciente.

COMPARTILHE ESTE GUIA!
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PADRONIZAÇÃO 
DE MATERIAL

A padronização da consulta faz com que você 

desperdice menos tempo, e não deixe de falar 

nada de importante para o seu paciente. Eu mesma 

elaborei um manual para cada momento: início da 

comida, desenvolvimento para cada idade, vacinas, 

desfralde, entre outros.

Estes manuais agradam os pais, que ficam mais 

seguros que não vão esquecer de nada que 

você falou e serve para você não esquecer 

nenhum detalhe importante. Além de ser uma 

propaganda, te ajuda a não perder tempo falando 

de algum detalhe porque já está escrito no manual. 

Você também pode padronizar receitas, 
para não precisar ficar escrevendo em todos 

os atendimentos. Deixe alguns modelos 
previamente salvos utilizando o mesmo sistema 

do seu prontuário eletrônicos, isso agiliza seu  

trabalho e diminui o tempo com cálculo de posologia 

e padronização.
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UM DIA LIVRE PARA 
ESTUDO E PARA VOCÊ 

Tenha um dia por semana livre para estudar. Você 

deve estar extremamente preparado para qualquer 

problema que aparecer na sua frente e, para tal, 

deve se manter atualizado. 

Busque sempre todas as atualizações possíveis 

novas formas - e fontes - de atualização, seja através 

de estudos científicos ou leitura de livros. Estar bem 

atualizado serve para que você saiba lidar melhor 

com o dia-dia dos seus pacientes e possa ser um 

profissional cada dia mais capacitado.
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E O PRINCIPAL, UM BOM 
RELACIONAMENTO 
COM SEU PACIENTE

O mundo mudou e as pessoas também! 

Não existe mais o médico de antigamente, 

que tinha uma relação profissional distante, 

até mesmo endeusada, de seus pacientes. 

 

Hoje o paciente busca alguém que o respeite como 

pessoa, entenda do seu problema e deixe-o bem 

informado sobre tudo. O pediatra deve ter uma 

relação de confiança e amigável com seus pacientes, 

para que possa ter o seu trabalho reconhecido e 

conceituado. Não é mais somente prescrever e 

sim, explicar o que está prescrevendo. E, para tal, 

algumas regras são importantes:

• Saiba o nome do seu paciente e seus pais. Para 

te ajudar, monte  uma ficha com o nome e quem 

o indicou, juntamente com o nome e número 

número salvo em seu celular.

• Leia o prontuário para lembrar da história antes 

do paciente entrar. Se trocou mensagem com 

ele, busque ler para lembrar da intercorrência 

entre as consultas, porque você provavelmente 

será questionado sobre isso. 

• Anote palavras chaves que você ache importante 

para se lembrar da história pregressa. Use 

alguma tag para adicionar as infecções ou 

intercorrências do tratamento. Por exemplo: 

otite em maio, pneumonia em outubro. Assim, 

as observações ficam mais fáceis.

• Sempre veja a idade do paciente.

• Anote a profissão dos pais e o seu planejamento 

para a criança (ex: fazer tal exame com tantos 

anos), para que seja mais fácil nas consultas 

posteriores.

• E sempre esteja bem para atender. Bom humor 

e sorriso no rosto são essenciais para cativar 

seus pacientes e torná-los seus divulgadores.

COMPARTILHE ESTE GUIA!
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Essas foram algumas dicas oferecidas, em parceria 

com a pediatra de sucesso Thatiane Mahet, para 

você aplicar no dia-a-dia do seu consultório. Se 

você segui-las com sabedoria, e demonstrar o 

diferencial do seu atendimento, estará em um 

caminho certeiro para o sucesso. 

Se você gostou, não deixe de compartilhar com seus 

colegas de profissão! E, caso tenha alguma dúvida, 

fique à vontade para conversar com a gente.

COMPARTILHE ESTE GUIA!
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Links úteis: 

Blog da iClinic              Site iClinic             Página da iClinic no Facebook

SOBRE NÓS
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.

COMPARTILHE ESTE GUIA!
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