
 

 

Chegou o momento de conquistar mais independência e realizar o sonho de possuir 
a própria clínica.  

Use esse checklist como um guia para abrir seu consultório de forma organizada e 
alcance o sucesso! 

 

O que planejar: 

☐Desenvolva um plano de negócio; 

☐Defina o público alvo da sua clínica (idade, perfil socioeconômico, região, etc); 

☐Defina a localização da sua clínica; 

☐Informe-se a respeito da concorrência na região em que atuará; 

☐Verifique se a demanda do público é favorável; 

☐ Levante todos os custos de abertura, reforma e manutenção; 

☐Cheque quais documentações, impostos e registros são necessários. 

 

Documentos básicos para a regularização (Alvará Sanitário): 

☐Formulário de Petição (modelo DIVS);  

☐Cópia do Contrato Social (e respectivas alterações, se for o caso);  

☐Cópia atualizada do CNPJ (empresa jurídica) ou CPF (pessoa física);  

☐Comprovante de Recolhimento da Taxa;  

☐Cópia da Carteira Profissional emitida pelo Conselho de Classe do Responsável 
Técnico;  
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☐Declaração do horário de funcionamento;  

☐Croqui de localização;  

☐Relação dos procedimentos técnicos que são executados;  

☐Relação dos Produtos e equipamentos utilizados nas atividades e respectivos 
nºs de registro no Ministério da Saúde; 

☐Contrato de constituição de empresa, com visto no Conselho Regional de 
classe, para autorização, alteração e rescisão. 

 

Antes de abrir o consultório: 

☐Providencie a legalização e regularização com os órgãos públicos: 

੦ Anvisa; 

੦ CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde; 

੦ Prefeitura; 

੦ Vigilância Sanitária; 

੦ Coleta de resíduos; 

☐Implemente um sistema de gestão online para clínicas e consultórios;  

☐Contrate uma equipe de confiança; 

☐Disponibilize treinamentos para secretárias, recepcionistas e demais 
funcionários; 

☐Realize uma cotação de fornecedores; 

☐Compre equipamentos e móveis, se necessário; 

☐Defina qual categoria de tributação é ideal para suas atividades; 

 

Depois de abrir: como divulgar seu consultório 

☐Crie a marca e a identidade visual do seu consultório; 

☐Elabore cartões de visita, de retorno, receituário, etc; 

☐Defina os preços de consultas e procedimentos; 

☐Pesquise sobre as determinações do CFM para o marketing médico; 
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☐Crie um site e páginas nas redes sociais com todas as informações sobre sua 
clínica; 

☐Abasteça o site e as redes sociais com conteúdos interessantes; 

☐Crie campanhas nas redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram, etc) para se 
relacionar com novos pacientes; 

☐Realize constantemente pesquisas de satisfação com seus pacientes. 

 

Quer saber mais sobre como Montar um Consultório? 

Baixe gratuitamente o Guia Definitivo de Como Montar um Consultório e comece seu 
planejamento ainda hoje! 

Clique AQUI para fazer o download. 
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