
Consultório tradicional
Consultório inteligente

Como
escolher?



A área da saúde proporciona que profissionais ingressem no mercado de trabalho atuando de diferentes formas, como em consultórios, clínicas, 

hospitais, como funcionários de alguma instituição, ou ainda gerenciando suas próprias consultas.

Segundo o portal Sanar (2019), houve um crescimento expressivo no número de médicos formados em um curto período de tempo, significando, 

assim, uma maior concorrência no meio. 

Portanto, é necessário se destacar no mercado, entre tantos profissionais e é importante fidelizar pacientes e focar ao máximo nas  consultas. 

Por esse motivo, muitos profissionais preferem ter mais autonomia e estar fora de grandes instituições, como os hospitais. 

Entretanto, com a correria do dia a dia e os altos  valores para se ter um consultório próprio, muitos profissionais veem isso apenas como um 

sonho distante. Nesse cenário, é possível mudar essa realidade e fazer com que você se preocupe apenas em atender seus pacientes com 

excelência e tenha um consultório de qualidade à disposição? 

A resposta é clara e simples: sim, é possível!  Neste e-book você vai encontrar as principais diferenças entre o aluguel do consultório tradicional 

e o atendimento em um consultório inteligente e  como essa escolha pode influenciar a sua profissão.

Introdução
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Até pouco tempo atrás o pensamento comum era de que, se o 

profissional da saúde desejasse ter um espaço para atender seus 

pacientes de forma personalizada e com qualidade, era 

necessário ter o próprio consultório. Entretanto, com o avanço do 

mercado e com o surgimento dos consultórios inteligentes, a 

realidade agora é outra. Esse modelo de negócio está se tornando 

a principal escolha daqueles que buscam mais comodidade, 

infraestrutura de qualidade, flexibilidade e foco no atendimento 

ao paciente. 

Ao mesmo tempo, os profissionais buscam cada vez mais 

por seus espaços próprios e almejam o atendimento de 

forma humanizada, sem seguir ritmos impostos por grandes 

instituições. Logo, procuram por consultórios que supram 

suas necessidades, sejam eles imóveis próprios, alugados, 

compartilhados ou, agora, consultórios inteligentes.

  

O dia a dia de um profissional pode ser completamente 

diferente, levando em consideração suas escolhas no 

mercado de trabalho e na hora de montar ou escolher o 

próprio consultório. Acompanhe a seguir quais são as 

vantagens e desvantagens do consultório próprio e do 

modelo consultório inteligente:
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Quais são as principais
diferenças entre
consultório inteligente e
consultório tradicional?



Consultório
Inteligente

O consultório inteligente tem por objetivos a economia, o 

ganho de tempo e a flexibilidade, além de favorecer o 

networking entre profissionais. Ou seja, o consultório 

inteligente é um ambiente voltado e planejado para 

profissionais da saúde que procuram realizar seus 

atendimentos com segurança e conforto, com toda a 

infraestrutura pronta e com acesso a diversos serviços e 

possibilidades. Esse modelo proporciona um excelente 

custo-benefício, transformando gastos exorbitantes em 

economia.

No consultório inteligente, o profissional da 

saúde paga apenas pelo tempo que o utiliza, o 

chamado Pay per use, isto é, o valor se ajusta 

conforme o número de demandas de consultas. 

Já em um consultório tradicional você possui 

despesas fixas e paga, muitas vezes, sem 

utilizá-lo de forma integral.
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Principais benefícios 
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Seu baixo valor de investimento, uma vez que 

a estrutura já está pronta para uso;

Você tem a disposição o modelo Pay Per Use, 

no qual só paga pelas horas de uso das salas; 

Você tem acesso a uma excelente 

infraestrutura, sem precisar gastar dinheiro 

para adquirir ou reformar um espaço próprio;

Você deixa de lado as preocupações com 

manutenções, visto que serviços como limpeza, 

gastos com internet e telefone, recepção, IPTU, 

entre outros, já estão inclusos no valor pago;

Possui internet de alta velocidade, ambientes 

de networking, estacionamento, recepcionistas, 

salas para atendimento e muito mais;

Título do textoAlém de todas essas
vantagens...
o consultório inteligente é importante para quem deseja fortalecer seu 

networking e concretizar parcerias com diferentes profissionais das 

mais diversas áreas da saúde.

Entretanto, o consultório inteligente não permite que você 

personalize totalmente o espaço, afinal, os ambientes já estão prontos e 

também são utilizados por outros profissionais, dessa forma, a estrutura 

não contará com a identidade visual da sua marca. No entanto, ele é uma 

excelente escolha para quem não quer perder seu tempo, nem se 

preocupar com a gestão e a burocracia de um consultório, e/ou não 

possui capital de investimento.
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Consultório
Tradicional

Concretizar o consultório tradicional envolve burocracia, 

tempo e dinheiro, entretanto, no final, você possui um ambiente 

exclusivo para os seus pacientes. Além disso, você pode optar por 

gerenciá-lo da forma desejada e também personalizá-lo. 

Apesar da desafiadora jornada, administrar o próprio 

consultório permite aprendizados e traz benefícios para você e 

seu paciente. A seguir você encontra as principais vantagens 

dessa prática: 

 É possível treinar os colaboradores para que seus 

pacientes sejam atendidos da forma que desejar em todos 

os pontos, ou seja, no agendamento, na recepção ou, ainda, 

no pós-consulta;

 Você pode conquistar mais diferenciais para a sua 

carreira, pois, além de demonstrar excelência em 

momentos de consulta, você também possuirá 

conhecimentos em finanças e tecnologia;

 É possível decorar o ambiente seguindo sua própria 

identidade visual. Assim você fortalece a sua marca e 

fideliza ainda mais os pacientes;

 Você pode optar por reformar o espaço quando 

desejar, visto que podem ser encontradas falhas ou pontos 

para melhorar a estrutura do consultório.
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Apesar de todos os benefícios e 

vantagens,

é fundamental que você aprenda  como gerenciar o negócio, o 

que dificilmente você aprendeu na faculdade. Dessa forma, é 

preciso muita disposição e tempo para atingir uma carreira de 

sucesso.

Além disso, é necessário levar em consideração que, para abrir 

o consultório próprio, você precisa de muito mais que apenas o 

investimento inicial de abertura. Se faz necessário pensar nos 

próximos e primeiros meses, pois dificilmente o seu negócio irá se 

sustentar sozinho, é essencial um bom capital de giro para 

mantê-lo em pleno funcionamento.

De qualquer forma, seja qual for a sua escolha, você pode optar 

e contar com o auxílio de ferramentas de gestão que irão facilitar 

a sua jornada, tanto em um consultório tradicional quanto em um 

consultório inteligente. 

Ainda não decidiu qual é a melhor escolha para você? No 

decorrer desta leitura, você vai poder tirar suas principais 

dúvidas, além de entender na prática as diferenças entre um 

aluguel de consultório e o aluguel do consultório inteligente. 
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Como escolher entre ter 
um consultório tradicional 
e um consultório inteligente?

 Você deve entender qual é a sua realidade: consegue assumir 

todos os custos que envolvem a abertura de um consultório?

 Você acha importante a praticidade e a flexibilidade de pagar por 

apenas o que usar, ou seu objetivo é ter um espaço só seu?

 Quer ter foco total em seus pacientes, ou prefere ter 

multifunções, entre elas, a gestão do seu próprio consultório?

 Seu objetivo é fortalecer sua marca em um consultório próprio, 

ou é mais funcional contar com a infraestrutura projetada e pronta para 

a área da saúde em um consultório inteligente?
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Agora que você já tem 

conhecimento sobre as vantagens 

de cada um, sua escolha pode se 

tornar mais fácil e certeira quando 

refletir sobre algumas perguntas: 
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Ao finalizar e analisar esse questionário, você 

provavelmente chegará à conclusão de qual opção se adequa 

melhor às suas necessidades e objetivos. Além disso, sua 

escolha não tem de ser permanente, nada impede que no futuro 

você escolha outro modelo, que se adeque às suas necessidades 

momentâneas. 

Alguns profissionais da saúde podem optar por começar sua 

vida profissional em consultórios inteligentes, e, ao adquirirem 

um bom número de pacientes, abrirem seu próprio consultório. 

Já outros podem preferir focar todo o seu tempo apenas nas 

consultas em um consultório inteligente. É preciso analisar de 

forma minuciosa qual modelo irá ajudá-lo a alcançar suas metas 

e objetivos. 

Além disso, é imprescindível que você procure analisar 

os custos mensais dos dois tipos de aluguéis.

Em um consultório tradicional você possuirá gastos com:

- Aluguel; 

- Seguro aluguel;

- IPTU;

- Condomínio; 

- Energia elétrica;

- Internet/telefone; 

- Limpeza; 

- Manutenção; 

- Secretária.



No consultório inteligente

Seus gastos mensais são de R$299,00, em que o aluguel chega no 

máximo a R$0,92/min, assim, você pode dispensar as preocupações 

com os demais gastos que um consultório tradicional envolve.

Ou seja, no consultório inteligente você tem 

um custo-benefício maior, pagando só pelo 

que realmente utilizar.
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Quero abrir meu
consultório: e agora?

Se a sua decisão é a de administrar o seu próprio 
consultório, é preciso se preparar para os processos de 
abertura e gerenciamento. Se faz necessário, então, a 
criação de um plano estratégico que leve em consideração 
os seguintes aspectos:

• Identidade visual: que cara você quer dar para o seu consultório? 

Um ponto positivo de se ter um consultório próprio é a possibilidade 

de construir uma marca forte e se tornar referência por meio de 

estratégias de marketing.

• Regularização: para concretizar a abertura do seu consultório, é 

inevitável o enfrentamento de burocracias, visto que é necessário 

estar de acordo com diversos processos e documentos, como: alvará 

da vigilância sanitária, licença de funcionamento, cadastro no CNES, 

entre outros. 

• Planejamento financeiro: quando se opta por ter um negócio, a 

gestão financeira é de extrema importância. É preciso estar sempre a 

par e analisar alguns pontos, como: investimento de abertura, capital 

de giro, fluxo de caixa, ticket médio e inúmeros outros conceitos, que 

dificilmente são vistos durante a graduação.

• Localização: em que região ele estará localizado? É de fácil 

acesso e localização? Você consegue se ver futuramente neste 

local? 

• Imóvel: quais serão os fatores que determinarão a compra ou 

o aluguel deste imóvel? São necessárias reformas? Quanto, de 

fato, você irá gastar, caso o espaço necessite de alterações? É 

essencial que todos os valores sejam calculados e colocados no 

papel, uma vez que muitos profissionais realizam financiamentos, 

e, ao final, percebem que pagaram mais caro que o esperado.
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Embora seja necessário o enfrentamento de vários 

desafios, com disponibilidade de tempo, estudo e dedicação, 

você pode alcançar o sucesso na jornada.
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Quero fazer parte de um 
consultório inteligente: 

quais são os próximos passos?

Os benefícios de optar por um consultório inteligente são 

inúmeros: além de ter acesso a uma infraestrutura pensada e 

voltada totalmente para a área da saúde, você possui flexibilidade 

na agenda, cria maiores oportunidades de networking e fideliza 

seus pacientes com um valor baixo de investimento. 

Se você decidiu pelo consultório inteligente, é necessário o 

entendimento do seu funcionamento e vantagens, além de 

analisar alguns pontos importantes: 
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Pay per use
Como a tradução do inglês sugere, pague pelo uso, esse modelo proporciona flexibilidade. Logo, você 

pode escolher os dias e horários dos seus atendimentos e definir o tempo de duração, pagando somente 

pelo tempo utilizado. Além disso, você tem à sua disposição uma variedade de serviços, com soluções 

inteligentes e personalizadas, conforme suas necessidades, entre elas, estão as tecnológicas salas de 

teleconsulta (ambientes estruturados exclusivamente para consultas a distância), softwares que podem ser 

acessados de qualquer lugar, receituários e prontuários digitais e agendamento de consultas on-line.
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Localização
Os meus clientes conseguem encontrar o local com facilidade em suas consultas presenciais?

É necessário que o consultório inteligente esteja localizado em um ponto estratégico da cidade. Garantir 

a acessibilidade para seus pacientes é essencial em qualquer tipo de espaço, seja no consultório inteligente 

ou no consultório tradicional. Assim sendo, o consultório inteligente está localizado no eixo da saúde, em 

Passo Fundo, com acesso facilitado a pontos importantes da cidade.
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Infraestrutura e decoração
Qual é o meu grau de satisfação em relação a decoração e estrutura do consultório inteligente?

É essencial que você analise todo o ambiente e confirme que ele se adequa às suas necessidades. Como o 

nome sugere, consultórios inteligentes são tecnológicos e transmitem a ideia de inovação. Verifique se isso 

atende seus critérios, e se você se sente confortável no ambiente. 
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Networking
O consultório inteligente consegue promover e facilitar a rede de relacionamentos que eu procuro? 

O objetivo do consultório é multiplicar conexões para o compartilhamento de conhecimento, experiência 

e construção do seu nome, facilitando a formação de uma rede de relacionamentos com diferentes 

profissionais da saúde. Por isso, você tem disponíveis ambientes que proporcionam conforto e 

conveniência, como sala de reuniões, rooftop, espaço gourmet e área de descompressão. 



Os benefícios de optar por um consultório inteligente são 

inúmeros: além de ter acesso a uma infraestrutura pensada e 

voltada totalmente para a área da saúde, você possui flexibilidade 

na agenda, cria maiores oportunidades de networking e fideliza 

seus pacientes com um valor baixo de investimento. 

Se você decidiu pelo consultório inteligente, é necessário o 

entendimento do seu funcionamento e vantagens, além de 

analisar alguns pontos importantes: 
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Inovação tecnológica e
tendências da área da saúde

O consultório inteligente preocupa-se em acompanhar as evolução tecnológicas? 

Assim como em outros segmentos, profissionais da saúde precisam de inovação para se destacar no 

mercado. No consultório inteligente você encontra ambientes tecnológicos pensados para atender de 

forma satisfatória diferentes áreas da saúde. 



Principais dúvidas 
sobre o consultório inteligente

Procurando ajudá-lo, separamos as principais dúvidas que 

geralmente surgem entre os profissionais da saúde:

 VOU CONSEGUIR TER CONCENTRAÇÃO NO 

CONSULTÓRIO INTELIGENTE?

Assim como a privacidade, a concentração é fundamental. Os 

consultórios proporcionam a tranquilidade que você precisa 

para se concentrar. 

Já alguns espaços são destinados a promover conversas e 

discussões, tais como locais para networking e eventos.

 MEUS PACIENTES VÃO SER BEM ATENDIDOS EM 

UMA RECEPÇÃO QUE NÃO É EXCLUSIVAMENTE MINHA?

Sim! O consultório inteligente busca fidelizar os seus 

pacientes, logo, sempre será prezado pelo bom atendimento, de 

uma maneira agradável e humanizada. 

 EU TENHO PRIVACIDADE NO CONSULTÓRIO 

INTELIGENTE?

Sim! Você encontra diversos ambientes dentro do espaço,  

como sala de reuniões, ambientes de networking, salas de 

atendimento, recepção e acesso aos consultórios por meio da 

fechadura digital. A privacidade é indispensável para atender 

seus pacientes de forma segura e humanizada. 
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No decorrer do e-book, você descobriu as vantagens e desvantagens do consultório tradicional e do consultório inteligente. Cada um possui 

características diferentes e únicas, agora você já consegue decidir qual é a melhor opção para você e poderá aproveitar a sua escolha da melhor 

forma possível.

Você deve sempre lembrar que, para se destacar e ter uma marca forte, é preciso ir além do conhecimento adquirido na faculdade. Sempre 

busque meios de inovar, criar e aumentar seus diferenciais e ainda fidelizar pacientes. Assim, você garante que, seja qual for a sua escolha, seu 

serviço será diferenciado, e suas consultas serão ainda mais valorizadas. 

O intuito deste e-book foi ajudá-lo a entender qual modelo traz mais vantagens para o seu tipo de negócio. Caso permaneça com alguma dúvida, 

estamos à disposição para auxiliá-lo. Fique à vontade para entrar em contato pelo número (54) 9935 2070, ou pelo chat no site do Clinical Center. 

Conclusão
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Sobre o Clinical Center
O Clinical Center é um espaço pensado e planejado para 

atender todas as demandas de profissionais da saúde, desde 

limpeza do consultório, até a administração da agenda, em uma 

infraestrutura completa e moderna.  É um novo empreendimento 

que veio para revolucionar os serviços na área da saúde em Passo 

Fundo. Foi projetado para atender profissionais de diversas áreas 

da saúde, possui ambientes para múltiplos serviços e está situado 

no centro sanitário da cidade, com fácil acesso. 

O Clinical Center surgiu da necessidade de alguns 

profissionais da saúde: aqueles que estão saindo da faculdade e 

iniciando sua carreira no mercado de trabalho, aqueles 

profissionais que não atendem apenas em Passo Fundo e os que 

já possuem uma carreira consolidada e buscam comodidade e 

facilidade para atender seus pacientes e gerir seus negócios. São 

profissionais que desejam sair do modelo tradicional de 

atendimento em consultórios, desejam praticidade, 

funcionalidade, comodidade e atendimento de alto padrão. 

Confira mais em: https://clinicalcenterpf.com.br/aclinicalcenter/.
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Contato Clinical Center
clique nos botões para acessar

https://api.whatsapp.com/send?phone=5554999352070&text=Clinical%20Center
https://clinicalcenterpf.com.br/
https://www.facebook.com/clinicalcenterpf
https://www.instagram.com/clinicalcenterpf/
https://twitter.com/clinicalcenteer
https://www.youtube.com/channel/UCB0FZ9iQo-kcXJzPBe_EX-Q
https://www.linkedin.com/company/clinicalcenterpf/



