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1
Introdução

A formação do médico requer muito tempo e in-
vestimento. Entre graduação e residência, são neces-
sários pelo menos 09 anos. Isso significa que o jovem 
médico chega ao mercado alguns anos depois de seus 
colegas do ensino médio, que optaram por carreiras 
em outras profissões.

Entre estudar Medicina e ser médico, vai uma 
grande diferença: há várias opções no mercado, que 
vão desde o atendimento de pacientes (clínico ou ci-
rúrgico), até o ensino e a pesquisa. Quando a opção é 
montar um consultório, o médico precisa tomar deci-
sões e acompanhar atividades que, minimamente, são 
bastante diversas daqueles que motivaram sua deci-
são pela Medicina. Vale lembrar que, durante sua lon-
ga formação, ele não foi preparado para fazer a gestão 
de um negócio.

Vontade, vocação empreendedora e informações 
precisas são fundamentais. Afinal, não se terá em 
mãos apenas a condução de uma carreira, mas tam-
bém de um negócio. O objetivo desta publicação é 
oferecer algumas dicas e um passo a passo para aque-
les que se decidirem por empreender.

2
Modelos de negócio 

e sociedade
O jovem médico pode escolher entre montar um 

consultório, estabelecendo-se como pessoa física (PF), 
ou uma clínica, caracterizando-se como pessoa jurídi-
ca (PJ), em um serviço com várias especialidades ou em 
uma clínica especializada.

Para decidir sobre a forma mais adequada para 
seus objetivos profissionais, o jovem médico deve 
levar em consideração o custo dos impostos e de-
mais despesas incidentes sobre os rendimentos que 
poderá alcançar com sua atividade. O custo como 
pessoa jurídica pode, por exemplo, ser menor que 
o da pessoa física. Por outro lado, as operadoras de 
planos de saúde preferem credenciar pessoas jurídi-
cas, como forma de reduzir riscos e custos. 

A montagem de um consultório deve começar 
com uma pesquisa de mercado, para identificar a 
demanda pelos serviços, as oportunidades existentes 
em função do perfil sociodemográfico da região e, 
ainda, o investimento necessário para o começo das 
atividades.

É verdade que uma grande parcela das clínicas co-
meça como uma ideia ou um sonho, ainda durante 
a especialização. Colegas pensam em trabalhar juntos 
para reduzir despesas de aluguel, condomínio, con-
tratação de funcionários etc. O que se observa muito 
é a inexistência de planejamento: alguns dividem os 
lucros da operação, outros dividem despesas e en-
quanto alguns ficam com suas próprias receitas. 

Quando a opção 
é MONTAR UM 
CONSULTÓRIO, o médico 
precisa tomar decisões e 
acompanhar atividades 
que, minimamente, são 
bastante diversas daqueles 
que motivaram sua 
decisão pela Medicina
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Para decidir sobre a forma 
mais adequada para seus 
objetivos profissionais, o 
jovem médico deve levar 
em consideração o CUSTO 
DOS IMPOSTOS e demais 
despesas incidentes sobre 
seus possíveis rendimentos

O que se observa muito é a INEXISTÊNCIA DE 
PLANEJAMENTO: alguns sócios dividem os lucros da 

operação, outros dividem despesas e enquanto alguns ficam 
com suas próprias receitas

Conforme o movimento cresce, é preciso pensar 
em formalizar o negócio, e talvez constituir uma 
sociedade. Mas como saber se o colega de turma, 
que divide um consultório, é a pessoa certa para se 
transformar em um sócio?

Valores, princípios e objetivos individuais e pro-
fissionais, de curto, médio e longo prazos, precisam 
ser analisados. Da mesma forma, é importante esta-
belecer regras claras sobre o funcionamento da clíni-
ca, admissão de funcionários, distribuição de lucros 
e crescimento ou diminuição de porte, por exemplo. 

Ao longo do tempo, os objetivos podem mudar: 
um sócio pode resolver abrir um consultório sozi-
nho, empreender em outros negócios ou diminuir o 
tempo que se dedica à clínica. Também podem surgir 
divergências sobre a forma de conduzir o serviço. 

Sócio é alguém que possui quotas da sociedade 
na qual investiu, seja comprando equipamentos ou 
o imóvel, ou, ainda, aportando capital para iniciar o 
negócio (e todo sócio espera obter o retorno do ca-
pital investido). Mas, além disso, o sócio pode atuar 

como médico. A remuneração nesse caso é feita por 
honorários médicos. Se um dos sócios exercer fun-
ções administrativas, deve-se estabelecer remunera-
ção específica também. Isso evita discussões e traz 
mais transparência e clareza para a relação. 

A tranquilidade da vida de uma sociedade depen-
de enormemente da disposição pessoal de cada sócio 
em resolver os problemas e achar soluções criativas e 
viáveis para todos.



6 • Missão: Consultório 

3
Os recursos

Os investimentos em um consultório são catego-
rizados em:

3.1 – Capital de giro
O capital de giro funciona com uma quantia imo-

bilizada para suportar as oscilações de caixa. Mui-
tos serviços iniciam suas atividades sem essa previsão. 
Além de comprometer a tranquilidade necessária para 
desenvolver o trabalho, isso pode significar a perda de 
oportunidades importantes. Assim, a recomendação é 
levantar todos os custos de abertura, legalização e ma-
nutenção do serviço por alguns meses, garantir esse ca-
pital (seja por meio de poupança própria ou pela busca 
de um apoiador que invista no serviço os recursos ne-
cessários) e, só então, iniciar a jornada.

3.2 – Custos
São os gastos realizados para a realização do 

atendimento. Os salários, os materiais consumidos 
e a depreciação de equipamentos e de móveis são 
exemplos de custos em um consultório médico. O 
cuidado na administração, a redução de desperdícios 
e o controle dos gastos aumentam as chances de se 
chegar a um bom resultado. Não existe um sistema de 
custos que valha para todos os serviços médicos, mas 
elaborar planilhas ajuda a ter o controle do negócio.

3.3 – Precificação
Muitos médicos, ao pensar no preço de suas con-

sultas e cirurgias, simplesmente seguem o fluxo, ou 
seja, acompanham os preços praticados por outros 
médicos. É claro que a concorrência é um parâme-
tro importante, mas não pode ser o único: é pre-
ciso considerar os investimentos, os custos (aluguel, 
pessoal, taxas administrativas de cartões de crédito e 
outros) e o posicionamento que o serviço busca ter 
diante de seus potenciais pacientes.

3.4 – Fluxo de caixa e 
previsão mensal

Fluxo de caixa é o registro de toda a movimenta-
ção financeira. Seu objetivo é oferecer informações e 
números seguros para orientar a tomada de decisões. 
Para sua elaboração, é necessário que todo e qualquer 
movimento financeiro seja registrado em planilha 
ou sistema informatizado. Ele é o mínimo necessário 
para se iniciar o controle financeiro. Tão importante 
quanto ele é a previsão mensal, elaborada após, pelo 
menos, 60 dias de efetivação do fluxo de caixa mensal.

A recomendação é levantar 
todos os CUSTOS DE 
ABERTURA, LEGALIZAÇÃO 
E MANUTENÇÃO DO 
SERVIÇO por alguns 
meses, garantir esse 
capital e, só então, 
iniciar a jornada
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PESSOAS E PROCESSOS de atendimento distinguem um 
consultório de outro. Para isso, é preciso dar muita atenção a 
todas as etapas do processo de formação – e manutenção – 
da equipe

Deve-se buscar PROFISSIONAIS PROATIVOS, capazes de 
tomar decisões e com grande potencial de comprometimento, 
já será necessário ter muita dedicação da equipe para se 
distinguir da concorrência

3.5 – A equipe
Pessoas e processos de atendimento distinguem 

um consultório de outro. Para isso, é preciso dar mui-
ta atenção a todas as etapas do processo de formação 
– e manutenção – da equipe. Tudo começa bem an-
tes da contratação: no delineamento das atividades 
que esse profissional deverá desempenhar. Com isso, 
não só se evita uma contratação desnecessária, como 
também se estabelece com maior precisão o perfil 
(habilidades e conhecimentos) que deve ser buscado 
no mercado.

Delimitadas as atividades, a formação desejada 
do candidato e o cargo, é possível estabelecer a re-
muneração que será oferecida e partir para o recru-
tamento, que precisa ser criterioso. Via de regra, não 
se deve contratar quem não se pode demitir sem 
gerar transtornos, como um sobrinho ou a sogra, 
por exemplo.

A busca de candidatos pode ser feita a partir da 
divulgação da vaga em instituições de ensino pró-
ximas (escolas técnicas ou faculdades), de anún-
cios em sites de ofertas de vagas, do próprio site da 
clínica (no qual pode haver uma área para envio 
de currículos) e por meio de agências especializa-
das. Essas últimas, inclusive, podem ser muito úteis 
para conduzir a etapa seguinte: a seleção.

Quando não se conta com uma agência ou profis-
sional especializado para essa etapa, é preciso investir 
tempo na triagem dos currículos e no agendamento 
das entrevistas, que ainda são o principal meio de sele-
cionar candidatos em pequenas clínicas e consultórios. 

É importante ter em mente que não se trata ape-
nas de uma conversa para determinar quem é mais 
simpático ou tem melhor aparência: deve-se buscar 
profissionais proativos, capazes de tomar decisões e 
com grande potencial de comprometimento, já que 
uma pequena clínica ou consultório precisará de 
muita dedicação de todos os membros da equipe 
para que possa se distinguir da concorrência.

Candidato escolhido, é hora de integrá-lo à equi-
pe e garantir que o mesmo possa ter condições para 
desempenhar suas atividades com sucesso. O médi-
co deve, ainda, gerenciar o grupo de modo a garan-
tir que a equipe permaneça coesa e motivada. Para 
que isso aconteça, é fundamental deter a liderança 
do grupo e investir em treinamento, além de manter 
canais de comunicação que permitam acompanhar 
o trabalho do grupo e de cada um.

Tenha em mente que, tão ruim quanto contratar 
a pessoa errada (ou mantê-la), é perder a pessoa cer-
ta por não oferecer a ela condições para desenvolver 
bem o seu trabalho.
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4
A estrutura básica

A resolução RDC 51, de 6 de outubro de 
2011, determina que os projetos de arquitetu-
ra de estabelecimentos de saúde públicos e 
privados (todos, desde um simples con-
sultório até um hospital universitário) 
devem ser avaliados e aprovados pre-
viamente pelas vigilâncias sanitárias 
estaduais ou municipais. Isso significa 
que pode haver exigências diferentes até 
mesmo de uma cidade para outra.

O Ministério da Saúde mantém o Sis-
tema de Apoio à Elaboração de Projetos de 
Investimentos em Saúde (SomaSUS), uma 
ferramenta de consulta on-line, com objetivo 
de orientar gestores na elaboração de proje-
tos de investimentos de infraestrutura em 
saúde vinculados ao SUS. O SomaSUS 
oferece dados importantes para a cria-
ção de projetos, como: tipos possíveis de 
serviços de saúde e seus respectivos am-
bientes físicos; layouts; dimensões; tipos 
e quantidades de equipamentos necessá-
rios; e características de infraestrutura 
necessárias e recomendadas para cada 
um dos ambientes. 

No portal SomaSUS – <www.somasus.
saude.gov.br>, é possível baixar um manual 
sobre a programação arquitetônica de unida-
des funcionais de saúde. Além de recomenda-
ções gerais, esse documento especifica requisitos 
mínimos para os chamados “consultórios dife-
renciados”.

Características do espaço 
físico
Área mínima: a depender do 
equipamento utilizado;

Área média: 14,40m2;

Pé-direito mínimo: ver código 
de obras local;

Pisos e paredes: lisos (sem 
frestas), de fácil higienização 
e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e 
desinfecção;

Teto: deve ser resistente 
à lavagem e ao uso de 
desinfetantes; 

Porta: revestida de material 
lavável, com vão mínimo de 
80cm por 2,10m.

Condicionantes 
ambientais
Temperatura e umidade ideais: 
ver condições de conforto;

Condições de ventilação: ver 
código de obras local;

Condições de iluminação: necessita 
de obscuridade.

PROJETOS DE ARQUITETURA de estabelecimentos de saúde 
devem ser avaliados e aprovados pelas vigilâncias sanitárias 
estaduais ou municipais. Com isso, pode haver exigências 
diferentes de uma cidade para outra
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Infraestrutura necessária
Instalações hidráulicas e sanitárias: água fria – lavatório para as mãos;

Instalações elétricas, eletrônicas e de climatização: não há nenhuma necessidade 
específica.

Todos os ambientes estão sujeitos à norma NBR 
9.050 – Adequação das edificações e do mobiliário ur-
bano à pessoa deficiente, da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT).

CENTROS CIRÚRGICOS 
“tradicionais” podem realizar, 
sem qualquer problema, 
cirurgias ambulatoriais. 
Entretanto, o inverso não é 
possível, salvo se o centro 
cirúrgico ambulatorial for 
completo

Em seu site, a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) deixa claro que cirurgias, ambu-
latoriais ou não, devem sempre ser realizadas em 
centros cirúrgicos, classificando tais ambientes em 
ambulatoriais e “tradicionais”. Centros cirúrgicos 
“tradicionais” podem realizar, sem qualquer proble-
ma, cirurgias ambulatoriais. Entretanto, o inverso 
não é possível, salvo se o centro cirúrgico ambulato-
rial for completo, a exemplo do “tradicional”. Outros 
tipos de procedimentos, que não sejam cirurgias, 
podem ser feitos no consultório ou em salas de 
curativos e suturas.

4.1 – O imóvel
O local onde o serviço será instalado pode ser 

próprio ou alugado. De qualquer forma, é preciso 
avaliar as normas da Vigilância Sanitária sobre o 
espaço físico e, a partir daí, avaliar as características 
que a construção deve ter, as necessidades e a perti-
nência de reformas.



10 • Missão: Consultório 

5
Legalização

De forma geral, para registrar uma empresa, a pri-
meira providência é contratar um contador – pro-
fissional legalmente habilitado para elaborar os atos 
constitutivos da empresa, auxiliá-lo na escolha da for-
ma jurídica mais adequada para o seu projeto e pre-
encher os formulários exigidos pelos órgãos públicos 
de inscrição de pessoas jurídicas.

O Código Civil dispõe sobre sociedades no seu 
artigo 981 e os tipos societários estão regulados no 
artigo 1.039 e nos seguintes. São eles:

• Sociedade em nome coletivo;

• Sociedade em comandita simples;

• Sociedade limitada;

• Sociedade em comandita por ações.

Existe, também, a sociedade anônima, 
regulada pela lei 6.404/76. 

Os sócios
Devem estar quites com a Receita Federal e com o CRM para abrir a empresa. Também 
não podem ser marido e mulher casados sob regime de comunhão universal de bens. 

O nome empresarial
Poderá ser uma denominação social ou uma firma social. A denominação deverá 
designar o objeto da sociedade de modo específico (por exemplo: ABCD Serviços 
Médicos Limitada). A firma será composta com o nome de um ou mais sócios (por 
exemplo: Clínica Dr. José da Silva Ltda.). Observa que a firma ou a denominação da 
sociedade são integradas pela palavra final “limitada” ou sua abreviatura “Ltda.”.

Outra possibilidade de a pessoa física se estabe-
lecer como pessoa jurídica é por meio da empresa 
individual de responsabilidade limitada (Eireli), 
introduzida ao Código Civil pela lei 11.441/2011 (ar-
tigo 980-A). As sociedades podem ser constituídas 

sob a forma “empresária”, com seus atos constitutivos 
inscritos no Registro Público de Empresas Mercantis 
(Junta Comercial), ou “simples”, com o seu contrato 
social inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
(cartórios de títulos e documentos).

Caso não desempenhe atividade empresarial, a 
sociedade será considerada simples, sendo regulada 
pelos artigos 997 a 1.038 do Código Civil. As socieda-
des simples podem ser constituídas segundo um dos 
tipos societários mencionados acima, exceto como 
sociedades anônimas (SA).

A sociedade mais usual e econômica para o mé-
dico, para efeito de tributação, é a sociedade simples 
limitada. Quando formada por dois ou mais profis-
sionais da mesma categoria, é chamada de socieda-
de uniprofissional (SUP). Nesse tipo de sociedade, 
a responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor 
do capital social que será pré-determinado, dividido 
em quotas e distribuído entre os sócios, e não precisa 
estar totalmente integralizado na sua constituição.

A Eireli pode ser interessante para o médico, por-
que ele não precisará de sócio para se estabelecer, 
uma vez que esse tipo de empresa é constituído por 
uma única pessoa titular da totalidade do capital so-
cial. Porém, o seu capital deverá estar devidamente 
integralizado na constituição e não poderá ser infe-
rior a 100 vezes o maior salário-mínimo vigente no 
país. Após definir o tipo societário para a elaboração 
do contrato social, é preciso estabelecer os itens lista-
dos abaixo:
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O endereço da sede
É preciso verificar previamente na Prefeitura se não há impedimento para a instalação 
da clínica ou consultório em razão de zoneamento. Se for utilizado o endereço residen-
cial de um dos sócios, o IPTU poderá sofrer acréscimo, pois passará de residencial para 
comercial.

A responsabilidade dos sócios
Poderá constar que “a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”. 

O administrador
É preciso indicar quem será o administrador e, em cláusula própria, declarar, sob as penas 
da lei, que o administrador não está impedido por lei especial e nem foi condenado ou 
se encontra sob efeitos de condenação, que o proíbam de exercer a administração da 
sociedade. 

Mais pontos a serem definidos
Outras particularidades necessárias para a elaboração do contrato social são definições 
como: quem receberá pró-labore, a forma de cessão de quotas, as reuniões anuais para 
aprovação das contas e outras questões julgadas importantes pelos sócios. 

O objeto
Deverá indicar com precisão e clareza as atividades a serem desenvolvidas pela so-
ciedade, sendo vedada a inserção de termos estrangeiros, exceto quando não houver 
termo correspondente em Português ou se o termo já tiver sido incorporado ao ver-
náculo nacional.

Capital social
Quanto ao valor do capital social, à quota de cada sócio e a forma e prazo de sua integra-
lização, não é permitida a exclusão de sócios na repartição de lucros ou de prejuízos. Ou 
seja, o contrato social não poderá prever que determinado sócio está excluído da divisão 
dos lucros ou dos prejuízos.

É importante que o contrato preveja que os lucros possam ser distribuídos de forma 
desproporcional à participação dos sócios no capital, de acordo com o trabalho de cada 
um, e que essa distribuição possa ser mensal ou trimestral, mediante elaboração de ba-
lancete, e não apenas anual, após o fechamento do balanço.



12 • Missão: Consultório 

Os sócios devem providenciar duas cópias autenticadas do CPF, do RG e do CRM, 
além de comprovante de residência, bem como cópia do IPTU do endereço da sede da 
empresa. A nova empresa precisará ser registrada junto a vários órgãos. Enumeramos 
a seguir, pela ordem, os registros necessários: 

CRM
A empresa deve ter registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) e pagar 
a anuidade até 31 de março de cada ano. O valor a ser pago varia de acordo 
com o valor do capital social. No ato do registro, deve-se pagar a anuidade, a 
taxa de inscrição e a emissão da certidão de registro. Além da anuidade, a em-
presa deverá renovar a certidão anualmente, pagando a taxa correspondente.

CCM
O Cadastro de Contribuinte Mobiliário (CCM) e o enquadramento no código de serviço 
correspondente devem ser obtidos na Prefeitura do município da sede da empresa.

INSS
Em relação ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a matrícula para fins de reco-
lhimento das contribuições previdenciárias deve ser feita no posto mais próximo.

CEF/FGTS
Na Caixa Econômica Federal (CEF), deve ser feita a inscrição para fins de recolhimento 
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), obrigatório mesmo para a empresa 
que não possui empregados. A inscrição deve ser feita na agência mais próxima.

RTD/CPJ
Após o CRM, o contrato social deve ser levado para seu registro no Cartório de 
Registro de Títulos e Documentos Civis de Pessoa Jurídica.

CNPJ
Com o contrato social registrado em cartório, deve-se fazer no site da Receita 
Federal – <www.receita. fazenda.gov.br> – o cadastro para obtenção do Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica, do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF). O código e a 
descrição da atividade econômica principal deverão ser 8630-5/03 – Atividade 
médica ambulatorial restrita a consultas. O código e a descrição da natureza jurídica 
serão 224-0 – Sociedade simples limitada.



13 • Missão: Consultório 

Cadan 
O Cadastro de Anúncios (Cadan) deve ser feito apenas pelas empresas com anúncios 
instalados na parte externa do imóvel. Deve ser feito na Prefeitura. 

Alvará de funcionamento
Documento obrigatório para qualquer imóvel comercial, industrial, institucional e 
prestadores de serviços. É obtido na Prefeitura.

Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros
Pré-requisito para obtenção do Alvará da Vigilância Sanitária. A legislação obriga o 
oferecimento de segurança em ambientes de circulação. 

Alvará da Vigilância Sanitária (Anvisa)
Necessário para toda e qualquer atividade relacionada à saúde ou à alimentação. Está 
relacionado com o pedido de licença de funcionamento. A renovação é anual. 

Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde CNES
É a base para operacionalizar os sistemas de informações em Saúde. Visa a disponibilizar 
informações sobre condições de infraestrutura de funcionamento dos estabelecimentos 
de saúde nas esferas federal, estadual e municipal. O cadastro é feito no site <www.cnes.
datasus.gov>.

• Imposto de renda (IR);
• Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL);
• Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins);
• Programa de Integração Social (PIS).

As empresas de prestação de serviços médicos 
constituídas sob a forma de sociedade simples limitada 
estão sujeitas à tributação em nível federal e municipal. 
Como ela não pratica atos de comércio, está isenta de 
inscrição estadual. Os impostos federais incidentes 
sobre a receita das sociedades simples limitadas são: 

O imposto de renda deve ser apurado trimestral-
mente, com base no lucro real ou presumido, pois 
não cabe opção pelo simples nacional. Para optar 
por uma dessas formas de tributação, deve ser consi-
derado o volume de despesas em relação às receitas. 

A tributação pelo lucro real é feita com base no 
resultado líquido apurado no trimestre; ou seja, a 
receita menos a despesa, e sobre o resultado apli-
cam-se as alíquotas. A tributação pelo lucro presu-
mido é feita com base em valor equivalente a 32% 
da receita total do trimestre, aplicando-se a essa 
base os percentuais. No segmento médico, mais de 
90% das empresas optam pela tributação pelo lu-
cro presumido.

5.1 – Aspectos legais e tributários
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Opções tributárias 
A opção de tributação pelo lucro real ou lucro presumido será feita no primeiro 
recolhimento do ano e valerá para todo o exercício, não podendo ser mudada 
durante o ano sob qualquer pretexto. Somente no exercício seguinte é que po-
derá ser feita a mudança. Por isso, deverá ser feito anualmente um planeja-
mento tributário, por meio de uma revisão fiscal, levando em consideração 
o faturamento histórico da empresa, principalmente o do último exercício, 
e observando se houve ação fiscal e se existem créditos tributários, para, 
então, definir qual é a melhor forma de tributação na qual a empresa pa-
gará menos imposto. 

No lucro real, o resultado deverá ser entendido pela diferença entre a recei-
ta total e as despesas devidamente comprovadas. Chamamos a atenção 
para as altas alíquotas do lucro real. Para optar por essa forma de 
tributação, a empresa deverá estar no prejuízo ou com lucro bas-
tante reduzido. No lucro presumido, a base de cálculo é de 32% 
sobre a receita total.

Impostos incidentes sobre o lucro
O lucro será distribuído como rendimento isento de im-
postos e, para tanto, é necessário que seja provada a sua 
existência, por meio de balancetes ou balanços contábeis, e 
que a periodicidade de distribuição conste do contrato social. 
Também é importante destacar a contabilização do pró-labore, 
diferenciado do lucro isento, pois, não havendo distinção, a Pre-
vidência Social poderá interpretar tudo como pró-labore, cobrar 
o IR pela tabela e exigir o pagamento de 20% sobre o total rece-
bido pelo sócio.  

Impostos e taxas municipais incidentes na 
sociedade simples
Os impostos e taxas municipais incidentes na sociedade unipro-
fissional (SUP) são: 

• Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN);

• Taxa de Fiscalização de Estabelecimento (TFE), cujo pagamento é 
anual. O valor é determinado de acordo com o código do estabeleci-
mento ou o número de funcionários, o que for menor;

• Taxa de Fiscalização de Anúncio (TFA): taxa também anual, que será 
devida apenas se o estabelecimento tiver placa externa.

Todas as empresas são obrigadas a ter contabilidade em livros revestidos 
pelas formalidades legais (Diário e Razão) e assinados por contabilista.
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5.2 – 10 cuidados essenciais quanto à 
documentação contábil

1

83

2

9

Assegurar que o documento 
comprobatório do pagamento 
seja válido para a contabilida-
de, principalmente os emitidos 
por pessoas físicas.

Encaminhar para a contabilida-
de todos os extratos bancários, 
cópias de cheques, compro-
vantes de pagamentos e de re-
cebimentos, contratos e todos 
os documentos que se relacio-
nem com valores a receber ou 
a pagar.

Nunca aceite que terceiros 
assumam a responsabilidade 
pelo pagamento de impos-
tos e de contribuições (con-
sultores, contadores etc.).

Informar à contabilidade os 
impostos retidos, os recibos 
ou notas emitidas.

Protocole todos os do-
cumentos que entram e 
saem da empresa.

4

6

Muita atenção com o venci-
mento de impostos que se-
jam retidos ou devidos pela 
empresa, pois a falta de pa-
gamento ou atraso acarre-
tará em multas e outras consequências 
tributárias. Vencimentos em finais de se-
mana ou feriados devem ter o pagamen-
to antecipado.

Os valores recebidos em 
nome da empresa devem 
ser depositados em conta da 
empresa e só devem ser mo-
vimentados com documen-
tos hábeis.

Faça a conciliação para ve-
rificar se houve a quitação 
correta e analise a auten-
ticação nos pagamentos e 
nos recebimentos.

5

7

Cuidado com a confusão 
patrimonial. Verifique o que 
é receita e despesa da em-
presa (pessoa jurídica) e 
dos sócios (pessoa física).

10

Solicite periodicamente ao 
contador certidões negati-
vas para evitar surpresas e 
penalidades. São comuns 
erros das repartições e de 
bancos.
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5.3 – Obrigações acessórias 
para as sociedades médicas

Além de todas as obrigações já relacionadas, a so-
ciedade médica deverá providenciar e entregar nas 
datas fixadas pela legislação:

• Declaração de Débitos e Créditos Tri-
butários Federais (DCTF) – mensal; 

• Declaração de Apuração de Contri-
buições Sociais (Dacon) – mensal;

• Declaração de Informações Eco-
nômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 
(DIPJ) – anual; 

• Cadastro Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged), se houver admis-
são ou demissão de empregados – em 
cada mês correspondente; 

• Guia de Recolhimento do FGTS 
(GFIP) e Informações à Previdência 
Social – mensal;

• Relação Anual de Informações Sociais 
(Rais) – anual; 

• Declaração Imposto Retido na Fonte 
(Dirf) – anual; 

• Escrituração Fiscal Digital (EFD) – 
contribuições (PIS/Cofins) – mensal;

• Declaração de Serviços Médicos 
(Dmed) – anual.

Declaração de Serviços 
Médicos (Dmed)
A Dmed é obrigatória para todas as 
pessoas jurídicas prestadoras de ser-
viços de saúde e deve ser entregue à 
Receita Federal com as informações 
de todos os atendimentos feitos no 
ano anterior. Nela, devem constar o 
nome completo, o número do CPF 
do paciente e do responsável pelo 
pagamento e os respectivos valores 
recebidos (individualizados pelo pa-
gamento e o total para o ano calen-
dário). No recibo ou na nota fiscal, 
além do valor, devem ser colocados o 
nome e o número do CPF do pagador 
e do beneficiário e, se este não tiver 
CPF, a sua data de nascimento, para 
serem transportadas para a Dmed.

Para compelir os contribuintes a cumprirem suas 
obrigações acessórias, o que, evidentemente, reduz o 
trabalho da fiscalização, a legislação prevê diversas 
penalidades para aqueles que não prestam correta-
mente informações à administração pública, sendo a 
mais comum a imposição de pesadas multas quando 
há atraso, erro ou falta de envio de informações.



17 • Missão: Consultório 

• Agenda de consultas e exames;

• Registro de pacientes;

• Controle sobre faturamento;

• Fluxo de caixa;

• Controle de contas a pagar e a receber;

• Controle bancário (conta corrente);

• Controle de estoque.

6
Decisões estratégicas

Os serviços de saúde também precisam ser estra-
tégicos para obterem sucesso, sendo necessário um 
planejamento dos negócios para garantir a estabili-
dade da clínica no mercado e gerar lucro. O plane-
jamento estratégico é um recurso de gestão muito 
importante. De forma geral, os consultórios médicos 
devem ser planejados considerando-se além das ca-
racterísticas do serviço (e dos profissionais) e do mer-
cado onde o mesmo será montado.

Os modelos mais tradicionais de planejamento 
estratégico propõem a análise de fatores do chama-
do ambiente externo (que estão fora do controle do 
consultório, como demografia, condições econômi-
cas, concorrência etc.) e do ambiente interno (locali-
zação, serviços oferecidos, equipe e instalações), além 
de uma discussão sobre forças, fraquezas, oportuni-
dades e ameaças. É preciso pensar a estratégia de 
acordo com os recursos disponíveis e os objetivos 
traçados, prevendo melhorias contínuas nos pro-
cessos burocráticos e de atendimento.

6.1 – Automação
O relacionamento humano é fundamental em 

qualquer atendimento em serviços de saúde, mas al-
guns processos de apoio, como o registro, a admissão 
e o acompanhamento, podem ser feitos por meio de 
sistemas computadorizados. Isso permitem a ma-
nutenção de uma ficha médica (prontuário médico) 
com todos os dados da evolução do cliente.

Antes de se decidir que sistema adotar, é impor-
tante avaliar todos os aspectos que tal contratação 
representa, ouvindo outros médicos e clínicas da 
mesma especialidade que já usem os sistemas em 
avaliação, para ter segurança quanto às funcionali-
dades, o valor cobrado para adquirir o sistema, para 
implementá-lo e para a sua manutenção mensal, a fa-
cilidade de suporte e as atualizações oferecidas pelo 
fornecedor. 

Além do prontuário médico, o sistema pode ofe-
recer alguns controles de gestão, como:

Os modelos mais 
tradicionais de 

planejamento estratégico 
propõem a análise de 

fatores do ambiente externo 
e do ambiente interno, além 

de uma discussão sobre 
FORÇAS, FRAQUEZAS, 

OPORTUNIDADES E 
AMEAÇAS
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Em relação à concorrência, é importante ressaltar 
a grande flexibilidade na diferenciação, seja com ser-
viços únicos, localização ou complementaridade de 
procedimentos. Pode-se, com base nas pesquisas de 
mercado indicadas acima e com alguma criatividade, 
criar um nicho único, com menor concorrência.

Pensar o marketing de um serviço médico não 
significa pensar apenas em propaganda. Vale lembrar 
que a área relacionada à divulgação é apenas uma 
parte (pequena) do que é o marketing de um serviço 
de saúde. Aliás, nenhuma propaganda é mais eficaz 
para um serviço médico do que pacientes satisfei-
tos, que espontaneamente falam bem da clínica onde 
se tratam, e se referem ao médico como “o meu médi-
co”. Marketing de serviços médicos envolve aspectos 
muito mais importantes, como:

Seleção de serviços que serão ofere-
cidos à clientela;

Definição de preços e formas de pa-
gamento a serem disponibilizados: 
credenciamento junto a algum convê-
nio? Atendimento apenas particular?;

Localização da clínica ou do consultó-
rio: facilidade de acesso? Transportes 
públicos? Estacionamento?;

Evidências físicas: decoração do am-
biente, identidade visual, uniforme e 
aspecto de atendentes e demais mem-
bros da equipe;

Processos: que estabelecem padrões 
no atendimento de todos os pacientes;

Equipe: que precisa ser treinada e ca-
pacitada para oferecer o tipo e o nível 
de serviço que torna a clínica ou o con-
sultório único;

Pacientes: que também precisam ter 
suas expectativas gerenciadas e cons-
ciência sobre o papel que precisam 
desempenhar para obter os melhores 
resultados possíveis.

• Pesquisa em fontes como Prefeitura, guias, IBGE e associações de bairro, para quantificar 
o mercado-alvo;

• Visita aos concorrentes diretos, identificando pontos fortes e fracos dos estabelecimentos 
que trabalham no mesmo nicho;

• Participação em seminários especializados.

6.2 – Marketing
Para vencer no mercado e oferecer serviços de 

qualidade, os consultórios médicos devem estar aptos 
para concorrer por meio do seu diferencial no atendi-
mento e a partir de outras questões mercadológicas, 

como localização, divulgação e planejamento. Antes 
de abrir qualquer negócio, é importante realizar ações 
de pesquisa de mercado para avaliar a demanda e a 
concorrência. Seguem algumas sugestões:
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Quando um médico pensa em sua carreira e aon-
de pretende chegar, precisa tomar algumas decisões 
que envolvem marketing, mas não são apenas deci-
sões. Marketing requer atenção contínua, assim 
como o tratamento de um paciente crônico. 

6.3 – Marketing digital
Marketing digital pode ser entendido como toda 

ação de marketing ambientada na internet. Quan-
do dizemos toda a ação de marketing, pensamos um 
pouco além da divulgação. Cada vez mais, consumi-
dores buscam informação confiável e de qualidade, 
embasada por especialistas de renome. Por causa 
disso, os profissionais passaram a investir mais no 
marketing digital. Vejamos, então, quais são as prin-
cipais ferramentas de marketing digital aplicadas aos 
serviços de saúde.

Nenhuma propaganda é 
mais eficaz para um serviço 
médico do que PACIENTES 
SATISFEITOS, que 
espontaneamente falam bem 
da clínica onde se tratam, e 
se referem ao médico como 
“o meu médico”

6.3.1 – Sites
Muitos médicos gastam fortunas com decoração 

e mobiliário para transmitir bom gosto, sofisticação 
e um clima agradável a seus pacientes, porém não 
se preocupam com sua imagem na internet. Seu site 
precisa mostrar sua identidade e fornecer todas 
as possibilidades de contato e interação com seus 
pacientes. Fato é que não adianta ter um site pessoal 
ou da sua clínica se o mesmo não é encontrado por 
quem procura informações, se a página não é de fácil 
navegação e se as informações são difíceis de serem 
encontradas ou não são relevantes. 
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Dicas para o sucesso do seu site
Layout moderno: site com padronização visual atualizada e contextualizada com as prin-
cipais mídias digitais;

Navegação intuitiva: quando entra no seu site, o paciente não deve precisar pensar para 
achar o que procura. Tudo deve estar ao alcance dos olhos;

Ferramentas atuais: a internet hoje é “compartilhar” e “interagir. Seu site precisa fornecer 
ao paciente interação na rapidez da internet, ou seja, precisa estar conectado com as 
mídias digitais e ser facilmente encontrado e compartilhado.

Smartphones: hoje a palavra da vez é “mobilidade”. 

O que a presença nas redes 
sociais digitais pode trazer
- Proximidade com os pacientes e fi-
delização;

- Facilidade de obter indicações, com o 
boca a boca virtual;

- Fomentar seu nome e especialidade.

6.3.2 – Mídias sociais
O site é útil para manter relacionamentos com 

pacientes e serve, ainda, como um cartão de visita, 
que apresenta a clínica. Porém, também é fundamen-
tal pensar na presença do médico nas redes sociais. 
Mídia social tem a ver com a “construção de rela-
cionamentos” e engajamento com os consumido-
res. Não é só construir uma página ou perfil em cada 
rede social e esperar os clientes aparecerem. Quando 
a estratégia de marketing social é implementada da 
forma correta, é como ter um apartamento (ou me-
lhor, um estádio) repleto de pessoas dispostas a ouvir 
o que você tem a dizer. 

Cada vez mais, consumidores 
buscam informação 
confiável e de qualidade, 
embasada por especialistas 
de renome. Por causa disso, 
os profissionais passaram a 
investir mais no MARKETING 
DIGITAL
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ESTEJA PRESENTE: 
os pacientes querem encontrar o 
“seu” médico nas redes sociais.

TENHA CONTEÚDO: 
quando os pacientes encontrarem o médico nas redes 
sociais, que conteúdo encontrarão? Pense nisso.

1

2

3
MONITORE O QUE É DITO 
SOBRE VOCÊ: 
ao monitorar, você pode interagir com 
os pacientes e evitar informações 
“descabidas” ou comentários negativos.

Um passo de cada vez!
Com certeza, no primeiro dia em que você 

entrar no Facebook e no Instagram, não terá um 
público tão grande. Conectar-se com as pessoas 
ideais, que se interessarão por seus serviços, não 
é tão difícil. Requer apenas a escolha da estraté-
gia correta, comprometimento e perseverança, por 
meio de um trabalho autoeducativo.

Entre os benefícios do marketing nas mídias 
sociais, está a otimização do relacionamento com 

pacientes e potenciais pacientes, o que auxilia na 
retenção da clientela e defesa de sua marca, quan-
do for o caso. O temor de muitos médicos em redes 
sociais, para se comunicar com seus pacientes, até 
tem fundamento, já que existem aspectos da vida 
pessoal do médico que, ao serem revelados para o 
paciente, podem afetar a relação entre as duas par-
tes. Por isso, é preciso seguir as resoluções do CFM 
sobre o tema.
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CONECTAR-SE com as 
pessoas ideais, que se 
interessarão por seus 
serviços, não é tão difícil. 
Requer apenas a escolha 
da estratégia correta, 
comprometimento e 
perseverança, por meio de 
um trabalho autoeducativo

6.4 – Uso da internet na 
comunicação

Os serviços de saúde, de um modo geral, ainda 
enfrentam dificuldades de diversas ordens para lidar 
com as tecnologias de comunicação associadas à in-
ternet e à telefonia celular. Assim, as ferramentas de 
comunicação, que deveriam facilitar a aproximação 
com pacientes e formadores de opinião, acabam se 
transformando em fatores de desgaste da imagem 
do serviço como um todo.

A forma de o jovem brasileiro se comunicar com 
o mundo é bastante diferente da de seus pais. Um 
exemplo simples disso pode ser observado por quem 
tem filhos jovens: eles não leem jornais impressos 
(preferem os portais de notícias) e escrevem para 
seus amigos por mensagens instantâneas em vez de 
telefonar. Em breve, essas pessoas formarão famílias 
e serão decisoras na escolha de serviços de saúde 
para si e para seus filhos.

6.3.3 – Blogs
Outra ferramenta de comunicação importante na 

internet é o blog. Blogs são sites de atualização rá-
pida, onde são inseridos pequenos artigos ou posts. 
Como há espaço para comentários, os blogs são ca-
nais bastante interativos. Um blog associado a um site 
gera maior tráfego e compartilhamentos. Isso faz com 
que o site suba no ranking dos sites de busca.

6.3.4 – Sites de busca (Google)
Dos usuários da internet, 98% acessam o Google 

ao menos uma vez por dia. São milhares de pacien-
tes buscando informações e recomendações sobre 
procedimentos médicos, patologias e, principalmen-
te, tratamentos e/ou cirurgias. Não há desqualifica-
ção nas buscas. Pelo contrário: são buscas diretas e 
objetivas. Por exemplo: se quero fazer uma cirurgia 
plástica, então digito no Google: “Cirurgia Plástica”. 
Nenhuma outra mídia possui tamanha segmentação 
e alcança o público-alvo como o Google, que, por isso, 
é a empresa mais rica e poderosa do mundo.
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Enfim...
Chegamos ao final desta publicação e – esperamos – ao início 
de uma vitoriosa jornada de planejamento e de organização 
das atividades de seu consultório ou clínica. 

Talvez você tenha ficado apreensivo ao perceber que há uma 
grande quantidade de detalhes que precisarão de sua atenção 
como empreendedor e que esses detalhes caminham parale-
lamente ao exercício de sua especialidade como médico. Vale 
lembrar que o sucesso de um empreendimento, como o seu 
consultório, depende muito de seu empenho como gestor (ou 
que você tenha os profissionais certos ao seu lado).

Como já deixamos claro lá no título desta publicação, você 
está diante de uma missão, que requer mais de você do que 
apenas trabalho. Aliás, para deixar claro o que isso significa, 
volte lá na capa e altere seu título: passe a chamá-lo de 
“Missão: Sucesso”.
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