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CAPÍTULO 1

Introdução
Pensa em montar seu consultório e não sabe por 
onde começar? Aqui daremos algumas dicas para 
quem está nessa situação!



CAPÍTULO 1

Introdução

Após a formatura a primeira vontade é encontrar 
a sala ideal para o atendimento em consultório. 
Muitas vezes a compra de um espaço comercial 
não é viável, e por isso optamos por salas alugadas 
para conseguirmos realizar consultas com nossos 
pacientes. 
Aqui daremos algumas dicas sobre a montagem de 
um consultório, desde a escolha da sala ideal até 
estilos de decoração e itens indispensáveis.



CAPÍTULO 2

público-alvo
Vamos começar falando de seu público? É importante 
escolher quem você atenderá para iniciar seu marketing 
pessoal da forma correta.



CAPÍTULO 2

público-alvo

A escolha do público-alvo afetará desde a escolha 
da logomarca até o preço da sua consulta. 

Sabemos que no início é normal querermos 
acolher todos os tipos de pacientes, mas cuidado! 
A Nutrição é uma ciência extremamente ampla, e 
cada ciclo da vida, patologia e estilo de vida influi 
diretamente no tipo de atendimento que deve ser 
proposto para o paciente.  



CAPÍTULO 3

procura da sala
É necessário procurar uma sala que atenda às suas 
necessidades, levando em conta todos os quesitos, e aqui o 
ajudaremos a fazer isso.



CAPÍTULO 3

procura da sala

Caso você pretenda fazer um atendimento 
extremamente especializado, que exige um custo 
mais alto, é legal procurar conjuntos em áreas 
consideradas mais nobres e menos comerciais. 
Caso o orçamento não permita esse tipo de sala, 
pode-se procurar por algo menor em uma zona 
mais comercial e central de sua cidade. 

É importante também pensar no tamanho da 
sala. Você poderá pagar uma secretária? Marcará 
consultas com intervalos grandes? Se a resposta 
for “sim” para a primeira pergunta, é interessante 
pesquisar por um local grande, que tenha espaço 
para a secretária.



CAPÍTULO 3

procura da sala

Caso a resposta seja “sim” para a segunda 
pergunta, você deve repensar uma sala grande 
(pois não haverá necessidade de sala de espera). 
O tamanho da sala também influi no orçamento, 
então, de início, é legal pensar em algo menor e se 
atentar ao tempo de consulta e espaço entre elas, 
pois sem sala de espera o paciente é obrigado a 
esperar no corredor do prédio (mico, né?). 



CAPÍTULO 4

sala de espera
É a primeira impressão que seu paciente terá do 
consultório, capriche com nossas dicas!



CAPÍTULO 4

sala de espera

Como falado anteriormente, a sala de espera é algo 
repensável (pelo menos em um primeiro momento). 
Com certeza ter uma sala de espera facilita caso 
tenhamos um atraso em uma das consultas, mas 
não é considerado algo indispensável. 

Caso você sinta necessidade de escolher um local 
com sala de espera, a decoração deve ser simples, 
mas intimista. Não esqueça de colocar cadeiras 
confortáveis e deixar revistas/jornais atuais à 
disposição de seus pacientes. Um ar-condicionado 
é bem-vindo, pois a sala pode se tornar muito 
quente se mais de um paciente estiver liberando. 
Outra dica é colocar um difusor automático ou com 
palitos, para que o paciente sempre se sinta em um 
ambiente agradável quando estiver esperando. 



CAPÍTULO 5

equipamentos 
do consultório
Além da precisão dos resultados, os equipamentos 
ainda podem ajudar a dar margem ao valor da consulta! 
Importantíssimo. 



CAPÍTULO 5

equipamentos do consultório

Dentro do consultório temos alguns equipamentos 
que são essenciais para que possamos realizar 
uma consulta. Os primeiros são a balança e o 
estadiômetro, pois independentemente do tipo de 
paciente que atendemos é necessário que sejam 
feitos o peso e a altura. Caso você vá trabalhar com 
bebês e crianças será necessário também ter um 
balança pediátrica e um infantômetro. 

Além dos dois acima, outro item básico é um 
adipômetro. O adipômetro é o aparelho mais 
barato que temos para estimar o percentual de 
gordura dos pacientes, e esse dado é algo que 
grande parte dos pacientes anseia por saber 
quando consultam com um nutricionista. 



CAPÍTULO 5

equipamentos do consultório

Para quem está com o orçamento um pouco 
mais folgado, vale investir em uma balança de 
bioimpedância. Muito cuidado nessa hora, pois 
existem alguns tipos de bioimpedância que não são 
confiáveis e podem prejudicar seu trabalho com o 
paciente! 

É importante também ter uma fita métrica, 
para que sejam realizadas as circunferências do 
paciente e para que possa-se fazer comparativos 
entre uma consulta e outra, o que aumenta a 
motivação dos pacientes.



CAPÍTULO 6

programas de auxílio
para o nutricionista
Assim como o tópico anterior, o diferencial na hora do 
atendimento pode auxiliar no preço que será cobrado pela 
consulta. Quanto mais completo for o programa, melhor o 
atendimento.



CAPÍTULO 6

programas de auxílio para o nutricionista

Felizmente existem soluções que nos ajudam 
na hora de cálculos e mais cálculos. Durante 
a faculdade nós sempre calculamos planos 
alimentares a mão, o que é muito importante para 
o aprendizado, mas hoje existem plataformas que 
nos auxiliam nisso! 

Existem opções online e offline, mas dou prioridade 
para os programas que funcionam online, para 
que você não precise ficar no consultório até 
tarde terminando algo pendente. Com esse tipo 
de programa você pode desligar o computador 
do consultório e continuar o trabalho em seu 
computador de casa, pois os dados ficam na nuvem 
desses programas. 



CAPÍTULO 6

programas de auxílio para o nutricionista

Depois que você começa a utilizar um desses 
programas e ele fica “com seu jeitinho” pode 
otimizar o tempo de consulta e aumentar o fluxo 
de pacientes de seu consultório. Basta saber tirar 
proveito de tudo o que a ferramenta oferece. 



CAPÍTULO 7

decoração
do consultório
A parte mais pessoal, e também crucial, do consultório. 
Não esqueça que a imagem é o que fica!



CAPÍTULO 7

decoração do consultório

A decoração do consultório deve ser, 
principalmente, intimista. Tem-se preferido moveis 
e piso claros, mas isso depende do gosto de cada 
um. O modelo padrão é que se tenham duas 
cadeiras separadas por uma mesa, mas atualmente 
alguns profissionais tem preferido o uso de duas 
poltronas, sem mesa no meio, que aproxima 
profissional e paciente. 

Pode-se colocar objetos pessoais de decoração, 
como fotos com a família do profissional, porque 
faz com que o paciente se sinta acolhido. 



CAPÍTULO 8

custos
fixos e variáveis
Escolheu todos os equipamentos? Agora vamos ver o que 
você terá de gastos ao longo do mês.



CAPÍTULO 8

custos fixos e variáveis

Os custos fixos de um consultório podem incluir:

- Aluguel da sala 

- Secretária 

- Luz, telefone, internet

- Produtos de limpeza e higiene 

- Material de consultório (folhas, canetas, ...) 



CAPÍTULO 8

custos fixos e variáveis

Além disso, existem os custos anuais que o 
nutricionista é obrigado a contribuir caso esteja 
atuando, que incluem: 

- CRN

- ISS

- Imposto de renda



CAPÍTULO 9

materiais
entregues ao paciente
Lembre-se que é com esses materiais que o paciente 
irá lembrar de você e mostrar para outros potenciais 
pacientes. Capriche!



CAPÍTULO 9

materiais entregues ao paciente

Quando o paciente sai da consulta, ele espera 
ter algo imediato para começar a modificar seus 
hábitos. Mesmo que você vá demorar alguns dias 
para finalizar o plano individualizado do paciente 
tenha algum material para entregar no final da 
consulta. 

Não necessariamente precisa ser algo impresso. 
Alguns softwares de Nutrição citados acima 
possuem aplicativos para o paciente, e você 
consegue disponibilizar orientações para ele por 
ali. 



CAPÍTULO 9

materiais entregues ao paciente

É legal também enviar mensagens motivacionais 
para os pacientes entre as consultas, informações 
úteis e perguntar como anda o intervalo. Isso faz 
com que os pacientes sintam mais vontade de 
voltar ao consultório! 



Com essas dicas fica mais fácil tornar o 
sonho do consultório em realidade, não é? 

caso você não tenha orçamento para realizar esse 
sonho, procure alguém no mesmo barco e divida os 
custos. No início é extremamente normal não termos 
pacientes para todos os turnos, e dividir o consultório 
com alguém aumenta seu lucro em cada consulta! 

dica extra
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