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AGRADECEMOS SEU CONTATO

Que tal ter o seu consultório, conforme a sua
demanda e necessidade, por um ótimo custo-
benefício, sem se preocupar com burocracias
e dedicando-se exclusivamente aos seus
atendimentos?
 
Esse é o nosso objetivo!
Disponibilizamos o local ideal para você
realizar os seus atendimentos clínicos.

Contamos  com  uma infraestrutura completa, objetivando um  atendimento de alto padrão de
qualidade e, ao mesmo tempo, um ambiente  multidisciplinar, agregando em um único espaço,
diversas especialidades, proporcionando  uma assistência integral  associada  ao conforto,
praticidade e bem-estar.
 
São 4 consultórios de 7,5 à 9,5m², mobiliados com layouts distintos a fim de atender diversas
especialidades. Os consultórios são mobiliados cada um com sua especificidade, com, por ex.:
negatoscópio, balança antropométrica adulta e pediátria, poltrona reclinável, maca flexível,
maca fixa, etc. Todos os consultórios são equipados com ar-condicionado e pia para
higienização das mãos.
 
Nossos ambientes foram pensados e projetados dentro das normas de acessibilidade.



Água, Energia, Internet Wi-fi e Telefone;
Materiais descartáveis (papel interfolha,
copo);
Agendamento e confirmação de consultas;
Página exclusiva do profissional em nosso site;
Documentação do imóvel para cadastro em
órgãos reguladores e convênios;
Reforço na divulgação nas mídias sociais dos
profissionais;
Direito à utilização do endereço de comercial;
Limpeza e manutenção predial.

Ideal para aqueles que preferem fixar os horários
de atendimentos em dias e horários pré-definidos
e desejam suporte nos contatos, agendamentos e
confirmações de consultas e sessões.
 
Ao definir o seu período fixo, a partir de três horas
semanais, você usufrui dos seguintes benefícios:
 

 
O investimento mensal é de R$360,00 no período
de 3 horas semanais (= à R$30,00/ hora).
 
Por tempo limitado, valor especial no período das
13 às 16 horas: R$300,00 (= R$25,00/ hora).

PERÍODOS FIXOS

Oferecemos 3 opções de locação de consultório, nas quais, objetivamos atender as mais
comuns necessidades dos profissionais da área:



PACOTE DE HORAS AVULSAS

Pensado para os profissionais que preferem ter flexibilidade nos horários de atendimentos e
que cuidam de sua agenda, no Pacote de Horas Avulsas é possível distribuir o número de
horas contratadas ao longo do mês, dentro do horário de funcionamento da clínica,
conforme a disponibilidade dos consultórios.
 
O Pacote de Horas Avulsas inclui:
 

Água, Energia, Internet Wi-fi e Telefone;
Materiais descartáveis (papel interfolha, copo);
Página exclusiva do profissional em nosso site;
Documentação do imóvel para cadastro em
órgãos reguladores e convênios;
Reforço na divulgação nas mídias sociais dos
profissionais;
Direito à utilização do endereço de comercial;
Limpeza e manutenção predial.

 
 

 
NÃO INCLUI:  Cuidados com a agenda, como agendamento e confirmação de consultas, e
com pacientes para cobranças, recibos, fichas cadastrais, etc.

 
 

 
O Pacote de Horas Avulsas pode ser de 8, 12 ou 16 horas mensais, as quais poderão ser
distribuidas ao longo do mês. Importante: Não são acumulativas e o número são definidos
préviamente.
 
 

08 horas mensais: R$240,00 (= R$30,00/ hora);
12 horas mensais: R$330,00 (= R$27,50/ hora);
16 horas mensais: R$400,00 (= R$25,00/ hora).

O investimento mensal varia conforme o número
de horas contratadas:
 

 
 



Água, Energia, Internet Wi-fi e Telefone;
Materiais descartáveis (papel interfolha, copo);
Página exclusiva do profissional em nosso site;
Documentação do imóvel para cadastro em
órgãos reguladores e convênios;
Reforço na divulgação nas mídias sociais dos
profissionais;
Direito à utilização do endereço de comercial;
Limpeza e manutenção predial.

O Plano Flexível é destinado para aqueles que
precisam de um local fixo de atendimento e não
desejam se comprometer com números de horas à
serem locadas.
Assim, no Plano Flexível você utilizará o serviço de
endereço comercial para divulgar seus serviços e
realizar cadastros e, conforme a demanda, poderá
contratar horas avulsas, conforme disponibilidade
dos consultórios.
 
O Plano Flexível inclui:
 

PLANO FLEXÍVEL

BÔNUS: Ao contratar o serviço de endereço comercial, o profissional tem direito a utilizar
1 (uma) hora de locação de consultório, no horário de funcionamento, conforme
disponibilidade. Demais horas serão contratadas a parte.
NÃO INCLUI:  Cuidados com a agenda, como agendamento e confirmação de consultas, e
com pacientes para cobranças, recibos, fichas cadastrais, etc.

 
 

 
O Plano Flexível é ideal para quem deseja ter o seu consultório, por um preço mínimo e
acessível. Desta forma, a investimento mensal é a taxa de endereço comercial + 1 hora de
utilização do consultório, no valor de R$150,00. As horas avulsas para utilização dos
consultórios podem ser contratadas conforme a demanda, no valor de R$30,00/ hora. 
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