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O Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas – SBRT fornece soluções de informação tecnológica sob medida, relacionadas aos
processos produtivos das Micro e Pequenas Empresas. Ele é estruturado em rede, sendo operacionalizado por centros de
pesquisa, universidades, centros de educação profissional e tecnologias industriais, bem como associações que promovam a
interface entre a oferta e a demanda tecnológica. O SBRT é apoiado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas – SEBRAE e pelo Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação – MCTI e de seus institutos: Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT.
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Solução apresentada
Introdução
A podologia é o estudo e o cuidado com os pés, para tratar ou evitar todo
tipo de problema com essa parte do corpo. Quem escolher ser um podólogo
pode exercer a atividade em diversos espaços: spas e salões de beleza são
alguns exemplos. Mas também é possível ter um local especializado apenas
nesse tipo de atendimento. A clínica de podologia tem 100% do espaço
dedicado à atividade, possibilitando a oferta de mais serviços. Assim, o
profissional conta com um local adequado para tratar, também, de
problemas como fascite plantar e outras dores localizada nos pés. Junto
com o espaço próprio, a clínica de podologia também permite que o
profissional tenha mais equipamentos à sua disposição. (UNICESUMAR,
2019).

Informações sobre como montar uma clínica de podologia
De acordo com Neto (2019), para montar uma clínica de podologia é necessário fazer um
curso superior ou técnico na área, além de seguir as normas da Vigilância Sanitária para o
segmento, investir em bons equipamentos de trabalho e buscar sempre atualização de
conhecimento. De acordo com Neto (2019) e Trabuco (2019), alguns equipamentos básicos
são necessários para trabalhar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maca ou cadeira de pedicure;
Acessórios como alicates, espátula dupla, bisturi, pinças, espátulas, lâminas, toalhas
descartáveis e outros itens que serão usados no dia a dia;
Equipamento de esterilização para os acessórios;
Mocho;
Cadeiras para recepção;
Cadeira para paciente;
Suporte para pedicure;
Apoio para cabeça;
Apoio para rosto;
Armário para equipamentos;
Carrinho auxiliar com bandejas;
Lupa de cabeça com led;
Luminária com led;
Goiva;
Micromotor;
Vapor de ozônio;
Massageador;
Mini incubadora;
Mesa de atendimento;
TV;
Computador com impressora;

Regularização do estabelecimento (Legislação, registro e licenças)
De acordo com informações de Soluzione Contábil (2019), primeiramente o empreendedor
deverá definir se irá atuar como pessoa física ou jurídica. Como pessoa física será
necessário declarar anualmente todos os rendimentos na Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física (DIRPF), estando sujeito à tributação de até 27,5%, embora o empreendedor
também possa deduzir algumas despesas operacionais no carnê leão. Como pessoa
jurídica, existem alguns tipos de sociedades que determinam as responsabilidades como
sócio e empresário diante da empresa, como: Eireli (Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada); Sociedade Empresária Limitada; Sociedade Simples Limitada;
Sociedade Simples Pura. A empresa indica que o empreendedor tenha um contador para
acompanhar o processo desde o início do processo de abertura da empresa.
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Além disso, é importante que o empreendedor siga alguns passos:
1.
•
•
•
•
•
•

Registro nos órgãos:
Junta comercial;
Secretaria Estadual da Fazenda;
Prefeitura do Município para obter alvará;
Cadastramento na Caixa Econômica Federal para INSS/FGTS;
Corpo de bombeiros;
Futuramente no Sindicato do Segmento.

2. Para o Simples acional a documentação consiste em (se resolver fazer
a abertura por conta própria):
• Consulta de nome empresarial;
• Contrato Social, requerimento de empresário ou termo de constituição de
EIRELI;
• Geração de Formulário e taxas da Junta Comercial;
• Enquadramento de ME ou EPP;
• DBE – Documento Básico de entrada no CNPJ;
• Requerimento de alvará de licença ou cadastro municipal;
• Geração de senha para emissão de notas fiscais;
• Termo de opção do Simples Nacional.
3. Obter alvará de licença sanitária – adequação das instalações seguindo o
Código Sanitário (seguindo condições legais e espaço físico). No Brasil, na
esfera federal, a fiscalização cabe a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA), estadual e municipal fica por conta das Secretarias
Estadual e Municipal de Saúde (quando for o caso); departamento de
fiscalização ambiental (DAF); Serviço de inspeção vegetal (SIV).
(TRINCADO, 2018)

Legislação
•
•
•

Leis Municipais nº 1.259/2004, nº 1.306/2005, nº 1.587/2008 – Código Sanitário do
Município de Vitória da Conquista – Institui o Código Tributário do Município de
Vitória da Conquista - BA;
Lei nº 1.135/2002 – Torna obrigatório o uso de esterilizadores nos salões de beleza
e similares e toma providências;
Decreto nº 18.985/2018 – Dispõe sobre a regulamentação da classificação de risco
da atividade para a concessão do Alvará de Funcionamento Provisório ou Definitivo
para estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e outros de
qualquer natureza, no Município de Vitória da Conquista/BA.

Fornecedores de máquinas e equipamentos para clínica de podologia
Centrermedical
Endereço: Av. Andrômeda, 885, Alphaville, Barueri – SP, CEP: 06473-000.
Telefone: (11) 2424-7213
E-mail: sac@centermedical.com.br
Site: < https://www.centermedical.com.br/ >
Commerce Brasil
Endereço: Rua Herculano de Freitas, 711, bairro Fundação, São Caetano do Sul – SP, CEP:
09520-280.
Telefone: (11) 3807-7444 / (11) 3854-5151 / (11) 3807-7445 / (11) 98716-8311
E-mail: vendas@commercebrasil.com.br
Site: < https://www.commercebrasil.com.br/ >
Cristófoli Equipamentos de Biossegurança
Endereço: Rua São José, 3209, Campo Mourão – PR.
Telefone: (44) 3518-3465 (Representante que atende a Bahia)
E-mail: cristofoli@cristofoli.com
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Site: < https://www.cristofoli.com/index.php?route=common/home >
Gnatus Produtos Médicos e Odontológicos Ltda
Endereço: Rua 4, nº 889, Centro, Barretos – SP, CEP: 14780-005.
Telefone: (17) 3321-6999
E-mail: contato@gnatus.com.br
Site: < https://www.gnatus.com.br/ >
Loja Empoeirados
Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, 392, Centro, Salto – SP, CEP: 13320-110.
Telefone: (11) 2840-0157 / (11) 94192-0157
E-mail: falecom@lojaempoeirados.com.br
Site: < https://www.lojaempoeirados.com.br/ >
Med-Sinal
Endereço: Rua Roberto Koch, 644, Vila Independência, São Paulo – SP, CEP: 04221-060.
Telefone: (11) 2914-4006 / (11) 96179-5689 (WhatsApp)
E-mail: comercial@med-sinal.com.br
Site: < https://www.med-sinal.com.br/ >
Motor Beltec
Endereço: Rua Diogo Cabrera, sn, Imirim, São Paulo – SP, CEP: 02467-060.
Telefone: (11) 95555-7463
E-mail: vendas@motorbeltec.com.br
Site: < https://www.motorbeltec.com.br/ >
Podoplus
Endereço: Rua Adolfo Bastos, 542, Vila Bastos, Santo André – SP, CEP: 09041-000.
Telefone: (11) 4452-2070 / (11) 99221-1281
E-mail: sac@podoplus.com
Site: < https://www.podoplus.com/ >
Pontual Estética
Endereço: Rua Vergueiro, 3032, Jardim Vila Mariana, São Paulo – SP, CEP: 04102-001.
Telefone: (11) 3798-3689
E-mail: pontualestetica@pontualestetica.com.br
Site: < https://www.lojadomecanico.com.br/ >
Conclusões e recomendações
A listagem fornecida representa apenas uma amostra de fornecedores de máquinas e
equipamentos para clínica de podologia. O SBRT não tem qualquer vínculo ou
responsabilidade quanto à idoneidade das empresas citadas. Para encontrar mais
fornecedores deste segmento, sugere-se a visita às suas páginas (sites). É de
responsabilidade de cada cliente a realização do contato direto com as empresas /
fornecedores, para solicitar as especificações dos materiais e optar por aquela que melhor
atender as suas necessidades (qualidade, preço, variedade, localização, etc.).
Recomenda-se que o cliente busque informações complementares através de todos os sites
citados nessa resposta técnica.
Para mais informações, sugere-se ao cliente a leitura do artigo abaixo:
FERREIRA, Fernando de Jesus; MENDES, Rosilene Moreira; SANTO, Silvana Rodrigues.
Plano de negócios: Podos Leves. Trabalho de conclusão de curso apresentado à Faculdade
de
Minas
Gerais
(FAMIG),
Belo
Horizonte,
2018.
Disponível
em:
<
http://famigvirtual.com.br/famig-monografias/index.php/mono/catalog/download/84/84/3351?inline=1 >. Acesso em: 10 maio 2022.
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