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A Covid-19 trouxe ao varejo farmacêutico uma realidade  

que parecia estar distante, hoje no entanto, já é possível  

afirmar que as mudanças trazidas pelo isolamento social,  

serão irreversíveis. As tomadas de decisões e as rápidas  

mudanças nos negócios foram o centro da atenção nos  

últimos meses, trazendo riscos e criando oportunidades.

Com esse novo movimento construído a partir de um  

novo perfil de consumidor, inovações tecnológicas, uso de  

telemedicina, as farmácias ganharam cada vez mais  

relevância e se consolidaram como estabelecimentos de  

saúde com um enorme potencial para transformar suas  

lojas em espaços voltados a serviços de saúde.

A nova farmácia como plataforma  
de cuidado da saúde e bem-estar





Nossa missão

O dr.consulta nasceu da missão de levar saúde de  
qualidade a milhões de pessoas que não podem pagarpor  
um plano de saúde, e também não podem esperar meses  
por atendimento no sistema público.

Nosso propósito é salvar vidas,
dando acesso a um atendimento de saúde de qualidade,a  
qualquer hora, em qualquer lugar, e por um preço  
acessível.



Quem somos

O dr.consulta é uma rede de centros médicos com 28
unidades distribuídas em São Paulo, Rio de Janeiro e
Belo Horizonte, e, por meio do serviço
de telemedicina, o dr.consulta online, atende todo o
país.

Desde 2011 no mercado e com fortes investimentos
em tecnologia de dados para melhorar a eficiência e
inteligência da operação, tornaram o dr.consulta
a maior health tech do Brasil.

28
Centros Médicos
Distribuídos entre São  
Paulo, Rio de Janeiro  

e Belo Horizonte

10
Anos no mercado

da saúde

Atendimento de qualidade  
com os equipamentos

mais modernos e excelentes  
médicos

Mais alta taxa de satisfação  
entre empresas no setor  

de saúde

83
Nps de pacientes

2.0
Milhões

Pacientes atendidos  
em todo o Brasil



Excelentes  
profissionais e  
os melhores  
equipamentos

Profissionais de saúde das  
melhores faculdades do país,  
com experiência de mercado e  
apoio das mais avançadas  
plataformas de tecnologia e  
algoritmos clínicos para um  
atendimento de qualidade

Equipamentos de exames  
modernos tanto para análises  
clínicas quanto diagnóstico por  
imagem, similares aos dos  
melhores hospitais do mundo

Experiência  
consistente
e eficiente para
o paciente

Prontuário eletrônico mais  
avançado do país, com mais de  
300 protocolos médicos, que  
reduzem necessidade de exames  
e aumentam precisão e rapidez  
no diagnóstico

Acesso fácil ao histórico médico  
digital, receituário
e resultados de exames  
pelo site ou aplicativo do  
dr.consulta

Acesso e alta  
disponibilidade  
multi-plataforma

Com mais de 25 especialidades com  
atendimento disponível via  
Telemedicina, além de uma rede
de 28 clínicas estrategicamente  
localizadas em pontos
de fácil acesso, o dr.consulta facilita o  
acesso do paciente à consulta e  
reduz absenteísmo
do trabalho

Mais de 3 mil agendas de consultas  
são abertas diariamente nas  
diferentes especialidades, dando ao  
paciente a opção de marcar até para  
o mesmo dia

Gestão ativa de saúde

que reduz custos para
a empresa

Com o uso de dados e modelos  
preditivos, o dr.consulta faz gestão  
ativa da saúde do paciente, se  
antecipando na identificação de  
problemas antes que eles se tornem  
mais graves, melhorando a saúde  
geral e reduzindo custos de  
tratamento

Também graças à tecnologia,
o dr.consulta consegue uma redução
de 46% no número de exames  
necessários para chegar ao  
diagnóstico preciso, reduzindo custos  
para a empresa



Nossos serviços



Nossos serviços

Com horário até
para o mesmo dia

Cobertura ampla
de especialidades

+60
Especialidades

+3.500
Tipos de exames

• Consulta presencial

• Telemedicina

• Exames

• Coleta Domiciliar

• Check-ups

• Odontologia

• Vacinas

• Microprocedimentos

• Tratamento de estética

• Cirurgias



Telemedicina

+25
Com horário até

para o mesmo dia

Pessoas atendidas por  
Telemedicina no Brasil

+100
Mil

• Consultas com pronto atendimento ou agendamento
para até o mesmo dia

• Atendimento realizado através do aplicativo do  
dr.consulta

• Os mesmos profissionais que atendem no presencial  
atendem em consulta online garantindo a mesma  
qualidade em todo o processo

• Prescrição médica e receitas com assinatura
eletrônica válidas em todo o território nacional

• Retorno em até 30 dias incluído no valor da consulta



• Acessada pelo App dr.consulta ou pelo site

• Histórico de consultas e exames dentro da rede do

dr.consulta

• Acesso aos documentos com assinatura digital  

gerados em visitas disponíveis para download

• Prescrições, receitas e orientações médicas

disponíveis no aplicativo e válidas em todo território  

nacional

• Lembretes de agendamentos e alertas

Área do Paciente
Agendamentos  
e Pagamentos

Histórico de visitas

Configurações

Sobre as unidades

Serviços e médicos



Jonas Montrimas  
Tel: (11) 99971-4609

Marlon Bastos Paulinho Gomes
Av. Dr. Chucri Zaidan 1550,  
Cj. 1810
paulinho@enterssp.com.br 
(11) 5184-1841
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