


Quem
somos?
A Mediquo Brasil é uma empresa de Saúde 

Digital com serviços de Telemedicina, com 

Padrão e qualidade Internacional, que leva 

tecnologia e inovação por meio de um 

aplicativo mobile para IOS e Android. 

Nossos usuários tem acesso de qualidade 

a saúde, garantindo excelente experiência 

sem sair de casa, 24 horas por dia.



Seja um 
Cliente
Mediquo

CHEGOU A HORA DE TER MEDIQUO PARA VOCÊ,
SUA FAMÍLIA E COLABORADORES.

Junte-se à Mediquo, empresa de telemedicina,

que opera em aplicativo mobile com tecnologia

de ponta e uma equipe de profissionais

capacitados, prontos para atender você,

sua família e seus colaboradores.

Faça parte!

mediquo.com/br
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PAÍSES

Presente em

1 MM
de usuários
pelo mundo

1,5 MM
de consultas

realizadas



Por que
escolher a
mediquo?

A Mediquo é uma empresa dedicada em 

trazer soluções para a saúde e bem-estar 

das pessoas, com crescimento exponencial 

nos últimos anos e premiada em vários 

países pela sua inovação no modelo 

totalmente digital. Temos o conceito de 

estar a todo momento, na tela do seu 

celular ou tablet. Proporcionando uma 

experiência inovadora, ágil e eficiente em 

sua atendimento digital.

Acesso Instantâneo aos 

médicos e demais profissionais;

Sem taxas extras, o usuário 

paga somente o contratado;

Suporte 24h à saúde;

Acesso ilimitado ao aplicativo;

Aplicativo ágil e intuitivo.



Conheça nossas
especialidades:

Clínico geral

Pediatria

Ginecologia

Nutrição

Psicologia

Personal Trainer



Experiência do 
Usuário Mediquo

Serviços

Centenas de milhares de
clientes já utilizam diariamente
nossos serviços.

Facilidade
no acesso

Aplicativo fácil e
prático para fazer

suas consultas,
além de oferecer total  

privacidade e 
segurança de

dados.

Prescrição
médica digital

Emissão de pedidos de 
exame, atestados e 

receitas médicas em 
documento digital, com 

assinatura eletrônica 
válida em todo o 

território nacional. 

Ilimitado
e imediato

Acesse quantas vezes e 
pelo tempo que precisar, 
sem necessidade de fila 

de espera. Nossos 
profissionais online, 

iniciam o atendimento
em até 10 minutos. 

Atendimento
médico 

multiprofissional,
todos os dias do

ano, incluindo
feriados.



5 motivos para você ser 
Cliente Mediquo

Conte com a experiência da Mediquo no mundo,

com tecnologia de ponta e prêmios de inovação,

sendo o App de saúde mais baixado na Europa.

Facilmente integrado por API’s, altamente confiável e

ainda oferece total segurança de dados, em acordo

com a LGPD, com testes de qualidade auditados pela

Ernerst Young e certificados pela Pantest .

Empresa 
Sólida 

(mais de 10 países)

1

O custo para cliente Mediquo é baixo, mas a 

qualidade é excepcional, sendo que a empresa 

pode efetuar pagamento mensal. Baixo
investimento

e alta eficiência

Oferecer Mediquo para colaborador, pode trazer 

benefícios como melhora da autoestima, saúde 

física e mental, e assim consequentemente 

redução do absenteismo.

Baixe o App nas lojas de aplicativo AppStore e/ou 

PlayStore, faça seu cadastro, adicione seu código 

e já comece a utilizar.
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Acesso
imediato
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• Retenção de talentos em sua empresa;

• Aumento na produtividade do trabalho;

• Menores taxas de absenteísmo;

• Redução de visitas desnecessárias ao

   pronto socorro;

• O usuário pode consultar filhos menores 18 anos,     

   s/custo adicional.

Benefícios
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Oportunidade
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O Mediquo é um serviço que pode ser utilizado por todos,

sem restrição de segmento, em qualquer lugar, a qualquer

hora, sem necessidade de agendamentos.

Aplicativo rápido de ser baixado, com baixo 

consumo de dados móveis, fácil utilização, 

visual amigável que lembra o WhatsApp. 

Uma excelente plataforma de saúde digital.

Mediquo um é um aplicativo de telemedicina pronto 

para você, trazendo inovação digital para sua saúde, 

contribuindo com a qualidade de vida e o bem estar.



Mediquo 
no mundo 

EspanhaPortugal

Brasil

Colômbia
Equador

Nicarágua
México

Chile

Argentina

Estados
Unidos

Peru



Algumas
empresas
que confiam
na Mediquo



Mediquo é a
sua oportunidade
de ter saúde na
palma da mão.

ADQUIRA JÁ!



Obrigado!

mediquo.com/br
@mediquo.br


