
 PLANOS DE SAÚDE | ODONTOLOGIA | SAÚDE OCUPACIONAL
Tranquilidade para sua empresa e cuidado com a saúde de seus colaboradores.





Contamos com hospitais, laboratórios, clínicas e médicos em uma ampla rede credenciada e 

própria em diversas regiões do estado, tudo para garantir bem-estar na hora do atendimento e 

facilidade para seus colaboradores. Afinal, para a Doctor Clin, o plano é simples: viver bem.

DOCTOR CLIN
25 ANOS
Bem-vindo à Doctor Clin, uma das operadoras de saúde que mais cresce no Rio Grande do Sul. 

Com 25 anos de atuação e muita experiência no mercado, oferecemos planos de saúde descomplicados, 

acessíveis e que se adaptam ao dia a dia e às necessidades da sua empresa.

EM NÚMEROS:

SERVIÇOS 
CREDENCIADOS;

CLIENTES EM 
PLANOS DE SAÚDE.

UNIDADES PRÓPRIAS 
DE ATENDIMENTO;

FUNCIONÁRIOS ATENDIDOS 
EM SAÚDE OCUPACIONAL;

COLABORADORES;

PROFISSIONAIS DE 
ODONTOLOGIA
COM LIVRE ACESSO;

POSTOS DE 
COLETA QUALITÁ;

15

600

10



O DC Group reúne um grupo de empresas, serviços 
e processos com a missão de oferecer soluções em 
saúde para as pessoas.

Esses são os três pilares que norteiam nossas ações. E a partir disso 

que nossas empresas crescem e se destacam cada vez mais em suas 

áreas de atuação.

O DC Group está dividido em 4 frentes de negócio. Com ética, 

comprometimento social e constante evolução, promovemos 

qualidade de vida para as pessoas facilitando e simplificando o 

acesso à saúde e inovando na gestão dos nossos processos e serviços.

Frentes de Negócio

Solidez.  Saúde.  Saber.

• Planos de Saúde
• Doctor Odonto
• Lojas de Vendas
e Autorizações

OPERADORA

• Clínicas IAS
• Saúde Ocupacional
• Qualitá
• Doctor Center

SERVIÇOS

• Doctor Clin On
• Goclin

TECNOLOGIA

• Domashi

HOLDING



Conheça as empresas
que fazem parte do DC Group

DOMASHI

Rede Própria Doctor Clin
Instituto de Assistência à Saúde



Porto Alegre (Centro Médico) Canoas | Hub da Saúde MaxPlaza Novo Hamburgo (Centro Médico)

São LeopoldoPorto Alegre (Clínica) Gravataí Esteio

Novo Hamburgo (Clínica)Dois Irmãos (Centro Médico)

Estância Velha (Centro Médico)

UNIDADES PRÓPRIAS
Amplas, confortáveis e localizadas em pontos centrais, nossas unidades 

oferecem bem-estar no momento do atendimento.

Nos Centros Médicos, todos os atendimentos 
são com hora marcada (eletivos). Você 
encontra diversas especialidades médicas e 
equipamentos modernos para a realização 
de seus exames, além de Terapias Clínicas 
como Psicologia, Fonoaudiologia e Nutrição.

As clínicas oferecem pronto atendimento 
adulto e pediátrico (consulte horário 
disponível), serviços e procedimentos 
ambulatoriais e atendimento eletivo para 
exames e especialidades médicas.

Procure a unidade de acordo 
com a sua necessidade.

Em breve: Centro Médico de Estância Velha 
em novo endereço e novas unidades nas 
cidades de Porto Alegre (Zona Norte), Campo 
Bom e Novo Hamburgo (Doctor Center).



LOJAS DE VENDAS
E AUTORIZAÇÕES

Loja em Novo Hamburgo Loja em SapirangaLoja em São Leopoldo

Nas lojas de Vendas e Autorizações é possível contratar planos 

de saúde familiares e empresariais e solicitar autorizações de 

exames e procedimentos médicos.

Em breve: Sapucaia do Sul.



Administração (Novo Hamburgo) Centro de distribuição (Novo Hamburgo)

SEDES
ADMINISTRATIVA
E LOGÍSTICA
A Administração atende as empresas do DC Group, concentra 

os setores corporativos e estratégicos e fornece suporte a todas 

as operações do Grupo. Já o Centro de Distribuição recebe os 

insumos e materiais que são enviados para as clínicas, centros 

médicos, lojas e laboratórios.



REDE 
CREDENCIADA
Qualificada e com acesso às principais instituições de saúde do 

Rio Grande do Sul, possui mais de 1600 serviços conveniados.

Hospital Mãe de Deus Hospital São Lucas da PUCRS

Centro Clínico Regina (Somehr)Hospital Regina

Santa Casa de Misericórdia  Hospital de Clínicas

Laboratório Weinmann DiagLaser



PRONTO ATENDIMENTO 
ABRAMGE NACIONAL 

HOSPITAIS
• Hospital Bom Pastor

• Hospital de Clínicas 

• Hospital Divina Providência 

• Hospital Dom João Becker 

• Hospital Espírita 

• Hospital Lauro Reus 

• Hospital Mãe de Deus 

• Hospital Nossa Senhora das Graças 

• Hospital Regina 

• Hospital Sapiranga 

• Hospital São Lucas da PUCRS 

• Mãe de Deus Center 

• Santa Casa de Misericórdia 

• Sanatório São José 

• DiagLaser

DIAGNÓSTICO
•  Moinhos de Vento | Hub da Saúde Maxplaza

• Centroeco

• Mediscan

• Radimagem

• Serdil

• Serpal

• Sidi

SOCIEDADES MÉDICAS
E COOPERATIVAS

• Centro Clínico Regina (Somehr)

• Coopa (Cooperativa dos 

Anestesiologistas)

• Coopcárdio-RS

• Coophemo-RS

• Coopmed-RS

• Cooptórax-RS

LABORATÓRIOS 
• Laboratório Endocrimeta 

• Laboratório Mont’Serrat

• Laboratório Qualitá 

• Laboratório Weinmann

COBERTURA
• Atendimento de urgência e emergência e eventuais serviços 

auxiliares de diagnóstico e terapia (SADT) necessários, devidamente 

fundamentados pelo médico assistente;

•  Internações clínicas ou cirúrgicas, quando houver indicações de 

risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis.

Para saber mais, acesse: 

atendimentoabramge.com.br/como-funciona/ 



No mercado desde 2010, o Laboratório Qualitá faz parte 
do DC Group e é parceiro da Doctor Clin com os serviços 
de análises clínicas e exames laboratoriais.

Referência na área de análises clínicas, foi pioneiro no Vale 

do Sinos em Diagnóstico Molecular. Com a sua Central Técnica 

localizada no Centro Clínico Regina, atende ao Hospital Regina 

nas 24 horas do dia, além de prestar serviços de apoio para 

grandes hospitais do estado e importantes laboratórios.

O Laboratório Qualitá possui postos de coleta em:
Dois Irmãos
Estância Velha
Esteio
Gravataí
Novo Hamburgo - Centro Clínico Regina
Novo Hamburgo - Drive-Thru
Novo Hamburgo - Joaquim Nabuco
Porto Alegre
São Leopoldo
Sapiranga
Em breve: Campo Bom e Novo Hamburgo (Doctor Center),
Porto Alegre (Zona Norte) e Sapucaia do Sul.



Acesse doctorclin.com.br, simule e saiba mais 

sobre os nossos planos e todas as vantagens 

que eles oferecem.

PLANOS
DE SAÚDE
A Doctor Clin possui o plano de saúde 
ideal para a sua empresa. • Pronto atendimento nas clínicas Doctor Clin. Fora do horário de funcionamento 

e nas demais cidades, consulte rede credenciada conforme o Guia de Saúde.

• Livre acesso na rede própria e Flex para consultas médicas eletivas.

• Acesso direto a laboratórios de análises clínicas.

• Opcional: Acesso à rede Max para consultas médicas eletivas, mediante 

coparticipação de valor diferenciado.
• Odontologia incluída, com livre acesso

a mais de 220 profissionais. 

• Agendamento direto e atendimento 

descomplicado.

• Aplicativo Doctor Clin para agendamento 

de consultas médicas e muito mais.

O plano de saúde que une inteligência, 

facilidade e flexibilidade.

Acesso direto a:

• Pronto atendimento na rede própria e credenciada.

• Consultórios para atendimentos médicos eletivos e terapias.

• Clínicas de diagnósticos e tratamentos como fisioterapias, ecografias, raio-x, 

mamografias, entre outros.

• Laboratórios de análises clínicas.

• Serviços exclusivos como Hospital Mãe de Deus e Laboratório Weinmann.

Feito para quem busca mais

bem-estar e tranquilidade.

Benefícios do Plano Flex:

Benefícios do Plano Max:

Benefícios do Plano Bem:

Um plano de saúde acessível para 

ficar de bem com a vida.

• Pronto atendimento nas clínicas Doctor Clin. Fora do horário de funcionamento 

e nas demais cidades, consulte a rede Bem conforme o Guia de Saúde.

•  Livre acesso nas redes Própria e Bem para consultas eletivas.

• Acessível e econômico.

• Hospitais selecionados.

• Acesso a mais de 300 médicos.

• Diversos exames e especialidades médicas.



O consultório online 
da Doctor Clin.
Com o Doctor Clin On é possível agendar, consultar e receber a 
receita sem sair de casa, tudo 100% online. Para utilizar é simples, 
basta acessar o app, marcar o atendimento e consultar pelo link 
enviado. É mais um benefício para sua empresa e praticidade para 
seu colaborador.

100% Online
Sem fila, sem precisar ligar. Seu colaborador 
marca pelo app e consulta de onde estiver. 

Médico de confiança
As consultas são feitas com os mesmos 
profissionais que atendem nas clínicas.
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Ambiente seguro
Link de acesso exclusivo: a confidencialidade do 
consultório, em casa ou no escritório.

Certificado digital
Atestados, solicitações de exames e receitas são 
validados com a assinatura digital do médico.

Processo ecológico
Sem impressão. A cada consulta,
o usuário recebe tudo por e-mail.

Para saber mais, acesse
doctorclinon.com.br



APLICATIVO
E PORTAL
DOCTOR CLIN
• Agendamento e cancelamento de consultas

• Resultado de exames

• Rede credenciada

• Extrato de Coparticipações

• Cartão virtual

E muito mais.

Aplicativo 
Doctor Clin

Portal 
Doctor Clin



O FUTURO DA DOCTOR CLIN
Expansão e novos projetos

Cuidar das pessoas, garantir conforto e atender com excelência: isso nos move a 

fazer mais. Os Hospitais Dia (de curta permanência) em Porto Alegre e Novo Hamburgo são 

os novos empreendimentos da operadora. Em breve, essas estruturas estarão disponíveis 

para oferecer ainda mais benefícios aos pacientes. 

Em Novo Hamburgo, o Doctor Center contará com Clínica de Prevenção, Centro de 

Diagnósticos e Serviços de Oncologia e Infusão. Em Campo Bom, o Doctor Center reunirá 

diversos serviços na área da saúde em um único local. Os investimentos permitirão ainda 

mais qualidade de atendimento aos nossos beneficiários.



Área terreno: 1.519 m²

Área Construída: 1.500m²

Investimento: R$ 10 milhões

Estacionamento: 40 vagas

Previsão de inauguração: 2021

Serviços: Fisioterapia, Centro de Diagnóstico por Imagem 

(CDI), Clínica de Prevenção, Laboratório Qualitá e Clínica 

de Oncologia e Infusão. 

Doctor Center - Novo Hamburgo Doctor Center - Campo Bom

Área total: 2.250 m²

Investimento aprox.: R$ 6.5 milhões

Previsão de inauguração: 2021

O complexo de saúde terá estacionamento para 40 vagas, 

passeio interno, e junto à clínica, nas lojas comerciais, serão 

instalados parceiros como o Laboratório Qualitá, clínica de 

fisioterapia, odontologia, farmácia e outros serviços ligados à 

área da saúde. Na clínica Doctor Clin haverá Pronto atendimento 

adulto e pediátrico, consultório cirúrgico, sala de procedimentos 

e de observação, Raio-X, ecografia, saúde ocupacional, além 

de diversas especialidades, como dermatologia, ginecologia, 

neurologia, oftalmologia, urologia, entre outras.



Hospital Dia - HDC Porto Alegre Hospital Dia - HDC Novo Hamburgo

Área total: 3.600 m2

Investimento aprox.: R$ 30 milhões

Previsão de inauguração: 2022 

Serviços: Pronto Atendimento ambulatorial 24 horas com 

raio-x, centro de especialidades, bloco cirúrgico com três 

salas, unidade de internação com 20 leitos, endoscopia, 

laboratório de análises clínicas e completo centro de 

diagnóstico por imagem.

Área total: 3.200m2

Investimento aprox.: R$ 20 milhões

Previsão de inauguração: 2023

Serviços: Pronto Atendimento 24 horas com plantão clínico, 

pediátrico e cirúrgico; serviços de imagem digital, laboratório 

de análises clínicas, duas salas cirúrgicas, endoscopia, 10 

leitos de recuperação e 20 leitos para internações de curta 

permanência.

Hospital Dia - HDC Porto Alegre



• Acesso direto às especialidades em ampla 

rede de serviços credenciados.

• Agilidade nos tratamentos  com autorização 

via portal Doctor Clin.

Opcional (para sua empresa):
• Unidade móvel climatizada e equipada com 
um consultório completo, incluindo raio-x 

odontológico. 

Um plano odontológico sob medida 
para sua empresa.



Quer mais facilidade e agilidade no cuidado da saúde 

ocupacional? A Doctor Clin possui a solução completa 

para sua empresa.

Muito mais eficiência e segurança para cuidar 
da saúde de seus colaboradores.

PRODUTOS

PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário

BENEFÍCIOS DA
SAÚDE OCUPACIONAL

• Portal do cliente com gestão online para agendamentos, relatórios, 

notificações, detalhamento da fatura e muito mais.

• Prontuário médico eletrônico alinhado ao eSocial.

• Ampla rede credenciada para atendimento nacional e no interior do RS.

• Unidades Móveis completas com atendimento para emissão de ASO, 

exames de laboratório, audiometria, espirometria, eletrocardiograma, 

eletroencefalograma, acuidade visual e raio-x com laudo OIT.

• Comodidade com a realização de todos os exames médicos e 

complementares nas clínicas próprias, agendados de maneira sequencial, 

evitando deslocamentos desnecessários.

• Flexibilidade que permite a contratação dos produtos por módulo.



www.doctorclin.com.br/doctorclinsaude51 3584.0302
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