
Um novo
conceito
de saúde



Mais da metade da população
brasileira está com a caderneta
de vacinação desatualizada.

150 milhões de
brasileiros dependem
diretamente do SUS.

Apenas 2% das
farmácias ofertam
serviços de saúde.

Você sabia?



Nós
somos
Ponto Care Franchising

A porta de entrada para a saúde
da população em farmácias
e drogarias. 

Atuamos com inovação, tecnologia,
estratégias de marketing e ações
direcionadas para a retenção
e retorno de clientes em 
nossas salas de saúde.

Tecnologia
100% própria

Estratégias de
retenção

Treinamentos
e capacitações

394
novos clientes

média mensal

33
franqueados

R$ 19.945,00
faturamento

média mensal

361
serviços

média mensal



30

180
Nós implementamos salas de saúde
dentro de farmácias e drogarias.

Modelos
comerciais

Campanhas
comerciais

Serviços
de saúde

Treinamento
mensal

Metas de
crescimento

Programa
de vacinação

Equipe de
marketing

Acompanhamento
regulatório

App de saúde
integrado

Sucesso do
cliente

Curadoria
diária

Dias de implantação
da sala de saúde.

Dias de Payback



Sala de
atendimento 
primário
• Serviços básicos
• Serviços especializados
• Serviços multidisciplinares
• Rastreamento de problemas

Sala de
procedimentos

Possui privacidade para
realizar serviços invasivos e

gerar fluxo na farmácia.

Como funcionam
as salas de saúde
na farmácia?
Nossa sala foi projetada para
atender as necessidades
da sua farmácia.



• Dependência de nicotina

• Avaliação de estresse

• Avaliação de depressão para idosos

• Avaliação de depressão (adultos e adolescente)

• Avaliação do débito de sono

• Avaliação corporal

• Restrições do organismo

• Rastreamento de transtornos

• Rastreamento de diabetes

• Avaliação de ansiedade

• Testes rápidos com laudo

Entre outros...

Quais os serviços 
ofertados?
A Ponto Care oferece um leque de
serviços focados na atenção 
primária em saúde. 

• Anamnese clínica
farmacêutica, nutricional e
esportiva. 

• Aplicação de brincos

• Colesterol

• Perfil lipídico

• Curativos

• Avaliação da função pulmonar

• Nebulização

• Controle da asma

• Prescrição inteligente

• Vacinas



Crianças de 2 meses
• 1ª dose Penta/DTP
• 1ª dose VIP/VOP
• 1ª dose Pneumo 10
• 1ª dose Rotavírus

Ao nascer:
• BCG
• Hepa�te B

Crianças de 4 anos
• 2º reforço DTP
• 2º reforço VOP
• Dose única Varicela

Crianças de 12 meses
• Reforço Pneumo 10
• 1º reforço Meningo C
• Dose única Tríplice Viral

Pessoas a par�r de 10 anos
• 3 doses Hepa�te B *
• 3 doses Dupla Adulto
• Febre Amarela *

Gestantes
• 3 doses Hepa�te B *
• 2 doses Dupla Adulto *
• DTPa Adulto *
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Quais as vacinas
que podemos
ofertar?
Do recém-nascido ao idoso. 

Contemplamos todo o calendário nacional de
imunização, inclusive para pacientes especiais, 
gestantes, vacinas ocupacionais e para viajantes. 

Crianças de 3 meses
• 1ª dose Meningo C

Crianças de 4 meses
• 2ª dose Penta/DTP
• 2ª dose VIP/VOP
• 2ª dose Pneumo 10
• 2ª dose Rotavírus

Crianças de 5 meses
• 2ª dose Meningo C

Crianças de 6 meses
• 3ª dose Penta/DTP
• 3ª dose VIP/VOP

Crianças de 9 meses
• Febre Amarela

Crianças de 15 meses
• 1º reforço DTP
• 1º reforço VOP
• Dose única Tetra Viral
• Dose única Hepa�te A

Crianças de de 9 a 14 anos
• 2 doses HPV

Crianças de 11 a 14 anos
• 2 doses Tríplice Viral *

Pessoas de 10 a 59 anos
• 2ª re forço Meningo C



Quais os os
testes rápidos
disponíveis?
A Ponto Care oferece uma plataforma
para ofertar laudo médico para
alguns testes.

Todos os testes saem com declaração
de serviços farmacêuticos. 

• Covid IgG/IgM

• Antígeno Prostático Específico - PSA

• Beta-hCG - Dosagem

• Hemoglobina Glicada A1c - 
Dosagem

• Hormonio Luteinizante - LH -
Dosagem

• Chikungunya IgG/IgM

• Influenza A/B

• Strep A Ag

• Zika IgG/IgM

• HIV / Sífilis

• Malaria

• Zika

• Dengue IgG/IgM/NS1

• Chikungunya IgG/IgM

• HCV Hepatite C

• Glicemia

• Colesterol Total-TC
Triglicerideos-TG, HDL 

• Calculados LDL, LDL/HDL, não HDL

• Ácido úrico 

•  Hemoglobina/Hematócrito



O diferencial
em tecnologia
própria
Nossos aplicativos cruzam os dados do paciente e ajudam 
o profissional a realizar um atendimento eficaz, com os 
príncipais KPIs de impacto.

Além disso, pode ser feito o encaminhamento da 
declaração de serviço e agendamento de serviços via 
e-mail, WhatsApp e demais canais sociais.

• Multiplataforma

Liberdade para utilizar onde quiser,
seja no celular, tablet ou computador.

• Aplicativos

Disponibilizamos um ecossistema
completo para a farmácia. São
3 aplicativos: agenda online, autoatendimento
e serviços farmacêuticos.

• Taxa 0

Sem taxas de implantação e
portabilidade gratuita.



Aplicativo03

Modelo de
consultoria02

Modelo de 
franquia01

Desenvolvemos três modelos de 
propostas, para diferentes perfis de 
farmácias.

Modelos
comerciais



MODELO DE
FRANQUIA

Campanhas
comerciais

Serviços
de saúde

Treinamento
mensal

Metas de
crescimento

FORMATO FRANCHISING

Programa
de vacinação

Equipe de
marketing

01

Acompanhamento
regulatório

App de saúde
integrado

Sucesso do
cliente

Curadoria
diária

Modelo de franchising a partir
de: R$ 59.900,00
- Fee de royalties R$ 800,00
- Fee de taxa de marketing R$ 200,00



MODELO DE
CONSULTORIA

Treinamento e capacitação dos serviços de saúde.

Lista de fornecedores.

Desenvolvimento do projeto 3D da sala de saúde.

Assessoria de marketing para os 3 primeiros meses
após a inauguração.

Acompanhamento para a implantação.

Implantação dos serviços de: vacinação, testes rápidos e
serviços de saúde farmacêuticos.

Assessoria
regulatória

Treinamentos
e capacitação

Lista de
fornecedores

Serviços
de saúde

02

Assessoria
de marketing Projeto 3D

Modelo de consultoria a partir
de: R$ 6.900,00

Planos que cabem no bolso.
O melhor preço do mercado para a melhor experiência.



• Mobilidade
Leve os seus atendimentos
na palma da mão e acesse
o app em qualquer dispositivo. 

03
Ofereça serviços
de qualidade,
custando menos
que um café por dia.

A partir de

no plano anual.

R$32,90

mensais
Disponível em todas
as plataformas!

A Ponto Care lança o
aplicativo Appice Farma
com o objetivo de trazer
evolução dos serviços
de saúde no Brasil. 

• Mobilidade
Leve os seus atendimentos
na palma da mão e acesse
o app em qualquer dispositivo. 

que um café por dia

• Personalização
Nossos aplicativos são
personalizavéis para obter a
identidade visual da farmácia.

que um café por dia.que um café por dia

personalizavéis para obter a

• Integração
Além da integração com 
o SI-PNI e emissão de laudos
médicos, nosso aplicativo
possui integração com
o software de gestão.

o SI-PNI e emissão de laudos

• Conexão
Aumente sua oferta de
serviços e atenda em qualquer
local. Nossos aplicativos
possuem muito mais que
wi-fi ou conexão a cabo.

A Ponto Care lança o
aplicativo Appice Farma

 objetivo de trazer
evolução dos serviços
de saúde no Brasil. 

na palma da mão e acesse
o app em qualquer dispositivo. 

personalizavéis para obter a
identidade visual da farmácia.

médicos, nosso aplicativo
possui integração com
o software de gestão.

• Dados protegidos
Seus dados serão apenas
seus. Não divulgamos ou
compartilhamos dados.

Disponível em todas
as plataformas!

local. Nossos aplicativos
possuem muito mais que
wi-fi ou conexão a cabo.

local. Nossos aplicativos
possuem muito mais que
wi-fi ou conexão a cabo.

Seus dados serão apenas

• Market Space
Área com fornecedores e
parceiros, suporte clínico,
suporte técnico, marketing e
aprimoramento profissional.



Observações:



Este documento foi desenvolvido pela Ponto Care!
Estamos à disposição para sanar quaisquer dúvidas.
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