A AsQ é uma empresa de gestão para o setor de saúde
privado, com soluções personalizadas para atender
às necessidades de operadoras e empresas.
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atende mais de

milhões

de vidas
em

18 estados
mais o
Distrito
Federal

A AsQ investe no desenvolvimento de
projetos em conjunto com os clientes, seja
em suas soluções de gestão ou em novas
soluções criadas a partir das necessidades
identificadas. Telemedicina, Gestão de
Cuidados para beneficiários de planos de
saúde e colaboradores de empresas,
Clínicas de Atenção Primária à Saúde (APS),
Segurança do Paciente, Regulação, Call

Conta
com
mais de

400
colaboradores

Center especializado em saúde,
Consultorias para redução de desperdícios
em saúde, são alguns dos serviços que
atendem o mercado e que geram redução
da taxa de sinistralidade e de absenteísmo,
e aumento na satisfação das pessoas.

Nossos números:
4 milhões

+ de 2500 pacientes

72 mil pessoas

8 unidades

de vidas abrangidas
com nossas soluções

com doenças
crônicas monitoradas

cuidados nos hospitais,
mensalmente

de Clínicas de APS

Soluções
AsQ

Gestão do
Cuidado

Regulação

Clínicas
de APS

Consultoria
de Sinistro

Telemedicina

Franquia
de APS

Resolvemos

Diferenciais
Competitivos

+ de

80%

dos casos em nossas
Clínicas de APS

Em pesquisa, mais de 70%
dos entrevistados que utilizaram
o serviço de telemedicina,
demonstraram que usariam
a modalidade no futuro

Temos mais de 90% de engajamento
em nossas ações com os beneficiários

Nossos
Valores

Desafiamos
o presente

Somos
digitais

As pessoas
são a diferença

Temos cabeça
de dono

Paixão pelo
que fazemos

Determinados
pela excelência

Alguns
de nossos
clientes

AsQ | Somos incansáveis por uma saúde melhor.
Acesse o QR Code
e confira nosso
manifesto!

Contato para jornalistas:
Fábrica de Comunicação
Amanda Nascimento | 48 99855-2153
amanda@fabricacom.com.br

asq.com.br
@asqnasredes

