
QUEM SOMOS
Quando está doente é obrigado a deslocar-se aos 
hospitais, clínicas privadas ou centros de saúde 
para poder obter assistência, independentemente 
do estado em que se encontra. As longas filas de 
espera e o tempo perdido para ser atendido ou 
receber a confirmação da marcação da consulta 
são uma realidade do dia-a-dia dos Moçambicanos. 



O NOSSO 
SERVIÇO MÉDICO

A Doutor Urgencia foi fundada em 2019, um 
empreendimento 100% moçambicano, sendo a primeira 
clínica de assistência medica e enfermagem domiciliar a 
surgir em Moçambique.

A assistência médica ao domicílio é adequada para qualquer 
pessoa de qualquer idade que precise de cuidados médicos 
imediatos em casa. O nosso serviço é a melhor opção para 
quem quer evitar deslocações e filas de espera. 



ATENDIMENTO 
PERSONALIZADO
Por entendermos que os nossos utentes 
contam com um atendimento 
personalizado de qualidade e que 
atende a todas as suas necessidades, na
Doutor Urgencia pode contar com um 
vasto leque de especialidades médicas e 
terapêuticas, bem como de exames, 
análises e serviços de enfermagem.



POR QUÊ ESCOLHER 
DOUTOR URGÊNCIA?

Ser cliente da Doutor Urgencia é ter médico onde quiser, 
sempre que precisar, o nosso serviço é ideal para:

Mães e pais de bebés ou crianças: Não saia de casa e evite os 
possíveis contágios das salas de espera de hospitais;

Idosos com mobilidade limitada: Consulta médica na 
comodidade do seu lar, sem deslocações penosas;



Pessoas muito ocupadas ou com horários de trabalho pouco 
flexíveis: Evite as filas e salas de espera das Urgências e dos centros de 
saúde com um serviço cómodo e facilitado;

Não residentes: Caso não conheça a cidade ou o país, tenha uma solução 
simples com a conveniência de não precisar sair de casa, do hotel ou de 
qualquer lugar onde encontre;

Doentes incapacitados ou com mobilidade reduzida: O médico 
desloca-se até si.

Um serviço medico disponível 24h/7dias por semana


