




Descrição da Empresa

Localizada no centro de Guarulhos, o Centro Médico

Brasil dispõe de um prédio de fácil acesso, conta com 15

consultórios, sala de pequenos procedimentos, centro cirúrgico,

sala de enfermagem para triagem antes da consulta, recepção

com 8 atendentes, corpo clínico com 50 médicos, sistema

integrado, prontuário eletrônico, sala de espera com televisores,

banheiros e bebedouro, brinquedoteca.



O máximo de comprometimento 

por você e pelo paciente

O Centro Médico Brasil nasceu em 2015 com a missão de exercer

medicina de excelência. Para cumprir esta missão, o Centro Médico

Brasil está em constante evolução graças ao contínuo processo de

aperfeiçoamento humano, técnico e de qualidade na área da saúde.

O trabalho do Centro Médico Brasil é pautado em promover a

medicina completa, baseado no respeito e humanização, visando o

bem estar, a qualidade de vida e a satisfação dos pacientes e

colaboradores.

Hoje, o Centro Médico Brasil é o maior e mais completo local de

Atendimento Médico Especializado de Guarulhos.



O máximo de comprometimento

por você e pelo paciente.



 Cuidar dos pacientes com o máximo de qualidade,

oferecendo uma estrutura completa e acessível.

Missão

Visão
 Ser reconhecida como empresa inovadora, de referência

e alta qualidade na área da saúde. Comprometida no

crescimento de profissionais, parcerias e estratégias para

futuros clientes e novos negócios.

Valores

 Ética

 Humanização

 Qualidade

 Motivação 

 Espírito de servir

 Desenvolvimento humano

 Comprometimento

 Trabalho em equipe



 Promover com excelência a medicina integral baseada

em respeito e humanização, visando o bem estar, a

qualidade de vida e a satisfação dos nossos clientes.

Filosofia de Trabalho

Política

 Clinica especializada que tem como objetivo cumprir

com o resultado esperado por todos seus clientes,

internos ou externos, através de um processo

contínuo de aperfeiçoamento humano, técnico e de

qualidade na área da saúde. Nos aperfeiçoamos todos

os dias com um único propósito: colocar a saúde do

paciente em primeiro lugar.



Especialidades Clínicas

 Alergologia

 Angiologia/ Cirurgia Vascular 

 Cardiologia/ Cardiologia Infantil

 Cirurgião Cardiovascular

 Cirurgião Geral

 Clínico Geral

 Dermatologia

 Endocrinologia

 Fisioterapia

 Gastroenterologia

 Geriatria

 Ginecologia

 Hematologia

 Infectologia

 Mastologia

 Nefrologia Infantil

 Neurologia

 Neurologia Infantil

 Nutricionista 

 Ortopedia

 Pediatria

 Pneumologia

 Proctologia

 Psicologia

 Psiquiatria

 Reumatologia

 Urologia



Exames
 ALERGOLOGIA

Prick Test

Patch Teste

 CARDIOLOGIA

Eletrocardiograma ECG Digital

Ecodopplercardiograma

Holter Digital

MAPA

Teste Ergométrico

 GERAL 

Colonoscopia

Densitometria Óssea

Endoscopia

Mamografia Digital

Prova de Função Pulmonar

Radiologia (Raio-X)

Ressonância Magnética

Retoscopia

Tomografia

Ultrassonografia simples e com Doppler

 NEUROLOGIA

Bera/ Audiometria

Eletroencefalograma

EEG Com Mapeamento Cerebral

Eletroneuromiografia

Potencia evocado

Polissonografia

 OFTALMOLOGIA

Acuidade Visual

Biometria Ocular

Fundo de Olho

Mapeamento de Retina

Tonometria Ocular 

 OTORRINOLARINGOLOGIA

Audiometria 

Epistaxe – cauterização

Impedanciometria

Nasofibrolaringoscopia

Remoção de cerume

Terapias
 Acupuntura

 Fisioterapia

 Nutricionista

 Psicoterapia



 Procedimentos Ginecológicos                                

Biópsias

CAF (Cirurgia de Alta Frequência)

Cauterizações

Colocação/ Retirada de DIU

Colposcopia

Vulvoscopia

 Procedimentos Dermatológicos

Aplicação de Botox

Biópsias, Excisões e suturas de lesão de pele

Cauterização Química, Eletrocauterização

Curetagem

Drenagem Linfática

Peeling, Preenchimento Voluma

Reconstrução Lóbulo da orelha

 Procedimentos Mastologia

Punção da mama - PAAF

Punção da mama - Core Biopsy

Procedimentos
 Procedimentos Oftalmológicos

Cirurgia de Catarata

Cirurgia de Calázio 

Cirurgia de Pterígio

 Procedimentos Ortopedia

Aplicação de viscossuplementação

Punção articular

 Procedimentos Urológicos

Eletrocauterização

Peniscopia

Vasectomia

 Procedimentos Vasculares

Cirurgia de Varizes

Escleroterapia com glicose

Escleroterapia Com Espuma guiado por US



Infraestrutura
 Prontuário Eletrônico: Mais comodidade para o médico e para o paciente. Todos os exames

que o paciente realiza no Centro Médico Brasil ficam catalogados no Prontuário Eletrônico.

Quando o paciente passar por uma consulta com outra especialidade médica, o profissional

poderá ver o histórico do paciente e avaliar a real necessidade de repetir exames e

procedimentos, otimizando o atendimento e evitando o desperdício de tempo e recursos.

 Tudo em um único lugar: Mais facilidade e agilidade. O Centro Medico Brasil é uma empresa

que oferece rápida solução para o paciente: consulta, tratamento e pós-operatório dentro de

um único complexo, com estrutura e equipamentos.

 Todas as especialidades dentro do prazo: Aqui o convênio fica em dia com a ANS. O Centro

Médico Brasil consegue garantir atendimento em todas as especialidades no prazo que atende

as normas da ANS.

 Restabelecimento de pacientes crônicos: Com os melhores profissionais e equipamentos de

ponta, o Centro Médico Brasil trabalha para evitar agravamentos e manter estabilizadas as

doenças crônicas, diminuindo assim as internações. Aqui, a prioridade é que o paciente

restabeleça a sua saúde o quanto antes, sempre com o melhor atendimento.



Localização

Av. Esperança, 190 – Centro - Guarulhos


