


Um Sistema de Saúde completo e acessível – que além de

oferecer atendimento médico e odontológico de alta

qualidade para todos os conveniados, preza por uma

abordagem humanizada: colocando a prevenção da saúde

dos pacientes em primeiro lugar.
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Muito prazer, nós 

somos a CenttralMed

Fundada em 2005,

a CenttralMed atua hoje nos estados de São Paulo, Minas

Gerais e Rio de Janeiro, levando atendimento medico e

odontológico a mais de 50 mil conveniados, em mais de 300

empresas e mais de 15 sindicatos e prefeituras



Acreditamos na Atenção Primária à Saúde

como principal estratégia de cuidado aos

conveniados. Com isso, focamos no 

desfecho clínico do paciente e na resolução

do seu problema.

O Sistema de 

Saúde da 

CenttralMed
É uma excelente alternativa aos modelos 

convencionais



Tudo em um 

só lugar

Consultas, exames e 

procedimentos com 

agendamento rápido e fácil.

Tratamento

Humanizado

Sem pressa e sem limites, o 

tempo é do paciente.

Medicina

Preventiva

Atenção

Primária

Atenção à saúde de forma 

constante por um medico 

de família e um time de 

saúde.

Focamos em uma medicina

que não seja meramente

tratativa, focando no 

indivíduo e não na doença.

Nossa forma de cuidar
O paciente como o centro do cuidado

Buscamos estar perto do paciente em todos os momentos, desde seu primeiro contato até a resolução do seu problema.



Nossas soluções
Projetos personalizados para empresas, operadoras, órgãos públicos e pessoa física.

Operadoras Empresas Pessoa Física

Atendimento da carteira 

com foco na APS, 

buscando redução dos 

custos assistenciais da 

operadora. Redução no 

número de consultas e 

procedimentos, cuidando 

do paciente de forma 

assertiva e coordenada.

Atuação na saúde 

assistencial e ocupacional. 

Mapeamento e 

acompanhamento das 

condições de saúde dos 

colaboradores, reduzindo 

a sinistralidade e o 

absenteísmo através do 

racional da rede de 

atendimento.

Acompanhamento 

constante do paciente por 

um médico de família e 

equipe de enfermagem. 

Acesso a exames e 

procedimentos em um só 

lugar, visando a resolução 

e prevenção de agravos.

Órgãos Públicos

Elaboração de soluções 

personalizadas para 

prefeituras e outros 

órgãos. Atendimento 

assistencial a ativos, 

inativos, terceirizados e 

comissionados.



Como funciona?
Prezamos pelo uso constante de dados e pela proximidade com nossos pacientes.

Análise do perfil 

de saúde da 

população 

atendida.

Atuação do 

medico de 

família, a fim de 

diagnosticar 

fatores de risco à 

saúde.

Elaboração de um 

plano de cuidado 

personalizado, com 

acesso a consultas, 

exames e 

procedimentos em 

toda a rede.
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Acompanhamento e 

monitoramento por um 

time de saúde 

composto pelo medico 

de família e equipe de 

enfermagem
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Nossos números
15 anos de história e em expansão

Buscamos sempre expandir nossos negócios, buscando novas parcerias e aderindo novas tecnologias.

+ de

50mil

Conveniados nos planos

individual, familiar e 

empresarial.

14

unidades
Próprias nos estados de 

SP, RJ e MG. 

+ de 

250
+ de

300mil

Consultas e exames

realizados em nossos

centros medicos.

Médicos cadastrados em

nossa rede propria e 

credenciada.



Nossos Serviços
Oferecemos atendimento ambulatorial e odontológico para os beneficiários em nossa rede própria e em uma rede credenciada de alto nível.

Por meio do programa CONSULTAS DO BEM, o usuário

tem isenção de pagamento nas principais especialidades:

Clínica Médica Cardiologia Ortopedia Ginecologia

Além disso, conta com grandes descontos em outras

especialidades e exames em toda a rede propria e 

credenciada.

Alguns de nossos parceiros credenciados:



Telemedicina + Descontos em 

medicamentos

Através do serviço de telemedicina da CenttralMed, o 

beneficiário tem acesso a consultas e orientações com 

nossos medicos generalistas 24h por dia, 7 dias por

semana!

O usuário conta ainda com descontos de até 70% em

medicamentos em toda rede credenciada da ePharma.

Confira o video do 

nosso serviço de 

telemedicina!



Convênio Médico Empresarial
Um valor acessível para o colaborador e sua família.

Valor: R$ 84,00/mês

(1 Titular + 3 Dependentes)

Atendimento Presencial

Consultas gratuitas nas 

principais especialidades

Telemedicina 24h

Descontos em 

medicamentos



Nossas unidades

Cruzeiro I (SP)

Rua Capitão Avelino Bastos, 

756

Cruzeiro II (SP)

Rua Capitão Neco, 979

Lorena (SP)

Avenida Capitão Messias 

Ribeiro, 169

Guaratinguetá I (SP)

Avenida Presidente Vargas, 

315

Guaratinguetá II (SP)

Avenida Presidente Vargas, 

345

Taubaté (SP)

Avenida Granadeiro 

Guimarães, 251

Resende I (RJ)

Rua Dalva da Fonseca, 128

Resende II (RJ)

Rua Cadete Edson, 303

Barra Mansa (RJ)

Rua Duque de Caxias, 303

Nova Iguaçu I (RJ)

Rua Barão de Tinguá, 299

Nova Iguaçu II (RJ)

Rua Coronel Francisco 

Soares, 221

Belford Roxo (RJ)

Avenida Joaquim da Costa 

Lima, 3331

Campo Grande, RJ 

(RJ)

Rua Aricuri, 1614

Itanhandu (MG)

Rua Fernando Costa, 763
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Nossa matriz




