
O Centro Médico

O Endovascular Center concentra as suas atividades em duas unidades: uma ambulatorial e
outra hospitalar. 
  Unidade Ambulatorial
  

O consultório fica localizado numa área de fácil acesso na região da Avenida Paulista, na
Praça Oswaldo Cruz 124, bem frente ao Shopping Paulista e próximo da estação Brigadeiro do
Metro. Neste local são avaliados todos os pacientes que procuram algum tipo de assistência
médica e são acompanhados aqueles que já foram submetidos a algum tipo de tratamento.

  

  Unidade Hospitalar
  

O Endovascular Center opera no CECMI - Centro Especializado em Cirurgias Minimamente
Invasivas que é o primeiro hospital brasileiro inteiramente dedicado a procedimentos realizados
por videocirurgia. Um modelo fundamentado no sucesso de importantes hospitais americanos
que tem como características essenciais uma alta tecnologia, qualidade técnica e segurança
aliadas a uma estrutura otimizada. 

 O CECMI oferece uma série de vantagens ao conciliar critérios rígidos de qualidade com
controle de rotinas e processos, baseados na continua qualificação de seus profissionais e na
segurança técnica para médicos e pacientes. Dentre estas vantagens destacam-se:

    
    -  Menor Trauma e rápida recuperação pós operatória  
    -  Curto tempo de permanência do paciente no hospital  
    -  Conforto e diminuição da ansiedade do paciente e de seus acompanhantes.  

    Estrutura e Instalações
  

Por se dedicar exclusivamente a cirurgias eletivas, o CECMI oferece um ambiente sem o
estigma hospitalar, baseado no conceito de hotelaria, em que a sofisticação, o conforto e o
bem estar de um serviço 5 estrelas remetem o paciente a uma sensação de hóspede e não de
internado. São 30 leitos distribuídos entre apartamentos privativos, enfermarias e Unidade de
Terapia Intensiva (UTI).
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 A sala de CIRURGIA ENDOVASCULAR conta com equipamento OEC9900 motorizado da
empresa GE, o mais moderno do mercado em sua categoria e cuja tecnologia permite a
realização eficiente e segura de qualquer procedimento endovascular, seja diagnóstico ou
terapêutico.

 Uma mesa radio transparente de fibra de carbono com movimentação eletrônica, uma bomba
injetora digital e um equipamento de ultrassonografia dedicado completam o parque
tecnológico da sala endovascular.

  

 

  
  Conceito do CEMI
  

Infraestrutura diferenciada, tecnologia de última geração, equipe altamente especializada,
compromisso com boas práticas de atendimento, qualidade dos serviços, ambientes
agradáveis de fácil acesso. Este são alguns dos motivos que norteiam a escolha pelo CECMI. 

 Contando com recursos de grande hospital geral, mas com atendimento eficiente e atencioso
como só um hospital especializado consegue proporcionar, o CECMI equilibra o melhor destes
dois vértices no acolhimento aos seus pacientes.

  Convênios
  

O modelo de atuação e a estrutura otimizada do CECMI vêem ao encontro das necessidades
das operadoras de planos de saúde, que por sua vez, transferem os benefícios oferecidos pelo
Hospital aos seus associados. 

 Uma gestão moderna e competente que inclui protocolos de procedimentos estritos que
possuem aval internacional, parcerias junto de fornecedores de material e insumos médicos e
política comercial no estilo do "pacote" (managed care) faz com que os procedimentos
oferecidos pelo CECMI, mesmo aqueles considerados de "alta complexidade" sejam
accessíveis para todos os planos e pacientes. Prova disso é que o Hospital, além de atender
pacientes particulares, tem mais de 30 empresas conveniadas.
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  Veja a lista de convênios que mantém vínculo com o CECMI:
  

Confira abaixo as empresas credenciadas:

    
    -  Allianz  
    -  Amil  
    -  Amil Blue (Blue Life)  
    -  Bio Saúde  
    -  Bradesco   
    -  Brasil Assistência (Mapfre)  
    -  Cabesp   
    -  Caixa Econômica Federal  
    -  Care Plus  
    -  Cassi  
    -  Cet  
    -  Classes Laboriosas  
    -  Cnen  
    -  Economus  
    -  Fundação Cesp  
    -  Fundação Pampulha - Itaú  
    -  Gama  
    -  Geap  
    -  Golden Cross  
    -  Life Empresarial  
    -  Lincx  

    
    -  Marítima  
    -  Mediservice  
    -  Nipomed   
    -  Notre Dame  
    -  Plamtel  
    -  Plasmmet Saúde  
    -  Porto Seguro  
    -  Prodesp  
    -  Sabesprev  
    -  São Cristóvão  
    -  Sermed  
    -  Sinasa  
    -  Sulamérica  
    -  Unimed Paulistana  
    -  Unimed Central Nacional  
    -  Unimed Sudeste Paulista  
    -  Unimed Federação Do Estado De Sp  
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    -  Unimed Guarulhos  
    -  Unimed Seguros  
    -  Universal  
    -  Unibanco  
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