DIRETORIA
(11) 2163-1800
Local: andar térreo
Segunda a quinta-feira das 7h às 18h. Sexta-feira das 7h às 17h.

CADASTRO MÉDICO NO CORPO CLÍNICO
Documentos necessários:
• Ficha de cadastro médico, disponível no setor de Diretoria; no site
alvarenga.org.br ou via solicitação pelo e-mail lilian@alvarenga.org.br;
• Cópia do RG e do CPF;
• Cópia da Carteira do CRM;
• Cópia do Diploma Médico e do Título de Especialista
ou Residência Médica (frente e verso);
• Currículo resumido;
• Atestado Ético Profissional obtido através do site:
www.cremesp.org.br;
• 1 foto 3x4 (para confecção do crachá, que é
necessário para circulação nas dependências do Hospital);
• Marca e placa do Veículo (para cadastramento e utilização
do estacionamento situado à Rua Ribeiro do Amaral nº 400).

A documentação deve ser enviada para o e-mail lilian@alvarenga.org.br
ou entregue pessoalmente na Diretoria.
Assim que o cadastro for aprovado, será enviado um e-mail de
confirmação, com o login e a senha provisória, para acesso ao sistema Tasy.

CONVÊNIOS QUE ATENDEMOS
• Abet (Plamtel)
• Allianz Saúde
• Alvorecer
• Ameplan
• Amil ( Blue / Dix / Lincx / Medial)
• Amil One Health / Amil planos
• Bradesco (Exceto os planos
Nacional Flex II e III, Perfil e
Preferencial)
• Cabesp
• Caixa Econômica
• Care Plus
• Cassi
• Central Nacional Unimed
• Ecole (AMR)
• Economus
• Gama Saúde
• Geap Saúde
• IMASF
• Intermédica / Notre Dame

• Life Empresarial
• Mapfre Seguros
• Med Tour
• Medical Health
• Medisanitas
• Mediservce (Volkswagen)
• Metrus
• Plasac Saúde
• Porto Seguro / Porto Med
• Postal Saúde – Correios
• Sabesprev
• São Miguel
• Sistemas Planos de Saúde
• Sompo Saúde (Marítima)
• Sul América
• Trasmontano
• Unimed Fesp
• Unimed Rio
• Unimed Seguros

INFORMATIVO
MÉDICO

EXPEDIENTE
Diretor Técnico
Dr. Cássio Jerônimo Machado de Barros - CRM 89.250
cassio@alvarenga.org.br
Diretor Clínico
Dr. Sérgio Antônio Pulzzi Junior - CRM 11.3060
sergiopulzzi@alvarenga.org.br

Obs: Nossos fluxos de atendimento aos pacientes, bem como o
processo de autorizações e faturamentos, dependem da utilização
do sistema informatizado.

Diretor Administrativo
Sr. Nilson Gonçalves
nilson@alvarenga.org.br

Caso não possua experiência na utilização do sistema Tasy, agende
um treinamento no setor de Tecnologia da Informação (T.I.),
telefone: (11) 2163-1715.

Diretor Financeiro
Suetônio M. dos Santos
suetonio@alvarenga.org.br
A.DTEC.0004.v.1

Avenida Nazaré, 1361 - Ipiranga
(11) 2163-1700

alvarenga.org.br

Prezado (a) Doutor (a),
Seja bem-vindo (a) ao Hospital Dom Alvarenga,
Este informativo tem como objetivo integrá-lo (a) aos
nossos serviços e rotinas a fim de facilitar o seu
trabalho e familiarizá-lo (a) à nossa Instituição.
Estamos empenhados em oferecer-lhe o melhor de
nossos serviços para garantir a sua satisfação e a de
nossos pacientes.
É uma honra tê-lo (a) como participante do nosso
Corpo Clínico.

CENTRAL DE ATENDIMENTO
(11) 2163-1700 | 2163-1755

PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS
(11) 2163-1700 | 2163-1755

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI)

Dr. Cássio Jerônimo Machado de Barros
Diretor Técnico - CRM 89250

MISSÃO
Promover a saúde de forma humanizada com profissionais qualificados
e tecnologia atualizada, praticando filantropia e buscando excelência no
atendimento.

VISÃO
Ser reconhecido pela qualidade de seus serviços e pelo tratamento
humanizado que oferece.

VALORES
Qualidade; ética; sustentabilidade; investimento na qualidade
profissional dos colaboradores e na tecnologia utilizada; compromisso
com a filantropia.

Localizado à Rua Ribeiro do Amaral, nº 366
Segunda a quinta-feira das 7h às 17h. Sexta-feira das 7h às 16h.

AGENDAMENTO AMBULATORIAL
(11) 2163-1700 - opção 2
Agendamentos de consultas e exames.

São 30 leitos, bem equipados, garantindo segurança e qualidade no
atendimento aos pacientes.

CENTRO DE IMAGENS

CENTRAL DE AGENDAMENTO CIRÚRGICO

Radiologia Intervencionista, Raio X, Ultrassonografia, Tomografia
Computadorizada e Doppler vascular

(11) 2163-1758 - agendacirurgia@alvarenga.org.br
Setor responsável pelo pré-agendamento cirúrgico e recebimento dos
documentos para autorização.

Atenciosamente,

AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES

Será realizado um pré-agendamento com a data prevista para realização
da cirurgia, porém a efetivação da mesma somente será realizada após
validação pelo CAM das autorizações de procedimento e materiais,
frente às operadoras de saúde.
Procedimentos e materiais especiais deverão estar autorizados pela
operadora com até 48 horas de antecedência a data pré-agendada. Caso
isto não ocorra, a cirurgia será retirada do Mapa Cirúrgico e direcionada
ao médico solicitante para que sejam ajustados os trâmites administrativos da autorização.

CENTRAL DE ATENDIMENTO MÉDICO - CAM
(11) 2163-1830 - cam@alvarenga.org.br
relacionamentomedico@alvarenga.org.br
Segunda a quinta-feira das 7h às 18h. Sexta-feira das 7h às 17h
Setor responsável pela validação das autorizações de procedimentos e materiais especiais, necessários para a realização das cirurgias
agendadas.
Importante: para orçamento de valores de procedimentos cirúrgicos
particulares, enviar e-mail para cam@alvarenga.org.br, solicitando
formulário de solicitação de orçamento.

CENTRO ENDOSCÓPICO
Endoscopia, Colonoscopia, CPRE e Ecoendoscopia

CENTRO CARDIOLÓGICO
Eletrocardiograma, Ecocardiograma, Holter 24 horas e Monitorização
Ambulatorial da Pressão Arterial (M.A.P.A.)

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Contamos com laboratório próprio que atende tanto aos pacientes
internados quanto aos pacientes ambulatoriais. Para atendimentos
laboratorial ambulatorial os pacientes deverão se dirigir à recepção do
ambulatório. Para mais informações ligar na telefonia 2163-1755

BANCO DE SANGUE
(11) 2163-1738

HEMODINÂMICA
(11) 2163-1851 | 2163-1725

