
Uma cidade para cuidar de você.
A city designed to take care of you.
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Seja bem-vindo à 
primeira cidade médica 

da América Latina.

Nossa missão: 
Ajudar as pessoas a viver 
de forma mais saudável 
e contribuir para que o 

sistema de saúde funcione 
melhor para todos.

Nossos valores: 
Integridade, Compaixão, 

Relacionamentos, 
Inovação e Performance.

Welcome to  
the First medical city  
in Latin America.

Our mission: 
To help people live 
healthier lives and 
to help make the health 
system work better 
for everyone.

Our values: 
Integrity, Compassion, 
Relationships, Innovation 
and Performance.
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UMA CIDADE MÉDICA

Americas Medical City. Uma cidade médica cuidadosamente planejada                    

e projetada para atender a todas as necessidades de pacientes e médicos em 

um só lugar. Um conceito pioneiro e inovador em vários aspectos: no tamanho                

e na modernidade de suas instalações, no tratamento de excelência oferecido aos 

pacientes, nas tecnologias de última geração empregadas, na filosofia de como 

se relacionar com os médicos e no conceito de sustentabilidade que orientou 

todo o projeto. 

O Americas é a primeira Medical City da América Latina. Uma estrutura composta 

de cinco blocos totalmente integrados entre si, que contam com Centro Médico, 

dois Hospitais – o Samaritano e o Vitória, Centro de Treinamento e uma Unidade de 

Expansão. A cidade também conta com uma unidade diagnóstica para realização 

de exames de imagem e laboratoriais, estrutura completa de oncologia com 

Americas Medical City. Meticulously planned and designed 

to address the needs of patients and doctors, Americas Medical 

City is a pioneering effort. The complex offers fully integrated, 

patient-centered care, ultra-modern facilities, state-of-the-art 

medical diagnostic and  treatment technologies, access to multiple 

specialties, espouses an optimal environment for physicians to 

deliver care, and is committed to environmentally sustainable 

practices. 

Comprised of five integrated buildings with a Medical Center, two 

Hospitals - Samaritano and Vitória - a Training Center and a new 

building that is under construction, Americas Medical City is the   

first such “integrated care” complex in Latin America. It also includes 

a diagnostic unit for imaging and laboratory tests, a complete 

oncology treatment center with radiotherapy, radiosurgery and 

chemotherapy, and a mix of convenience stores.     
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AMERICAS MEDICAL CITY 

The Medical-Hospital Complex has 404 beds, 88 for Intensive 

Care, 23 for Semi-Intensive Care, 11 for Day Clinic and 10 

for Post-Anesthesia Recovery, in addition to 272 suites and 

16 rooms in the Surgery Center. It also has 252 Clinics and 

Doctor’s Offices and 17 convenience stores. 

The Training Center will be opened in the second half of 2015, 

complete with an auditorium, rooms for educational classes and 

videoconferencing and training rooms, and Surgery Center 

equipped with the latest technology for minimally invasive 

procedures. A new building is already planned and it will add 

90 beds, totaling 494 beds.  

radioterapia, radiocirurgia e quimioterapia, e um mix de lojas de conveniência.

O Complexo Médico-Hospitalar soma 404 leitos, sendo 88 de Terapia Intensiva, 

23 de Semi-Intensiva, 11 de Day Clinic e 10 de Recuperação Pós-Anestésica - RPA, 

além de 272 apartamentos e 16 salas no Centro Cirúrgico. Conta também com 

252 Clínicas e Consultórios e 17 lojas de conveniência. 

No segundo semestre de 2015, será inaugurado o seu Centro de Treinamento, com 

estrutura composta por auditório, salas para aulas teóricas e videoconferência             

e salas de treinamento que simulam um Centro Cirúrgico equipado com 

tecnologia de ponta para procedimentos minimamente invasivos. 

Uma Unidade de Expansão também já está planejada e somará mais 90 leitos, 

totalizando 494 leitos. 
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UMA CIDADE QUE NÃO DORME
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A CITY THAT NEVER SLEEPS

Atendimento médico 24h por dia, 7 dias por semana. Equipe médica 
capacitada e sempre pronta para atender a qualquer intercorrência 
a qualquer hora do dia ou da noite.

Números estimados. Potencial de atendimento do complexo. 

2.000 cirurgias/mês

4.000 internações/mês

20.000 atendimentos de emergência/mês

181.000 consultas/mês

Medical care 24 hours a day, 7 days a week. Trained medical 
staff, committed to serving the health care needs of our patients, 
day or night.

These are estimates, ref lecting the complex’s total potential capacity.

2,000 surgeries/month

4,000 hospital admissions/month  

20,000 emergency care visits/month  

181,000 medical consultations/month  
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UMA CIDADE COMPLETA
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INTEGRATED PATIENT CARE,  
BETTER HEALTH OUTCOMES

Resolubilidade e solução total para a saúde. O Americas Medical City é completo 
e oferece tudo o que o paciente e o médico precisam quando o assunto é saúde: 
do diagnóstico até o tratamento clínico e cirúrgico.

Para o pac i ente :  Centro Médico para consultas em diversas 
especialidades, Centro de Diagnóstico para a realização de exames laboratoriais 
e de imagem, hospitais para atendimento a casos de média e alta complexidade 
com emergência - adulto e pediátrica -, estrutura completa de oncologia e lojas 
parceiras para a aquisição de produtos médico-hospitalares.

Para o méd ico:  Hospitais para internação de seus pacientes, salas 
cirúrgicas amplas com equipamentos para realização de cirurgias minimamente 
invasivas, restaurante e espaço médico exclusivos, consultórios para atendimento 
com sistema interligado aos hospitais, centro de lazer exclusivo com quadra de 
tênis, academia e área de relaxamento e um centro de treinamento dedicado à 
pesquisa e capacitação no uso de novas tecnologias.

Americas Medical City offers everything patients and doctors would 
need when it comes to health care, from access to general practitioners 
and top specialists, to the availability of modern facilities equipped with 
the latest medical diagnostic and treatment technologies.

For pat i ents :  easy access to doctors and specialists, 
an on-site laboratory and imaging center, 24/7 emergency care 
facilities, an oncology treatment center and retail outlets for all 
their medical and pharmaceutical needs. 

For doctors :  modern hospital facilities, ample surgical 
theaters with the latest medical technologies including equipment for 
minimally invasive surgeries, restaurants, doctor’s of fices connected 
directly to the hospitals, a fully equipped doctor’s lounge and 
recreational center, and a dedicated research and training center for 
helping advance our clinicians skills and knowledge.

This integrated approach to care fosters closer collaboration       
among treating physicians and consequently, enables better health  
outcomes for the patients we are privileged to serve. 
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UMA CIDADE SUSTENTÁVEL
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BETTER FOR THE ENVIRONMENT, 
BETTER FOR YOUR HEALTH

Americas Medical City is committed to environmentally sustainable practices. 

It follows the international sustainability standards established by the Green Building Council, which 
includes reducing, reusing and recycling materials and resources and the efficient use of water and 
energy. All medical equipment and furniture coating materials were chosen based on eco-efficiency 
and recycling criteria.

The facility also avoids the use of materials containing mercury and is accredited by the Health Care 
Without Harm coalition, which advocates the eradication of mercury in hospitals.   

Americas Medical City also maintains rigorous standards around medical waste management, 
ensuring it is disposed of in a safe, environmentally friendly manner. 

No Americas, a sustentabilidade engloba, além das vertentes ambiental e econômica, a 
social. Por meio de ações compartilhadas com o entorno do empreendimento e a busca 
pela conscientização dos colaboradores, essa cidade valoriza sua principal matéria-prima: 
o ser humano.

O Americas também é associado ao programa internacional “Saúde sem danos”, e uma de 
suas bandeiras é a não utilização de mercúrio em hospitais. Nada que contenha a substância 
prejudicial ao organismo é adquirido pelo complexo. 

Vale ressaltar ainda a tecnologia disruptiva que transforma, nas próprias dependências do 
complexo, o lixo hospitalar em gases e vidro, evitando o transporte do material e possíveis 
danos ao meio ambiente e às pessoas. 

O Americas Medical City segue os padrões internacionais de sustentabilidade estabelecidos 
pelo Green Building Council, os quais incluem a redução, reutilização e reciclagem de 
materiais e recursos, o uso racional da água e a eficiência energética, evitando o desperdício 
e reduzindo o consumo. 

Os equipamentos de tecnologia médica e todos os materiais de revestimento mobiliário 
também foram escolhidos a partir de critérios de ecoeficiência e reciclagem. 
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UMA CIDADE INOVADORA
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INNOVATIVE DIAGNOSTIC AND 
TREATMENT TECHNOLOGIES

Patients visiting Americas Medical City benefit from the latest medical diagnostic and treatment 
technologies. The complex hosts a Surgical Center that was specifically designed for minimally invasive 
surgeries and highly precise robotic surgery.  

In addition, the Surgical Center offers hands-on medical training for health care professionals, ensuring 
the most up-to-date care delivery standards. 

The complex also houses the first Surgery Center in the country built entirely with removable stainless 
steel panels, allowing maintenance and installation of new technology without dust and waste.

Inovar é ter um Centro Cirúrgico projetado para a realização de cirurgias minimamente invasivas, 
pioneiro no Rio de Janeiro: com duas salas híbridas – uma com hemodinâmica e a outra com 
ressonância magnética – e uma sala com tecnologia para cirurgia robótica. 

Inovar é, também, garantir maior precisão cirúrgica, reduzir o tempo de internação do paciente 
e colaborar para um processo de recuperação rápido e eficiente. É proporcionar, além de todo o 
avanço tecnológico, o treinamento dos profissionais de saúde no próprio complexo.

É ter o primeiro Centro Cirúrgico do país inteiramente construído com painéis removíveis de aço 
inoxidável, permitindo manutenções e instalações de novas tecnologias sem que se produzam 
resíduos e poeira. 
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UMA CIDADE HUMANA
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A COMMUNITY COMMITTED  
TO IMPROVING PEOPle’s HEALTH

Americas Medical City is comprised of professionals with diverse backgrounds and specialties, but with one 
singular mission: to help improve people’s health. In turn, we are committed to investing in our facilities 
and employees to ensure we deliver the care and services that best meets your needs. 

O Americas Medical City foi pensado para receber bem cada um dos seus visitantes. E como 
toda cidade, também tem pessoas de diferentes tipos. Formada por profissionais das mais 
variadas especialidades, essa cidade valoriza o papel que cada um desempenha dentro dela. 
Para que, no fim, o objetivo final seja sempre o mesmo: cuidar de vidas. Mas, para que isso 
seja possível, todos os profissionais passam por uma seleção criteriosa e um treinamento 
contínuo. Só assim é possível garantir um atendimento humanizado e excelência do serviço 
em todos os aspectos.



UMA CIDADE PARA CUIDAR DE VOCÊ
Conheça agora toda a estrutura que o 

Americas Medical City oferece para você. 



UMA CIDADE PARA CUIDAR DE VOCÊ
A CITY TO TAKE CARE OF YOU

Find out more about the entire structure Americas Medical City offers to you. 
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O HOSPITAL SAMARITANO
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SAMARITANO HOSPITAL

Spec ial i zed  in  you

For over 60 years, patients from Rio de Janeiro have come to rely 
on the highly personalized, quality health care services offered at 
Samaritano Hospital. And now patients from Barra da Tijuca and  
the entire western area of the city can also count on the services 
of this reliable hospital. 

Quality care, service and the relentless pursuit of excellence are 
hallmarks of Samaritano Barra’s multi-disciplinary medical 
staff.  The hospital offers 109 luxury rooms, a Hybrid Room for 
combined high-complexity procedures, a Diagnostic Center and 
a Surgical Center. 

The new unit also relies on staff from Botafogo, ensuring 
consistency of the care and culture that our patients have 
come to expect.     

ESPEC IAL I ZADO EM VOCÊ

Pacientes da Barra da Tijuca e de toda a Zona Oeste da cidade contam, agora, 
com o atendimento humanizado e personalizado que há mais de 60 anos marca 
a atuação do Hospital Samaritano no Rio de Janeiro. 

O Samaritano Barra tem em seu DNA a assistência segura e qualificada e a busca 
constante pelo aperfeiçoamento das equipes médica e multidisciplinar, além 
de importantes diferenciais: 109 leitos com hotelaria de luxo, Sala Híbrida, para 
realização de procedimentos combinados de alta complexidade, e Centro de 
Diagnóstico acoplado ao Centro Cirúrgico. 

A nova unidade conta ainda com 20% da equipe de Botafogo, uma garantia de 
uniformização de procedimentos e, principalmente, da transmissão da cultura 
que fez e faz história no Rio.
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O HOSPITAL VITÓRIA
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O HOSPITAL VITÓRIA Vitória HOSPITAL

Vitória Hospital offers patients a variety of clinical specialties and is 
recognized for its focus on pediatric care. It offers specially designed 
pediatric care facilities, supported by specially trained staff and 
care guidelines that are designed to better serve the unique needs 
of children and their families. 

Their focus on pediatrics is especially well suited for the Barra 
da Tijuca neighborhood given its increasing population of 
young families.  

In addition, Vitória has offers a variety of services for the general 
population, including diagnostic services, complex surgery and 
more. The facility offers 274 beds distributed between suites, 
Intensive Care Units for adults and children, an Intermediate Unit 
and Emergency Room.    

O Hospital Vitória chega ao Rio de Janeiro com qualidade única no cuidado com a 
saúde em diversas especialidades clínicas e um olhar singular para a Pediatria. 

A personalização do atendimento pediátrico, com área, equipe e diretrizes 
exclusivas, e a preocupação com o bem-estar e conforto das crianças, familiares 
e acompanhantes introduzem um novo conceito na Barra da Tijuca, bairro em 
constante crescimento na cidade e com uma população cada vez mais jovem. 

O Vitória tem infraestrutura para realização de procedimentos cirúrgicos de alta 
complexidade e modernos exames diagnósticos, além de excelência em hotelaria 
e tecnologia. São 274 leitos distribuídos entre apartamentos, Centros de Terapia 
Intensiva para adultos e crianças, Unidade Intermediária e Emergência.
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O CENTRO MÉDICO
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THE MEDICAL CENTER

The 252 doctor’s of fices of Americas Medical Center offer patients 
access to the most respected medical experts in Rio de Janeiro, 
allowing for fully integrated, seamless care delivery. 

Patient health records – from consultations to lab records – are fully 
integrated allowing medical professionals at Americas Medical City to 
make more informed health care decisions.  We also facilitate secure 
“virtual” consultations between doctors and inpatients in visiting our 
hospitals onsite to ensure they get access to the care they need.  

Os 252 consultórios do Centro Médico do Americas reúnem os mais conceituados 
especialistas do Rio de Janeiro, das mais diversas áreas da medicina.

O sistema integrado de dados permite desde a consulta ao prontuário do paciente 
e o acesso imediato aos resultados de exames laboratoriais e de imagem, realizados 
no próprio Americas Medical City, até a troca de informações entre os profissionais 
e visitas virtuais dos médicos aos pacientes internados nos hospitais do complexo. 

No Centro, quem cuida também tem a oportunidade de se cuidar. Instalado no 
terraço do complexo, o Clube dos Médicos tem duas quadras de tênis, academia 
de ginástica e área de relaxamento à disposição dos médicos com consultório no 
local. Um espaço exclusivo que proporciona momentos de bem-estar, fundamental 
para exercer a atividade profissional com mais produtividade e prazer.
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O CENTRO DE TREINAMENTO
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O CENTRO DE TREINAMENTO THE TRAINING CENTER

The Americas Medical City Training Center is a landmark medical 
training facility. The space will train and update health professionals 
on cutting edge technologies, focusing on minimally invasive 
procedures and robotic surgeries. 

The structure will have rooms for educational classes and 
videoconferencing, where professionals will be able to exchange 
experiences with international centers of excellence. Four large rooms 
simulating a surgical center will provide practical training in robotic 
surgery, laparoscopic surgery and  hemodynamics – and will include 
test robotic subjects that are designed to simulate human reactions.

Projeto pioneiro e inovador para a medicina do Rio de Janeiro e referência para 
o Brasil e toda a América Latina. Essa é a proposta do Centro de Treinamento do 
Americas Medical City. O espaço irá capacitar e atualizar profissionais de saúde 
em tecnologias de ponta, com foco em procedimentos minimamente invasivos 
e cirurgias robóticas. 

A estrutura contará com salas para aulas teóricas e salas de videoconferência, 
onde eles poderão trocar experiências com centros internacionais de excelência. 
Quatro grandes salas simulando um centro cirúrgico proporcionarão o treinamento 
prático em cirurgia robótica, cirurgia laparoscópica, hemodinâmica e em robôs que 
simulam, de forma precisa, as reações do ser humano.



Dr. Marcus Vinicius José dos Santos 
Diretor técnico 

CRM: 52-71339-2
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A v e n i d a   J o r g e   C u r i ,  5 5 0  -  B a r r a   d a   T i j u c a   •   a m e r i c a s m e d i c a l c i t y . c o m . b r

A c e s s o  p e l a  A y r t o n  S e n n a ,  p r ó x i m o  à  s u b p r e f e i t u r a .

A q u i ,  v o c ê  e n c o n t r a  /  Y o u ’ l l  f i n d  i t  h e r e :

A c c e s s  b y  A y r t o n  S e n n a ,  n e a r  t o  t h e  t o w n  c o u n c i l .


