
 

 

 

Americas Medical City é o maior complexo  

médico-hospitalar do Rio de Janeiro, com instalações de última geração 

e altos níveis de qualidade e de excelência em atendimento  
 

O empreendimento soma investimentos de R$ 600 milhões e tem área total de 72 mil m², com 

centro de treinamento e os hospitais Samaritano e Vitória. Está prevista a abertura  

de 4,5 mil postos de trabalho, sendo 1.000 já em 2014 

 

Rio de Janeiro, RJ (setembro de 2014) – O Americas Medical City, o maior complexo médico-hospitalar                

do Rio de Janeiro, localizado na Barra da Tijuca, vai oferecer atendimento de alta qualidade e de                 

excelência, além de contar com uma ampla variedade de especialidades e tecnologias de ponta em               

diagnóstico e tratamento. Todos esses recursos estarão disponíveis em um único endereço a partir de               

outubro de 2014. 

 

O empreendimento soma investimentos da ordem de R$ 600 milhões. São 72 mil m², 494 leitos, 252                 

consultórios e 16 salas de cirurgia. O complexo sediará um Centro de Treinamento voltado para               

tecnologias minimamente invasivas – com instalações dedicadas à pesquisa, educação e capacitação            

em procedimentos menos invasivos –, e os hospitais Samaritano e Vitória. Entre as especialidades              

oferecidas estarão a oncologia, a neurologia, as radiologias cirúrgica e vascular, a cardiologia, a              

ortopedia e a pediatria, além de diversas outras. 

 

“O Americas Medical City funciona como uma ‘cidade médica’, oferecendo um amplo leque de soluções               

com padrão internacional, a fim de obter os melhores resultados para pacientes e o melhor ambiente                

de trabalho para os profissionais”, salienta Charles Souleyman Al Odeh, diretor executivo do Americas              

Medical City. “O complexo conta com hospitais que se destacam por sua qualidade, humanização,              

tecnologias avançadas e especialistas nacional e internacionalmente reconhecidos”. O objetivo é           

oferecer conveniência e atendimento personalizado aos pacientes.  

 

Um dos destaques do Americas Medical City será um centro de tratamento de câncer com atendimento                

completo, desde o diagnóstico até a reabilitação. Além da conveniência, essa abordagem integrada             

promoverá maior colaboração entre os médicos e, consequentemente, melhores resultados para           

pacientes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mais de 4,5 mil empregos 

 

O Americas Medical City vai gerar mais de 4,5 mil postos de trabalho até o fim de 2016. Como                   

preparação para a inauguração, foi lançada uma campanha de recrutamento para preencher 1.000             

vagas até o final de 2014, sendo 500 delas para profissionais de enfermagem.  

 

Os candidatos interessados devem acessar o site www.americasmedicalcity.com.br. Além disso, mais           

informações sobre as vagas e o processo de seleção podem ser encontradas na rede social LinkedIn e                 

nos sites de recrutamento Vagas e Catho. 

 

Além das áreas de diagnóstico, tratamento e pesquisa, o Americas Medical City conta com espaço para                

lojas de material ortopédico, óticas, farmácias, uma praça de alimentação para pacientes e             

acompanhantes e área de recreação para crianças.  

  

 

Mais informações: 

Relações com a Imprensa - Americas Medical City 

Andresa Feijó – afeijo@imprensahospitais.com.br 

(21) 3805-1202 | (21) 97271- 6387 
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