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MÁXIMA QUALIDADE PARA BENEFICIÁRIOS DO ABC.
A GreenLine com o compromisso constante com a qualidade do atendimento de seus beneficiários e de acordo 
com o plano de crescimento estabelecido para a região do ABC, conta com um Centro Médico de primeira 
qualidade, com pessoas bem treinadas e capacitadas, para seu melhor atendimento em São Bernardo do campo.
Além dele, possuímos também um Pronto Socorro 24 horas nas especialidades básicas e com suporte de 
internações, na região de Santo André temos um Pronto Atendimento recém inaugurado e um Centro Médico que 
seguem nosso padrão de excelência e qualidade e além deles possuímos um Centro Médico no Ipiranga, com total 
estrutura e atendimento em diversas especialidades. 

O Centro Médico São Bernardo do Campo está localizado 
próximo a uma das principais avenidas da região, com fácil 
acesso por transporte público. Possuindo o que há de melhor 
para o atendimento de nossos beneficiários, atende as seguintes 
especialidades:

Inicialmente inaugurado como Unidade de Atendimento ao 
Beneficiário, passou por uma reestruturação em suas 
instalações e atendimento aos beneficiários GreenLine como 
Centro Médico, sendo mais uma opção na região do ABC, 
proporcionando qualidade e agilidade no serviço prestado.

Cirurgia Vascular
Clinica Médica
Cardiologia
Cirurgia Geral
Cirurgia Plástica
Cirurgia Bucomaxilo

Endocrinologia
Ginecologia

Mastologia
Obstetrícia

O�almologia
Pneumologia

Ginecologia
Ginecologia Oncologica 
Mastologia Cirurgica
Nefrologia
Neurocirurgia
Nutricionista

Obstetricia
O�almologia
Ortopedia de Quadril
Ortopedia Geral
Otorrinolaringologia
Oncologia

Cirurgia Bariátrica
Dermatologia
Endocrinologia
Fonoaudiologia
Gastroenterologia
Geriatria

Pediatria
Proctologia
Psicologia
Psiquiatria
Pneumologia
Urologia



Inaugurada recentemente, esta unidade completa a estrutura 
de atendimento na região do ABC, com Centros Médicos, 
Pronto-Socorro e Pronto Atendimento, proporcionando 
atendimento completo aos beneficiários desta localidade.

O Pronto Socorro São Bernardo do Campo está em ótima 
localização e possui uma ótima estrutura para os 
beneficiários da GreenLine na região.

De fácil acesso para os moradores do ABC, está localizada 
próximo ao Museu do Ipiranga e oferece atendimento de 
qualidade, seguindo nossos rigorosos padrões de qualidade.

Alergologia 
Cardiologia
Clinica Médica
Cirurgia Plástica
Cirurgia Geral
Cirurgia Oncológica
Cirurgia de Cabeça 
e Pescoço

Mastologia
Mastologia Cirúrgica
Neurologia
Neurocirurgia
Nutrição
O�almologia

Ortopedia de Ombro 
Ortopedia Geral
Ortopedia de Coluna
Ortopedia de Joelho
Otorrinolaringologia
Oncologia

Dermatologia
Endocrinologia
Gastroenterologia
Geriatria
Ginecologia
Hematologia

Pneumologia
Pneumologia 
Reumatologia
Urologia
Psiquiatria
Psicologia

Clínica Médica 24hs
Pediatria das 7:00 às 19:00hs (Seg. à Sex.)
Ambulatório de Cardiologia
Ambulatório de Cirurgia Geral

Pronto-Socorro 24hs
Clínica Médica 24hs
Pediatria 24hs
Ortopedia das 7:00 às 19:00hs (Seg. à Dom.)
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Pronto-Socorro Infantil
Pronto-Atendimento Cardiológico

Para facilitar o acesso dos familiares dos pacientes que se encontram 
internados no Hospital Salvalus, disponibilizamos saídas diárias defronte do 
IMASF e retorno ao mesmo ponto, visando permitir o acompanhamento efetivo 
da família a pronta recuperação do paciente. 

Manhã: Saída IMASF as 10:30 horas na Rua Princesa Isabel, n°75 com destino ao Hospital Salvalus;
Manhã: Saída Salvalus entre 11:45 e 12:00 horas destino IMASF;
Tarde: Saída IMASF as 13:30 na Rua Princesa Isabel, n°75 horas com destino ao Hospital Salvalus;
Tarde: Saída Hospital Salvalus entre 14:45 e 15:00 destino IMASF;

Horários:



Hospital Salvalus oferece curso para
gestantes. Nao deixe de participar!!!
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CURSO DE GESTANTE

Durante nove meses as mulheres se preparam para a chegada de um bebê. São roupinhas, berço, a escolha 
da maternidade e do nome. Parece que tudo está em ordem à espera que ele dê os ares de sua graça. 
Quando a criança nasce, porém, é sempre uma confusão em casa, especialmente se os pais são 
marinheiros de primeira viagem.
Horários das mamadas e do sono, o choro, as visitas, a ocasião adequada para um passeio, os banhos de 
sol, tudo é motivo de dúvidas e preocupações.
Cuidar de um bebê não é um bicho de sete cabeças, e para auxiliar as mamães e os papais o Hospital 
Salvalus desenvolveu o “Curso de Gestante”, que visa orientar e tirar dúvidas sobre os cuidados que 
devem ter com o bebê. 

Dia: 28/03/15
Horário: 8:30hs às 12:30hs
Transporte exclusivo para clientes IMASF às 7:00hs defronte ao IMASF
Inscrição: silvia.evangelista@greenlinesaude.com.br

Com a melhora de qualidade de vida, as pessoas estão 
vivendo mais e, consequentemente, apresentam 
comorbidade que necessitam de tratamento e 
acompanhamento continuamente.
Idas e vindas frequentes a diferentes profissionais em 
busca de solução para cada sintoma que surge pode 
proporcionar experiências desagradáveis.
Tendo em vista essas experiências, foi implantado o 
Gerenciamento de Paciente Crônico (GEPAC), onde 
uma equipe médica cuida do paciente em todos os 
aspectos, com abordagem clínica geral, completa e 
com estreito relacionamento entre médicos, paciente e 
família. Essa equipe fará o gerenciamento da saúde do 
paciente, indicará a necessidade de um especialista e 
fará continuamente o acompanhamento ambulatorial.
O GEPAC - Gerenciamento de Paciente Crônico tem 
como objetivo assegurar a assistência prestada e o 
cuidado extra hospitalar de nossos beneficiários.


