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mpresa consagrada 
na área da saúde com 
foco em urgência e 
emergência, a Mas-
terMed amplia seus 

serviços para oferecer atendi-
mento móvel e residencial de 
forma humanizada com uma 
equipe multidisciplinar compos-
ta por médicos, técnicos de en-
fermagem e socorristas qualifi-
cados e tecnologia de ponta para 
promover o melhor atendimento 
para seus clientes.

A MasterMed atende pesso-
as físicas, empresas e hospitais 
em todo território nacional. Com 
o foco principal em salvar vidas, 
a empresa possui ambulân-

cias UTIs neo, infantil, adultos e 
ambulâncias de suporte básico 
(Norma NBR), preparadas para 
todo tipo de procedimento, seja 
para uma simples remoção ou 
um atendimento ou transporte 
de alta complexidade.

HUMANIZADO 
E CERTIFICADO

Seu diferencial de sucesso 
nesses cinco anos de ativida-
des é decorrente do bom serviço 
prestado de forma humanizada 
e com a preocupação de ter ór-
gãos certificadores e regulado-
res como o Conselho Federal de 
Medicina, Conselho Regional de 

medicina, Conselho Federal de 
Farmácia, Conselho Regional 
de Farmácia, Conselho Fede-
ral e Regional de Enfermagem, 
além da fiscalização da Vigilân-
cia Estadual e Municipal para 
que realmente seja executado 
um serviço de qualidade dentro 
dos protocolos, com a virtude de 
uma equipe técnica capacitada 
para o suporte das ambulâncias 
vistoriadas e equipadas de acor-
do com a lei.  

INFORME PUBLICITÁRIO

Atendimento médico móvel e domiciliar oferece conforto nos serviços aos conveniados 
com estrutura para atender em todo o território nacional

MASTERMED INOVA 
ATENDIMENTO

E

E X C E L Ê N C I A

EM BREVE
Para melhor atender e para 
a comodidade dos clientes, 
até 2020 um aplicativo 
será disponibilizado aos 
clientes da MasterMe, que 
poderão, assim, ter contato 
direto com médicos para 
tirar dúvidas e pedir 
orientações. A ferramenta 
estará alinhada ao 
Conselho Federal de 
Medicina.

MasterMed atende 24 horas com 
suporte para urgência e emergência

ERVIÇO

MASTERMED 
Av.Queiroz Filho, 1411
Vila Harmonia 
0800 945 0550
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A equipe é treinada 
para atender com toda 
estrutura e de forma 
humanizada

As ambulâncias 
são equipadas de 

acordo com a lei
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INFORME PUBLICITÁRIO

E X C E L Ê N C I A

Equipe MasterMed

Dr. Raphael Cardoso 
Jorge, médico 
responsável pela 
MasterMed
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Médico em casa  – Consulta em 
domicílio, proporcionando uma 
proximidade maior com o paciente

Home Care  – Serviços especia-
lizados e específicos para cada 
paciente em ambiente domiciliar

SOS Unimed  – A MasterMed é 
prestadora oficial do serviço SOS 
Unimed e fica à disposição dos 
usuários do plano de saúde para 
os serviços de ambulância e orien-
tação médica pelo Call Center

Atendimento Pré-hospitalar  – 
Atendimento de emergências em 
ambientes extra hospitalar
Transporte Intermunicipal – 
Equipes medicas buscam e levam 

pacientes para qualquer lugar do 
país para diversas finalidades, 
utilizando ambulâncias UTI e USB

Área Protegida  – Assegura 
atendimento de urgência/emer-
gência aos funcionários, visitantes, 
clientes e terceirizados de empre-
sas. O objetivo é a resolução ou a 
remoção do paciente para a rede 
hospitalar

Eventos  – Garante a saúde do 
público presente em qualquer 
evento, seja esportivo, musical, 
corporativo ou cultural que reúna 
um grande número de pessoas

Call Center Médico  – Atendi-
mento personalizado 24horas 

com um médico plantonista pelo 
0800 945 0550 durante 365 dias 
por ano

Orientação Médica por 
telefone (OMT) – É a disponi-
bilização do Call Center com um 
médico regulador que pode ser 
acessado através de qualquer 
lugar do Brasil. Ele orienta sem a 
necessidade do paciente ir até um 
pronto atendimento ou direciona 
o paciente para o profissional 
especializado, diminuindo assim 
tempo e custos

Transporte Aeromédico  – Com 
agilidade e profissionalismo, a 
MasterMed realiza o transporte 

aereomédico inter-hospitalar de 
pacientes e também transporte de 
órgãos e de tecidos com aeronaves 
adaptadas. É a única empresa 
brasileira com permissão homolo-
gada para operar internacional-
mente, com estrutura moderna de 
aeronaves

Atendimento pessoa Jurídica e 
Física  – Disponibiliza planos de 
urgência e emergência com men-
salidades acessíveis, individual 
ou familiar independente do seu 
plano de saúde

SERVIÇOS

A MasterMed tem 
estrutura moderna de 

transporte aéreo

Call Center na MasterMed 
trabalha 24horas com 

atendimento personalizado


