


MISSÃO 

VISÃO

VALORES

QUEM SOMOS
O Instituto Med Life é uma Organização Social, sem fins lucrativos, 
com mais de 19 anos de atuação, que tem como principal objetivo 
ajudar o poder público e outras Instituições a oferecer aos cidadãos, 
serviços e produtos de altíssima qualidade, mas sempre visando à 
economicidade de recursos. 

Atuamos onde há maior necessidade no Sistema Único de Saúde, 
principalmente no auxílio aos municípios e estados na gestão de 
unidades de saúde. 

Somos aptos e qualificados a atender qualquer demanda que surja do 
Sistema Único de Saúde, seja em exames, atendimentos médicos de 
urgência e ambulatoriais, mutirões de saúde e outros.
 
Além disso, o Instituto possui capacitação técnica atestada para gerir 
unidades de saúde, sejam elas de baixa, média ou alta complexidade. 
Isso em todo o território brasileiro. 

A atuação do Instituto Med Life se dá por meio de contratos de 
gestão plenos ou compartilhados, assumindo assim toda ou parte da 
responsabilidade do fornecimento de determinado serviço. Tal oferta 
por parte da Organização Social colabora para que o serviço seja 
ofertado da melhor maneira possível.

Prestar serviço de qualidade e referência ao 
poder público e privado por promover saúde para 
todas as pessoas.

Ser destaque de gestão por qualificar profissionais e 
acarretar cases de sucesso em toda área administrativa 
e executiva.

Valorizar a qualidade, a responsabilidade, o 
profissionalismo, o respeito, as pessoas e os processos.
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 O Instituto Med Life realiza a gestão de hospitais de baixa, média e alta complexidade, além 
de outros modelos de unidades de saúde, como:

• Unidades Básicas de Saúde 
• Programas de Saúde da Família 
• Unidades de Pronto Atendimento (1, 2 e 3) 
• Hospitais (Baixa, Média e Alta 
Complexidade) 
• Centros de Atenção Psicossocial 
• Prontos-Socorros 
• SAMU 
• Transportes de Emergência 
• Gestão de Recursos Humanos de Saúde 
• Fornecimento de equipe médica qualificada 
• Farmácias 

• Gestão Farmacêutica 
• Parques tecnológicos 
• Laboratórios 
• Nutrição 
• Serviços Administrativos para Gestão 
Hospitalar 
• Telemedicina 
• Transparência Institucional e Prestação de 
Contas 
• Sistemas Assistenciais e de Avaliação

Trazemos resultados e 
soluções para as diversas 
áreas da saúde em que 
atuamos.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
• UPA Bom Jesus - Bragança Paulista /SP
• UPA Vila Davi - Bragança Paulista/ SP
• SAMU
• Hospital Municipal Fre Gabriel / MG

ATENÇÃO PRIMÁRIA
• 29 UBSs
• Estratégia Saúde da Família
• Ônibus da Saúde (Zona Rural) 

SANTA CASA 
• Prefeitura de Piracaia/ SP

HOSPITAL CRUZ AZUL DE SÃO PAULO
• Hospital Militar 

ATENÇÃO PRIMÁRIA E SAMU
• Prefeitura de Tuiuti/SP
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O Hospital Municipal Frei Gabriel é a principal estrutura hospitalar 
municipal de alta e média complexidade ambulatorial e Unidade de 
Terapia Intensiva e Semi- Intensiva na cidade de Frutal, Minas Gerais. 

O Hospital Municipal Frei Gabriel visa garantir condições seguras 
aos atendimentos de emergências e urgências clínicas com uma 
equipe capacitada. Atende a livre demanda e os casos regulados pelo 
município, bem como as especialidades de Oncologia, Cardiologia, 
Cirurgia Vascular, Cirurgia Geral, Dermatologia, Fonoaudiologia, 
Ginecologia e Obstetrícia, Nefrologia, Ortopedia, Pediatria, Pequenas 
Cirurgias Ambulatoriais, Pneumologista, Urologista, Angiologia.

PROJETO EM DESTAQUE
FRUTAL / MG
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A cada ano, o Hospital Municipal Frei Gabriel, comprometido com a 
melhoria contínua, aperfeiçoa a qualidade dos serviços prestados e 
amplia a preocupação com o cuidado ao paciente.

 A busca por constante inovação, progresso e compromisso 
fortalece nossas conquistas e isso se reflete em números.

Exames oferecidos: Raio-X, Tomografia 
Computadorizada, Ultrassom, Exames 
Laboratoriais, ECG – Eletrocardiograma, 
ECO - Ecocardiograma.
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UPA BOM JESUS - BRAGANÇA PAULISTA

UPA - UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO

O Instituto Med Life presta o serviço de 

administração das Unidades de Pronto Atendimento 

(UPAS) de Bragança Paulista, um serviço que compõe 

a rede de atenção às urgências, em conformidade 

com a lógica de acolhimento e classificação de risco, 

e tem funcionamento 24 horas em todos os dias da 

semana, incluindo feriados e pontos facultativos, 

garantindo o apoio técnico e logístico. Os serviços 

desenvolvidos na UPA são realizados por uma 

equipe assistencial multiprofissional capacitada para 

atender os quadros de saúde agudos e/ou crônicos, 

realizando o primeiro atendimento em urgências 

e emergências com o objetivo de estabilizar o 

paciente.
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Com gestão otimizada, a 
Med Life traz inúmeros 
benefícios, como aumento na 
capacidade dos atendimentos 
nas unidades, melhorias 
nos índices de qualidade 
dos atendimentos e 
economicidade dos recursos 
oferecidos.

UPA - BOM JESUS

UPA - VILA DAVI

Dados da Prefeitura de Bragança 
Paulista - Jan/2022
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Considerado por todos como um dos mais importantes 

benefícios já alcançados pela comunidade na área da 

saúde, o SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência – 192 completou, em fevereiro de 2022, 10 

anos de serviços prestados em Bragança Paulista e 

região, realizando diuturnamente atendimentos de 

urgência e emergência, evitando, na maioria das vezes, 

óbitos e sequelas permanentes das mais diversas. O 

SAMU 192 CGR Bragança, inaugurado em 2012, tem 

realizado centenas de atendimentos a pacientes de todas 

as idades e em casos diversos como clínico, traumático, 

obstétrico e até queimaduras. Com maior incidência 

em infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca 

congestiva, hipertensão arterial sistêmica, acidente 

vascular cerebral, o atendimento é realizado de forma 

indistinta e com maior rapidez.

Com ênfase na urgência e emergência, a Med Life fornece 

serviços de qualidade, seja em estruturas de saúde ou 

transportes (SAMU).
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Em 2022 o SAMU completou 
10 anos de serviços prestados 
em Bragança Paulista e região, 

realizando atendimentos de 
Urgência e Emergência.

Socorro 

Bragança
Paulista 

Pinhalzinho Pedra Bela 

Tuiuti

Vargem

Joanópolis 

Piracaia

Nazaré 
Paulista

Bom Jesus
dos Perdões

Atibaia

O SAMU Regional CGR Bragança recebeu a 

renovação da qualificação da Central de Regulação 

Médica e de mais cinco municípios pertencentes à 

Regional Bragança, sendo eles Bragança Paulista, 

Pedra Bela, Tuiuti, Pinhalzinho e Socorro, e está 

aguardando a publicação da qualificação em Diário 

Oficial dos municípios de Atibaia e Vargem. Os 

demais municípios, Nazaré Paulista, Bom Jesus dos 

Perdões, Piracaia e Joanópolis estão em processo de 

qualificação. 

Total de 260 funcionários 
diretos em toda regional.

Número de Atendimentos 

51.914
Atendimentos

26.469
 Atendimentos

2018

2012

O SAMU Regional CGR Bragança, 

realizou a renovação de sua frota quase 

que em sua totalidade. A cada ano vem 

aumentando seu número de atendimentos 

e a proximidade junto à comunidade. 

2 Unidades de Suporte Avançado.
13 Unidades de Suporte Básico. 
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A importante cidade de Ibiúna é localizada na 
região metropolitana de Sorocaba e possui 
mais de 80 mil habitantes. Uma cidade desse 
porte necessita de uma atenção primária 
forte e atuante. Por este motivo, o Instituto 
Med Life administra essa importante área da 
saúde municipal de maneira ativa, gerando 
resultados de curto, médio e longo prazo para 
a população. 

FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS: 
• Administrativo 
• Operacional 
• Médico

A Atenção Primária é um dos pilares do 
atendimento médico brasileiro. Com ela, 
é possível oferecer mais acesso aos níveis 
de atenção complexos e, assim, prevenir 
e tratar inúmeras doenças, promovendo 
mais bem-estar para toda a população.

Ou seja, em Ibiúna, o Instituto Med Life 
está fortalecendo o atendimento médico 
na atenção primária, evitando que muitos 
pacientes adultos, idosos e crianças 
desenvolvam doenças ou fiquem sem 
tratamento especializado, desafogando 
assim as internações e o atendimento de 
urgência e emergência da cidade.

ATENÇÃO PRIMÁRIA
IBIÚNA/SP

GESTÃO DE EQUIPES EXTERNAS DE VISITAÇÃO

GESTÃO DE MEDICAMENTOS
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A Med Life, em respeito à comunicação do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, já adota todas as medidas necessárias 
para atender a Lei de Transparência e de Acesso à Informação, 
possibilitando assim que todos possam ter acesso à Gestão Med 
Life. Em todos os contratos em que atua, a Med Life fornece 
um Portal de Transparência de fácil acesso e sempre disponível, 
onde todos podem consultar: Estatuto Social / Relação de 
Dirigentes / Balanços e Demonstrações Contábeis / Contratos 
/ Regulamentos de Compras / Regulamento de Contratação de 
Pessoal / Plano de Trabalho / Contrato de Gestão / Receitas / 
Relatórios de Despesas / Prestação de Contas Assistenciais / 
Relação de Cargos e Salários. Todas as unidades administradas 
pela Med Life mantêm suas informações disponíveis a todos.

TRANSPARÊNCIA

ANÁLISE DE GESTÃO

Prezando pelo bom acompanhamento da prestação de 
serviço na gestão, o Instituto Med Life disponibiliza nas 
unidades em que administra o que há de mais moderno na 
avaliação dos serviços prestados.
Implantamos um moderno sistema de avaliação em todas 
as áreas assistenciais, como: Recepção, consultórios 
médicos, Sala de Medicação, Triagem, Internação, 
entre outras. Implantamos totens de fácil acesso que 
possibilitam a todos os usuários avaliarem os serviços 
prestados na unidade administrada pela Med Life como 
Ótimo, Bom, Regular, Ruim ou Péssimo. Essas informações 
são transmitidas ao B.I (Business Intelligence) que 
disponibiliza relatórios analíticos que demonstram a boa 
eficácia da Gestão Med Life, além de facilitar ações a 
serem tomadas na busca pela excelência no atendimento.
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