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Infraestrutura

In five towers in the heart of 
São Paulo the best assistance and 

permanent technological update

Sao Paulo, the pulsating metropolis in the heart of Brazil, 
welcomes people from all over the world seeking its 
advanced hospital infrastructure, on a par with major 
International medical centers. The Oswaldo Cruz German 
Hospital, located just a few meters from Avenida Paulista, 
landmark of the city, practices the best medicine with 
renowned professionals and teams of excellence in the 
areas of Cardiology, Orthopedics, Neurology, Oncology and 
Gastro-Intestinal Diseases.

Em cinco torres no coração de 
São Paulo, a melhor assistência 

e permanente atualização 
tecnológica

São Paulo, metrópole pulsante situada no coração do 
Brasil, recebe gente do mundo todo em busca de sua 
avançada infraestrutura hospitalar, comparável à dos 
principais centros médicos internacionais. O Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz, situado a poucos metros da avenida Paulista, 
cartão postal da cidade, pratica a melhor Medicina através de 
renomados profissionais e equipes de excelência em áreas 
como Cardiologia, Ortopedia, Neurologia, Oncologia e Doenças 
Digestivas.

Infrastructure



Calcada na tradição e no conhecimento, 
a Instituição atualiza permanentemente 
sua planta física e tecnológica e 
proporciona a seus profissionais de saúde e 
gestão o treinamento necessário para 
promover a melhor assistência do país. Em 
um complexo hospitalar de 96 mil m², cinco 
torres abrigam alta tecnologia e conforto 
em suas instalações, onde pacientes e 
familiares encontram um atendimento ágil 
e qualificado, realizado por profissionais 
altamente renomados em suas 
especialidades. Para ampliar as opções de 
atendimento a seus usuários, o Hospital 
disponibiliza também a Unidade Campo 
Belo, na Zona Sul da cidade, onde realiza 
consultas médicas com especialistas, 
check-ups personalizados, endoscopia e 
colonocospia, além de salas cirúrgicas Day 
Clinic.

Tudo alicerçado no Modelo Assistencial 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que prioriza o 
cuidado individualizado, integral e 
humanizado, baseado em evidências. Afinados 
à equipe médica, os profissionais de 
enfermagem, fisioterapia, nutrição e farmácia 
trabalham de forma integrada, construindo 
vínculos com o paciente e seus familiares.

Based upon tradition and knowledge, 
the Institution constantly updates its 
physical and technological facilities, 
while providing its health professionals 
and management with the latest training 
needed to ensure the best care in Brazil. 
In a hospital complex of 96,000 square 
meters, the five towers offer high-tech 
and comfort in the facilities, where 
patients and families find skilled and 
agile assistance carried out by highly 
experienced specialists. For added 
health care convenience to users, the 
Hospital also has the Campo Belo Unit, in 
the south of the city, where medical 
consultations with specialists, 
personalized check-ups, endoscopy and 
colonoscopy as well as Day Clinic 
operating rooms.

All is based upon the Oswaldo Cruz 
German Hospital Care Model, which 
prioritizes individual, integral and 
humanized care, based on evidence. In 
tune with the medical team,                    
nurse practitioners, physiotherapists, 
nutritionists and pharmaceutics work in 
an integrated way to build relationships 
with patients and their families.



Atentos às exigências da Joint Commission International, 
certificadora das melhores práticas de qualidade e segurança 
do paciente, atingimos com rigor o que há de mais eficaz em 
saúde. É a tradição de uma Instituição criada no final do 
século 19 por imigrantes de língua alemã aliada à visão de 
modernidade de seus atuais gestores – profissionais cientes 
da importância de conduzir um centro de alta complexidade 
que oferece serviços médicos de excelência com elevados 
padrões de exigência, ao mesmo tempo em que promove em 
alto nível o ensino, a pesquisa e a responsabilidade social.

In accordance with the requirements of the Joint 
Commission International, that grants Certification of the best 
quality practices and patient safety, we fully   achieve the top 
efficiency in healthcare. It is the tradition of an institution 
created in late 19th  century by German immigrants together 
with the breakthrough modern vision of its current 
management - professionals aware  of the importance of 
leading a  high complexity Center  that offers medical services of 
excellence  with high standards  of experience,  while promoting 
high level  teaching, research and  social responsibility.
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Centro Cirúrgico,
o mais avançado do país

Alta Complexidade

Com nove salas cirúrgicas de última geração, uma delas em 3D,o 
novo Centro Cirúrgico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz conta 
agora com salas de dimensões entre 34 e 62 m², equipadas com 
o que há de mais avançado no mundo. Com iluminação em LED 
para facilitar a leitura do ambiente com a variação de cores e 
fluxo de ar misto que permite ao cirurgião melhor 
posicionamento do paciente e da equipe em sala, as novas 
instalações inovam em segurança, precisão e qualidade dos 
procedimentos, além de trazer conforto às equipes cirúrgicas.

Os pacientes também são beneficiados com o uso da 
robótica nas cirurgias. Comandada por exímios cirurgiões, 
essa tecnolog ia  traz  avanços e  reduz o  tempo de 
internação, o risco de infecção, a perda de sangue e a 
dosagem medicamentosa no pós-operatório. A técnica é

Surgery Center,

the most advanced in the country

With nine state of the art operating rooms, one in 3D, the 
new Surgery Center of Oswaldo Cruz German Hospital now 
has rooms ranging from 34 to 62 m², set up with the most 
up to date equipment in the world. With LED  lighting  to 
facilitate  reading of the environment with varying colors 
and mixed airflow allowing the surgeon  to better position 
the patient and the team, these new facilities innovate in 
safety, accuracy and quality of the procedures, as well as 
improving the surgery team’s comfort.

Patients are also benefited by the use of robotics     in 
surgery. In the hands of skilled surgeons, this technology 
offers the latest approaches and reduces the length of 
hospital stay, risk of infection, blood loss and drug dosing 
at  postoperative.  The  technique  is  recommended  for

High Complexity



indicada para procedimentos como a remoção total ou 
parcial da próstata, cirurgias renais, bariátricas e do 
útero, além do tratamento da apneia do sono. Experiente, 
a equipe de cirurgiões do Hospital já possui uma das maiores 
casuísticas do país em cirurgia robótica.

UTI de última geração
Também a nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) conta 
agora com 44 leitos e sistema de vigilância ininterrupta, que 
garante atendimento imediato de intercorrências com os 
pacientes. A equipe é multidisciplinar, formada por médicos, 
enfermeiros e fisioterapeutas especializados na área, os 
chamados intensivistas. 

procedures such as complete or partial prostate removal,
kidney, bariatric and womb surgeries in addition to the 
treatment of sleep apnea. The Hospital’s highly experienced 
team of surgeons currently has one of the largest casuistry 
of robotic surgery in the country.

State of the Art ICU
Also the new Intensive Care Unit (ICU) now has 44 beds and 
an uninterrupted surveillance system which ensures 
immediate care in case of patients with complications. The 
team is multidisciplinary, comprised of specialized physicians, 
nurses and physiotherapists, the so-called intensivists.
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To strengthen its structure in the treatment of early 
stage breast cancer, the Oswaldo Cruz German Hospital 
has acquired the Intrabeam – state of the art equipment, 
the first in operation in Sao Paulo. Used for single dose 
intra-operative radiation in cases of breast cancer, it 
eliminates the need for the patients return for many 
additional beaming of conventional radiotherapy. Another 
important difference is that, by using direct irradiation on 
the former tumor site, organs such as heart, lungs and 
skin are not affected by radiation.

The newly acquired Curve Neuronavigator, 
equipment with the most advanced technology for 
brain interventions, allows the surgeon to accurately 
define interventions that will be made even before the

Para reforçar sua estrutura no tratamento do câncer de 
mama em fase inicial, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz 
adquiriu o Intrabeam – equipamento de última geração que 
é o primeiro em operação em São Paulo. Usado para 
irradiação em dose única no mesmo momento da cirurgia de 
câncer de mama, elimina a necessidade de retorno da 
paciente para as dezenas de aplicações da radioterapia 
convencional. Outro diferencial importante é que, com a 
irradiação especificamente na região onde havia tumor, 
evita-se que órgãos como coração, pulmões e pele sejam 
afetados pela radiação. 
 Já o recém-adquirido Neuronavegador Curve, 
equipamento com a mais avançada tecnologia para 
intervenções no cérebro, permite que o cirurgião defina com



Tecnologia 

Inovações na cirurgia de Mama, 
Cérebro e Coluna: uma nova 

etapa no cuidado à saúde

Innovations in Breast Surgery

Brain and Spine: a new

stage in health care

first incision, besides allowing overlapping views of the
tisues, thereby minimizing injury to healthy 
structures.

Another major breakthrough for brain and spine 
surgery is the new Pentero Microscope, which has just 
been acquired. This high precision instrument  permits, 
for example,  to distinguish with high definition and 
brightness lenses, the normal from   the tumor tissues, 
which makes the intervention safer and increases the 
survival rate. In addition, it enhances treatment 
efficiency for aneurysms, among other applications.

These are some of the technological innovations 
that encompass the new stage in the healthcare of our 
patients. 

precisão as intervenções que fará antes mesmo da primeira 
incisão, além de possibilitar visualizações sobrepostas dos 
tecidos, o que ajuda a minimizar lesões nas estruturas 
saudáveis. 

Outro grande avanço para a cirurgia de cérebro e coluna 
é o novo Microscópio Pentero, que acaba de ser adquirido. De 
alta precisão, permite por exemplo diferenciar, com lentes de 
alta definição e luminosidade, os tecidos normais dos 
tumorais, o que torna a intervenção muito mais segura e 
aumenta a possibilidade de sobrevida. Também traz maior 
eficiência ao tratamento de aneurismas, entre outras 
aplicações. 

Estas são algumas das inovações tecnológicas que representam 
uma nova etapa no cuidado à saúde dos nossos pacientes.

Technology



Serviço Premium

State of the art technology 

and exclusive benefits 

Conceived following the concepts of 
luxury hospital catering the Premium 
segment offers access to exclusive 
services. A skilled team of concierges 
trained to meet the most diverse 
requirements, facilitates access to those 
responsible for the interface with 
physician and services such as the 
scheduling of tests and various 
procedures, providing convenience to 
patients and family members.

Total privacy since the arrival with 
hospital admission held by private access 
and direct entry to the apartment, of 
modern and comfortable architecture. 
Facilities, shared by companions, offer 
services such as the organization and 
opening  of luggage, subscription of a 
Brazilian  and international newspaper, 
exclusive coffee machine and access to 
the lineup of movies and cable TV. 
Patients and families can control 
electronic devices and items such as 
lighting, blinds, air conditioning and TV.

Sophisticated cuisine and variety of 
combinations, meals are prepared under 
the supervision of renowned chef and has 
the exclusive waiter service, one more of 
the services available in this segment.

Tecnologia de ponta
e benefícios exclusivos

Inspirado no conceito de hotelaria 
hospitalar de luxo, o segmento Premium 
oferece acesso a serviços exclusivos. Uma 
equipe qualificada de concierges, treinados 
para atender às mais diversas exigências, 
permite acessar os responsáveis pela 
interface com médicos e serviços como o 
agendamento de exames e procedimentos 
diversos, garantindo comodidade ao 
paciente e familiares.

Total discrição desde a chegada, com 
internação realizada por acesso privativo e 
ingresso direto aos apartamentos, de 
arquitetura moderna e aconchegante.       
As insta lações ,  compart i lhadas  por  
acompanhantes, oferecem serviços como a 
organização e abertura de mala, assinatura  
de  um  jornal  nacional  e  um  internacional, 
máquina exclusiva de café e acesso à 
programação de filmes e TV a cabo. 
Pacientes e familiares podem controlar 
eletronicamente aparelhos e itens como 
iluminação, persianas, ar condicionado e TV.

De culinária sofisticada e variedade 
de combinações, as refeições são 
elaboradas sob supervisão de renomado 
chef e conta com o atendimento de 
garçom exclusivo, mais um dos serviços 
disponíveis neste segmento. 

Premium Service







Assistência Integral à Saúde

Um modelo assistencial que é 
referência para a rede hospitalar 

de todo o país

A care model that is a reference for 
the hospital network of 

the entire country 

Provide the best assistance is the main 
objectives of healthcare professionals that 
make this one of the foremost hospitals in 
Brazil.

This is why we are involved with the 
welfare of each patient and provide 
comprehensive care to those who have 
entrusted our team with the confidence of 
their lives. Here, the patient is taken care for 
to the smallest detail.

With this strong determination, integrated 
with clinical staff and interdisciplinary approach, 
nurses, physiotherapists, nutritionists and 
pharmacists of the highest qualification 
dedicate themselves to the patient to ensure, 
that he and his family have the comfort and 
safety since the monitoring during the 
diagnostic process through the performance 
of high complexity procedures.

It is this dedication and attention without 
comparisons, which is the trademark of 
Oswaldo Cruz German Hospital that makes 
the institution a model of care for hospitals 
of the country.

Prestar a melhor assistência é o principal 
objetivo dos profissionais da saúde que 
fazem deste um dos principais hospitais do 
Brasil. 

Por isso nos preocupamos com o 
bem-estar de cada paciente e prestamos 
assistência integral àqueles que depositam 
em nossa equipe a confiança de suas vidas. 
Aqui, o paciente é cuidado nos mínimos 
detalhes.

Com essa determinação, integrados ao 
corpo clínico e com atuação interdisciplinar, 
enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas 
e farmacêuticos da mais alta qualificação 
voltam-se ao paciente para trazer, a ele e a 
seus familiares, conforto e segurança 
desde o acompanhamento nos processos 
diagnósticos até a realização de 
procedimentos de alta complexidade.

É essa dedicação e atenção sem 
comparações, marca registrada do Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz, que fazem da 
instituição um modelo de assistência para 
hospitais de todo o país.

Comprehensive Assistance to Health 



COMPLEXO HOSPITALAR
HOSPITAL COMPLEX

Rua 13 de maio, 1815  

São Paulo (SP) – Brasil

Tel.: 55 11 3549-0000

UNIDADE CAMPO BELO
CAMPO BELO UNIT

Av. Vereador José Diniz, 3.457 – Campo Belo 

 São Paulo (SP) – Brasil

Tel.: 55 11 2344-2700

www.hospitalalemao.org.br
Organization Accredited

by Joint Comission International  HospitalAlemaoOswaldoCruz

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz em números
The Oswaldo Cruz German Hospital in numbers

306 leitos e 44 de UTI
306 beds, 44 ICU

22 salas cirúrgicas 
22 operating rooms 

Complexo hospitalar de 96 mil m², 
com cinco torres
Hospital complex of 96 thousand 
square meters, with five towers

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mais de 22 mil internações
More than 22, 000 hospital 
admissions

Mais de 28 mil procedimentos 
cirúrgicos
More than 28,000 surgical 
procedures

Mais de 77 mil consultas no 
Pronto Atendimento
More than 77,000 consultations in 
the Emergency Department

Mais de 240 mil exames 
diagnósticos por imagem
More than 240,000 diagnostic 
imaging tests

Mais de 2.400 colaboradores
More than 2,400 collaborators

Mais de 3.800 médicos ativos
More than 3,800 active physicians

DADOS DE 2016
2016 DATA


