
  
——————————-CANDIDATURA DE AFILIAÇÃO CLINICA —-————————-

 

CATEGORIA CLÍNICA - AFILIAÇÃO 

INFORMAÇÕES PARA CADASTRO

Razão social da 
empresa

Data de 
Fundação

Nome Fantasia CNPJ

Endereço Matriz UF

Cidade CEP

Telefone Principal Ramal

Website
Email de 
contato 
principal

Redes Sociais 
corporativas

Facebook fan page Instagram
Youtube 

Representantes Legais da Empresa Perante ABRATUS

Nome (1)

Cargo CPF

Telefone 
Profissional Telefone Celular

Email

Nome (2)

Cargo CPF

Telefone 
Profissional

Telefone Celular

Email
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Por favo, descreva, insira links ou anexe documentos que incluam as informações que 
seguem para permitir melhor abordagem e tratamento adequado à imagem e de sua 
Clinica e seus dirigentes.  

-   Resumo histórico da Clinica; 

-   Especialidades Atendidas pela Clinica; 

- Procedimentos realizados na clinica; 

-   Número de leitos, quartos e apartamentos 

- Atendimento a Convênios: listagem de operadoras nacionais e internacionais 
atendidas e percentual de receita representada 

-  Número total de funcionários; 

-  Relação do Corpo Clínico; 

-  Lista completa das especialidades da Clínica com valor discriminados em dólares 
americanos; 

- Pesquisa e desenvolvimento: por favor, informe-nos sobre iniciativas e parcerias 
nacionais e internacionais científicas para evolução da medicina da qual seu corpo 
clínico organização participa.  

-  Capacidade de atendimento anual; 

-  Lista de origem dos pacientes estrangeiros atendidos (se houver); 

-  Possui serviço de Concierge? Caso positivo, por favor descreva as facilidades 
oferecidas em tal setor. 

-  Cópia comum de contrato social atualizado e alvará de funcionamento 
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-  Acreditações, Prêmios e destaques nacionais e internacionais - menção e cópias de 
certificados. 

-  Performance ou especialidade que gostaria de destacar entre suas especialidades 
durante as atividades ABRATUS.  

- Anexe, caso desejado, links ou copias de artigos e trabalhos científicos e sociais 
publicados nos últimos 3 anos. (2015-2018) 

- Sua organização está aberta a realização de mutirões de saúde voltados à população 
brasileira?  

Sim  

Não 

CONDIÇÕES DE ADESÃO  
1. O(a) proponente qualificado(a) vem manifestar sua intenção em aderir à 
Associação Brasileira de Turismo de Saúde - ABRATUS, responsabilizando-se 
pelas informações aqui prestadas. 
2. Este termo é um instrumento para manifestar a intenção da proponente. A 
associação será efetivada mediante aprovação cadastral. É necessário que a 
empresa possua CNPJ por mais de 1(um) ano.  
3. A submissão da presente proposta não constitui garantia de que a mesma 
será aceita pela ABRATUS.  

Após aprovação, a diretoria da ABRATUS enviará comunicado oficial e 
certificado de afiliação, acompanhado de boleto de contribuição anual. 

Local: __________________________ Data ___ / ___ / ____  

Nome e Assinatura: _________________________________  

Como enviar a proposta de adesão: 
Documento escaneado e enviado via email para join@abratus.org  
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Se desejar, enviar cópia impressa de sua candidatura incluindo este formulário 
para o endereço que segue: 

ABRATUS - Associação Brasileira de Turismo de Saúde 
Av. Paulista 2064, 14º andar, Bela Vista - São Paulo/ SP 

CNPJ 14.372.312/0001-16 

join@abratus.org 
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