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o encontro
da medicina
com a
conveniência.

o rio acaba de ganhar um novo centro médico, preparado

para receber clínicas e consultórios de variadas especialidades.

Um lugar único na Zona Sul, com diversas configurações

de áreas para locação, além de recepção e lounge. 

Um ambiente com mais de 2.500 m², pensado para oferecer

aos médicos e pacientes toda a estrutura, comodidade

e segurança de que precisam, dentro de um dos mais bem

localizados shoppings da Zona Sul.

Experimente a conveniência e a segurança do Shopping da Gávea, 

com a praticidade de reunir lojas, restaurantes, cinemas, teatros, 

academia de ginástica e estacionamento, em uma localização 

privilegiada.

Seja bem-vindo ao Centro Médico Shopping da Gávea.

agora, a medicina tem um novo ponto de referência na Zona Sul.



Ponto de referência para os cariocas há quarenta anos, a história

do Shopping da Gávea se confunde com a do próprio bairro. 

Um dos mais charmosos e valorizados bairros do Rio de Janeiro, a Gávea

é também a detentora do maior Índice de desenvolvimento Humano (idH) da cidade.

Um local de fácil acesso para quem vem da Zona Sul ou da Barra, de carro 

(estacionamento com 900 vagas) ou pela rede de transporte público, inclusive

metrô (futura estação na PUC-Rio).

A Gávea e o Shopping da Gávea dispõem de tranquilidade e praticidade

para se trabalhar e viver. Um bairro repleto de atrações culturais, recreativas e educativas,

como o Planetário, o Instituto Moreira Salles, o Jockey Club e o Parque da Cidade,

além da PUC-Rio, uma das melhores universidades do Brasil. 

Uma localiZação
à altUra

da medicina.
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Todos os meses, mais de 620 mil pessoas passam pelo Shopping da Gávea.

indicado para 
qUem qUer
maiS qUalidade 
e conveniência.
Juntamos, no coração da Zona Sul, o conforto de um shopping center 

e a praticidade de um centro médico. Médicos e pacientes terão 

toda a comodidade de um dos shoppings mais completos do rio.

4 salas de teatro

5 salas de cinema

3 pisos de estacionamento, 

com 900 vagas

33 restaurantes, cafés,

lanchonetes e sorveterias

250 lojas, dos mais

diversos segmentos

Academia

de última geração 2 parques infantis
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Um centro médico
do tamanHo
da SUa neceSSidade:
clÍnicaS oU conSUltórioS.
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Área total:
2.500 m2

Acesso:
2 elevadores, escadas rolantes e estacionamento

Infraestrutura:
Flexibilidade para receber suas instalações

Horário de funcionamento:
- Segunda a sexta: das 6h30 às 23h

- Sábados: das 10h às 23h

- domingos e feriados: das 12h às 21h

O AMBIEnTE IdEAl
para cUidar 

doS pacienteS 
Sem deScUidar 
doS médicoS.
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clÍnicaS com
infraeStrUtUra
moderna 
eStarão por aqUi.

EM BREvE, SERá vOCê.

Fundada em 1987, a ProEcho iniciou suas atividades com serviços 

de ecocardiografia no bairro de ipanema, no rio de Janeiro. 

Ao longo desses 28 anos, inaugurou outras 11 unidades no Grande Rio 

e ampliou o seu leque de serviços. Hoje oferece, entre outros exames, 

tomografia computadorizada e ressonância magnética. 

a proecho, uma das mais tradicionais e respeitadas empresas 

de diagnóstico por imagem do Rio de Janeiro, conta com uma equipe 

altamente especializada e estrutura moderna, que 

garantem segurança, confiança e qualidade nos seus serviços. 

diretor técnico: dr. Jaime portugal.

em 2015, um novo laboratório de análises clínicas se estabelece 

no rio de Janeiro: o lafe. nasce com 18 unidades, colhendo

uma média de 500.000 exames por mês, ocupando já o segundo lugar em 

exames realizados no estado do rio.

com unidades amplas e modernas, o lafe realiza todas

as modalidades de exames laboratoriais e oferece coleta domiciliar em todo o 

Rio e Grande Rio. Atualmente, as amostras coletadas são analisadas no núcleo 

técnico operacional (nto) do laboratório Sérgio franco. 

diretora técnica: dra. cláudia pires.
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venHa faZer parte
do centro médico

SHOPPInG dA GávEA:
o eSpaço qUe faltava

na Zona SUl.

Conheça os modelos de locação:

É indicado para médicos que preferem alugar consultórios de acordo com 
as suas necessidades.

Gerenciamos o seu consultório, otimizando seu tempo e cuidando de todos 
os detalhes para garantir a total qualidade no seu atendimento pessoal.

além do aluguel mensal tradicional, este modelo permite escolher os dias 
da semana e períodos do dia que melhor atendem à sua rotina de trabalho.

O pagamento é mensal, de acordo com o pacote de utilização contratado.

Locação tradicional: funcionamento das 8h às 20h30.
Locações por período: Manhã (8h - 14h) | Tarde (14h30 - 20h30). 
Escolha um ou mais dias da semana e o período que mais lhe convém.

MED CONSULT

amplas salas para você alugar e montar a sua clínica da maneira 
que sempre quis.

Grande flexibilidade para dividir os espaços em consultórios, salas 
de exames e de procedimentos e recepção exclusiva, atendendo 
exatamente às suas necessidades, no tamanho que você precisa. 

Prazo dos contratos de locação: 5 anos, para garantir a estabilidade 
do contrato e segurança na sua renovação.

MED CLINIC

Conheça mais sobre as modalidades de locação no site:

www.centromedicogavea.com.br 
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planta centro médico

conHeça 
aS opçõeS de plantaS 

do centro médico 
SHOPPInG dA GávEA.



4 Consultórios 

Sala 70 m2

3 Consultórios com Banheiros

Sala 70 m2

Estes modelos de plantas são apenas sugestões. O espaço poderá ser utilizado 
da maneira que você considerar melhor para a sua clínica ou consultório.

SUGESTãO  dE  PlAnTAS



Estes modelos de plantas são apenas sugestões. O espaço poderá ser utilizado 
da maneira que você considerar melhor para a sua clínica ou consultório.

SUGESTãO  dE  PlAnTAS

5 Consultórios

Sala 110 m2



4 Consultórios

Sala 110 m2

4 Consultórios com Banheiros

Sala 110 m2

Estes modelos de plantas são apenas sugestões. O espaço poderá ser utilizado 
da maneira que você considerar melhor para a sua clínica ou consultório.

SUGESTãO  dE  PlAnTAS



Consultório Completo

Sala 38 m2

Sugestão de Consultório Completo

Estes modelos de plantas são apenas sugestões. 
O espaço poderá ser utilizado da maneira que você 
considerar melhor para a sua clínica ou consultório.

SUGESTãO  dE  PlAnTA
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A Gulf Capital Partners é uma companhia de investimentos 

com 30 anos de experiência nos setores de Saúde, imobiliário 

residencial e comercial, Shopping centers, Hotelaria, varejo, 

Seguros e financeiro. 

Temos orgulho de apresentar o Centro Médico Shopping da Gávea, 

um empreendimento único na Zona Sul da cidade, que promove 

o encontro da medicina com a conveniência.

realiZação e locação:
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Rua Marquês de São Vicente, 52 / 5o Piso - Gávea - Rio de Janeiro - RJ


