Experiência e Tecnologia de Ponta na Saúde Mental e Emocional
no Brasil há mais de 20 anos.

A ECARE
A ECARE é a maior rede de clínicas em psiquiatria e psicologia da América
Latina. Desde a sua fundação, em 1999, oferece atendimento médico e
psicológico humanizado e resolutivo.
Trazemos ao mercado uma abordagem pioneira em saúde mental através
do uso de ferramentas tecnológicas, inclusive telemedicina, para
processamento de dados e informações cientiﬁcamente embasadas.
Nossa busca é promover saúde mental e emocional para a sociedade,
atendendo também no ambiente empresarial com foco no retorno de
investimentos e prevenção da doença mental.
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A J O R N A DA D O
PAC I E N T E E CA R E

Nossa preocupação com a manutenção da saúde mental nos levou a
sistematizar a jornada do indivíduo, antes que o mesmo se torne um
paciente.
Nossas ferramentas de rastreamento de sintomas, psicoeducação digital e
orientações com rigor cientíﬁco contam, quando necessário, com a
retaguarda do atendimento
psiquiátrico e psicoterápico presencial e através da telemedicina.
Nossos protocolos clínicos e terapêuticos estão estruturados para
implantação de estratégias compostas por equipes colaborativas
multidisciplinares.

PA R C E R I AS E M T O D O
o m e r ca d o n ac i o n a l

No decorrer de sua trajetória a ECARE vem sempre investindo, através de
seu corpo médico e administrativo, visando estabelecer relacionamentos
positivos com todo o mercado de saúde, e ﬁrmando parcerias com as
principais operadoras e seguradoras nacionais.
Além do nosso compromisso com nossos parceiros, através do
investimento contínuo em tecnologia de ponta, consolidamos
relacionamentos de longo prazo que ratiﬁcam o mais elevado nível na
avaliação de qualidade de nossos serviços.

A ECare também é membro da Aliança para a Saúde
Populacional – ASAP, uma entidade sem ﬁns
econômicos que tem como meta estimular e promover
ações de Gestão de Saúde Populacional (GSP).

A proposta da ASAP é contribuir para a readequação do atual modelo,
centrado na doença e nos prestadores de serviços, para um modelo com
ênfase na promoção da saúde e da qualidade de vida, com um
acompanhamento direto e constante aos portadores de doenças
crônicas, envolvendo tecnologia e engajamento nos programas de GSP.

nossa equipe
t i m e d e e x e c u t i vo s

Nosso propósito e valorização de nossa equipe resultam em um grupo
executivo com larga experiência e foco nas necessidades do paciente.
Estes, e seus times, buscam continuamente o aperfeiçoamento e
melhores práticas médicas e de gestão.
Essa busca contribuiu para o elevado nível de satisfação de nossos
pacientes e clientes, bem como sustenta nossa posição de liderança e
crescimento.

pAULO
vAZ
SÓCIO
CEO

Paulo Vaz, formação executiva em multinacionais de grande porte,
foi sócio fundador da NewBD, empresa pioneira na análise de
dados públicos em saúde no Brasil. é sócio fundador e CEO da
Heads in Health, consultoria especializada em economia e
evidências de mundo real na saúde e sócio fundador e CEO da
Healthtec MyCare,life . Graduado em administração tem
especialização em Gestão Estratégica com uso da Informação

D r . Ed ua rd o
Ta n cre d i
SÓCIO
DIRETOR MÉDICO

Graduado em medicina pela PUC/SP (Faculdade de Medicina de
Sorocaba) e com Residência Médica em Psiquiatria no IAMSPE
(Hospital do Servidor Público Estadual de SP), tem mais de 25 anos
de experiência clínica e técnica em saúde mental no setor privado
(direção hospitalar e ambulatorial), no setor público(CAPS) e na
saúde suplementar (Grupo Amil). Dr. Eduardo é também membro
do comitê técnico da ASAP – entidade sem ﬁns econômicos que
tem como meta estimular e promover ações de Gestão de Saúde

K Ar in a S tryj er
DIRETORA
ECARE CORPORATE
E PERÍCIAS MÉDICAS
Karina é Psicóloga formada pela PUC/SP, MBA em recursos
humanos pela USP/FIA. Com experiência de mais de 15 anos no
mercado corporativo, desenvolvendo e implementando programas
de promoção de saúde e qualidade de vida. Possui especialização
Internacional pela American University/Washigton DC. e Nacional
em qualidade de vida no trabalho pela FEA/USP. É também
certiﬁcada no tema de saúde e produtividade pela Global Centre
for Healthy Workplaces e pelo CPQV (certiﬁcado proﬁssional em
qualidade de vida) pela ABQV. Karina já fez parte de comissões que
julgaram os prêmios pelo SESI e PNQV/ABQV, conceituadas
instituições que premiam empresas por suas iniciativas que

A N D REA
CAS TEL LI
DIRETORA
DE OPERAÇÕES

Enfermeira e mestre em Administração pela FEA/USP, com
experiência no mercado de saúde nas verticais de operadora,
hospital, gestão de saúde populacional, health analytics e home
care. Atuou em empresas líderes de mercado, como MAPFRE

D r . João
Chr i s top h
Be c ker
SÓCIO
DIRETOR CLÍNICO
Graduado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de
Santos com Residência Médica em Psiquiatria pela Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo (CAISM) e Título de Especialista em
Psiquiatria conferido pela ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria),
Dr. Becker tem mais de 22 anos de experiência clínica e direção
médica em saúde mental ambulatorial e hospitalar. Atual Diretor
Clínico das Unidades eCare Life Vila Mariana e Tatuapé em São
Paulo e eCare Life Recife e membro permanente do comitê técnico

D r . Do niz ete
A lv es
F ig ue ire d o
SÓCIO
DIRETOR CLÍNICO
Graduado em medicina pela Faculdade de Medicina do ABC com
Residência Médica em Psiquiatria no IAMSPE (Hospital do Servidor
Público Estadual de SP), Título de Especialista em Psiquiatria
conferido pela ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria) e
Especializado em Medicina Legal pelo Instituto Oscar Freire da
FMUSP e Medicina de Emergência e Urgência pela FMUSP, Dr.
Donizete tem mais de 25 anos de experiência clínica e direção
médica em saúde mental hospitalar e ambulatorial. Atual Diretor
Clínico das Unidades eCare Life Brooklin e Santa Cruz, Diretor da
eCare Perícias e membro permanente do comitê técnico do

Isa bel a
N as s if
DIRETORA
COMERCIAL

Proﬁssional com mais de 20 anos de experiência em áreas de
negócios da Saúde Suplementar, ocupando posições executivas em
empresas líderes no mercado nacional e internacional, bem como
na diretoria e conselho de associações do setor de Saúde
Suplementar e Recursos Humanos (ASAP – Aliança para a Saúde
Populacional) e ABPRH – (Associação Brasileira de Proﬁssionais de
Recursos Humanos). Master em Gestão Empresarial pela FGV –
Fundação Getúlio Vargas, Pedagoga e Consultora em Treinamento

P R IS CI L A
L ORE TT E
DIRETORA
FINANCEIRA
Proﬁssional com mais de 10 anos de experiência em renomadas
empresas nacionais e multinacionais, com início em empresa de
auditoria e consultoria Big 4, e amplo conhecimento nos assuntos
relacionados à tributação, ﬁnanças, contabilidade, planejamento
tributário e ﬁnanceiro, auditoria e treinamentos. Advogada com
segunda graduação em contabilidade, Master em Gestão e
Planejamento Tributário – TREVISAN e diversas especializações nas

J EM I MA
F RE I TAS
DIRETORA
DE RECURSOS
HUMANOS
Atuou em diferentes segmentos de mercado em empresas como
FESA, Itaú e Porto Seguro. Liderou times e projetos de talentos,
sucessão, performance, cultura, gestão da mudança, transformação
digital e atração & seleção. Formada em Administração pela FEI,
pós graduada em Gestão Empresarial na FGV, especialização em
Consultoria de Carreira pela FIA. É também certiﬁcada em Group
Coaching pela Erickson College e liderança facilitadora pela Adigo.

A n a C ri sti n a
A ma ral Ce n tron e
GERENTE
DE EXPANSÃO
Pós Graduada em Comunicação Empresarial pela ESPM e Gestão
de RH pela GV. Com experiência de mais de 30 anos em
planejamento estratégico, desenvolvimento de negócios e
lançamento de produtos/serviços nos segmento de franquia e
varejo.
Forte atuação em análise de mercados, Diagnóstico e avaliação da
franqueabilidade de marcas, Estruturação de redes de franquia e
varejo, Planejamento de expansão.

Th ai s So bh ie
N avar ro
d e S ou za
GERENTE TÉCNICA
PSICOLOGIA
Psicóloga, formada pela PUC-SP, com ampla experiência na área
clínica com atendimentos individuais e em grupos. Coach de Bem
Estar e Consteladora Familiar Sistêmica. Nos últimos 10 anos
atuando em gestão de saúde populacional e em programas de
gestão de saúde e bem-estar nas áreas de operações, treinamento

R egi n a
Car rei ra
GERENTE DE
PROJETOS

Proﬁssional com 15 anos de experiência no segmento da Saúde
atuando nas áreas de relacionamento, produtos e projetos.
Enfermeira com especialização em Gestão da Qualidade em Saúde,
Gerenciamento da Assistência e Gestão de Projetos. Atua como
PMO na eCare Group na gestão do portfólio de projetos e novos

O di m
P er arr o
EXECUTIVO
TI

Com 36 anos de experiência em gestão de TI, BI, Governança de
Dados em segmentos de Saúde, Agronegócios, Industria e
Telecom;
Destaque de 12 anos na posição de Head de Inteligência
Operacional e Consultor de TI em Saúde, em Hospitalar, Gestão
Saúde Populacional, Homecare e OMT.Em empresas como Hop.
São Cristóvão, Hosp. Voluntários, Qualicorp (BI), AxisMed, Grupo
Santa Celina e Sharecare;
Experiência na estruturação e implantação de Operation Data
Science, através da criação e gestão KPIs, modelagem e criação de
BI, e PCP, e implantação de ERPs (SAP®; Datasul-EMS®,
Protheus®, IFS®, TASY®, MV® e SalesForce®), e também
ferramentas de Call-Center (Vicidial® e Five9®).
Conhecimentos técnicos em Redes, BD, e-mails, Intranet/Internet,

Rua Vergueiro 2.253 - Cj 1017 - CEP 04459-290
Vila Mariana, São Paulo - SP
agendamento@clinicaecare.com.br
Telefone: (11) 5080-8908 | Whatsapp: (11) 95941-0771

