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CONSULTAS

No dia da consulta com o Dr. Sérgio Marcussi, traga seus exames laboratoriais 
- se realizados, no máximo, 60 dias antes da consulta agendada.

MÉTODO DE ATENDIMENTO

O tempo estimado para execução dos protocolos de atendimento da Clínica
Saúde e Vida pela equipe multidisciplinar é de 2 horas.
Serão efetuados os seguintes procedimentos:
- Cadastro
- Bioimpedância (composição corporal).
- Avaliação/consulta nutricional 
- Avaliação com núcleo de estética

PAGAMENTO

Cartões de débito / crédito e dinheiro
(dependendo do protocolo parcelamos no cartão).

CANCELAMENTO

Em caso de desistência, solicitamos que entre em contato com antecedência
de 48 horas, pois temos uma grande lista de espera aguardando encaixe.

REMARCAÇÃO

Em caso de falta, a remarcação somente será realizada de acordo com a
disponibilidade da agenda - que normalmente ocorre de 30 a 60 dias.
A reincidência da remarcação só será possível após o pagamento da
consulta médica antecipada.
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CASOS EXCEPCIONAIS

Casos previamente autorizados pelo Dr. Sérgio poderão consultar sem os
exames laboratoriais. Esta conduta visa priorizar a prescrição médica,
porém após a consulta será programada a avaliação dos exames.

VALORES DE CONSULTA MÉDICA 

Esportiva------------------------------------------------  R$550,00
Emagrecimento------------------------------------------  R$400,00
Hormonal------------------------------------------------  R$400,00
Dermatológica-------------------------------------------  R$400,00

- Existem protocolos que serão apresentados em consulta pela equipe
multidisciplinar e pelo Dr. Sérgio que podem variar de R$680,00 a R$3.000,00.

VALORES DE CONSULTA NUTRICIONAL

Funcional------------------------------------------------  R$250,00
Esportiva------------------------------------------------  R$300,00

AGENDAMENTO DE CONSULTAS

Telefone: 31 3221-1717 / 31 99208-7475
Whatsapp: 31 99208-7475
E-mail: contatosergiomarcussi@gmail.com

SUGESTÕES/RECLAMAÇÕES/ELOGIOS

A equipe multidisciplinar busca aperfeiçoamento contínuo e contamos
com o feedback dos pacientes parceiros. Enviem-nos sugestões para
melhoria, elogios e críticas construtivas pelo e-mail!

ATENDIMENTO

Horário de atendimento de segunda a sexta, das 9h às 17h.
Rua Pernambuco, 1002 sala 802 - Savassi - Belo Horizonte



Dr Sérgio Marcussi 
CRM-SP: 166704
CRM-MG: 26126
Ginecologista / Nutrólogo

sergiomarcussidr

@sergiomarcussi

drsergiomarcussi1

DIA ANTERIOR AO EXAME

- Não realizar exercício físico intenso
- Não utilizar sauna
- Não ingerir bebida alcoólica e alimentos, bebidas ou suplementos ricos
em cafeína, como café, chá, chocolate, gengibre ou similares.

DIA DO EXAME

- Não realizar exercício físico intenso
- Não utilizar sauna
- Não ingerir bebida alcoólica e alimentos, bebidas ou suplementos ricos
   em cafeína, como café, chá, chocolate, gengibre ou similares.
- Não ingerir líquido até 2 horas antes do exame.
- Trazer roupas de ginástica, leves e confortáveis.
- Informar ao avaliador caso esteja com febre 

EVITAR REALIZAR O EXAME DE BIOIMPEDÂNCIA

Indivíduos que possuam marca-passo ou qualquer dispositivo eletrônico
no corpo que dê suporte a vida.

PREPARO PARA EXAMES – BIOIMPEDÂNCIA 

Procedimentos para os testes de avaliação física / teste de bioimpedância
Para maior fidedignidade dos parâmetros coletados no Teste de
Bioimpedância e na avaliação física, é recomendado ao paciente:



Dr. Sérgio Marcussi.

Belo Horizonte
Rua Pernambuco, 1.002 - 8º andar 
Praça da Savassi - Belo Horizonte
(31) 3221-1717 - (31) 99208-7475 

São Paulo
Rua Vergueiro, 2253 - conj. 218
Vila Mariana - São Paulo
(11) 5081-5806


