
Talvez possamos ajudar!

Você é um residente do 
Condado de Broward sem 

seguro de saúde que não pode 
pagar por assistência médica?

Ligue ou visite nossos consultórios médicos:

Terça 9:00am - 5:00pm

Quarta-feira 9:00am - 5:00pm

Quinta-feira 9:00am - 5:00pm

Sexta-feira 9:00am - 3:00pm

Sábado 8:00am - 2:00pm

Inscrição e qualificação 
exigida nomeação

Clinica Luz do Mundo
5333 N. Dixie Highway · Suite 201

Oakland Park, FL 33334
Phone: 954.563.9876

Fax: 954.563.3670

info@LightoftheWorldClinic.org
www.LightoftheWorldClinic.org

facebook.com/LightoftheWorldClinic

      Falamos Portugues e Espanhol

Obrigado aos nossos 
parceiros em saúde

211 Broward
AmeriCares
Atlantic Institute of Oriental Medicine – Acupuncture
Bank of America
BJ’s Foundation
Blue Foundation
Broward College
Broward County Medical Association
City of Coral Springs
City of Oakland Park
City of Pompano Beach
Community Foundation of Broward
CVS Health
Erwin & Elaine Vasquez Family Foundation
Florida Assoc. of Free & Charitable Clinics
Florida Atlantic University
Florida Department of Health in Broward County
Florida KidCare
Health Foundation of South Florida
Holy Cross Hospital
Iberia Bank
Lily Pharmaceutical
Martha Moore Foundation
Mental Health Association of Broward County
Nova Southeastern University
Novo Nordisk
Plantation Open MRI
Publix Supermarkets Charities
Salah Foundation
United Way of Broward County
University of Miami
Walgreens
The William R. Watts Foundation, Inc. 
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COMMERCIAL BOULEVARD

PUBLIX

*A Clínica Luz do Mundo não é uma clínica ambulante. Os 
candidatos devem se qualificar para consultas e serviços 
médicos gratuitos por meio de um processo de solicitação 
baseado exclusivamente na falta de seguro, requisitos 
residenciais e necessidades financeiras. Não há discriminação 
com base em raça, cor, religião, sexo, nacionalidade, idade, 
estado civil, afiliação política, status familiar, deficiência, 
orientação sexual ou qualidade ou expressão de gênero.



Como tudo começou?

Em 1989, o Dr. Erwin M. Vasquez e outros líderes comunitários 
perceberam que muitos moradores do condado de Broward 
não recebiam o tipo de assistência médica que necessitavam 
e desejavam porque não podiam pagar o tratamento ou seguro 
necessário para cobrir suas necessidades médicas.

Desta forma, iniciar uma clinica onde ninguem seria excluido 
por falta de recursos financeiros para pagar pelo tratamento 
medico adequado tornou-se sua missao. Portanto, a Clinica Luz 
do Mundo foi fundada.

Desde a sua inauguração, com a ajuda de centenas de médicos 
voluntários, especialistas e outros profissionais, a clínica ajudou 
mais de 250 mil pacientes que necessitam de cuidados, mas 
que não podem pagar, como VOCÊ.

Como nos financiamos?

Por sermos uma organização privada 501c3, contamos com 
a captação de recursos e na generosidade de doadores 
privados, fundações, corporações, cidades locais e pessoas 
que acreditam no trabalho que fazemos para nossos residentes 
em risco que precisam de nossos serviços, mas não podem 
pagar por cuidados de saude de qualidade.

Que tipos de serviços 
médicos estão disponíveis 

para eu receber?

Acupuntura
Exames de Volta às Aulas e Imunizações
Densidade óssea
Cardiologia
Educadora de Diabetes Certificada
Educação e Tratamento do Colesterol
Controle de DPOC / Asma
Dermatologia e Cirurgia Dermatologista
Bem-estar da família
Medicina Geral e Interna
Ginecologia
Teste de audição
Educação e Tratamento da Hipertensão
Doenças infecciosas
Serviços laboratoriais (taxa nominal)
Mamografia
Nefrologia
Nutrição e Alimentação Saudável
Oftalmologia / Rastreio da Visão
Serviços ortopédicos
ARNPs pediátricas
Podologia
Educação Preventiva
Outreach Serviço Social
Ultrassonografia / X-Ray / TC / Ressonância Magnética
Urologia

Por que eu deveria ir à Clinica em vez 
de apenas ir a uma sala de emergência 
local? 

Há casos em que você tem uma verdadeira emergência médica 
e você deve ligar para o 911 ou visitar um hospital local; mas 
para situações de saúde não emergenciais, você precisa da 
continuidade dos cuidados, tratamentos e acompanhamento 
que nossos profissionais médicos podem oferecer.

Por que um médico de E. R. não pode 
fornecer isso?

Os médicos do E.R. estão lá apenas para isso - emergências. 
Eles não oferecem a continuidade dos cuidados necessários 
para ajudar os pacientes a estabilizar o diabetes, a hipertensão 
ou outras doenças debilitantes. Podemos ajudar com problemas 
crônicos de saúde, exames de volta às aulas, resfriados ou 
apenas check-ups de rotina. Em suma, podemos ser o seu 
provedor de cuidados de saúde primários e dar-lhe os cuidados 
médicos de qualidade que você precisa em uma instalação 
médica culturalmente sensível, sem nenhum custo para você 
ou para os contribuintes. Deixe-nos cuidar de voce.

O que preciso fazer para me tornar um 
paciente na Clínica Luz do Mundo? 

Baixe nosso aplicativo de paciente em nosso site www.
LightoftheWorldClinic.org ou pare em nosso escritório para 
obter um formulario. Uma vez que sua inscrição esteja 
totalmente preenchida, enviada e aprovada, o Coordenador 
de Elegibilidade agendará sua consulta com um de nossos 
profissionais médicos.

Você pode ajudar com 
medicamentos prescritos também?

Dependendo da necessidade médica, podemos fornecer 
medicamentos prescritos ou trabalhar com empresas 
farmacêuticas para fornecer medicamentos de baixo custo 
ou sem custo, de acordo com cada caso, para nossos 
pacientes

Talvez possamos ajudar!
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