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Integrar tudo que o paciente precisa pa-
ra o diagnóstico e acompanhamento mé-
dico. Com esse objetivo, o Grupo Leforte 
inaugurou, em julho, a Clínica e Diagnósti-
cos Leforte Liberdade. A nova unidade reú-
ne em um só lugar consultas ambulatoriais 
de diversas especialidades, exames e até 
mesmo procedimentos cirúrgicos de me-
nor porte.

“Nós vimos uma necessidade de unifica-
ção de todos esses serviços, principalmente 
para a racionalização de tempo do cliente”, 
diz Mário Lúcio Baptista Filho, Diretor Técni-
co Médico das unidades Leforte Liberdade 
e Morumbi. “Sabemos quanto o fator tempo 

contribui no dia a dia das pessoas. Facilitar 
seu atendimento e concentrar todos os ser-
viços ambulatoriais em um só lugar facilita e 
muito a vida do paciente”, explica.

O Grupo Leforte levou a expertise de três 
unidades hospitalares e outras nove espe-
cializadas, na capital e na Grande São Pau-
lo, para o novo centro diagnóstico. A torre 
de cinco andares conta com serviços volta-
dos às áreas de cardiologia, saúde da mu-
lher, endoscopia, colonoscopia, pediatria, 
além de outras especialidades, como um 
centro de coluna e dor. Isso tudo com uma 
infraestrutura tecnológica completa para 
atender desde crianças a idosos.

NA LIBERDADE. Grupo Leforte inaugura unidade 
especializada em diagnóstico, oferecendo em um só 
lugar consultas, exames e pequenos procedimentos

Saúde
renovada

Levando em conta a importância de cuidar da saúde do coração e 
do sistema circulatório, a nova torre de atendimento no Leforte Li-
berdade oferece andar inteiro destinado à cardiologia.

“Temos os consultórios de cardiologia geral e núcleos dedicados 
ao tratamento de doenças específicas – cardiomiopatias, arritmias, 
valvulopatias. Isso faz com que o profissional mais especializado 
consiga levar ao paciente um tratamento atualizado, ou seja, mais 

de ponta”, explica Heron Rached (foto), Coordenador 
de Cardiologia do Grupo Leforte.

O andar tem infraestrutura para atender qualquer 
demanda na área, independentemente da complexi-
dade. E o paciente não precisa nem sair da unidade. 
“Desde o exame mais simples, como eletrocardiogra-

ma, até a ressonância magnética, passando pelo 
estudo eletrofisiológico do coração – todos es-

ses exames são ofertados”, conta Rached.
“Profissionais especializados; centro 

integrado, do qual o paciente não pre-
cisa sair; e um processo de gerencia-
mento de doenças. Esse é o grande 
diferencial”, resume.

De olho em doenças do trato digestivo, como o câncer colorretal, 
segundo que mais mata no país, de acordo com o Inca (Instituto 
Nacional de Câncer), a nova torre, na Liberdade, também conta 
com andar dedicado à endoscopia e colonoscopia.

“Todos os procedimentos que hoje são oferecidos no mun-
do, em termos de endoscopia e colonoscopia, estão disponíveis 
aqui”, conta Adriana Costa (foto), Chefe da Endoscopia da Clíni-

ca e Diagnósticos Leforte Liberdade.
Com equipe formada exclusivamente por espe-

cialistas credenciados pela Sociedade Brasileira 
de Endoscopia Digestiva, é possível realizar exa-
mes sem a necessidade de internação.

“O novo setor é ultramoderno, porque, além 
de ser equipado, ainda traz o diferencial de 

apartamentos para que o paciente faça 
exames e pequenos procedimentos den-
tro do próprio setor, como se fosse o 
apartamento do hospital”, diz. O pacien-
te faz a consulta, os exames e sai com 
o resultado no mesmo dia, entregue 
pelo mesmo médico do atendimento.
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Facilidade no 
agendamento
Nos hospitais e unidades 
especializadas do Grupo 

Leforte, o agendamento de 
consultas e exames pode 
ser realizado pela internet, 

em www.leforte.com.br/
agendamento, pelo app 
Hospital Leforte ou pelo 

Whatsapp, em 3345-2288.

Mário Lúcio 
Baptista Filho,
Diretor Técnico

Médico 
do Leforte

Liberdade e 
Morumbi

Inaugurada em julho, unidade oferece
diversas especialidades para

atendimento adulto e infantil, além de 
centros de referência

 e serviços de diagnóstico

Centro da Mulher
com mamografia
de última geração

Consultas ambulatoriais atendem
a todas as faixas etárias

Prédio tem andar inteiro
dedicado à pediatria
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