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Nos hospitais e clínicas do 
Grupo Leforte, saúde na infân-
cia é um assunto sério. Por is-
so, as unidades com atendi-
mento pediátrico, presentes 
na capital e na região metro-
politana de São Paulo, ofere-
cem todo o necessário para o 
bem-estar da criança: atendi-
mento humanizado, infraestru-
tura completa, tecnologia de 
ponta e equipe multidisciplinar.

Entre as unidades, há am-
bulatório, para consultas com 
especialistas em todas as 

áreas pediátricas; pronto-so-
corro; andares exclusivos de 
internação que incluem UTI 
(Unidade de Tratamento Inten-
sivo) infantil e neonatal; centro 
cirúrgico; centro de vacinas; e 
centro de diagnósticos, para 
análises clínicas, patológicas e 
exames de imagem.

Contar com profissionais 
capacitados é essencial para 
garantir a assistência ao pa-
ciente de forma integral e mul-
tidisciplinar. Nas unidades com 
pediatria, eles estão prepara-

dos para  todos os níveis de 
complexidade do atendimen-
to clínico, desde urgências e 
emergências até a realização 
de procedimentos cirúrgicos, 
acompanhamento ambulato-
rial ou de especialidades, co-
mo Oncologia Infantil. 

E, além de médicos de to-
das as especialidades pediá-
tricas, a equipe ainda inclui 
psicólogos, fonoaudiólogos, 
nutricionistas, terapeutas e fi-
sioterapeutas – tudo voltado à 
criança.

SAÚDE. Com infraestrutura completa e tratamento 
humanizado, os hospitais e clínicas do Grupo 
Leforte oferecem tudo que a criança e os pais 
precisam para cuidar da saúde e do bem-estar

Desde quando o Grupo Le-
forte oferece atendimento 
pediátrico?
Na verdade, desde a sua 
inauguração, há dez anos, a 
unidade de internação e con-
sultórios no Morumbi conta 
com atendimento pediátrico. 
O mais recente é o servi-
ço na Liberdade, que optou 
por abrir a pediatria dois anos 
atrás. Há muitos hospitais fe-
chando suas unidades pediá-
tricas, apesar da demanda 
crescente em São Paulo. O 
Grupo Leforte, de modo con-
trário, está investindo nisso.
 
Como foi a implantação?
Nesses dois anos, aumenta-
mos os serviços prestados. 
Hoje, temos todas as subes-
pecialidades de pediatria. Se-

mana passada, inauguramos 
um andar exclusivo de con-
sultórios pediátricos na Liber-
dade. É tudo voltado para a 
criança, até a decoração. 

Por que é importante a pe-
diatria em hospitais?
A população pediátrica é to-
talmente diferente da popula-
ção adulta. O manuseio é di-
ferente, os funcionários, as 
especificações de material, 
é tudo específico. O ambien-
te é totalmente produzido pa-
ra a criança. Nas unidades 
hospitalares do Grupo Lefor-
te, a criança vai para o cen-
tro cirúrgico num carrinho elé-
trico, se divertindo. Isso traz 
um benefício enorme, porque 
normalmente ela já vai com 
medo, chorando.

Quais são os cuidados es-
peciais que as crianças re-
cebem no Leforte?
Principalmente a humaniza-
ção. São frequentes os esfor-
ços e as ações para manter 
a unidade mais alegre, mais 
descontraída, desde as rou-
pas da equipe até a decora-
ção do local, brinquedoteca. É 
tudo preparado para a crian-
ça se sentir em um ambiente 
mais próximo da sua realidade.

Como é a preparação dos 
profissionais da pediatria?
Tem um tratamento absolu-
tamente diferente. As crian-
ças são acometidas também 
de patologias graves. Não é 
necessário só conhecimen-
to técnico profundo na área, 
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mas existe um requisito fun-
damental, que é a cultura 
de humanização. Isso se dá 
com treinamento, com edu-
cação continuada.

Qual é o papel do médico 
pediatra?
Queria chamar atenção pa-
ra algo importante, de o pe-
diatra ser o foco de atenção 
e o direcionador. É muito co-
mum, por exemplo, a crian-
ça ser orientada na escola a 
ir ao fonoaudiólogo. E, às ve-
zes, os pais se sentem per-
didos. O que trabalhamos 
muito é o pediatra ser o con-
dutor. Ele é quem conhe-
ce o cenário macro da crian-
ça, direciona os pais e, mais 
que isso, tem as informações 
centralizadas.

Pediatria com

AS UNIDADES LEFORTE 
OFERECEM TODAS AS 
SUBESPECIALIDADES 
PEDIÁTRICAS, ENTRE ELAS:

• CARDIOLOGIA
• NEUROLOGIA
• ORTOPEDIA
• UROLOGIA
• PNEUMOLOGIA
• NEFROLOGIA
• GASTROENTEROLOGIA
• OTORRINOLARINGOLOGIA
• ENDOCRINOLOGIA
• NUTROLOGIA
• CLÍNICA GERAL
• ONCOLOGIA
• DERMATOLOGIA
• IMUNOLOGIA/ALERGOLOGIA

Unidades

Leforte para 
as crianças
Conheça as unidades 
e clínicas do Grupo 

Leforte que contam com 
atendimento pediátrico 

especializado:

Clínica e Diagnósticos 
Leforte Morumbi – rua 

dos Tres Irmãos, 62 
- Morumbi

Clínica e Diagnósticos  
Leforte Liberdade – rua 

da Glória, 676 - Liberdade

Clínica e Diagnósticos  
Christóvão da Gama – 
rua Guilherme Marconi, 

440 - Vila Assunção, Santo 
André

Clínica e Diagnósticos  
Leforte Alphaville – 

alameda Araguaia, 943 
- Barueri

Clínica e Diagnósticos  
Leforte Cotia – rua 

Topázio, 455 - Jardim 
Nomura, Cotia

Kids Leforte Santo 
Amaro – av. Washington 

Luís, 3.085 - Santo Amaro

__

Unidades hospitalares com 
pronto-socorro infantil:

Hospital Leforte 
Liberdade – rua Barão de 
Iguapé, 209 - Liberdade

Hospital Leforte Morumbi 
– rua dos Três Irmãos, 121 

- Morumbi

Hospital e Maternidade 
Christóvão da Gama – 
av. Dr Erasmo, 18 - Vila 
Assunção, Santo André

Diretor técnico dos hospitais
 Leforte Liberdade e Morumbi

Quarto de internação infantil do Leforte Morumbi Recepção da pediatria do Leforte Liberdade  Brinquedoteca da ala de internação das unidades
 Liberdade, Morumbi e HCMG, em Santo André

Consultórios pediátricos com ambientação 
Pronto-socorro infantil
 do Leforte Liberdade

Leitos de enfermaria da ala 
pediátrica do Leforte Liberdade
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