
 

Grupo São Cristóvão Saúde inaugura centro de análises clínicas 

e anatomia patológica 
Em parceria com o grupo DASA, o Centro Laboratorial Américo Ventura oferece alta tecnologia 

em exames de diagnóstico  

 

Como parte da estratégia de 

expansão para o segundo 

semestre e a busca por 

oferecer sempre o melhor na 

área da saúde, o Grupo São 

Cristóvão inaugurou o novo 

Centro Laboratorial Américo 

Ventura (CLAV), no dia 26 de 

setembro.  

 

O CLAV funciona em parceria 

com a CientíficaLab, empresa 

do grupo DASA, considerada 

a maior companhia de 

Medicina Diagnóstica da 

América Latina, presente nos 

principais hospitais do país, sendo responsável por coletas em 600 unidades de 

atendimento e estas analisadas em 18 laboratórios centrais.   
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Fachada do Centro Laboratorial Américo Ventura - CLAV 



A cerimônia de inauguração 

contou com a presença de 

mais de 300 convidados, 

entre eles gestores, 

empresas parceiras, 

executivos da saúde e 

empresários da região. No 

ensejo, o Grupo São 

Cristóvão também divulgou 

a reforma do apartamento 06 da Maternidade, atendendo o layout de excelência que a 

Instituição vem adquirindo através do processo contínuo de expansão estrutural.  

O Centro Laboratorial Américo Ventura possui mais de 500m² e conta com recepção 

ampla e 18 boxes de coletas, sendo 5 deles infantil, aumentando em 120% a capacidade 

de atendimento em relação ao espaço anterior. Além disso, as salas de curva glicêmica e 

ginecológica expandiram suas estruturas. A fachada do prédio foi totalmente refeita e 

apresenta um atrium envidraçado em pé direito duplo, oferecendo mais amplitude ao 

local e revestido com película antitérmica, o que diminui a incidência solar. Já a 

decoração do ambiente transmite acolhimento, conforto e aconchego. Para a 

acessibilidade dos beneficiários foi instalado um novo elevador, atendendo os três 

andares do edifício.    

Ampla recepção 

Salas de coleta adulto e infantil 



Os serviços de análises clínicas 

oferecidos incluem: Anatomia 

Patológica, Biologia Molecular, 

Bioquímica, Citogenética, Citometria de 

Fluxo, Coagulação, Eletroforese, 

Hematologia, Imunohematologia, 

Imunologia, Micologia, Microbiologia, 

Parasitologia, Sorologia, Toxicologia, 

Urinálise, Hormonologia e Genética.  

 

De acordo com Ventura, no antigo espaço onde o laboratório se encontrava, serão feitos 

novos investimentos, a fim de ampliar os serviços clínicos aos beneficiários. 

“Utilizaremos as áreas até então ocupadas pelo laboratório e a fisioterapia para a futura 

ampliação e remodelagem dos setores de Colonoscopia e Endoscopia, permitindo, desta 

forma, a expansão física 

da área assistencial”. E 

completa “Estamos 

maximizando o espaço 

das nossas instalações, 

reformando e 

modernizando diversas 

alas. Para se ter ideia, 

foram investidos R$ 

1.700.000,00 no novo 

Centro Laboratorial, entre estrutura, tecnologia e equipamentos, e contratados 

profissionais altamente capacitados para anteder os 125 mil beneficiários do Plano de 

Saúde. Já adianto que até dezembro teremos mais novidades,” acrescenta Ventura.  

 

Na foto: Valdir Ventura, Leandro Dizotti, Paulete Ventura, Luiz Martinho, 

Benjamin Barreira, Carlos Neto e David Ferreira 

Reforma do apartamento 06 da Maternidade 



O Centro Laboratorial Américo Ventura 

- CLAV está localizado na Rua Terenas, 

236 – Mooca (em frente ao Pronto-

Socorro Geral). 

 

A Presidência deseja que esta matéria 

venha prestar informações aos seus 

beneficiários, colaboradores, corpo 

clínico e comunidade em geral. 

 

Confira as fotos da inauguração do Centro Laboratorial Américo Ventura - CLAV 

 

 

 

 

 

 

Ventura concede entrevista no CLAV 

https://www.saocristovao.com.br/grupo-sao-cristovao-saude-inaugura-centro-de-analises-clinicas-e-anatomia-patologica/

