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UNIMED
PORTO ALEGRE
ABRE NOVA
UNIDADE NA 
CAPITAL

O LOCAL OFERECE 
ESTRUTURA DE 
SAÚDE INÉDITA. 
A NOVA UNIDADE 
DO LABORATÓRIO, 
LOCALIZADO 
NA AVENIDA 
CARLOS GOMES, 
ALIA INOVAÇÃO, 
TECNOLOGIA E SAÚDE

A Unimed Porto Alegre 
lançou na capital gaúcha 
uma novidade: a Unidade 
Carlos Gomes do Laboratório 
Unimed. O espaço abriga 
um conjunto de serviços 
que inclui atendimento 
para coleta de exames 
laboratoriais, incluindo 
exames ginecológicos, 
teste do pezinho, exames 
genéticos e de biologia 
molecular, além de exames 
ecográficos, clínica de 
vacinas. A unidade possui 
estacionamento e funciona 
das 7h às 19h, de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 13h aos 
sábados e domingos.  

 Para o presidente do 
Conselho de Administração 
da Unimed Porto Alegre, 
Flávio da Costa Vieira, essa 
unidade do laboratório é a 
materialização do cuidado 
aliado à inovação. “No setor 
de saúde, a tecnologia chega 
para auxiliar na busca de 
uma melhor qualidade de 
vida e precisa caminhar 
junto com o contexto 
de vida das pessoas e 
com o conhecimento e 
especialidade dos médicos”, 
afirma. Acreditar que a 
tecnologia é um meio, 
e não um fim, também 
é um dos conceitos da 
Unidade Unimed da Carlos 
Gomes, segundo o diretor 
de Recursos e Serviços 
Próprios, Gustavo Adolpho 
Moreira Faulhaber. “A 
Unimed Porto Alegre 
desenvolveu a nova unidade 
sob o conceito da união dos 
olhares humanizados e 
tecnológicos para oferecer 
às pessoas um futuro mais 
saudável e confortável. Logo 

REVISTA VAREJO METROPOLITANO
JULHO DE 2019

*Exames com a tecnologia 4D 
não são cobertos pelos planos de 
saúde.

estenderemos a tecnologia 
entregue nessa unidade 
a outras unidades do 
laboratório”, complementa.

 Entre os diferenciais 
estão o check-in online, o 
autoatendimento, o preparo 
de exames personalizado, a 
realidade virtual e a coleta 
especializada para pediatria. 
A estrutura ainda oferece 
sala especial para coletas 
com maior permanência e 
uma base do SOS Unimed 
para atendimentos pré-
hospitalares.

 
ESPAÇO INFANTIL
Além dos óculos 3D, o 

público infantil também 
terá espaço especial na nova 
unidade do laboratório. 
O local é equipado com 
brinquedos educativos e 
jogos digitais interativos.

 
ÓCULOS 3D PARA 

EXAMES PEDIÁTRICOS
Para o público infantil, 

óculos 3D são utilizados 
antes das coletas 
laboratoriais e na aplicação 
de vacinas, para minimizar 
o desconforto. Eles são 
convidados a assistir 
a filmes com diversos 
temas e que dispertam a 

imaginação. Essa tecnologia 
pode ser encontrada ainda 
na Unimed Zona Sul, no 
Shopping Total e na unidade 
de Canoas.

 
COLETAS DE EXAMES

Espaço para coletas 
de longa permanência e 
especial atenção às coletas 
pediátricas. Por meio do site 
e aplicativo Unimed Porto 
Alegre, é possível realizar 
ainda um pré-cadastro 
para exames laboratoriais, 
pelo qual o cliente recebe 
as instruções de preparo e 
um QR code para agilizar 
seu atendimento. No 
dia marcado, é preciso 
apenas fazer o check-
in nos terminais de 
autoatendimento.

 
CLÍNICA DE VACINAS

Mais de 20 tipos de 

vacinas estão disponíveis 
para todas as idades. O 
atendimento será voltado 
ao público em geral e aos 
clientes Unimed, que têm 
condições especiais. Esse 
serviço é disponível no 
turno da tarde.

 
Exame de imagem

A nova unidade oferece 
exames ecográficos: 
ecografia geral, gineco-
obstétrica, ecocardiografia 
fetal, pediátrica e adulta, 
incluindo a tecnologia 4D*.

 
COOPERADOS UNIMED 

PORTO ALEGRE
O médico cooperado 

também ganhou atenção 
especial. A unidade conta 
com espaço exclusivo para 
cooperados que também são 
clientes Unimed e chegam 
ao local para a realização de 
atendimentos. 

 
SOS UNIMED

Em função da excelente 
localização, virou ponto 
estratégico para saída 
de ambulâncias do SOS 
Unimed. A unidade abriga 
uma base do serviço de 
atendimento pré-hospitalar.
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87% 
APROVARAM

A pesquisa de satisfa-
ção realizada durante 
o evento mostrou que 
97% das pessoas que 
estiveram na FBV 
consideram o evento 
importante para o de-
senvolvimento do setor 
e 98% afirmaram que 
retornarão na próxi-
ma edição. Já entre os 
congressistas, a satis-
fação teve nota média 
de 9, com 98% deles 
considerando a Feira 
importante para o cres-
cimento do setor e 99% 
afirmando que retorna-
riam para compartilhar 
conhecimento com os 
visitantes. 
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Ter um plano do CCG é estar próximo de uma vida mais saudável,
na  qual você conta com:

// PLANOS COMPLETOS PARA VOCÊ, SUA FAMÍLIA E SUA EMPRESA

// REDE DE ATENDIMENTO PRÓPRIA E AMPLA REDE CREDENCIADA

// 27 ANOS DE TRADIÇÃO

// COBERTURAS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS

(51) 3287-9220 | centroclinicogaucho.com.br 
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