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A EMPRESA
Fundado em 2015, o Health Center Lab é um laboratório boutique inovador, criado com o intuito
de oferecer um serviço completamente exclusivo, que prioriza agilidade e facilidade, sem perder
a alta qualidade do atendimento e exames.

+ 5 milhões
Exames 

Realizados
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UNIDADES DE ATENDIMENTO

RIO DE JANEIRO
Unidades de atendimento em 
clínicas parceiras

SÃO PAULO 
Sede + Unidades de atendimento em 
clínicas parceiras

+ DE 50 
UNIDADES 
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COLETA DOMICILIAR
No conforto da residência dos clientes, seguindo todas 

as normas de segurança
 Segunda a Sexta - 24 horas

 Sábado até às 12h

SEDE
Avenida Ibirapuera, 2315 - 8º andar – Moema - São Paulo / SP

 Segunda a Sexta das 07h às 21h
 Sábado das 08h às 12h

POSTOS DE COLETA
Clínicas que possuem unidades de atendimento do HCL

 Conforme horário da clínica

APOIO
Análises dos exames + infraestrutura 

para a coleta + logística
 Conforme horário da clínica

NOSSOS PRODUTOS
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 Contamos com um rol de mais de 5 mil exames

 Tecnologia de ponta que garante maior precisão nos resultados dos
exames de análises clínicas

 Localização: Avenida Santo Amaro, 3432 – Brooklin – São Paulo/SP

NÚCLEO TÉCNICO
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COLETA DOMICILIAR

 Serviço diferenciado e personalizado

 Atendimento 24 horas

 Coleta de exame no conforto do trabalho ou residência

COMO FUNCIONA?

A clínica ou o paciente entra

em contato com a nossa

central de atendimento

para dar entrada no processo

de agendamento da coleta

domiciliar

Após o agendamento, nossa

equipe vai até o local

escolhido pelo cliente e

realiza a coleta
Até 2h Até 24h 



CO
N

FI
D

EN
CI

AL
CO

N
FI

D
EN

CI
AL

EXAMES

Análises Clínicas
 Sorologia
 Bioquímica
 Hormônios
 Biologia Molecular
 Urina

Ginecológico
 Citologia cérvico vaginal em meio líquido
 Cultura secreção vaginal, bacterioscopia 

secreção vaginal e antibiograma 
 Pesquisa de fungos secreção vaginal 
 Swab vaginal para pesquisa de streptococos 

beta hemolítico do grupo B
 Pesquisa de outros agentes (2, 4 ou 7) por PCR: 

Mycoplasma Genitalium, Mycoplasma Hominis, 
Neisseiria Gonorrhoeae, Trichomonas Vaginalis, 
Ureaplasma Parvun e Ureaplasma Urealyticum, 
Chlamydia Trachomatis

 HPV em colo, vagina e vulva (alto e baixo risco) 
por PCR

Imagem
 Ultrassom geral
 Cardiologia
 Medicina fetal

Genética e 
Metabolismo

 GI - MAP
 Mycotoxin Urine Test
 Genomind
 Mynutrigenesis
 Testes de sensibilidade 

alimentar
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RESULTADOS DE EXAMES

 De 24 a 48 horas para exames de baixa complexidade

 O resultado fica disponível no site do HCL para o médico solicitante e para o
paciente que receberá um cartão com usuário e senha

 Caso o paciente opte pela impressão dos resultados, ele poderá retirar na
sede ou solicitar entrega via motoboy

 Laudo evolutivo para pacientes com histórico de atendimento em nosso
laboratório
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SISTEMAS DE COBRANÇA

Particular:
Exames particulares com 
preços 20% mais baixo 

que a concorrência
Formas de pagamento:

 3x sem juros no cartão de crédito, 
cheque ou boleto bancário 

 12x com juros no cartão de crédito, 
cheque ou boleto bancário

 Link de Pagamento / Crédito 
Recorrente

Convênio Credenciado: 
Serviço que oferece 

atendimento pelo plano 
de saúde credenciado

Reembolso: 
Ressarcimento de despesas 
médicas quando o paciente 
opta por não utilizar a rede 

credenciada

Coparticipação: 
Nos planos com coparticipação, 

o titular participa com uma 
pequena porcentagem 

do valor do procedimento 
realizado, enquanto que nos 

planos sem coparticipação, os 
custos dos serviços prestados 

são integralmente 
cobertos pelo plano
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VANTAGENS DE UTILIZAR O HEALTH CENTER LAB

Opção de escolher o profissional 
ou local de atendimento sem 

ficar limitado a rede 
credenciada do convênio

Retorno de consultas 
sem custo dentro do prazo

pré estabelecido pela clínica, 
pois o prazo de liberação 

dos exames são a partir de 24h        

Se houver desconto de 
coparticipação, basta que 

o paciente envie o 
demonstrativo que realizamos 
o estorno no valor informado

Maior agilidade na marcação 
e realização dos exames

Pagamento em 
até 12 parcelas

Exames particulares com 
preços 20% mais baixo que 

a concorrência

Link de pagamento
Coleta domiciliar 

24h
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Esta apresentação tem caráter meramente informativo, não tendo como objetivo exaurir todas as 
características e dúvidas dos produtos e serviços apresentados.

Por fim, esta Apresentação é destinada única e exclusivamente ao destinatário mencionado nessa 
apresentação, não podendo ser copiada, divulgada, entregue ou informada a terceiros sem o prévio 

consentimento expresso da Health Center lab

OBRIGADO!
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