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• Detecção qualitativa de SARS-CoV-2 por PCR
• Pesquisa de anticorpos IgM e IgG contra o SARS-CoV-2

Testes para Covid-19: 

UNIDADE
a+ Leôncio de 
Magalhões

Novo serviço:
• Infusões de medicamentos

• Biópsia de mama: agulha fina, core biopsy e por estereotaxia
• Biópsia de próstata (com fusão de imagens por RM) 
• Cardiotocografia
• Medicina Nuclear
• Colposcopia/vulvoscopia
• Densitometria óssea
• Ecocardiografia
• Eletrocardiograma

Exames de imagem e traçados disponíveis:
• Mamografia
• Medicina Fetal
• Punções de tiroide
• Radiografia 
• Ressonância magnética
• Teste ergométrico
• Traçados cardiológicos (ECG/MAPA/holter)
• Tomografia computadorizada
• Ultrassonografia

• Análises microbiológicas
• Anatomopatológicos e citológicos
• Biomoleculares
• Bioquímicos
• Genéticos
• Hematológicos
• Hormonais
• Imunológicos
• Parasitológicos
• Provas funcionais
• Sorologias
• Toxicológicos
• Urinálise

Testes de análises 
clínicas disponíveis:Saiba tudo que a a+ pode 

fazer por seus pacientes

• Imunofenotipagens
• FISH para leucemias

Genéticos, incluindo:
• CGH-array
• Exoma
• Oncotype DX®
• Painéis multigênicos para condições específicas
• Pesquisa de mutações em genes únicos
• Teste para intolerância à lactose e ao glúten para doença celíaca
• Teste pré-natal não invasivo para aneuploidias fetais (NIPT)
• Hematológicos, incluindo:

A a+ Medicina Diagnóstica é uma marca 
fundada em 2011 com a assinatura 
de excelência técnica, inovação e 
sustentabilidade do Grupo Fleury e hoje 
conta com uma ampla rede de unidades 
instaladas em São Paulo. 
Nesses espaços, realiza uma série 
de exames de análises clínicas e 
de imagem, sempre mantendo sua 
proposta inicial de oferecer um 
atendimento acolhedor, moderno e 
descomplicado para seus pacientes.

 



Serviços

Exames disponíveis: 
análises clínicas.

Sem taxa de visita!

Com o a+ até você, serviço de coleta 
domiciliar, é possível realizar exames sem 
sair de casa. A equipe, altamente qualificada 
e especializada, está seguindo todas as 
diretrizes de segurança recomendadas.

 a+ até você

Para obter mais informações sobre as regiões 
atendidas e realizar o agendamento, basta 
entrar em contato com o 
Alô a+: (11) 3139-8000.

Convênios

 

Na página www.amaissaude.com.br, 

seus pacientes podem verificar a rede 

de convênios que dá cobertura para o 

uso das unidades a+ em sua região. 

Com essa ferramenta, você pode consultar, no computador e no 

móbile, o laudo e imagens de exames como a ressonância 

magnética. Tudo com uma riqueza de detalhes só existente na 

sala de laudos. Experimente o serviço agora mesmo na sua tela!

Visualizador de imagens

 

https://www.amaissaude.com.br/sp/noticias/coleta-domiciliar-a-a-vai-ate-voce/
http://www.amaissaude.com.br


 

Causas de hiperprolactinemia 
A prolactina é produzida nos lactotrofos da 

hipófise anterior, sob controle inibitório da 

dopamina, que provém dos neurônios 

hipotalâmicos e atinge a hipófise anterior por 

meio do sistema porta-hipofisário, o qual 

impede a secreção inadequada desse hormônio. 

Por isso, qualquer evento que venha atrapalhar a 

dinâmica desse processo, como lesões 

anatômicas, funcionais ou medicamentos, tem 

potencial de resultar em hiperprolactinemia. 

Existe a possibilidade de essa hipersecreção 

estar relacionada à infertilidade masculina e à 

feminina, uma vez que a liberação contínua do 

hormônio impede a ação do LH e do FSH sobre 

as gônadas. 

Valores de prolactina acima de 250 mcg/L são 

geralmente encontrados em prolactinomas 

(adenomas hipofisários produtores de prolactina), 

enquanto valores abaixo de 100 mcg/L são 

observados em condições não tumorais.

Diante de todos esses fatores, a dosagem de 

prolactina deve ser realizada com diversos cuidados 

para que o médico possa descartar as hipóteses 

diagnósticas de forma correta.

Causas fisiológicas: gravidez, estresse, 

manipulação mamária, atividade física.

Causas farmacológicas: antagonistas 

dopaminérgicos, antipsicóticos, 

fenotiazidas, antidepressivos diversos, etc. 

Causas patológicas: prolactinomas, 

hipotiroidismo, insuficiência renal, 

compressão de haste hipofisárias

Entre as causas mais comuns de 
hiperprolactinemia estão: 



 

Repouso de 30 minutos: é necessário? 
Embora a condição de estresse seja relacionada à 

elevação de prolactina, espera-se que a coleta após 

repouso de, pelo menos, 30 minutos possa reduzir o valor 

da prolactina, minimizando resultados falso-positivos. 

No entanto, um estudo realizado pela Consultoria Médica 

do Grupo Fleury demonstrou que essa recomendação foi 

pouco efetiva na prática e ainda gerou estresse adicional 

em alguns pacientes. A adoção de tal estratégia, 

portanto, só cabe mediante solicitação médica, nos 

casos leves, após exclusão de outras causas.

Suspeita de macroprolactina
Geralmente se cogita a hipótese de macroprolcatina nos 

pacientes com hiperprolactinemia que não têm 

características clínicas típicas. Esse fato ocorre devido à 

presença de formas inativas da prolactina. Na a+, a 

pesquisa de macroprolactina é feita após precipitação da 

amostra com polietilenoglicol (PEG), ou seja, de uma 

maneira diferente da dosagem de prolactina, devendo 

ser solicitada pelo médico-assistente em conjunto 

com esta última, em busca do diagnóstico diferencial.

Efeito gancho
O fenômeno ocorre quando a prolactina sérica está 

muito elevada (geralmente em tumores grandes, 

como macroprolactinomas) e a metodologia 

empregada não permite que ocorra dissociação do 

analito e dos anticorpos do ensaio laboratorial, 

resultando em valores falsamente normais ou 

baixos do teste. A solução, para esses casos, é a 

diluição seriada das amostras. 

A a+ usa o ensaio de eletroquimioluminescência, 

desprovido de efeito gancho mesmo com níveis 

extremamente elevados desse hormônio, a ponto 

de não ter sido observado diante de 

concentrações de prolactina de até 12.000 µg/L. 

Caso persistam dúvidas, não deixe de consultar a 

Assessoria Médica a+.



 

UNIDADE
a+ Leôncio de Magalhães
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Funchal
R. Funchal, 335

Heitor Penteado
R. Heitor Penteado, 774

Hospital Alemão
Oswaldo Cruz
R. João Julião, 331

Ipiranga
R. Cipriano Barata, 1.534

Itaim
R. Joaquim Floriano, 400

Lapa
R. Barão de Jundiaí, 284

Leôncio Magalhães
Av. Leôncio de Magalhães, 690

Moema
Av. Indianópolis, 922

Mooca
Av. Paes de Barros, 2.273

Morumbi
Av. Dr. Dumont Villares, 1.143

Angélica
Av. Angélica, 2.086

Augusto Tolle
R. Augusto Tolle, 434

Berrini
Praça General Gentil Falcão, 60 

Brasil
Av. Brasil, 762

Braz Leme
Av. Braz Leme, 1.802

Brigadeiro
Av. Brigadeiro
Luís Antônio, 2.332

Campo Belo
R. Bernardino de Campos, 182

Canário
R. Canário, 1.240

Cantareira
Av. Nova Cantareira, 2.525

Chácara Flora
Av. Washington Luís, 2.480

São Paulo

Paraíso
R. do Paraíso, 450, térreo

Pedroso de Morais
Av. Pedroso de Morais, 1.241

Queiroz Filho
Av. Queiroz Filho, 498

Santo Amaro
Av. Guarapiranga, 32

Henrique Dumont
R. Henrique Dumont, 55

Itapura
R. Itapura, 428

Trianon-Masp
R. Itapeva, 518

Verbo Divino
R. Verbo Divino, 986
Open Mall Verbo Divino

Vila Andrade
R. Algemesi, 57/63

Região Metropolitana

Alphaville
Av. Copacabana, 574

Alphaville
Alameda Rio Negro, 967

Granja Viana
Open Mall The Square
Al. Central, bloco E, Rodovia
Raposo Tavares, km 22, nº14

Guarulhos
Av. Paulo Faccini, 1.315

Osasco
R. Presidente Castelo Branco, 289

Santo André 
Bairro Jardim
Av. Dom Pedro II, 293

Santo André 
(Hospital Brasil)
R. Votuporanga, 131

São Bernardo
(Hospital Assunção)
Av. Álvaro Guimarães,
3.033, 1º andar

SBC Prestes Maia
Av. Francisco Prestes Maia, 915

Jundiaí

Jardim Paulista
Av. Coletta Ferraz de Castro, 445

Jundiaí
Av. Jundiaí, 643

https://www.amaissaude.com.br/sp/unidades/


 

Assessoria Médica
Dra. Ana Beatriz Andreo 

ana.andreo@grupofleury.com.br 

Dra. Flávia Barbosa 

flavia.barbosa@grupofleury.com.br  

Dr. Pedro Saddi 

pedro.saddi@grupofleury.com.br

Dra. Stella Dias 

stella.dias@grupofleury.com.br

Responsável técnica: Dra. Maria Beatriz Nóbrega Hadler – CRM 43.776

facebook.com/amaissaude

amaissaude.com.br/medicos

Contato
Assessoria
Médica
3139-8000
assessoriamedicaamaissp@grupofleury.com.br

Canal exclusivo para agendamento 
de encaixes para seus pacientes.

Apoio
Médico

          WhatsApp 
apoiomedicoamaissp@grupofleury.com.br
Horário de atendimento: das 8h às 21h

98860-0871 

http://facebook.com/amaissaude
mailto:amaissaude.com.br/medicos?subject=

	Button 82: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 

	Button 83: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 



