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Oferecer o melhor cuidado sempre foi a missão do Grupo São Cristóvão Saúde.
Seja com a melhor assistência, de forma humanizada, com profissionais qualificados e
custos acessíveis ou com o apoio em eventos e incentivo aos esportes que colocam a vida
em movimento.
Isso nos fez chegar até aqui, aos quase 110 anos de história e reconhecimento. Aliás,
reconhecimento que você pode conferir nesta edição, nas matérias sobre as homenagens
e prêmios que o Grupo São Cristóvão Saúde recebeu.
E isso não muda o nosso empenho em ser cada vez melhor para nossos beneficiários,
cuidando de todos mesmo que, às vezes, um pouquinho de longe, com dicas de saúde e
informações sempre verdadeiras.
Nossa estrutura continua passando por diversas ampliações, revitalizações e inaugurações.
Estamos em constante expansão, pois o que é bom pode ficar ainda melhor – e a vida
merece sempre o que há de melhor.
Desejamos uma ótima leitura! Acompanhe nossas redes sociais para ficar por dentro de
todos os assuntos e de tudo que coloca a vida em movimento.

EDITORIAL

boa

leitura!

02

Índice
Palavra do
presidente

Os desafios continuam,
mas estamos sempre
nos preparando

07

Matéria
de capa

Grupo São Cristóvão Saúde amplia
as Unidades III e IV do Centro
Ambulatorial Américo Ventura

09

Saúde e
prevenção

Alimentação das
crianças na escola

12

Conheça os exames que
não precisam mais de jejum

14

Gastrite nervosa: você sabe
reconhecer os sintomas?

15

Covid-19: saiba mais sobre
a nova variante Delta

16

São Cristóvão Saúde amplia setor de
Rouparia e implanta tecnologia RFID
para controle do enxoval hospitalar

17

Hospital Santa Casa de
Francisco Morato é revitalizado

19

Grupo São Cristóvão Saúde
continua investindo em melhorias

21

Hospital e Maternidade implanta
nova tecnologia na área de SND

23

Atendimento de
telemedicina é ampliado

25

Tecnologia e
infraestrutura

Relacionamento com os colaboradores 27
Treinamento assistencial
para profissionais da Santa
Casa de Francisco Morato

29

Guardiões da Higienização das Mãos

30

Homenagens
e eventos

Jantar especial na Portuguesa

31

Fóruns HealthARQ e Health-IT
premiam São Cristóvão Saúde
em duas categorias

33

Inauguração do Centro de
Mastologia e Clínica de Vacinação

35

Bênção aos veículos no
Dia de São Cristóvão

38

Um dos 100 Mais Influentes
da Saúde da Década: prêmio
é dado para CEO do Grupo
São Cristóvão Saúde

39

Arte Nata: renomado
empório português é inaugurado
no São Cristóvão Saúde

41

Valdir Ventura recebe homenagem
em livro de personalidades lançado
no aniversário da Mooca

43

São Cristóvão Saúde lança
novos planos de saúde ideais

44

Mooca produz a maior pizza do
Brasil com o patrocínio máster
do São Cristóvão Saúde

46

Associação Comercial
e Rotary Club prestam
homenagem aos profissionais
do São Cristóvão Saúde

47

Otto Xperience:
evento enaltece a tecnologia
em prol da medicina

48

Parcerias

Tenente-coronel agradece pelos
serviços oferecidos aos policiais

50

Rede CMB para atendimento
de urgência e emergência
é inaugurada

51

A saúde entra em
campo com o Corinthians

53

Parceria campeã com
o Osasco Voleibol Clube/
São Cristóvão Saúde

55

Há de brilhar a cruz dos teus
brasões: novo patrocínio da equipe
de futebol feminino da Portuguesa

56

palavra do

Presidente
Os desafios continuam, mas estamos
sempre nos preparando.

Presidente/CEO eng. Valdir Pereira Ventura

Por isso, seguimos com muito orgulho
do que fizemos e estamos fazendo junto
com a comunidade, trazendo o que há de
melhor em cuidado e saúde. Recentemente,
revitalizamos e expandimos os CAAVs III e
IV, instalados no Mooca Plaza Shopping,
para que os ambulatórios ofereçam
o melhor atendimento assistencial e
acolhedor a beneficiários e comunidade em
geral, através da excelência na prestação
de serviços voltados à saúde e qualidade
de vida, através de ambientes confortáveis,
equipamentos modernos e atendimento de
excelência.
O esporte também é saúde, por isso sempre
buscamos incentivar a prática de diversas
modalidades e, neste ano, nos tornamos
patrocinadores das equipes de futebol do
Corinthians e Portuguesa. Dois grandes
times que colocam a vida em movimento.
Os investimentos não param, as parcerias
crescem e a missão de oferecer a melhor
assistência à saúde continua. Estamos
sempre mapeando as necessidades das
pessoas para oferecer soluções médicas
especializadas e por isso, nos últimos
meses, lançamos novos produtos do Plano
de Saúde pensados, estrategicamente, para
atender a diversos estilos de vida.
Se existe um segredo para enfrentar crises
e situações difíceis, é este: estar sempre
em movimento. Assim, nós, do Grupo São
Cristóvão Saúde, estamos chegando aos
110 anos de história, tradição e cuidado,
transformando a área da saúde para
promover a qualidade de vida.

Parabéns a todos e,
principalmente, obrigado.
A vida continua
em movimento.
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Grupo São Cristóvão Saúde amplia
as Unidades III e IV do Centro
Ambulatorial Américo Ventura
Expansões foram feitas para oferecer um cuidado ainda mais
especializado e com menos tempo de espera

Fachada do CAAV IV - Saúde da Mulher II

No dia 16 de setembro, o São Cristóvão Saúde promoveu mais uma importante inauguração
envolvendo o Centro Ambulatorial Américo Ventura, Unidade IV – Saúde da Mulher,
ampliando a prestação de serviços assistenciais em prol dos beneficiários e, em especial,
às gestantes.
O evento de expansão, realizado no Teatro São Cristóvão Saúde, foi conduzido pela
mestre de cerimônias, Karin Santos. Na sequência, o vídeo tour do complexo ambulatorial
foi apresentado aos convidados, seguido dos discursos feitos pelo Presidente/CEO da
Instituição, eng. Valdir Pereira Ventura; pelo superintendente dos Centros Ambulatoriais
Américo Ventura, Anderson Amaro; pelo mastologista, ginecologista/obstetra e
coordenador médico da Maternidade, Dr. Fabio Muniz; e pela gerente médica dos Centros
Ambulatoriais, Dra. Daniela Gava.
O Centro Ambulatorial Américo Ventura IV passou por sua quarta expansão, agora
inaugurando a “Saúde da Mulher II”, um espaço destinado exclusivamente ao atendimento
Pré-natal. Situado no Mooca Plaza Shopping, o local conta com ambiente climatizado e
moderno, oferecendo todo o conforto e atenção que as mamães merecem. Com layout
sofisticado, possui três consultórios médicos, sala exclusiva para cardiotocografia, com

equipamento ultramoderno (Detector Fetal
Doppler) e sala de espera. Já o lounge
também foi totalmente revitalizado e
conta com totem de autoatendimento e
painel exclusivo para facilitar a logística
das pacientes, trazendo mais conforto,
tranquilidade e direcionamento assertivo
dos atendimentos.
No que diz respeito à sustentabilidade, o
novo espaço possui iluminação em led e
ar-condicionado com sistema inteligente,
sendo mais eficiente e econômico. A
fachada da Unidade “Saúde da Mulher
II” dispõe de um painel de led de 10 m2
que apresenta, de forma contínua, toda a
estrutura do Grupo São Cristóvão Saúde.
“Nossa estratégia é investir no crescimento
da rede própria assistencial, aumentando
os locais de acesso aos serviços disponíveis
aos nossos beneficiários. Hoje, estamos
muito felizes com a inauguração da
‘Saúde da Mulher’, atendimento Pré-natal.
Agradeço ao corpo clínico e administrativo
por toda a dedicação e comprometimento
envolvidos nesse belíssimo projeto”, afirma
Ventura.
Na oportunidade, a Instituição também
ampliou a capacidade de atendimento do
Centro Ambulatorial Américo Ventura III –
Dermatologia, através da readequação da
estrutura, proporcionando um ambiente
mais acolhedor aos beneficiários e clientes
em geral.
Já a Unidade IV no Centro Ambulatorial
Américo Ventura “Saúde da Mulher I”
permanece englobando as especialidades
de Mastologia e Ginecologia/Obstetrícia,
bem como todos os procedimentos
relativos ao cuidado da mulher, através de
seis consultórios e salas para exames como
ultrassonografia, prevenção ginecológica,
mama e desintometria óssea, sem contar

Consultório do CAAV IV

Sala de espera do CAAV IV
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Fachada do CAAV III - Dermatologia
o espaço exclusivo destinado à Clínica de
Vacinação, adulto e infantil.

Lounge do CAAV III

Recepção do CAAV III

Os ambulatórios do Grupo São Cristóvão
Saúde, instalados no Mooca Plaza Shopping,
passaram por uma importante atualização
em sua estrutura, a fim de oferecer o melhor
atendimento assistencial e acolhedor aos
beneficiários e à comunidade em geral,
através da excelência na prestação de
serviços voltados à saúde e qualidade de
vida.

Alimentação
das crianças
na escola

Saúde e prevenção

Especialista dá dicas e ensina receita
A pandemia de Covid-19 trouxe significativo
impacto no contexto educacional e muitos
alunos, desde os mais novos, precisaram se
adaptar ao novo cenário com aulas virtuais
e longe dos seus coleguinhas de classe. Esse
impacto foi ainda maior para os pais, que
precisaram reintegrar hábitos para auxiliar
no dia a dia com os pequenos em casa.
Muitas escolas reabriram as portas, mas
muitos responsáveis precisaram reajustar
rotinas para o preparo do lanche de seus
filhos. Afinal, a pandemia impacta no
alimento que devo colocar nas lancheiras?
De acordo com Cintya Bassi Souza,
coordenadora do Serviço de Nutrição e
Dietética do Grupo São Cristóvão Saúde,
o ideal é enviar os alimentos higienizados
de casa. “Na escola, mais importante do
que higienizar os alimentos, é higienizar
as mãos, com água e sabão antes das
refeições, o que deve ser ensinado para a
criança desde cedo, para que se torne um
hábito fora de casa também”, diz Cintya.
O envio de lanches saudáveis para seus
filhos requer planejamento, pois quando
separados de última hora, certamente a
opção mais simples é adicionar itens rápidos
e já prontos para consumo, como biscoitos
recheados, salgadinhos, guloseimas em
excesso e refrigerantes, o que não é
aconselhado. “Alimentos condimentados e
com muito aromatizante também devem
ser evitados, especialmente no calor,

porque o sabor e o cheiro podem se
intensificar ao longo do dia e desfavorecer
o consumo”, ressalta a nutricionista. Se
a lancheira não é térmica, alimentos que
precisam de temperatura, como alguns
queijos e iogurtes, também podem sofrer
alterações e, nesses casos, não é indicado
o consumo.
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“A criança apresenta tendência a rejeitar
os alimentos que são pouco oferecidos,
por isso a importância de variar a oferta
e a maneira de preparo dos alimentos. Os
hábitos saudáveis são uma extensão do que
ocorre em casa, porque a criança não vai
querer comer fruta na escola se em casa isso
não é estimulado”, pondera a especialista.
Dessa forma, a principal sugestão é variar os
alimentos, para evitar monotonia na dieta e
acompanhar a aceitação das crianças aos
alimentos enviados, além disso, três grupos
de alimentos devem fazer parte de uma
alimentação completa: os construtores, os
reguladores e os energéticos.
Entre os reguladores, estão as frutas,
verduras e legumes, que devem ser
diversificados e em alguns casos já enviados
picados para a criança, não esquecendo de
opções como as frutas secas e oleaginosas,
como castanhas e nozes, e vegetais como
tomate-cereja, cenoura baby e milho. Entre
os energéticos, pães e biscoitos integrais são
as melhores opções, assim como tapioca,
pão de queijo, cereais sem açúcar e bolos
caseiros simples. Já para os construtores,
caso haja controle de temperatura ou a
possibilidade de mantê-los refrigerados, as
opções são iogurtes, queijos magros, leite
fermentado, requeijão, patê de atum ou
frango.
Para quem deseja variar no cardápio ou ter
uma nova opção de preparo, a coordenadora
do SND do Grupo São Cristóvão Saúde
compartilha uma receita simples, para
preparar deliciosos biscoitinhos integrais.

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 ½ xícara (chá) de farinha
de trigo integral
2 ovos
200 g de margarina em tablete
2 colheres (chá) de bicarbonato
1 colher (chá) de baunilha
1 colher (chá) de fermento em pó
1 xícara (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de açúcar mascavo
20 g de chocolate meio amargo

Modo de preparo: misture todos
os ingredientes secos, exceto o
chocolate. Coloque os ovos e, por
fim, acrescente delicadamente o
chocolate. Unte uma forma com
margarina e farinha. Coloque os
cookies (em colheradas) e leve ao
forno pré-aquecido a 150°C.
Retire quando estiverem dourados.
Espere esfriar e desenforme com
o auxílio de um garfo.

Nova flexibilização
de jejum
Conheça os exames de sangue
que não precisam mais de jejum
Pensando na maior comodidade e
praticidade na realização de exames
relacionados a análises clínicas, o Grupo
São Cristóvão Saúde informa, por meio
do CLAV - Centro Laboratorial Américo
Ventura, a flexibilização de jejum.
A novidade visa esclarecer o beneficiário
e público em geral, trazendo mais
uma facilidade na hora de realizar o
procedimento. Agora boa parte dos
exames de sangue podem ser feitos sem os
períodos de jejum.
O São Cristóvão Saúde trabalha para que,
dessa forma, o público-alvo tenha um
atendimento rápido, prático e ainda mais
seguro, evitando os horários de maior fluxo
e garantindo o exame a qualquer hora do
dia. Porém, alguns exames ainda necessitam
de jejum. Confira a lista abaixo:

Para mais informações, entre em contato
com o Centro Laboratorial Américo
Ventura do Grupo São Cristóvão Saúde:
11 3298.6135.
Aproveite e agende sua coleta para horários
mais flexíveis e evite aglomerações!

CLAV - Centro Laboratorial
Américo Ventura
Rua Terenas, 236 - Mooca
Telefone: 11 3298.6135

- 4 horas de jejum (Polipéptido pancreático,
Proteína ligadora do IGF)
- 6 horas de jejum (Haptoglobina,
Homocisteína)
- 8 horas de jejum (Absorção de xilose,
Ácidos graxos de cadeias ramificadas,
Glicemia, Peptídeo C, Tolerância à
glicose, Tolerância à lactose, Vitamina B6,
Vitamina C)
- 12 horas de jejum (Absorção de
triglicérides, Ácidos graxos,
Ácidos graxos de cadeia longa,
Adiponectina, Gastrina)
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Gastrite nervosa: você sabe
reconhecer os sintomas?
Muito comum entre mulheres, a gastrite
nervosa
tem
influência
de
fatores
emocionais e, normalmente, ocorre por
uma inflamação no estômago. Dependendo
dos hábitos alimentares, é possível sentir
esse desconforto, em maior ou menor
intensidade. Descubra como reduzir essas
dores e garanta seu bem-estar.
De acordo com a Dra. Tabata Cristina
Alterats Antoniaci, gastroenterologista do
Grupo São Cristóvão Saúde, a gastrite também chamada de dispepsia funcional
- é uma doença orgânica, pois existe
a alteração da mucosa gástrica e tais
sintomas são caracterizados por dor ou
desconforto estomacal, que pioram com
estresse e ansiedade. “Por isso, é importante
uma abordagem global pelo médico do
paciente, avaliando se as duas patologias
estão somadas e, nesse caso, o tratamento
de ansiedade é fundamental para a melhora
dos sintomas gástricos”, pontua.
Não existe uma causa única para a
evolução desse quadro, mas certamente
fundos emocionais interferem diretamente
nos sintomas. Além de uma alimentação
balanceada, é necessário um diagnóstico
correto, incluindo exames de imagem para
complementar a anamnese (entrevista ao
paciente) e exame físico. De acordo com
a especialista, após uma boa conversa
com o paciente, “pode-se encaminhálo para tratamentos conjuntos, como o
auxílio de um nutricionista e/ou psicólogo,
ou até mesmo psiquiatra, formando-se
uma equipe multidisciplinar para ajudar o

paciente”, revela.
Caso você note algum dos sintomas da
gastrite nervosa no seu dia a dia e eles
sejam persistentes, o correto é se consultar
com um especialista. “Há uma série de
fatores que podem ser ajustados, buscando
a melhoria dos quadros. Uma dieta rica
em vitaminas e minerais, deixando de lado
estimulantes como chocolates e café, por
em excesso gerarem ansiedade, é uma das
alternativas”, ressalta Tabata.
Beber água também é útil no controle do
estresse, pois reduz a temperatura corporal,
evita a secura na garganta, geralmente
causada pelo nervosismo e ajuda na
digestão e hidratação de seu organismo.
Alimentos com efeito calmante, como
doces leves e chás, são indicados para
minimizar a reação biológica ao estresse. Já
outros, ajudam a controlar o PH estomacal
e a aliviar os sintomas, especialmente a azia.
São eles: legumes cozidos, em especial a
batata; frutas como a banana e o melão (as
cítricas devem ser evitadas); grãos integrais,
como a aveia; carnes magras, como peixes
e frango sem pele.
Por fim, atividades físicas auxiliam na
liberação de endorfinas e podem ajudar a
balancear seu emocional, como caminhadas,
meditação e ioga. “Inclua sempre na sua
semana o encontro ou conversa com
pessoas que lhe causem calma e prazer.
Todos nós temos os nossos ‘leões’ para
enfrentar e, devagar, os venceremos”,
finaliza a gastro.

Covid-19: saiba mais sobre
a nova variante Delta
Presente em mais de 130 países,
ela é a responsável pelo aumento
do número de infecções

contra essa doença que, há mais de um
ano e meio, assola o mundo”, alerta o
infectologista.

Estudos alertam que, apesar do país
constatar dezenas de milhões de pessoas
vacinadas com a dose completa da vacina
contra a Covid-19 - nesse momento, ainda
devem ser mantidos todos os cuidados
necessários, devido ao avanço substancial
da nova variante do vírus.

Como saber se é resfriado ou Covid-19?
Dr. Jorge afirma que somente os testes
clínicos podem detectar a presença do
novo coronavírus no organismo. Para isso,
é necessário realizar o RT-PCR ou Teste
Rápido, caso apresente sintomas como
nariz escorrendo ou coriza, dor de garganta,
dor de cabeça ou indisposição.

De acordo com o infectologista do Grupo
São Cristóvão Saúde, Dr. Jorge Isaac
Garcia Paez, casos sobre a variante Delta já
foram comprovados no Brasil, inclusive na
cidade de São Paulo. Trata-se de uma nova
linhagem do vírus, com mutações genéticas
múltiplas, que o torna mais transmissível e
que, conforme o CDC - Centro de Controle
e Prevenção de Doenças dos Estados
Unidos, é mais contagiosa e pode levar
novamente ao alto índice de internações,
principalmente em pessoas não vacinadas
ou que estão com a vacinação incompleta.
A nova variante já foi constatada em
mais de 130 países, sendo a responsável
pelo aumento de infecções da Covid-19,
segundo dados da OMS - Organização
Mundial da Saúde. Por isso, a luta contra o
novo coronavírus continua.

Sobre os mitos que envolvem a eficácia
ou não de determinadas marcas de vacina
contra a doença, o profissional adverte:
“Todas as vacinas disponíveis na rede
pública de saúde são comprovadamente
eficazes contra a Covid-19 e a dose
completa é eficaz contra a variante Delta.
Por isso, vacine-se. Cuide de você e de
quem você ama!”, finaliza.

“Para se prevenir de todas as variantes
da Covid-19 é preciso que cada um faça
a sua parte, mantendo as medidas de
prevenção
diariamente,
como
evitar
aglomerações e lugares fechados, higienizar
constantemente as mãos, fazer o uso de
máscara de proteção, manter ventilação
frequente nos ambientes e tomar a vacina
16

Tecnologia e infraestrutura

São Cristóvão
Saúde amplia
setor de Rouparia
e implanta tecnologia
RFID para controle
do enxoval hospitalar
Realizando, continuamente, novos ciclos de
melhoria, bem como investindo em diversos
cenários, como modernização, tecnologia
e estrutura física, o São Cristóvão Saúde
inaugurou, no dia 10 de setembro, o novo
espaço CDEH - Centro de Distribuição de
Enxoval Hospitalar.
O setor faz parte da Hotelaria do Grupo,
sendo o responsável pelas etapas de
recebimento,
estocagem,
distribuição
interna nas unidades e coleta, além de
realizar a gestão de todo o enxoval hoteleiro
(composto por lençol, fronha, camisola,
toalha, cobertor e avental hidrorrepelente) e
cirúrgico (constituído por campos diversos,
avental e conjuntos privativos).
O local passou de 98 para 150 m2, ampliando,
substancialmente, sua capacidade física
e de atendimento, contemplando: área
administrativa, copa, vestiário, banheiros,
espaços destinados a roupas limpas e sujas
(respeitando os fluxos e cruzamentos),
além de janelas para iluminação externa e
ventilação natural, prateleiras em aço inox
que facilitam a higienização, balanças,
área equipada com detectores de fumaça
e hidrante, além de ambiente totalmente
climatizado.

Rouparia
Outra novidade no CDEH do Grupo São
Cristóvão Saúde é a implantação do
sistema RFID. Essa tecnologia, sendo
referência no mercado, usa a identificação
por radiofrequência lida, automaticamente,
nas etiquetas RF. Através de um chip –
sendo mais eficiente e ágil que um código
de barras - é possível armazenar diversas
informações, podendo rastrear, controlar e
proteger as peças de cada tipo de enxoval.
Outros benefícios da ferramenta é que ela
auxilia no controle de entrada e saída das
roupas, prevenindo possível evasão, além
de aprimorar a questão do transporte, por
meio do registro automático, preciso e
eficiente de controle do estoque de todo o
enxoval hospitalar.
As peças limpas recém-chegadas da
lavanderia são conferidas, separadas,
armazenadas na área para disposição
(prateleiras
da
rouparia
central)
e
distribuídas para as rouparias satélites
existentes nos andares de internação.
Após a utilização das peças, o enxoval é
transferido para o saco hamper (coleta

Rouparia
de roupas), sendo pesado para controle
e encaminhado novamente à lavanderia.
Todo esse processo agora passa a ser
gerenciado pelo sistema RFID, garantindo
mais controle e informações precisas sobre
o enxoval utilizado em toda a Instituição.
Rouparia

“Reformulamos a área que comporta o serviço de Rouparia, a fim de sofisticar
o fluxo de abastecimento e atendimento, sendo de extrema importância
dentro da nossa Instituição. Além disso, também aperfeiçoamos a gestão do
enxoval através da implantação de uma excelente tecnologia para o setor.
O objetivo é oferecer, ainda mais, conforto, qualidade, rapidez e segurança aos
nossos pacientes”, afirma o Presidente/CEO do Grupo São Cristóvão Saúde,
eng. Valdir Pereira Ventura.

18

Hospital Santa Casa de Francisco
Morato é revitalizado
A entidade teve sua gestão assistencial e administrativa
assumida pelo São Cristóvão Saúde em janeiro

O Grupo São Cristóvão Saúde, representado pelo eng. Valdir Pereira Ventura (Presidente/
CEO); Claudio Liberatori (presidente da Diretoria); Verenice Prudencio (diretora de Recursos
Humanos); Caroline Amaro (diretora de Estratégia e Gestão); Paulete N. F. Ventura (diretora
do Centro de Atenção Integral à Saúde); Ricardo Olechnovicius (superintendente de
Controladoria); Andrea Luna (coordenadora administrativa), Cibeli Bagnato (arquiteta); e
Rogério Medeiros (Filantropia), esteve nas novas instalações da Santa Casa de Misericórdia
de Francisco Morato/Lar Assistencial São Benedito, no dia 15 de setembro, para inaugurar
a revitalização do local.
A entidade teve sua gestão assistencial e administrativa assumida, integralmente pelo São
Cristóvão Saúde, em janeiro de 2021, tanto que o CEO eng. Valdir Ventura também responde
como Presidente e Provedor da Santa Casa de Francisco Morato. Desde então, foram
realizados diversos investimentos em múltiplas áreas, incluindo estrutura, equipamentos,
processos e contratações.
Dentre as melhorias nas instalações físicas da Santa Casa há o Centro Cirúrgico que conta
com três salas cirúrgicas, uma sala de parto, uma sala de pré-parto, uma sala de repouso
pós-anestésico, conforto médico, posto de enfermagem, equipamentos e instrumental
cirúrgico, além da nova rede de gases e ambiente 100% climatizado, seguindo rigorosamente
os protocolos da Vigilância Sanitária e do Centro de Controle de Infecção Hospitalar.

Visita ao Hospital Santa de Casa Francisco Morato

Outra ação executada diz respeito ao AVCB.
Após 30 anos, a Santa Casa conseguiu
regularizar seu alvará junto aos bombeiros
e está com a melhor solução disponível,
sendo realizados, inclusive, treinamentos
para dezenas de colaboradores da brigada
de incêndio. O Grupo São Cristóvão Saúde
também realizou novas contratações
em diversas áreas, como Administrativa,
Higiene e Limpeza, Enfermagem e
Portaria, aumentando em 40% o quadro
de funcionários da Santa Casa e gerando,
consequentemente, novos empregos na
cidade.

“O
meu
sentimento
em
ver
o
desenvolvimento do nosso município pode
ser comparado ao de uma mãe quando
consegue contribuir para o crescimento
do seu filho. Em nome da Diretoria do São
Cristóvão Saúde, representada por Valdir
Ventura e Rogério Medeiros, agradeço a
parceria e o excelente trabalho executado
em benefício da população moratense”,
finaliza a prefeita do município de Francisco
Morato, Renata Sene.

Hospital Santa de Casa Francisco Morato

Além de conhecer e inaugurar a
revitalização da Santa Casa, o encontro
entre a Instituição e os representantes do
município, incluindo a prefeita Renata Torres
de Sene, o vice-prefeito Ildo Gusmão, o
superintendente de Saúde, Thiago Campos
Amado, e respectivos assessores e diretores
da Saúde, serviu, também, para estreitar
o relacionamento, bem como conhecer
a nova sede da prefeitura, a convite
da prefeita Renata Sene. “Agradeço a
oportunidade de estarmos à frente da Santa
Casa de Francisco Morato, apresentando
e aplicando o nosso modelo e filosofia de
trabalho. Obrigado Dra. Walkiria Blanco,
por esta oportunidade, e prefeita Renata
Sene, pelo voto de confiança”, declarou o
Presidente/CEO do São Cristóvão Saúde,
eng. Valdir Pereira Ventura.
Outras obras em andamento na Santa
Casa compreendem o Berçário e a UTI
Neonatal, deixando a ala completa
para funcionamento após receberem a
habilitação do Estado para iniciar partos.
Já os projetos futuros no local incluem a
expansão de leitos, passando de 90 para
120, durante o ano de 2022.

20

Em constante expansão
Grupo São Cristóvão Saúde continua investindo em melhorias

Em busca de melhorias contínuas em sua estrutura física, tecnológica e
hoteleira, o Grupo São Cristóvão Saúde vem demonstrando, com total
transparência, sua evolução dentro do mercado de saúde, trazendo sempre
o que há de melhor no segmento para atender a seus beneficiários e público
em geral, através de ambientes confortáveis, equipamentos modernos e
atendimento de excelência.
Neste ano, inúmeras ações marcaram as fases de execução, desenvolvimento
e projetos futuros que envolvem o serviço assistencial de ponta. Somente no
segundo semestre de 2021, mais de 35 obras estão sendo implementadas,
além das etapas que darão início em breve. O andamento dessas ações é feito
graças ao direcionamento da Alta Direção, comandada pelo Presidente/CEO,
eng. Valdir Pereira Ventura, juntamente com uma equipe multiprofissional,
composta por diversas áreas do Grupo.
De acordo com a arquiteta responsável da Instituição, Cibeli Bagnato, as
obras estão a todo vapor e teremos, até dezembro deste ano, a inauguração
de amplas estruturas que compõem o São Cristóvão Saúde, incluindo
reforma, reconstrução, criação e mudança de layout/comunicação visual.
Até o momento, pincelamos os principais projetos, porém, no decorrer das
inaugurações, você (beneficiário e público em geral) ficará por dentro de cada
detalhe executado.

Dentre as obras em andamento, podemos citar: reforma e ampliação da Unidade de
Apoio Respiratório (UAR), Unidade de Apoio ao Pronto-Socorro (UAPS) e Hospital Dia;
revitalização da fachada do CAAV I e Complexo Hospitalar; reforma e expansão dos
setores Farmácia (tubo pneumático), Refeitório, Almoxarifado e Rouparia; criação de mais
um espaço destinado ao centro de imagens digitais em parceria com o CDB, trazendo
mais salas de tomografia, ultrassom e a introdução da Ressonância Magnética; reforma
do 3º e 4º subsolos, do Pronto-socorro geral; criação de dois consultórios de Ginecologia
no CAAV V- Itaquera; inauguração do novo layout da Unidade I do Centro Ambulatorial,
trazendo a Clínica de Vacinação, Centro de Mastologia e área Comercial para venda dos
planos de saúde; construção de novos leitos no subsolo do complexo hospitalar, além
de outras obras que iniciarão em breve, como reforma de quatro apartamentos do 3º
andar; ampliação de leitos da maternidade (sala de parto humanizado); reforma da área
de Tecnologia da Informação e estacionamento do Hospital e Maternidade e mudança de
layout da lanchonete situada no Berçário.

“O São Cristóvão Saúde está sempre em
evolução. Nossos projetos e obras nunca
param. Por isso, temos muito orgulho
em poder divulgar as diversas ações que
o Grupo realiza rotineiramente. Além de
todas as obras em andamento, temos
diversos projetos em análise e estudos
consolidados, dentre eles a construção de
um local exclusivo para a Central Fone, novo
empreendimento destinado à Unidade II
do Centro de Atenção Integral à Saúde,
ampliação dos Centros Ambulatoriais e a
construção de um Hospital Infantil. Ou seja,
tudo para oferecer o que existe de melhor
na esfera health aos nossos pacientes,
buscando sempre a melhoria contínua
dos processos institucionais e área de
atendimento”, destaca o Presidente do
Grupo, eng. Valdir Pereira Ventura.
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Tecnologia e infraestrutura

Hospital e
Maternidade implanta
nova tecnologia
na área de SND
O São Cristóvão Saúde adquiriu uma nova
tecnologia voltada para a logística na
distribuição de dietas e louças específicas
para as refeições dos pacientes internados
no complexo hospitalar do Grupo.
Em julho, a Instituição investiu na compra
de oito carros RTS - Ready To Serve (Pronto
Para Servir) para o setor de SND (Serviço
de Nutrição e Dietética), cuja função do
equipamento é facilitar a distribuição
das refeições aos pacientes do Hospital
e Maternidade, otimizando tempo e
proporcionando mais agilidade no processo
de entrega dos pratos a beira leito.
Os carros da marca Burlodge possuem
avançada tecnologia, permitindo que a
mesma bandeja acomode as dietas frias
de um lado (com capacidade para atingir
até 0 grau) e quentes do outro (podendo
atingir até 140 graus), mantendo a
temperatura gradativamente, sem interferir
ou prejudicar os alimentos de ambas. Os
carrinhos também contam com processo
de regeneração dos mantimentos, que tem
como objetivo preservar as características
organolépticas por até 60 minutos.

De acordo com a Sisnacmed, empresa
parceira e fornecedora dos carros RTS, além
dos benefícios já mencionados, a tecnologia
impacta de forma positiva, uma vez que
auxilia no processo de elaboração do prato
(mantendo a qualidade e textura adequada
dos alimentos), otimiza as atividades dos
profissionais do SND, além de as refeições
serem entregues a todos os pacientes (do
primeiro ao último) com a temperatura
ideal, aumentando a satisfação, conforto e
bem-estar dos internados.
“O equipamento adquirido para a área de
Serviço de Nutrição e Dietética do Grupo
é moderno e visa proporcionar ainda mais
qualidade no serviço prestado aos nossos
pacientes. Os carrinhos térmicos, cujo
país de procedência é a Itália, possuem
refrigeração simples e dupla, display digital
em tela de cristal líquido com sistema
lógico de controle inteligente, que notifica
a área responsável a quantidade de refeição
desperdiçada pelos pacientes, além de
oferecer todas as dietas com temperatura
adequada para cada ocasião”, afirma o
Presidente/CEO do São Cristóvão Saúde,
eng. Valdir Pereira Ventura.

Carro RTS

A implantação dos carros RTS foi realizada
no início de julho e atende a todos os
andares do Hospital e Maternidade São
Cristóvão. “Ficamos imensamente felizes
com o investimento da Instituição no que há
de mais moderno para o serviço de nutrição
hospitalar. Não tenho dúvidas de que isso
vai somar positivamente ao cuidado e
experiência do paciente e reforçar nosso
acolhimento”, relata a coordenadora do
SND, Cintya Bassi.

Carro RTS
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Atendimento de telemedicina é ampliado
Tecnologia é ampliada e atende diversas especialidades no CAIS e CAAVs

Há quase dois anos, devido à pandemia da
Covid-19, o uso da telemedicina tem crescido
de forma exponencial no segmento health,
criando novas opções e estratégias para
manter o cuidado com a saúde sempre em
dia e respeitando as medidas de prevenção,
como o distanciamento social.
No Grupo São Cristóvão Saúde, o projeto de
Telemedicina já está disponível no Centro
de Atenção Integral à Saúde (CAIS) e nas
Unidades do Centro Ambulatorial Américo
Ventura (CAAV).
A telemedicina realizada no Centro de
Atenção Integral à Saúde (CAIS) tem como
objetivo o acompanhamento remoto de
pacientes participantes dos programas de
prevenção do São Cristóvão Saúde, sendo
atendidos por enfermagem ou médicos
desses programas. O CAIS também oferece

consultas de Psicologia via telemedicina,
garantindo praticidade, segurança e um
atendimento adequado aos beneficiários.
Pacientes do Serviço de Medicina Integral
(SMI),
Monitoramento
de
Pacientes
Especiais (MOPE) e Atenção Primária à
Saúde (APS) possuem à disposição uma
equipe para atendimento de diversas
formas, incluindo presencial, teleconsulta e
contatos telefônicos. Com engajamento de
80% do grupo de beneficiários participantes
nas teleconsultas, a equipe realiza consultas
médicas e de enfermagem, monitora
exames, realiza orientações referente ao
quadro clínico e trabalha fortemente no
cuidado centrado no paciente, assim como
na prevenção de saúde.

Já nas unidades do Centro Ambulatorial
Américo Ventura (CAAV), a consulta
é feita com dia e hora marcada. O
agendamento pode ser realizado pelo site
(item “Agendamento Online”), de forma
presencial, através do App São Cristóvão
Saúde ou pelo telefone 11 2029.7200.
Após escolhida a opção por telemedicina,
o beneficiário recebe um SMS contendo o
link para acessar a plataforma que possui
um sistema específico para o beneficiário.
Caso a consulta gere pedido médico ou
receita, será enviado por SMS, finalizando o
atendimento com total comodidade.
“A telemedicina do São Cristóvão Saúde foi
criada para que o nosso paciente tenha mais
conforto, segurança e agilidade na hora
de realizar suas consultas, monitorar seu
tratamento e cuidar da sua saúde, através
de diversas especialidades e profissionais
altamente capacitados, tudo isso sem sair
de casa. Nosso objetivo é ampliar o serviço
de atendimento remoto, permitindo acesso
à medicina de qualidade e médicos de
referência”, destaca o Presidente/CEO do
Grupo, eng. Valdir Pereira Ventura.
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Relacionamento com os colaboradores
Novas estratégias e ações para estreitar, fortalecer e engajar o relacionamento
Um dos pilares do Grupo São Cristóvão
Saúde é o espírito coletivo, criando cada vez
mais sinergia entre empresa e colaborador.
Com essa premissa, a área de Recursos
Humanos investe em ações e tecnologias
para trazer inovação, fortalecimento,
reconhecimento e bem-estar aos seus mais
de 2.100 colaboradores ativos.
Pensando na melhoria de processos, o
setor de Atração & Seleção adquiriu um
novo software. A ferramenta tem como
objetivo digitalizar, centralizar e humanizar
o processo seletivo, além de contar
com Inteligência Artificial para auxiliar
na captação de talentos, de forma mais
rápida e eficaz. A ferramenta possibilita
aplicação de provas on-line, entrevistas
por vídeo, dashboards e relatórios, além
do gerenciamento do Employer Branding,
ou seja, reputação da marca empregadora
e seus valores agregados. A aquisição
desse recurso possibilita um alinhamento
e modernização da área com as principais
práticas de mercado, ganhos significativos
e refletidos nos indicadores de R&S,
reduzindo o tempo de fechamento de
posições. A área passou, também, por
ampliação da equipe, contando com a
expertise de cinco analistas de Recursos
Humanos focados no processo de seleção.
No que diz respeito ao acolhimento durante
o período de Onboarding, que corresponde
aos primeiros meses no ingresso à
Instituição, o São Cristóvão Saúde oferece
o Kit Boas-vindas, sendo mais uma forma
de valorizar e estreitar o relacionamento
profissional, desejando sucesso em sua
nova jornada. O kit conta com itens

personalizados, incluindo sacola, caneta,
squeeze, álcool em gel, máscaras e uma
carta do próprio CEO do Grupo. Ao término
do período de experiência (90 dias), o
colaborador recebe o Cartão #Efetivado,
sendo entregue pelo gestor direto, com
aplicação de um feedback, com objetivo de
alinhamento na continuidade do trabalho,
fortalecendo o engajamento e a jornada do
colaborador conosco. “O setor de Recursos
Humanos do Grupo São Cristóvão Saúde
é composto por um time que trabalha em
diversas diretrizes, tudo para oferecer o
que existe de melhor aos nossos atuais e
futuros colaboradores, com etapas que vão
desde o processo seletivo até benefícios

e treinamentos que auxiliam no sucesso
profissional de cada um, obtendo excelente
relação junto aos profissionais da casa”,
relata a gerente de Recursos Humanos,
Maria do Carmo Guardia.
O São Cristóvão Saúde soma mais de um
século de história e, diariamente, cada
colaborador é responsável por escrever
novos capítulos. Dessa forma, outra ação a
ser implantada ainda este ano diz respeito
a “Histórias de Sucesso”, elencando
profissionais que tenham apresentado
trajetória de crescimento pessoal e
institucional. Trata-se de uma maneira de
reconhecer os talentos desenvolvidos na
casa e sua contribuição ao longo dos anos
de serviços prestados.
Outro investimento realizado e essencial
durante o período de pandemia foi a
plataforma de educação digital, com foco
no treinamento interativo e capacitação dos
colaboradores, possibilitando a conclusão
do Programa de Integração aos ingressantes
na Instituição e garantindo o conteúdo
em sua totalidade, além da realização de
treinamentos técnicos e comportamentais,
confirmando a capacitação necessária
às equipes de trabalho para uma atuação
segura e de qualidade. Nesse período,
mais de 60 cursos foram concretizados,
uma vez que a plataforma possibilita
a personalização de treinamentos e o
desdobramento das capacitações de forma
mais ágil e com maior abrangência.

alimentação, entre outros. Em breve, será
disponibilizado um “Guia de Parcerias” para
que os colaboradores possam acessar e
usufruir dos serviços oferecidos.
“Todas as ações já implantadas e em fase
de desenvolvimento vêm corroborar com
o processo de reestruturação que o Grupo
São Cristóvão Saúde vem passando nos
últimos anos, apresentando melhorias
estruturais, tecnológicas e de atendimento.
Nosso objetivo é oferecer, cada vez
mais, serviços de excelência, por meio
de equipes multidisciplinares altamente
qualificadas”, afirma o Presidente/CEO
do Grupo São Cristóvão Saúde, eng. Valdir
Pereira Ventura.

Cartão efetivação

E não para por aí. Atualmente, o Grupo vem
trabalhando em parcerias para apresentar
o benefício de desconto em diversos
estabelecimentos. Os descontos variam de
5% a 50%, disponíveis em rede de farmácias
e drogarias, universidades, ensino materno/
infantil, escolas de idiomas, serviço de
vacinação, lazer e diversão, vestuário,
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Treinamento assistencial para profissionais
da Santa Casa de Francisco Morato

No início de julho, os profissionais da Santa
Casa de Misericórdia de Francisco Morato
participaram da primeira aula do Curso
Modular do Paciente de Sala de Emergência.
O curso é composto por quatro aulas,
incluindo parte teórica e prática sobre
atendimento a PCR adulto (parada
cardiorrespiratória - suporte avançado).
De acordo com a coordenadora da
Educação Continuada do Instituto de
Ensino e Pesquisa Maria Patrocínia Pereira
Ventura – IEP Dona Cica, Adriana Bacchin
Pelissari, o curso tem como principal
objetivo formar multiplicadores, a fim de
que os treinamentos realizados no São
Cristóvão Saúde sejam replicados para toda
equipe de Enfermagem da Santa Casa de
Francisco Morato. Desde o início de 2021, o
São Cristóvão Saúde assumiu integralmente
a gestão administrativa e assistencial da
Santa Casa de Francisco Morato, por meio
da parceria firmada em 2020 entre o São
Cristóvão Saúde, a Secretaria de Saúde
de Francisco Morato e a Santa Casa de
Misericórdia. “Tivemos o enorme prazer em
receber parte da equipe de Enfermagem
da Santa Casa de Francisco Morato para os
treinamentos de fundamental importância
na prática diária. O primeiro foi ministrado
pela médica endocrinologista e intensivista
do HMSC, Dra. Graziella Bertucci, com o
tema ‘Cetoacidose Diabética e Estados
Hiperosmolares’. Em seguida, tivemos
o treinamento teórico e prático sobre
atendimento a PCR adulto com as

Treinamento
enfermeiras da Educação Continuada,
sendo muito prazeroso e de grande
enriquecimento profissional para todos.”
O curso foi realizado dentro das
dependências do IEP Dona Cica e
contou com a participação de enfermeiros
assistenciais
e
Coordenação
da
Enfermagem da Santa Casa de Francisco
Morato, que aproveitaram a oportunidade
para conhecer o novo espaço dedicado
ao Ensino e Pesquisa do Grupo São
Cristóvão Saúde. “Receber os profissionais
da saúde de Francisco Morato em nossa
sede do IEP foi muito bom e gratificante,
pois, através das novas instalações,
oferecemos aulas, cursos e treinamentos
com ainda mais qualidade, envolvendo
equipe
multidisciplinar
especializada
e equipamentos de alta tecnologia,
resultando no melhor aproveitamento de
todos”, finaliza o Presidente/CEO do Grupo,
eng. Valdir Pereira Ventura.

Guardiões da Higienização das Mãos
IEP Dona Cica realiza treinamento com equipe
de Enfermagem do São Cristóvão Saúde
Na ocasião, 38 profissionais da saúde
realizaram
o
treinamento,
incluindo
enfermeiros, técnicos e auxiliares de
Enfermagem, com o intuito de zelar pelas
boas práticas na prevenção de infecções
relacionadas à assistência de saúde. Os
colaboradores nomeados como guardiões
receberam bottons de identificação e
certificado pela conclusão do curso.

Treinamento

O Instituto de Ensino e Pesquisa “Maria
Patrocínia Pereira Ventura” - IEP Dona Cica
concluiu o treinamento e a nomeação oficial
dos Guardiões da Higienização das Mãos. O
projeto, em parceria com o SCIH (Serviço
de Controle de Infecção Hospitalar), tem
como principal objetivo capacitar os
profissionais da equipe de Enfermagem
do São Cristóvão Saúde, a fim de auditar
o time multidisciplinar da Instituição nos
cinco momentos da higienização das mãos.
De acordo com a enfermeira especialista
do SCIH, Sabrina Cerralvo, a ação fomenta
a cultura de segurança do paciente no
São Cristóvão Saúde, visando fortalecer a
prática dessa importante e eficaz medida
de prevenção contra infecções.

“A educação é o caminho para o
desenvolvimento dos profissionais que
fazem parte do São Cristóvão Saúde, além
de reduzir eventos assistenciais e infecções.
Parcerias como essa, que consolidamos
junto ao SCIH, trazem força para nossa
Instituição e maior engajamento entre a
equipe envolvida”, finaliza a coordenadora
do IEP, Adriana Bacchin Pelissari.

Treinamento
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Jantar especial na Portuguesa
São Cristóvão Saúde realiza evento com os principais
representantes da comunidade lusa

No dia 10 de setembro, o Grupo São Cristóvão Saúde promoveu um jantar de relacionamento
com a comunidade portuguesa de São Paulo.

Com o tema “A tradição que nos conecta”, o evento foi realizado no Cais do Porto Taberna,
situado dentro do Clube da Portuguesa de Desportos, no Canindé, sendo destinado ao
corpo diretivo do clube, bem como aos líderes da Instituição e comunidade lusa. Dentre
os convidados, estavam: presidente Manuel Magno Alves (Conselho da Comunidade Lusobrasileira do Estado de São Paulo), presidente Dr. Nuno Rebelo de Sousa (Câmara de
Comércio Brasil-Portugal, filho do presidente de Portugal), Cônsul Geral Adjunto - Dr.
Jorge Longa Marques (Consulado Geral de Portugal em São Paulo), presidente Antonio
Castanheira (Associação Portuguesa de Desportos), presidente Antero Pereira (Associação
e Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado de São Paulo) e demais
participantes que representaram suas casas regionais.

Jantar especial

O jantar teve como principal objetivo
estreitar o relacionamento entre os
convidados, bem como apresentar os
novos produtos do Plano de Saúde São
Cristóvão Saúde, lançados no mercado
em agosto, pelo diretor Comercial do São
Cristóvão Saúde (Ronaldo Martins), da
gerente de Produtos (Vanessa Amaral), e
do gerente Comercial (Danilo Neto). Além
disso, o encontro também serviu para
oficializar o Grupo como o plano de saúde
da comunidade portuguesa de São Paulo.
“Aproveito a oportunidade para agradecer
o incondicional apoio de todos da
comunidade lusa, enaltecendo a marca São
Cristóvão Saúde nesse importante evento
que nos une. Com muito orgulho sou neto
de português, do sr. José Augusto Ventura,
e que, em 2019, fui homenageado pelo
Conselho da Comunidade Luso-brasileira
por essa ascendência portuguesa e
engajamento nas ações junto à comunidade
lusitana. A todos o meu muito obrigado”,
declarou Ventura.

Jantar especial

Durante o jantar, os convidados foram
contemplados com um kit personalizado camisa oficial, cachecol do clube e azulejo
português com o nome de cada família
presente - sendo uma lembrança criada
em conjunto e parceria entre São Cristóvão
Saúde e Portuguesa de Desportos.

Eng. Valdir Pereira Ventura
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Fóruns HealthARQ e Health-IT premiam São
Cristóvão Saúde em duas categorias
Evento realizado pelo Grupo Mídia reuniu grandes líderes
do setor de arquitetura e tecnologia
35 anos de experiência e dedicada nos
últimos 15 anos à área hospitalar junto ao
São Cristóvão Saúde.

Patrícia Hatae
O São Cristóvão Saúde, no dia 9 de
setembro, participou dos fóruns realizados
pelo Grupo Mídia, edição 2021, na cidade
de São Paulo, em evento presencial
somente para palestrantes, debatedores
e ganhadores no Centro de Convenções
Rebouças, e transmitido on-line pelo canal
do Grupo Mídia.
No Fórum+Prêmio HealthARQ, a primeira
discussão foi sobre “A arquitetura
projetando um caminho durante a
pandemia nas edificações de saúde” e o
São Cristóvão Saúde foi representado pela
arquiteta Cibeli Bagnato, profissional com

“Tem sido uma parceria de sucesso no
desenvolvimento de todos os projetos de
expansão, inovação e melhorias das unidades
do Grupo São Cristóvão Saúde, com o
intuito de fortalecer a missão de oferecer
assistência à saúde, de modo humanizado.
Desde a concepção do projeto, frente a uma
necessidade apontada, o desenvolvimento
do fluxo ideal, a escolha dos materiais e
equipamentos, até a entrega final da obra,
somamos hoje 100 obras executadas num
total de, aproximadamente, 60.000 m2 de
área construída”, diz Cibeli, CEO da Verzino
Arquitetura. O debate contou também
com a participação de Siegbert Zanettini
(Zanettini Arquitetura) e Bia Gadia (Bia
Gadia Arquitetura), com a condução de
Salim Lamha.
Já sob a moderação de Luis Gustavo
Kiatake, presidente da SBIS – Sociedade
Brasileira de Informática em Saúde, foi
realizado o Fórum+Prêmio Health-IT, com
a participação de lideranças do setor da
saúde e debate sobre “A transformação do
ecossistema da Saúde Digital”. Participaram
desse
momento:
Patrícia
Hatae,
representando o Grupo São Cristóvão
Saúde, Fábio Sinisgalli (Healthcare Alliance
– MV); Marcelo Leite Benevides (Go Ahead);
Klaiton Simão (Hospital Infantil Sabará);

Joel Formiga, (mphrX); e Raimundo Nonato
B. Cardoso (InterSystems). Patrícia possui
vasta experiência de mercado e know-how
técnico, atuando ao longo de sua trajetória
em diversas instituições de saúde.
A gerente de Tecnologia da Informação do
São Cristóvão Saúde salientou que, com o
paciente engajado, é possível fazer a análise
preditiva e, assim, evitar sinistralidade.
“Com estas tecnologias é possível organizar
a informação para auxiliar na compreensão
dos cenários administrativos, modelos
preditivos e direcionamento estratégico do
Grupo para tomada de decisões, fazendo
disso um dos grandes diferenciais para
a Instituição”, conta a especialista em TI.
“Estamos focando, principalmente, em
melhorar as competências das equipes
que estão trabalhando intensivamente na
integração dos sistemas, com o intuito de
coletar dados, que é o insumo básico para a
Inteligência Artificial”, revela Patrícia Hatae.
Para o CEO do São Cristóvão Saúde, eng.
Valdir Pereira Ventura, o reconhecimento
por meio dessas premiações no âmbito
health é algo extremamente valioso. “Em
primeiro lugar, precisamos ter em mente
de que uma organização de saúde não é
uma organização qualquer, pois lida com
nosso maior tesouro, que é a vida humana.
É preciso ter plena consciência do papel
exercido e impacto das ações na prevenção,
cura e no restabelecimento da saúde. É
uma responsabilidade imensa satisfazer as
necessidades das pessoas com agilidade,
iniciativa,
cooperação,
solidariedade
e humanização, e estamos a cada dia
aprimorando todos os nossos serviços
para melhor servir à comunidade, por meio
de uma medicina moderna e altamente
especializada”, finaliza Valdir Ventura.

O evento, existente desde 2015, seguiu
todas as normas de segurança para melhor
receber os inscritos e speakers. Para isso,
o Grupo Mídia contou, também, com a
Medlevensohn, que realizou testes rápidos
de Covid-19 para os presentes.

Fórum Health-IT
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Inauguração do Centro de Mastologia
e Clínica de Vacinação
As unidades funcionarão no Centro
Ambulatorial Américo Ventura – Unidade I

Inauguração do Centro de Mastologia

Com o objetivo de expandir os serviços
assistenciais, bem como aprimorar o
atendimento prestado aos beneficiários e
público em geral, o Grupo São Cristóvão
Saúde encerrou o mês de setembro com
as inaugurações do Centro de Mastologia
e da Clínica de Vacinação, ambos situados
nas dependências do Centro Ambulatorial
Américo Ventura - Unidade I (CAAV I).
De acordo com o Presidente/CEO do Grupo
São Cristóvão Saúde, eng. Valdir Pereira
Ventura, a Instituição tem aprimorado
os padrões e conceitos concebidos no
planejamento estratégico, levando em

consideração a dimensão assistencial
como centro dos processos de melhoria da
qualidade.
O evento presencial, realizado no próprio
CAAV I, contou com a presença de
conselheiros, diretores, superintendentes,
gestores e coordenadores da Instituição.
Na oportunidade, após os dizeres do
cerimonialista,
Rogério
Medeiros,
os
speakers da noite discursaram sobre as
alas inauguradas, através de Valdir Ventura;
da mastologista, ginecologista/obstetra,
coordenadora médica da Maternidade e
responsável pela Unidade IV - Saúde da

Mulher e pelo Centro de Mastologia, Dra.
Alessandra de Freitas Ventura Schuh; da
mastologista do Hospital e Maternidade,
Dra. Tarsila Mariá Ventura Prudencio; e da
médica infectologista responsável técnica
das Clínicas de Vacinação do São Cristóvão
Saúde, Dra. Andreia Maruzo Perejão.
O novo Centro de Mastologia leva o
nome do médico que muito se dedicou,
durante todos os anos de atuação no
Grupo São Cristóvão Saúde: Dr. Rubens
Murilo de Athayde Prudencio, mastologista
renomado, estudioso e muito dedicado
à prática médica, compartilhou com a
Instituição e médicos residentes seu
conhecimento e experiência na área. No São
Cristóvão Saúde, assumiu a Diretoria Clínica
e depois a Superintendência do Hospital
durante a gestão do diretor-geral na época,
Américo Ventura, tendo sido também, o
diretor tesoureiro geral da Associação de
Beneficência e Filantropia São Cristóvão,
falecendo em 14 de dezembro de 2020.
“O Centro de Mastologia é dedicado a
quem, com muita propriedade, devotou sua
vida ao cuidado de pacientes acometidos
por alguma patologia mamária. Deixou
como herança a prática e os protocolos
assistenciais que utilizamos na Mastologia,
bem como o legado na formação de novos
profissionais na área por meio da residência
médica que ele criou a partir de 2004, e
que hoje está sob a responsabilidade do
IEP Dona Cica. O Grupo São Cristóvão
Saúde reconhece a importância desse
grande homem que deixou sua marca na
história da Instituição, homenageando com
seu nome esse espaço que tem a missão
de tratar, salvar e acolher vidas”, ressaltou
Ventura.
O novo local é um segundo espaço
destinado ao atendimento de Mastologia
e exames preventivos da mama, sendo já

existente na “Saúde da Mulher I” do Centro
Ambulatorial Américo Ventura – Unidade
IV, situado no Mooca Plaza Shopping.
Com mais de 90 m2, conta com área de
espera exclusiva, amplos consultórios
com ambiente aconchegante - utilizando,
inclusive, os recursos da cromoterapia
- sala de mamografia com mamógrafo
digital de ponta e excelente resolução de
imagens, sala com moderno e resolutivo
equipamento de ultrassom, além da sala de
laudos com workstation de última geração.
“Dr. Rubens sempre foi a essência do serviço,
fazendo com que crescesse ano após ano.
Trouxe a técnica do linfonodo sentinela,
bem como as cirurgias oncoplásticas, além
de realizar inúmeros trabalhos científicos.
A mastologia e esse serviço eram parte
importante de sua vida. Nada melhor que
esse Centro de Mastologia levar o seu nome”,
completa a Dra. Alessandra Schuh que, na
oportunidade, também divulgou a nova
Campanha do Outubro Rosa deste ano no
São Cristóvão Saúde, #OCâncernãoEspera.
“Na nossa vida atribulada e corrida, muitas
vezes, deixamos para depois iniciar com
exercícios físicos, ter uma vida mais
saudável, realizar os exames de prevenção.
Porém, #OCâncernãoEspera, não espera
estarmos com tudo organizado, não espera
não corrermos outros riscos associados,
não espera estarmos no momento ideal
da nossa vida, então, se cuidar é agora”,
alertou.

Sala de espera do Centro de Mastologia
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Dando continuidade aos tributos realizados
ao Dr. Rubens Prudencio, a mastologista
da Instituição, Dra. Tarsila Prudencio - filha
do médico Dr. Rubens - também prestou
uma linda e emocionante homenagem ao
pai e excelente profissional da área, que
muito se dedicou ao cuidado e tratamento
de pacientes do São Cristóvão Saúde
durante mais de 30 anos, agradecendo, na
oportunidade, todos de sua família e ao São
Cristóvão Saúde, na pessoa do Presidente/
CEO, eng. Valdir Ventura. Durante o evento,
Ventura divulgou, também, a recente
ampliação e reestruturação do setor de
Rouparia – incluindo a implantação de
tecnologia voltada para o controle do
enxoval hospitalar, permitindo maior
eficiência e agilidade na coleta e distribuição,
bem como a ampliação da capacidade
física do Refeitório São Cristóvão Saúde,
destinado aos colaboradores, com o intuito
de oferecer mais conforto, qualidade de
vida e momentos de descontração.
Outro setor inaugurado foi a Clínica de
Vacinação, também situada no CAAV I. O
espaço faz parte do plano de expansão
dos serviços de imunização oferecidos,
de forma particular, a toda a comunidade.
O local possui ambientes confortáveis e
aconchegantes, incluindo ampla sala de
espera e sala para aplicação de vacinas,
com equipamentos modernos.
Além da nova Clínica de Vacinação, o São
Cristóvão Saúde conta com o serviço ativo,
também, nas Unidades II e IV e, em breve,
nos Centros Ambulatoriais V (Itaquera),
VII (Anália Franco) e VIII (Santana). “Este
é um projeto inovador, concretizado com
excelência, através de serviço único e
diferenciado na região, com o objetivo
de promover a prevenção à saúde. Nosso
serviço de vacinação é moderno e oferece
ao público ambiente acolhedor, estrutura

diferenciada, equipamentos de última
geração e profissionais especializados. As
Clínicas de Vacinação do São Cristóvão
Saúde são reconhecidas como referência,
mantendo-se em destaque”, finaliza a Dra.
Andreia Perejão.
As alas inauguradas contaram com a
benção do Padre Laurício (Igreja São Pedro
Apóstolo). Após o descerramento das fitas,
houve a realização de um coquetel no local
e a entrega de brindes institucionais a todos
os convidados, incluindo o livro escrito pelo
Dr. Rubens Prudencio, intitulado “Câncer de
Mama: vitória de mãos e mentes”.

Sala de mamografia do Centro de Mastologia

Sala de vacinação do Centro de Mastologia

Dia de São Cristóvão
Data coincide com Dia do Motorista e Grupo São Cristóvão Saúde
realiza a tradicional bênção aos veículos
Conhecido pelos moradores da Mooca e
regiões adjacentes, o evento realizado pelo
Grupo São Cristóvão Saúde chega a mais
uma edição, em homenagem ao padroeiro
dos peregrinos e patrono da Instituição.
O Dia de São Cristóvão coincide com
o Dia do Motorista, justamente porque
São Cristóvão é considerado o padroeiro
dos caminhoneiros, taxistas, motoristas e
viajantes em geral.
Este ano, a comemoração foi realizada na
segunda-feira, dia 26 de julho, das 7h às
11h, em frente ao Pronto-socorro Geral. Na
ocasião, os padres Norival (Paróquia São
Felipe Neri) e Laurício (Paróquia São Pedro
Apóstolo) realizaram a bênção aos mais
de 1.000 veículos que passaram pela rua.
Além disso, os motoristas também foram
contemplados com um brinde especial,
contendo a oração de São Cristóvão e um
chaveiro do santo padroeiro da Instituição.
Para a realização do evento presencial, a
19ª bênção de São Cristóvão adotou todos
os cuidados e as medidas preventivas,
seguindo os protocolos de higiene e
segurança. Segundo o Presidente/CEO do
Grupo São Cristóvão Saúde, eng. Valdir
Pereira Ventura, “esse é um momento
especial de renovação da fé, em que
podemos compartilhar nossa devoção a
São Cristóvão com toda a comunidade”,
enfatiza o CEO.

Dia de São Cristóvão

Dia de São Cristóvão
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Um dos 100 Mais Influentes da Saúde
da Década: prêmio é dado para CEO
do Grupo São Cristóvão Saúde

Premiação

No dia 1º de julho o Grupo Mídia realizou a cerimônia de premiação do “100 Mais Influentes
da Saúde da Década”, laureando os mais influentes gestores da saúde no Brasil. O evento
foi destinado aos grandes executivos da área health que se destacaram pelos serviços de
saúde oferecidos durante sua gestão nos últimos dez anos. Realizada de forma presencial,
no Centro de Exposição Rebouças, a premiação reuniu, aproximadamente, 120 pessoas,
entre elas empresários e convidados do segmento. Na ocasião, o Presidente/CEO do Grupo
São Cristóvão Saúde, eng. Valdir Pereira Ventura, foi eleito um dos 100 Mais Influentes
da Saúde da Década, pelos relevantes serviços proporcionados no campo assistencial no
decorrer dos últimos anos.
Para participar do evento, todos os presentes realizaram o teste rápido antígeno
para detecção da Covid-19 e, em caso negativo, eram autorizados a entrar no recinto.
Respeitando os protocolos definidos pelas autoridades sanitárias, o local contou com
túnel de desinfecção individual, dispositivo de desinfecção de ambiente, esterilização
do auditório, dispensers de álcool em gel distribuídos em diversos pontos do evento,
fornecedores e equipe com uso de EPIs, prêmios higienizados e desinfetados para entrega
aos homenageados, uso obrigatório de máscaras entre os convidados, distanciamento
social e ocupação de apenas 30% da capacidade do teatro.
O coquetel de recepção iniciou às 17h, seguido da cerimônia de premiação e jantar especial.
Como patrocinador máster, o São Cristóvão Saúde realizou a transmissão do vídeo
institucional, além da distribuição de material impresso e brinde premium personalizado a
todos os convidados.

“Nesses últimos anos, nós, do Grupo São
Cristóvão Saúde, realizamos centenas
de ações voltadas ao atendimento,
acolhimento e satisfação dos nossos
pacientes, o que inclui investimento
tecnológico, modernização e ampliação
da estrutura física, aprimoração dos
serviços administrativos e assistenciais
e capacitação profissional, tudo para
cuidarmos cada vez mais e melhor dos
beneficiários. Receber o prêmio como um
dos 100 mais influentes da década é, sem
dúvida, muito satisfatório. Agradeço ao
Grupo Mídia e a todos que acreditam em
nós. Esse reconhecimento demonstra que
estamos no caminho certo, oferecendo
serviços de excelência e infraestrutura de
ponta. A todos o meu muito obrigado”,
declarou Ventura.

Premiação
40

Renomado empório português é
inaugurado no São Cristóvão Saúde
Mais do que marcar a data, a ação teve o intuito de trazer um pouco de leveza
e doçura, em meio ao momento tão difícil que estamos vivendo
Com foco na expansão e atualização
em toda estrutura física e tecnológica, a
Instituição, adotando uma nova essência
no âmbito gastronômico, apresentou,
no dia 2 de agosto, o novo parceiro que
compõe a equipe de profissionais do Grupo
no que se refere à prestação de serviço
com excelência: o empório Arte Nata.
O eminente empório português, que
atua no mercado há mais de cinco anos,
traz um conceito de cafeteria totalmente
diferenciado. Situado na Unidade I do
Centro Ambulatorial Américo Ventura, o
local passou por ampla reforma e ampliação
física, aumentando, de forma substancial, a
capacidade de acomodação e atendimento.
O espaço conta com o que existe de melhor
e mais moderno no segmento, oferecendo
refeições requintadas, incluindo culinária
europeia e doces típicos, através de uma
cozinha moderna com equipamentos de
última geração, profissionais qualificados,
além do sistema take-away para facilidade
e rapidez no atendimento.

O espaço oferece produtos típicos
tradicionalmente
portugueses,
com
fabricação própria e artesanal, além de
ampla variedade de produtos, com o
objetivo de proporcionar momentos únicos,
de descontração e muito especiais, em
um ambiente acolhedor, aconchegante e
100% climatizado. Em breve, a cafeteria da
Maternidade São Cristóvão também será
totalmente reestruturada.
De acordo com o sócio do empório Arte
Nata, Luis Fernando Barreto, a parceria com
a Instituição agrega confiança e respeito
mútuo, sendo essa uma oportunidade
única. “Aqui existe uma sinergia de conduta,
de ética e de postura. Hoje, a palavra que
eu gostaria de destacar é o obrigado.
Obrigado pela oportunidade, pelo carinho
e pela recepção”, declarou o empresário em
seu pronunciamento.
Venha conhecer e saborear os produtos
oferecidos pelo empório Arte Nata/São
Cristóvão Saúde.

“É com muita alegria que compartilho o
sucesso dessa grande parceria. O Arte
Nata comunga da nossa missão de acolher,
afagar e aconchegar nosso público em
geral. Parabenizo e desejo muito sucesso
ao Dr. Luis Fernando Barreto pelo belo
empreendimento”, declara o Presidente/
CEO do Grupo São Cristóvão Saúde, eng.
Valdir Pereira Ventura.
Inauguração do empório Arte Nata

Empório Arte Nata

Empório Arte Nata

Horário de funcionamento:
Unidade do Centro Ambulatorial
Américo Ventura I
Rua Américo Ventura, 25 – Mooca
Segunda a sexta: das 7h às 18h
Sábado: das 7h às 13h
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Homenagens e eventos

Valdir Ventura recebe
homenagem em livro
de personalidades
lançado no aniversário
da Mooca
Bairro comemorou 465 anos
no dia 17 de agosto

O Grupo Jornal da Mooca (Revista Jornal
da Mooca, TV Mooca e Jornal da Mooca)
confeccionou o livro Personalidades
Ilustradas,
contendo
as
principais
celebridades que marcaram o bairro
da Mooca durante todos esses anos.
Na oportunidade, o Presidente/CEO do
Grupo São Cristóvão Saúde, eng. Valdir
Pereira Ventura, recebeu a homenagem
no livro, cujo lançamento ocorreu na data
em que o bairro completou 465 anos, no
dia 17 de agosto. Além de Ventura, outros
dirigentes do São Cristóvão Saúde também
receberam o tributo, como: Paulete Ventura
(diretora do Centro de Atenção Integral à
Saúde – CAIS), Paulo Madarasz (gerente de
Marketing) e, in memorian: José Augusto
Ventura (Presidente nos anos 60), Américo
Ventura (administrador geral por mais de
30 anos), Maria Patrocínia Pereira Ventura
- Dona Cica (cujo Instituto de Ensino e
Pesquisa do São Cristóvão Saúde leva seu
nome) e Luiz Martinho (diretor comercial
até 2020).

Ilustrações do livro Personalidades da Mooca
O evento aconteceu no Teatro São
Cristóvão Saúde no Mooca Plaza Shopping,
e contou com a presença de grandes
executivos da região e mídias adjacentes.
Na
oportunidade,
Rogério
Medeiros
representou Valdir Ventura durante a
solenidade de comemoração da Mooca,
dando destaque a pessoas que fazem ou
fizeram parte da história do bairro.
O livro possui 228 páginas divididas em
associações, bem-estar e saúde, comércios,
cultura, educação, esporte, gastronomia,
indústrias, moda e beleza, moradores,
política, religião e segurança, sendo 210
personalidades e 30 fachadas de edifícios,
desenhadas a mão pelo artista plástico e
caricaturista, João Eduardo.
“Estou muito lisonjeado pela homenagem
feita através do Grupo Jornal da Mooca.
Fazer parte deste importante livro que soma
as principais personalidades da região no
decorrer desses anos é muito gratificante.
Mooca e São Cristóvão Saúde crescem
de forma uníssona, sempre em constante
movimento. Por isso, como morador do
bairro, parabenizo com grande alegria a
nossa saudosa Mooca”, enfatiza Ventura.

Novos planos
de saúde ideais
São Cristóvão Saúde lança novas opções
com serviços especializados
No mês de agosto, o Grupo São Cristóvão
Saúde trouxe grandes novidades aos seus
colaboradores, beneficiários e prospects,
através do lançamento de quatro produtos
do Plano de Saúde. São eles: Plano Conforto,
Conforto Plus, Bem-Estar 40+ e Essencial
Saúde, somando 50 produtos à carteira já
existente.
Um trabalho árduo e desafiador para a
área Comercial do Plano de Saúde que,
em pouco mais de dois meses e diante de
vários estudos, envolvimento de diversos
departamentos e deliberações, entregou
ao mercado novas opções de produtos e,
ao São Cristóvão Saúde, mais possibilidade
de oferta. Mais que atendimento médico
hospitalar, o diferencial dos novos planos
são os “acessórios”, oferecendo serviços
especializados para cada categoria.
“Estamos lançando mais produtos, indo de
encontro com a expectativa de mercado.
Hoje vemos o fruto de muita dedicação,
empenho e trabalho e que, certamente,
trará grandes resultados ao público e
mercado de planos de saúde. Afinal, cuidar
é a nossa missão, para atender cada vez
mais e melhor”, afirma o Presidente/CEO
do São Cristóvão Saúde, eng. Valdir Pereira
Ventura.
Os novos planos contemplam Pessoa Física
e Jurídica, nas modalidades Individual,
Familiar, PJ e Adesão, além do padrão de
acomodação (enfermaria e apartamento)
e o tipo de segmentação (urgência,

internação,
consultas,
serviços
de
diagnóstico e tratamento). Os “acessórios”,
inclusos em todos os novos produtos,
contam com Central de Referência em
Saúde, *Emergência Médica Domiciliar,
*Equipe Multidisciplinar, Orientação Médica
por Telefone, Academia, Teleconsulta de
Urgência e Emergência e Desconto em
Medicamentos.

Evento de lançamento
O Plano de Saúde São Cristóvão também
inovou na categoria Odonto, passando
de uma para três opções de contratação,
oferecendo serviços especiais, como
consulta odontológica por telefone 24
horas.
“Temos um quadro completo a ser oferecido
aos nossos clientes. E afirmo em primeira
mão, através da parceria estratégica com a
Qualicorp, entramos para o rol de produtos
dessa grande empresa de capital aberto e
com diversos investidores internacionais”,
conta o diretor Comercial, Ronaldo Martins.
Já o gerente Comercial, Danilo Neto,
completa: “Nosso objetivo é proporcionar
o cuidado ideal aos nossos beneficiários”.
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Com o slogan “Esse é o nosso movimento”,
a primeira fase de lançamento foi uma
apresentação realizada em 25 de agosto,
no auditório IEP Dona Cica, em dois turnos
– manhã e tarde - para gestores do Grupo,
como forma de integrar e manter todos
alinhados com os objetivos institucionais. O
evento contou com o cerimonialista Rogério
Medeiros e apresentação do Presidente/
CEO do São Cristóvão Saúde (eng. Valdir
Pereira Ventura), do diretor Comercial
(Ronaldo Pontes Martins), da gerente de
Produtos (Vanessa Amaral) e do gerente
Comercial (Danilo Tunes Neto).
No dia 26 de agosto, sob a apresentação
da mestre de cerimônias, Mariana Fuska,
o evento ocorreu no Hotel Maksoud
Plaza, direcionado para proprietários de
plataformas, com a presença de mais 140
pessoas, superando as expectativas e
reforçando a confiança que esses parceiros
depositam no trabalho desenvolvido
pelo Grupo. Os atletas patrocinados pelo
São Cristóvão Saúde também estiveram
presentes para celebrar esse marco: vôlei
(São Cristóvão Saúde/Osasco), futebol
masculino (Juventus), futebol masculino e
feminino (Corinthians Futsal e Portuguesa),
Kart (piloto Gabryel Romano) e Stock Car
(piloto Guga Lima).
Com tantas novidades apresentadas,
inesperadamente, foi anunciada a nova
campanha de incentivo de vendas, que
acontecerá de setembro a novembro deste
ano, tendo como público-alvo Plataformas,
Supervisores e Corretores. Essa ação foi
muito bem recebida pelo público, pois se
trata de mais uma força de vendas com as
plataformas. O intuito é premiar as cinco
plataformas e os 30 corretores com o maior
número de vidas cadastradas e confirmadas
durante o período da campanha.

E não para por aí, a terceira apresentação
foi realizada no dia 31 de agosto, no IEP
Dona Cica, a todos os corretores. De
acordo com Vanessa Amaral, o objetivo
da nova grade de produtos é colocar o
São Cristóvão Saúde dentro do mercado
segmentado, mostrando a marca de uma
forma diferente. E afirma: “Em fevereiro de
2022, teremos mais novidades”.
*Não incluso no Plano Essencial Saúde.

Evento de lançamento

Evento de lançamento

Mooca produz
a maior pizza
do Brasil com
o patrocínio
máster do São
Cristóvão Saúde
Ação foi feita para celebrar
o aniversário do bairro
No dia 22 de agosto (domingo), o bairro
da Mooca, em comemoração ao seu
aniversário de 465 anos completados no
dia 17 de agosto, produziu a maior pizza do
país, sendo entregue gratuitamente para a
população.
O evento trouxe o tradicional sabor de
muçarela, com 20 metros e 29 centímetros
de comprimento, 668 pedaços e mais de 115
quilos. Com duração de quatro horas, a ação
aconteceu em uma rua fechada do bairro,
oferecendo também recreação gratuita
para as crianças, com direito a tatuagem
temporária, brinquedos com monitores,
algodão-doce, pipoca e muita música.
A comemoração foi feita pela Pizzaria
Sacada tendo o patrocínio máster do
Grupo São Cristóvão Saúde. “A Mooca
é um bairro único, tendo como principal
característica a presença de imigrantes
italianos e seus descendentes. Apoiar um
evento que marca essa cultura e traços
típicos da região, em virtude do seu 465º
aniversário, é muito gratificante. Parabenizo
o sr. José Leandro, da Pizzaria Sacada, pela

Ação especial da Pizza da Mooca

ação tão representativa para a comunidade
mooquense”, enfatiza o Presidente/CEO
do São Cristóvão Saúde, eng. Valdir Pereira
Ventura.
A ação foi auditada pelo Rank Brasil
(recordes brasileiros) que entregou ao
idealizador uma placa e medalha pela
pizza mais longa do país. Além disso, todo
alimento arrecadado durante a festividade
foi entregue a entidades da região.

Ação especial da Pizza da Mooca
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Associação Comercial de São Paulo e Rotary
Club de São Paulo prestam homenagem aos
profissionais do São Cristóvão Saúde
Encerrando o mês de agosto, bem como
os festejos em virtude dos 465 anos
da Mooca, o Rotary Club de São Paulo
(RCSP) - Mooca, a Associação Comercial
de São Paulo (ACSP) – Distrital Mooca e o
Rotary Club de São Paulo (RCSP) - Alto da
Mooca realizaram uma cerimônia híbrida
(on-line e presencial) nas dependências
da
Associação
Comercial,
onde
homenagearam importantes profissionais
da saúde.
A abertura contou com a história do
bairro, incluindo a imigração ocorrida a
partir de 1890, desfiles cívicos, indústrias,
greve operária e pontos turísticos que
caracterizam a região, bem como o
bairro nos dias de hoje. Na sequência,
as homenagens feitas aos profissionais
da área de saúde foram conduzidas pelo
superintendente da ACSP, Juraci José
Pereira; pelo presidente do RCSP – Alto
da Mooca, Marcelo Najjar Abramo; e pelo
presidente do RCSP – Mooca, Juraci José
Ferreira. Na oportunidade, através da
indicação do Presidente/CEO do Grupo
São Cristóvão Saúde, eng. Valdir Pereira
Ventura, a gerente de Enfermagem,
Andreia Aparecida Pereira, e o médico
intensivista, diretor clínico e coordenador
das UTIs Adulto, Dr. José Roberto Aldrighi,
receberam uma placa dessas entidades,
pelos relevantes serviços prestados no
setor health.
“Uma honra muito grande. Nascido e criado
na Mooca e trabalhando nessa Instituição

por quase 40 anos, engrandece muito minha
vida! Agradeço ao CEO, eng. Valdir, pelo
reconhecimento do meu trabalho”, afirmou
Aldrighi. Já a gerente de Enfermagem do
São Cristóvão Saúde também agradeceu
ao CEO, eng. Valdir Ventura, pela indicação
e por receber a homenagem feita aos
profissionais de saúde. “Foi um momento
muito especial e que ficará eternamente
marcado em minha memória”, ressaltou.
A celebração fechou com chave de ouro as
ações executadas no decorrer do mês, que
comemoraram mais um ano de tradição do
bairro mooquense.

Dr. José Roberto Aldrighi

Andreia Aparecida Pereira

Otto Xperience: evento enaltece
a tecnologia em prol da medicina

Otto Xperience

A evolução tecnológica, aliada à saúde, comprova cada vez mais os
benefícios em desenvolver mecanismos e dispositivos eficientes
para a medicina. Seguindo todos os últimos acontecimentos
do segmento e acompanhando as mudanças em tempos de
pandemia, o Otto Xperience - Fórum de Inovação e Gestão em
Saúde, em evento gratuito e on-line, reuniu entre os dias 4 e 5 de
agosto grandes nomes do setor para abordar informações sobre
genética, análise de dados e farmacoeconomia.
A gerente de Tecnologia e Inovação do São Cristóvão Saúde,
Patrícia Hatae, representou o Presidente/CEO do Grupo, eng.
Valdir Pereira Ventura, sendo um dos grandes destaques trazendo
alguns dos resultados que se pode obter com a contribuição
tecnológica. “A pandemia mobilizou o setor de tecnologia e
empresas do mundo todo no combate à Covid-19 e, através dos
dados, conseguimos compreender diferentes aspectos da doença
e do comportamento desse vírus. Se não tínhamos dimensão da
importância da tecnologia, esse momento intensificou seu papel
significativo em nossas vidas”, esclarece Patrícia.
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Além disso, a gerente de TI também
destacou o poder dos dados e a riqueza do
conhecimento atualmente. “O recurso mais
valioso do mundo não é mais o petróleo,
mas sim os dados, ou seja, assim como
o petróleo deve ser refinado, os dados
precisam receber um tratamento correto
para estarem prontos para sua utilização
em seu total potencial. Quando tratamos
os dados, ele vira informação e, ao ser
interpretado, o dado vira conhecimento.
Quando absorvo o conhecimento, ele se
transforma em inteligência”, relata Patrícia,
destacando seu papel em criar elementos
que propiciam modelos de IA.
Ao longo da sua apresentação no segundo
painel, cujo tema foi “A Importância da
Análise de Dados em Saúde”, Patrícia
trouxe como o Grupo tem aproveitado esse
momento para uma transformação cultural.
“O São Cristóvão Saúde, considerando esta
nova realidade e compreendendo que a
transformação digital é fundamental para o
seu processo de transformação e expansão,
vem investindo muito no processo de
digitalização com foco no paciente e
nos seus profissionais de saúde. Estamos
sempre de olho nas tendências do mundo”,
ressalta a profissional. Para Patrícia, “não
é tecnologia por tecnologia e sim para
atender o objetivo estratégico do Grupo,
com função de melhorar a experiência de
todos. Ou seja, como TI, temos a missão de
ser o facilitador do processo para viabilizar
as metas da Instituição”, enfatiza.
No painel, também foi comentado sobre as
principais ações de TI realizadas no trabalho
de expansão do Grupo, onde se é trabalhado
IA, machine learling, interpretação de textos
através da linguagem de processamento
natural e mineração de dados, o data quality
das informações, BI e IOT. “Contamos com
uma equipe robusta e estamos seguindo

os padrões de tendências mundiais, onde
trabalhamos com autonomia para buscar
as melhores soluções para o Grupo com o
patrocínio da alta gestão. Ou seja, somos
uma TI estratégica com o olhar para o
futuro”, pontua Patrícia Hatae.
Se apresentaram ainda Lilian Quintal
Hoffmann (diretora-executiva de Tecnologia
e Operações da BP – A Beneficência
Portuguesa de São Paulo) e Jacson Venâncio
de Barros (diretor do Departamento de
Informática do SUS - Datasus do Ministério
da Saúde). Ao término, houve um momento
de interação onde os palestrantes do painel
responderam às perguntas do público.
A Otto HX é um ecossistema digital
colaborativo
que
integra
todas
as
informações e que proporciona às
empresas de saúde avançarem no processo
de transformação digital. Esse é o grande
diferencial entre as empresas que oferecem
apenas sistemas de gestão.

Gratidão pelos
serviços oferecidos
aos policiais
Tenente-coronel da Polícia Militar visita
São Cristóvão Saúde para agradecer
O Grupo São Cristóvão Saúde iniciou o mês
de setembro com a presença do tenentecoronel do 21º Batalhão Metropolitano da
Polícia Militar, Alan Fernandes, que atende
às regiões Mooca e Vila Prudente.
Na ocasião, o coronel esteve nas
dependências do Instituto de Ensino e
Pesquisa “Maria Patrocínia Pereira Ventura”
– IEP Dona Cica, onde visitou o Presidente/
CEO do Grupo São Cristóvão Saúde, eng.
Valdir Pereira Ventura, para prestar um
gesto de gratidão pelos serviços relevantes
oferecidos aos policiais, através da parceria
com insumos e profissionais da saúde na
aplicação da vacina contra a Covid-19.
Essa ação ocorreu no mês de abril,
tendo o envolvimento de múltiplos
setores institucionais para a realização
da campanha, cujas doses foram cedidas
pelo governo de São Paulo. Dentre os
insumos doados pelo São Cristóvão Saúde,
estão caixas descarpack, sacos brancos
infectantes,
luvas
de
procedimento,
álcool em gel, aventais descartáveis para
os vacinadores, algodão, blood stop
(bandagem - minicurativos) e swab (panos
umedecidos com álcool).

Visita do tenente-coronel
incluindo Segurança do Trabalho, Centro
de Atenção Integral à Saúde, Marketing,
Farmácia,
Enfermagem,
Compras
e
Almoxarifado. Na ocasião, o São Cristóvão
Saúde foi o responsável pela triagem,
através dos bombeiros da Instituição.
Após essa etapa, a equipe de Enfermagem
aplicou as doses nos policiais militares e
guardas civis.
“Venho aqui agradecer imensamente
o São Cristóvão Saúde pelo apoio
fundamental na campanha de vacinação
das forças de segurança. A unidade foi
um posto de vacinação, onde vacinamos,
aproximadamente, 1.500 pessoas com
duas doses e o São Cristóvão Saúde
colaborou com transporte logístico,
de recursos humanos, possibilitando
profissionalismo nessa etapa. Deixo aqui
um agradecimento sincero pelo trabalho
de todos e o apoio que recebemos”,
finalizou o tenente-coronel.

Também
foram
disponibilizados
profissionais de diversas áreas do Grupo,
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Rede CMB para atendimento de urgência
e emergência é inaugurada

A convite do membro diretor da CMB e
consultor do Grupo São Cristóvão Saúde em
Assuntos Filantrópicos, Rogério Medeiros,
em julho deste ano, a Instituição participou
de um encontro on-line, promovido pela
CMB – Santas Casas Filantrópricas, com o
intuito de oferecer suporte de retaguarda
nos casos de urgência e emergência para
beneﬁciários que estejam em trânsito em
locais situados fora da área de cobertura
assistencial delimitada nos seus planos.
O
diretor
institucional
de
Saúde
Suplementar da CMB, Wilson Ascencio,
explanou que, há alguns anos, um grupo
multiprofissional discute diversos aspectos
com as Operadoras de Saúde e Hospitais
Filantrópicos para trazer cada vez mais
maturidade e transparência na operação
do atendimento em saúde, satisfazendo
as reais necessidades das afiliadas e a
sustentabilidade do setor, bem como dar
mais segurança aos beneficiários.
Durante esses encontros, foi criado um
comitê com mais de 40 instituições,
sendo definido um regulamento para
atendimento a esses casos, bem como
a criação de um sistema e mecanismo
de elegibilidade. Conforme evolução
desse processo, o São Cristóvão Saúde
se preparou internamente e criou uma
frente de trabalho composta pelas áreas
de Projetos Institucionais, Atendimento
(Pronto-socorro e Ambulatório), Qualidade

e Processos, Tecnologia da Informação,
Comercial Hospital, Comercial Plano de
Saúde, Regulação, Filantropia e Marketing,
a fim de estruturar um processo tanto na
parte operacional como em comunicação,
tendo em vista que se trata de um projeto
faseado e, em um primeiro momento,
focado nas áreas administrativas e de
operações, pensando na efetividade e
integração em atendimento ao cronograma
de implantação estabelecido pela Rede
CMB, com início em setembro de 2021.
Atualmente, a CMB conta com 44
operadoras credenciadas e 51 postos
de atendimento distribuídos pelo Brasil,
buscando a regulamentação no segmento
filantrópico, com apoio no desenvolvimento
e sobrevivência das Santas Casas e hospitais
filantrópicos.

“Parabenizamos a Rede CMB pela iniciativa,
dividindo opiniões e pensamentos, todos
com o propósito de atender, de forma
satisfatória, os beneficiários dos serviços
em saúde. Como um dos credenciados,
somos parte desse momento e nosso papel
é contribuir com ações, ideias e processos
para juntos criarmos regulações com mais
clareza, transparência e coerência no
segmento”, enfatiza o Presidente/CEO do
Grupo São Cristóvão Saúde, eng. Valdir
Pereira Ventura.
O São Cristóvão Saúde, através da intranet,
disponibiliza às áreas envolvidas e de
atendimento o regulamento CMB Saúde
Suplementar, para a realização de possível
consulta sobre o processo sempre que
necessário.
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A saúde entra em campo com o Corinthians
Futsal masculino e futebol feminino são os times contemplados
com o patrocínio do Grupo São Cristóvão Saúde

Com o objetivo de incentivar as práticas
esportivas, o Grupo São Cristóvão Saúde
anuncia mais uma parceria, agora com
o Corinthians, um dos maiores clubes
do país. Atuando em duas categorias
distintas, o São Cristóvão Saúde é o mais
novo patrocinador máster do time de
futsal masculino e apoiador do time de
futebol feminino do Corinthians. A parceria
tem vigência de 12 meses, contemplando
diversos campeonatos e jogos de ambos
os times, inclui a exposição da marca do
Grupo São Cristóvão Saúde nos uniformes
das equipes, ações de relacionamento
envolvendo os torcedores, associados do
clube e beneficiários do São Cristóvão
Saúde, entre outras.

De acordo com o Presidente/CEO do
Grupo, eng. Valdir Pereira Ventura, o acordo
faz parte de um dos objetivos da Instituição
de promover e manter a saúde em
movimento, estimulando diversas práticas
esportivas. “O Grupo São Cristóvão Saúde
e o Corinthians são duas instituições
tradicionais e centenárias da cidade de São
Paulo que agora se uniram para reforçar
a importância do cuidado com a saúde
e promover o futsal e o futebol feminino
brasileiro. O Brasil é o país onde mais se
joga futsal e futebol no mundo e conta
com milhões de praticantes, por isso, é
um orgulho enorme para nós podermos
participar e encorajar ativamente essas

modalidades, ainda mais em parceria com
um clube como o Corinthians, que detém
uma das maiores torcidas do nosso país.”
Conforme
relata
o
presidente
do
Corinthians: “É com muita alegria que o
Corinthians recebe o Grupo São Cristóvão
Saúde como patrocinador do futsal
masculino e do futebol feminino. Assim
como o feminino, o futsal corinthiano
se mostrou uma das modalidades mais
vitoriosas nos últimos anos: desde 2016,
ganhamos uma Liga Nacional, duas Copas
do Brasil e três Supercopas nacionais, fora
o domínio no Paulista. Desde que nossa
gestão assumiu a presidência do clube,
pedi ao José Colagrossi que desse especial
atenção ao projeto de sustentabilidade
e independência desses esportes, e a
chegada de um patrocinador como o
Grupo São Cristóvão Saúde só reforça
nossas convicções de que esse caminho
é possível e seguro. Tenho certeza de que
essa parceria já começa vitoriosa”.

Jogador de futsal do Corinthians

O patrocínio máster do time de futsal
masculino contempla a logomarca no peito
da camisa oficial da equipe, exposição da
marca em placas de quadra durante as
partidas de mando do Corinthians, entre
outras ações promocionais. Já o patrocínio
do time de futebol feminino considera
a exposição da marca do Grupo São
Cristóvão Saúde nos shorts do uniforme da
equipe, placa de campo no CT, elaboração
de conteúdo em parceria e demais ações.
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Parceria campeã
A medalhista olímpica, Camila Brait,
e o técnico do São Cristóvão Saúde/
Osasco, Luizomar, agradecem parceria
No dia 12 de agosto, a Instituição recebeu
a visita da líbero do São Cristóvão Saúde/
Osasco, Camila Brait, sendo também a
medalhista olímpica nas Olimpíadas de
Tóquio, e o técnico do vôlei feminino do São
Cristóvão Saúde/Osasco, Luizomar.
Na ocasião, os profissionais visitaram o
Presidente/CEO do Grupo, eng. Valdir
Pereira Ventura, nas dependências do
Instituto de Ensino e Pesquisa “Maria
Patrocínia Pereira Ventura” – IEP Dona
Cica, onde agradeceram à Instituição
pela parceria sólida com o vôlei feminino
patrocinado pelo São Cristóvão Saúde (com
início em 2019 e renovado pela segunda vez
em junho deste ano), bem como o apoio
e incentivo dado pelo CEO durante os
campeonatos disputados pela equipe.
Durante as Olimpíadas de Tóquio, nossa
líbero representou o país através da
Seleção Brasileira de Vôlei. Já o técnico do
São Cristóvão Saúde/Osasco, Luizomar de
Moura, foi o técnico da seleção queniana
de voleibol feminino, disputando, inclusive,
uma das partidas com o Brasil. “Foi muito
emocionante nosso jogo contra o Quênia.
Quando a partida terminou, quebrei
todos os protocolos e fui direto abraçar
o Luizomar, que sempre foi um paizão
pra mim. Agradeço, também, ao Valdir
Ventura que além de nos apoiar como
patrocinador, nos dá incentivo e sempre
manda mensagens positivas durante os
jogos”, declarou a atleta. Na oportunidade,

Técnico Luizomar, Camila Brait
e eng. Valdir Pereira Ventura

Luizomar aproveitou a visita para agradecer
ao CEO, Valdir Ventura, por todo o tempo
de parceria e amizade mútua.
“É muito gratificante para nós, do São
Cristóvão Saúde, apoiar o esporte, uma
maneira saudável de manter a vida em
constante movimento. Nossas atletas do
vôlei são muito profissionais e buscam
sempre novas vitórias. Parabenizo, em
especial nossa líbero, Camila Brait, pela
importante participação nas Olimpíadas
de Tóquio, trazendo para o Brasil a honrosa
e merecida medalha de prata”, elogiou
Ventura.
Após a visita, Camila Brait e Luizomar
conheceram as demais instalações do
IEP Dona Cica, incluindo o Memorial São
Cristóvão, onde consta, além de todo o
acervo físico e digital, a camisa oficial do
time São Cristóvão Saúde/Osasco.

Há de brilhar a cruz dos teus brasões
São Cristóvão Saúde anuncia patrocínio com a equipe de futebol feminino da Portuguesa

Com o intuito de sempre reforçar a
importância do esporte para a sociedade,
o São Cristóvão Saúde anuncia o novo
patrocínio com a Portuguesa, agora,
contemplando a equipe de futebol feminino.
A parceria com a Lusa iniciou em 2018,
durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior
e vem sendo renovada desde então. Já
como apoiador do time feminino, o Grupo
será o principal incentivador da equipe para
disputa do Campeonato Paulista Feminino
A1, em contrato com vigência de três
meses. O patrocínio contempla a exibição
da logomarca do São Cristóvão Saúde
estampada na frente das camisas de jogo
da equipe feminina, exposição no backdrop
e placa de campo no estádio, além de
ações de relacionamento envolvendo os
torcedores e associados do clube.
De acordo com o CEO do Grupo, eng. Valdir
Pereira Ventura, a parceria com o clube
do Canindé tem relação com sua própria
trajetória, por conta da forte descendência
de portugueses. “Tenho um carinho enorme
pela Associação Portuguesa de Desportos
e é uma alegria para o Grupo ser parte
dessa história. A equipe feminina tem um
histórico espetacular e estamos honrados
em acompanharmos de perto a busca por
mais um troféu”, enfatizou o CEO.
O acordo faz parte de uma das principais
missões da Instituição, a de promover e
manter a saúde em movimento. A equipe
feminina da Portuguesa tem trilhado um
caminho exemplar: Campeonato Brasileiro

A (1999), Campeonato Paulista (1998, 2000
e 2002) e vice-campeã brasileira série B
(2018). Este ano, a equipe rubro-verde vai
em busca de seu quarto troféu do Paulista
Feminino. Além disso, pela Portuguesa já
passaram atletas que hoje estão na Seleção
Brasileira de Futebol Feminino, como
Formiga, Debinha e Ludmila.
“Devido à pandemia e falta de patrocínio,
infelizmente não conseguimos manter
o futebol feminino em 2020”, conta
Antônio Carlos Castanheira, presidente
da Portuguesa. “Já nesse ano, fechamos
parcerias com empresas tão gigantes
quanto nosso time. Essa ajuda é de suma
importância para que as atletas vejam que
acreditamos nelas e no futebol feminino.
Estamos muito contentes pelo Grupo
São Cristóvão Saúde ser um parceiro da
Lusa e, agora, o patrocinador máster da
equipe feminina!”, finaliza entusiasmado, o
presidente do clube.

Jogadora da Portuguesa
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