
 

 

 

ÁREA ASSISTENCIAL  
 

CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2019 

Entre os dias 22 e 26 de abril, nossa Instituição realizou a 

Campanha de Vacinação 2019, contra Influenza, Sarampo e Febre 

Amarela. A ação gratuita foi destinada aos idosos (a partir de 60 

anos), gestantes, portadores de doenças crônicas, trabalhadores 

de saúde e professores. 

Este ano, a campanha foi promovida no Centro Ambulatorial 

Américo Ventura – Unidade I e no Centro de Atenção Integral à 

Saúde – CAIS. Ao todo, aproximadamente 2.300 doses foram 

aplicadas. 

Para finalizar, realizamos o bate-papo: “Bem-estar e saúde: O que fazer?”, ministrado pelo 

médico, Dr. Rivadavia Gonçalves, que propôs uma reflexão aos participantes sobre saúde e bem-

estar em cada um dos estágios da vida.   

 

SEMANA DA ENFERMAGEM  

No início de maio, o Grupo São Cristóvão promoveu a 

XIX Semana da Enfermagem, a fim de homenagear os 

excelentes profissionais da área que compõem a 

Instituição. 

O evento, realizado entre os dias 14 e 16 de maio, 

abordou “Meditação e Arteterapia na Prevenção do 

Estresse do 

Cuidador”, 

através do psicólogo, Claudio Silva, e da artista plástica, 

Claudia Bertini.  

Além disso, outras ações como arteterapia na prática, 

massagem epicrânia, coffee especial e sorteio de brindes 

entre os participantes também fizeram parte da 

programação.   

 

DENTALPAR 

Estamos prestes a fechar mais uma parceria, desta vez com a operadora de planos odontológicos 

Dentalpar. Uma empresa moderna e qualificada, com rede credenciada ampla em todo o território 

nacional, cujo compromisso é prestar assistência odontológica humanizada e de qualidade. 
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No dia 02 de abril, o presidente da Dentalpar, Dr. Armando Rodrigues Filho, nos fez a primeira 

visita e, após inúmeros encontros com o grupo de trabalho responsável pelo projeto, decidimos 

pela celebração do contrato a ser firmado entre as partes.  

Desejamos que esta seja mais uma parceria de sucesso para o Grupo São Cristóvão Saúde! 

 

CAMPANHA DE HIGIENE E SAÚDE  

Com o propósito de conscientizar a população sobre a 

importância de combater diversas doenças através de uma 

boa higiene, o Grupo São Cristóvão, por meio dos 

profissionais do Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS), 

realizou a semana da Campanha de Higienização. 

A ação foi promovida entre os dias 27 e 31 de maio nas 

Unidades I e II do Centro Ambulatorial Américo Ventura e 

no Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS). As 

atividades foram destinadas aos beneficiários, familiares, colaboradores e comunidade em geral, e 

incluíram: testes de luz para detecção de bactérias nas mãos; orientação sobre educação em 

higiene; entrega de folder educativo sobre o tema e lavagem das mãos, totalizando mais de 1.000 

atendimentos no decorrer da campanha. 

 

AÇÕES REALIZADAS E EM ANDAMENTO 
 

PROGRAMA DE REDUÇÃO DE GASTOS E DESPERDÍCIOS 

No dia 29 de maio realizamos a quarta reunião do programa exibindo o resultado mensurado para 

as ações apresentadas pelas gerências da Instituição. No período de janeiro a abril, os resultados 

refletiram 30% da meta Institucional representados por 51 ações. 

 

FORECAST 

Em maio, apresentamos o monitoramento do Orçamento (Forecast), que apresentou o resultado 

Institucional do período de janeiro a abril ao grupo gestor. Conforme política Institucional 

trabalhamos fortemente com o monitoramento, realizando análise mensal dos resultados e 

solicitando plano de ação para as gerências que apresentaram gastos superiores a 5% e/ou maior 

que R$ 40.000,00/mês, a fim de garantir e melhorar o resultado econômico do Grupo.  

 

HOSPITAL DE CUSTO 

No último dia de maio, foi realizada a terceira reunião de Indicadores do Hospital de Custo 2019, 

que apresentou o resultado do período de janeiro a abril por grupo de unidades assistenciais. O 

programa possui 66 ações, com 120 itens, sendo monitoradas mensalmente com o propósito de 

contribuir para o resultado Institucional.  



 

 

IMPLANTAÇÃO DO CHATBOT 

Pensando, sempre, na busca de melhores práticas de atendimento ao 

nosso beneficiário, implantamos o CHATBOT, um software personalizado 

em forma humana, porém virtual, que visa atender os usuários de maneira 

mais ágil e dinâmica. 

“Cris”, como é chamada a assistente virtual do Grupo São Cristóvão Saúde, 

simula um ser humano na conversação com os beneficiários, por meio do 

site corporativo. Seu avatar tem a função de responder dúvidas, sugestões 

e solicitações dos usuários, sendo parametrizada com respostas 

automáticas para determinadas informações e tendo como grande 

benefício a facilidade de interação. Seu atendimento é realizado 24 horas 

por dia. 

Os serviços oferecidos pela atendente virtual incluem emissão de boleto, 

carteirinha, dados para declaração de imposto de renda, além de esclarecer dúvidas sobre os 

serviços disponíveis no portal e as unidades de negócio do Grupo São Cristóvão. 

 Entre no site e confira os serviços prestados pela nossa atendente Cris! 

 

PREMIAÇÃO DOS COLABORADORES: PROGRAMA REDUÇÃO DE DESPERDÍCIOS 

O Programa de Bonificação referente ao resultado de 2018 está premiando, durante todo o ano de 

2019, 106 colaboradores que contribuíram com ações para o benefício financeiro da Instituição. 

Desta forma, ao final do período de monitoramento dessas ações são realizadas as cerimônias de 

premiação aos colaboradores envolvidos.  

 

STARTUPS 

Tendo a inovação constante como pilar Institucional, firmamos novas parcerias com grupos de 

startups em São Paulo, São Carlos e nos Estados Unidos, a fim de realizar prospecção tecnológica 

exclusiva para o setor da saúde.  

A parceria consiste em algumas rodadas de negócios concentradas nas demandas definidas. Para 

isso, temos agendas mensais para esses encontros visando entendimento e oportunidades de 

alavancar nossos resultados. 

No dia 26 de abril, houve o terceiro encontro com três startups ocorrido no Centro de Atenção 

Integral à Saúde (CAIS), tendo como objetivo receber inovações de grandes fabricantes. 

 

DESDOBRAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Demos início a revisão do Planejamento Estratégicos, sendo aplicada a metodologia do BSC - 

Balanced Score Card e Mapa de Valores, no qual houve a reflexão sobre os objetivos estratégicos.  

Na oportunidade, todas as iniciativas e projetos foram apresentados e validados para atingir as 

metas estratégicas. A priorização das iniciativas foi classificada em critérios de risco (esforço/ 



 

 

complexidade) e valor (benefício). Estes projetos já foram alinhados com os gestores responsáveis 

que, no momento, elaboram o desdobramento dos mesmos. 

 

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO  

Nos meses de abril e maio, foram discutidas e padronizadas seis alternativas de materiais médico 

hospitalar, além a renovação do contrato anual com o laboratório Bbraun, empresa que nos 

fornece soros fisiológico, garantindo melhor assistência ao paciente, com qualidade e segurança. 

 

MARKETING DIGITAL 

Estamos investindo em todo o departamento de Marketing, através do curso de Marketing Digital, 

incluindo a participação de três colaboradores da área Comercial do Plano de Saúde. O 

treinamento é dado pela empresa Goobec e, dentre os módulos, estão: Planejamento de 

Marketing Digital, Google Ads e Google Analytics. 

 

VISITA À DIRETORIA DO LABORATÓRIO CDB  

 Com objetivo de estreitar a operação entre o Prestador CDB e nossa Instituição, realizamos uma 

visita técnica na estrutura da cede da Holding, o Grupo Alliar que possui como maior bandeira o 

Laboratório CDB. Na oportunidade, a CEO do CDB, a Drª Flávia, nos apresentou toda a estrutura, 

sendo possível verificar a metodologia de gestão do prestador, conhecer a forma analítica e todos 

os indicadores de qualidade e controle da empresa frente as suas unidades, conhecendo também 

a estrutura de tele-laudo. 

No momento, buscamos alinhar as expectativas desta parceria, além de melhorar, ainda mais, a 

assistência prestada aos nossos beneficiários. 

 

PARCERIA COM O GRUPO MÍDIA  

Nossa parceria com o Grupo Mídia segue a todo vapor. Para 2020, 

ampliamos o horizonte de patrocínio no evento da SAHE – South 

America Health Exhibition, a ser realizado nos dias 05, 06 e 07 de 

fevereiro, no qual fui convidado a ser o Embaixador do Estado de 

São Paulo na SAHE 2020, cujo importância contempla participação 

nos comitês científicos dos fóruns, além de ser autoridade para indicar participações nos 

debates/palestras e realizar seminários voltados para a educação executiva da saúde no auditório 

exclusivo na SAHE. Durante o evento, teremos a ambulância São Cristóvão, gravação de vídeos, 

participação ativa no conteúdo através dos comitês, divulgação do filme Institucional, participação 

na mesa de autoridades na abertura do evento, exposição de todo material de divulgação on-line, 

impresso digital, entre outros benefícios. 

 

 

 



 

 

VOLEIBOL SÃO CRISTÓVÃO/ SÃO CAETANO 

Firmamos mais um ano de parceria com o Vôlei Feminino de São Caetano. A parceria contempla o 

patrocinador master do time, participando de diversos campeonatos, como Campeonato Paulista, 

Jogos Regionais e Superliga. Desejamos às nossas atletas sucesso nos próximos jogos. 

 

INTEGRAÇÃO DOS NOVOS COLABORADORES 

Nos meses de abril e maio integramos 91 novos colaboradores em diversas áreas, a fim de prestar 

assistência de forma adequada, seguindo as melhores práticas focadas na segurança do paciente. 

Durante a integração, os colaboradores recém-admitidos participaram de várias palestras e 

realizam um “tour” pela Instituição para conhecer as instalações, incluindo o CAIS – Centro de 

Atenção Integral a Saúde. Na ocasião, tenho a oportunidade de dar as boas-vindas aos novos 

colaboradores, além de apresentar dados relevantes sobre o Grupo São Cristóvão.  

Parabéns aos novos admitidos! 

 

CURSO DE ORATÓRIA AOS LÍDERES DA INSTITUIÇÃO 

Visando desenvolver o potencial e o 

autoconhecimento dos profissionais 

multidisciplinares que fazem parte da 

Instituição, oferecemos, gratuitamente, 

um curso de oratória aos líderes de 

diversas áreas.  

Com carga horária de 24 horas, o 

treinamento foi realizado pelo Instituto Leeman, onde cerca de 70 profissionais de setores 

administrativo e assistencial conheceram, ainda mais, as diversas táticas de comunicação, 

incluindo técnicas de apresentação estratégica e oratória, criando know-how para falar em 

público. 

 

EVENTOS PARA O PÚBLICO 

Entre abril e maio, realizamos dois “Bate-Papo no Cinema” com os filmes “O mínimo para viver” e 

“Um momento pode mudar tudo”, tendo discussão dirigida pelos psicólogos, Rodrigo Almeida de 

Souza e Susi Andrade. 

Além disso, executamos duas palestras com os temas “Transplante de Medula Óssea”, através do 

Hematologista, Dr. André Luiz Tavares, e “Acupuntura na Pediatria: prevenção para um futuro 

melhor”, ministrada pelos acupunturistas, profª Romana  Franco e profº Luiz Alfredo. 

 

 

 

 



 

 

IMAGEM DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

Para comemorar o mês da aparição da 

Virgem Maria na cidade de Fátima, em 

Portugal, recebemos no dia 23 de maio, 

uma das cinco réplicas da imagem de 

Nossa Senhora de Fátima.  

Na ocasião, uma missa foi celebrada na 

recepção principal do Hospital e 

Maternidade São Cristóvão, através do 

Padre Jesus, da Paróquia São Pedro Apóstolo. Nosso Coral 

São Cristóvão também prestou sua homenagem se 

apresentando no local. 

A imagem visitou os 

pacientes nos andares de 

internação, e, por fim, 

permaneceu exposta no 

hall do Centro Ambulatorial Américo Ventura – Unidade I, onde 

beneficiários, familiares e colaboradores puderam se 

aproximar, tirar fotos e manifestar sua devoção, além de 

receberem o santinho de Nossa Senhora de Fátima. 

  

FUTURAS INAUGURAÇÕES 
 

CENTRO AMBULATORIAL: PROJETO ITAQUERA 

Em breve, o Grupo São Cristóvão fará a inauguração de uma unidade ambulatorial no bairro de 

Itaquera, visando a prestação de serviços de atendimento médico aos beneficiários residentes 

nesta região. O local possibilita atrair os beneficiários que utilizam a rede credenciada para 

atendimento em nossas unidades próprias, visando à fidelização de clientes por meio da prestação 

de serviços com qualidade.  

  

CENTRO AMBULATORIAL: PROJETO CASA VERDE 

Outro centro ambulatorial que será inaugurado em breve está situado na zona norte, com o 

objetivo de realizar a captação e acompanhamento de pacientes com alta utilização, bem como 

atuar de forma preventiva para pacientes que possuem alto risco para doenças crônicas, trazendo 

uma opção especial de atendimento na rede própria do Grupo São Cristóvão. 

Esta unidade contará com as seguintes especialidades: Cardiologia, Pediatria, Ginecologia/ 

Obstetrícia e Ortopedia. 

  



 

 

CENTRO AMBULATORIAL: PROJETO ANÁLIA FRANCO 

Esta unidade tem o propósito de realizar diversos exames, proporcionando ao beneficiário rede 

ampla e completa de atendimento. Os procedimentos e especialidades que farão parte deste 

centro médico estão em estudo, visando obter mais aderência e assertividade nos serviços 

oferecidos. 

 

BERNINI EMPRESARIAL 

No mês de abril, realizamos uma visita na nossa nova unidade assistencial, situada na Rua 

Fernando Falcão, na Mooca, onde adquirimos o 14ºandar de 400 m², contendo 10 salas para 

consultórios. Nesse edifico de alto padrão será inaugurado um novo centro ambulatorial com uma 

determinada especialidade, expandindo, assim, os serviços do Grupo São Cristóvão Saúde. 

 

CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL 

 

CERTIFICAÇÃO QMENTUM INTERNATIONAL DIAMOND 

Após o projeto educacional, no dia 09 de maio, a HSO - Health Standards Organization, por 

intermédio do IQG – Instituto Qualisa de Gestão, conferiu ao Hospital e Maternidade e Centros 

Ambulatoriais do Grupo São Cristóvão, o recebimento da Certificação Qmentum International 

Diamond. 

A certificação é baseada em uma metodologia internacional que orienta e monitora os padrões 

de performance em qualidade e segurança. Para o Hospital e Maternidade e Centros 

Ambulatoriais obterem a certificação foi necessário um longo projeto de educação e implantação 

de todas as práticas de segurança, as chamadas ROPs - Required Organizational Pratices, tais 

como: Segurança na utilização de medicamentos; Identificação do paciente; Segurança na 

assistência cirúrgica; e Papel da família na segurança do paciente. As ROPs são verificadas pelos 

avaliadores brasileiros e uma avaliadora canadense. 

Essas práticas organizacionais exigidas são refletidas no dia a dia dos profissionais que atuam no 

hospital e podem ser observadas pelos usuários do serviço que recebem um cuidado mais seguro 

e de qualidade.  

Toda a metodologia está alinhada com os princípios da Governança Clínica, sendo utilizada em 

mais de 50 países pelo mundo, incluindo América do Norte, Europa Ásia e América Latina. 

Tenho muita honra e orgulho da equipe que compõe o Grupo São Cristóvão Saúde. Quero 

parabenizar o trabalho e o esforço árduo das áreas, pois, graças ao engajamento de todos, 

conquistamos essa importante e renomada certificação internacional! 

 

 

 

 



 

 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS  
 

NOVO PARQUE DA MOOCA 

No dia 19 de maio, no antigo 

terreno da Esso, localizado 

na rua Barão de Monte 

Santo, aconteceu o encontro 

entre mooquenses e 

moradores da região, em 

virtude do projeto “Parque 

na Mooca Já”. A ação tem por objetivo a criação de um 

novo parque para o bairro, considerado mais quente que os demais, pela falta de áreas verdes. Na 

ocasião, publiquei um vídeo convidando a comunidade para comparecer a esta importante ação 

para a Mooca, além de patrocinarmos a camiseta do projeto. 

 
EVENTO DO ROTARY EM ÁGUAS DE LINDÓIA 

A 28ª Conferência do Rotary Distrito 4430 aconteceu em Águas de 

Lindóia, entre os dias 23 e 26 de maio, no Hotel Vacance, em Águas 

de Lindóia, comandada pelo seu governador, Dante Galvanese 

Amato Filho. 

Na oportunidade, o Grupo São Cristóvão participou do evento com 

apoio financeiro, sorteio de brindes exclusivos, ativação São 

Cristóvão com a divulgação dos produtos, cessão de ambulância 

durante todos os dias da Conferência, além de displays 

promocionais, como balão inflável e banner. 

 

20ª CAMINHADA DO CORAÇÃO 

No dia 02 de junho, o 

Rotary Club de São Paulo 

- Alto da Mooca realizou 

a 20ª Caminhada do 

Coração “Dr. Algis 

Waldemar Zuccas”. O 

evento foi promovido no 

estacionamento do Mooca 

Plaza Shopping e aberto a comunidade geral, tendo 

como principal objetivo oferecer aos moradores da região serviços de saúde, incluindo orientações 

preventivas para melhor qualidade de vida.  



 

 

Na ocasião, o Grupo São Cristóvão Saúde foi o patrocinador master da Caminhada realizando 

diversas atividades, como: aferição da pressão arterial e exame de glicemia, patrocínio de 2.100 

camisetas exclusivas do evento com a logomarca São Cristóvão, cessão de duas ambulâncias 

(básica e UTI), brindes personalizados para sorteio, displays promocionais, além da presença dos 

setores Recursos Humanos (para captação de currículos) e Comercial Plano de Saúde e Hospital 

(divulgando os produtos e serviços do Grupo).  

 

FEHOSP 2019 

A 28ª edição do Congresso Anual FEHOSP – 

Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes 

do Estado de São Paulo foi realizada entre os dias 22 

e 25 de abril, no Hotel Tauá, em Atibaia. Durante o 

evento, que contou com os líderes e Alta Direção do 

Grupo São Cristóvão, o público pôde participar das 

plenárias que abordaram diversos assuntos ligados à área da saúde. Como apoio ao Congresso, 

nossa Instituição investiu uma cota financeira, além da cessão de ambulância durante toda a 

FEHOSP. 

 

EVENTO DO ROTARY EM CAMPOS DE JORDÃO  

Nos dias 03, 04 e 05 de maio, o Rotary Club de São Paulo – 

Distrito Alto da Mooca reuniu seus membros no Hotel 

Recanto São Cristóvão, em Campos do Jordão, para um 

encontro dos rotarianos e seus familiares. Na ocasião, foram 

ministradas diversas palestras ao público presente, incluindo 

minha participação, onde pude apresentar a Instituição e 

nossas Unidades de Negócio. Além do encontro, os 

participantes prestigiaram nossas dependências, além da feijoada especial no sábado e jantar 

dançante, preparados em nosso hotel. No domingo, fretamos o bonde, a fim de que todos 

pudessem visitar a cidade para conhecer o centro de Capivari e realizar diversos passeios e 

compras. 

 

 

 

Valdir Pereira Ventura 

Presidente/ CEO Grupo São Cristóvão Saúde  

 


