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São Cristóvão Saúde recebe Prêmio HealthARQ 2019

Giovana Teixeira (Gerente de Marketing de Conteúdo do Grupo Mídia), Cibeli Bagnato (Arquiteta do
Grupo São Cristóvão Saúde) e Valdir Pereira Ventura (Presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão Saúde)

No dia 29 de agosto, o Grupo Mídia realizou dois importantes eventos na área da saúde: o
Prêmio + Fórum Health-It e o Prêmio + Fórum HealthARQ, ambos direcionados a
administradores, presidentes, diretores, gestores hospitalares de departamentos de
engenharia, infraestrutura, arquitetura, profissionais de tecnologia e demais lideranças.

O primeiro foca a era da informação e
seu

desfecho

nas

transformações

tecnológicas em instituições de saúde.
Já o segundo enfatiza debater a
qualidade das edificações hospitalares e
como os serviços de arquitetura e
engenharia no âmbito health impactam
Profissionais multidisciplinares do São Cristóvão Saúde
prestigiam o evento

a experiência do paciente.

O evento aconteceu no Renaissance Hotel –
São Paulo e contou com palestrantes e
profissionais da saúde, sendo discutidas
diversas tendências do setor. No período da
manhã, durante o Fórum + Health-It, o
Coordenador de Negócios e Inteligência
Artificial do Grupo São Cristóvão Saúde, Luiz
Megda, ministrou a palestra com o tema
“Fronteiras da Saúde 4.0: Uma reflexão sobre
a evolução tecnológica na saúde e a

Megda fala sobre evolução tecnológica durante
o Fórum + Health-It

organização do setor de T.I. frente às mudanças atuais”. O assunto explanou sobre o papel
do gestor de TI no cenário de tecnologia ligada à saúde, incluindo novas formas de
aumentar o canal de comunicação e atender as expectativas do cliente, incluindo Analytics,
Inteligência Artificial, automatização de processos e disponibilização de meios digitais.

Na parte da tarde, o Presidente/
CEO do Grupo São Cristóvão Saúde,
Engº

Valdir

Pereira

Ventura,

ministrou “Quando a arquitetura e
engenharia traduzem a identidade
da

marca”.

Na

oportunidade,

Ventura apontou as diretrizes do
Planejamento

Estratégico

da

Instituição que desencadearam 105
ações.

Além

apresentadas

disso,
as

foram

atualizações

estruturais dentro do ambiente
hospitalar, incluindo processo de
expansão

territorial,

engenharia

Ventura palestra no Fórum + Prêmio HealthARQ

sustentável por meio de recursos naturais e arquitetura humanizada. “Ter a chance de

apresentar todas as mudanças positivas realizadas na estrutura hospitalar do Grupo São
Cristóvão Saúde em prol dos nossos beneficiários é muito gratificante, pois ratifica que
estamos no caminho certo”, afirma.

No mesmo dia, ocorreu o Prêmio HealthARQ, evento que homenageia instituições, marcas e
profissionais que se destacaram no segmento no último ano. A ocasião premiou o Grupo
São Cristóvão Saúde na
categoria
através

“Expansão”,
dos

diversos

projetos realizados e em
fase de execução nas
Unidades de Negócio,
recebendo destaque o
Centro

Valdir Ventura e Cibeli Bagnato

de

Atenção

Integral

à

Saúde

(C.A.I.S.),

com

sua

moderna

e

mais

atualizada estrutura arquitetônica. O troféu foi entregue para a arquiteta do São Cristóvão
Saúde, Cibeli Bagnato.

A Instituição, além de ser a patrocinadora diamond do evento, também foi matéria na
revista HealthARQ, do Grupo Mídia.

Ganhadores do Prêmio HealthARQ 2019

A Presidência deseja que este release venha prestar esclarecimento aos seus beneficiários,
colaboradores, corpo clínico e comunidade em geral.

Confira mais detalhes do evento aqui

