
 
Grupo São Cristóvão Saúde inaugura  

Centro Cardiológico  
Nova área conta com equipamentos de última geração para realização de exames com mais 

precisão em diagnósticos 

  

Com o objetivo de atender à crescente demanda e 

dar continuidade ao projeto de ampliação e 

qualificação do atendimento, o Grupo São Cristóvão 

Saúde inaugurou, no dia 05 de setembro, o mais 

moderno e diferenciado Centro Cardiológico da 

região. A área, que fica dentro do Centro 

Ambulatorial Américo Ventura I (CAAV I), foi 

ampliada em 80% para concentrar todos os 

atendimentos ambulatoriais e exames em um único 

espaço. 
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O local conta com cinco consultórios 



O local possui mais de 500 m² e conta com 

cinco consultórios, além de salas para 

realização dos seguintes exames:  

- Teste ergométrico: totalmente 

computadorizado, assegurando maior 

precisão nos exames que avaliam o 

sistema cardiovascular sob esforço; 

- Mapa: monitores de pressão arterial, 

permitindo precisão nos registros e 

geração de telelaudos; 

- Holter: utilizado na observação de 

arritmias cardíacas ocasionais e precisos 

nos registros, com a mesma metodologia 

de telelaudos; 

- Eletroneuromiografia: utilizado no 

diagnóstico e prognóstico de lesões no 

sistema nervoso periférico; 

- Eletrocardiograma: certifica alto grau de confiabilidade nas 

avaliações da função cardíaca; 

- Ecocardiograma: permite a realização de exames como Cardio 

Adulto, Cardio Pediátrico, Vascular, Transesofágico e Doppler 

Contínuo. 

 

O Presidente/CEO do Grupo São Cristóvão Saúde, Engº Valdir 

Pereira Ventura, afirma que, com essas ações, a especialidade 

reduzirá o tempo de agendamento das consultas e procedimentos 

oferecidos, bem como ganhará em precisão diagnóstica, através 

da aquisição de avançados equipamentos, incluindo a inovadora 
Presidente/ CEO, Engº Valdir 
Pereira Ventura, discursa na 

inauguração do Centro 
Cardiológico 

Sala para realização do teste ergométrico 

A ala também é preparada para atendimento Infantil 



emissão de laudos por telemedicina, conferindo agilidade no diagnóstico e no início do 

tratamento.  

 

A inauguração do Centro 

Cardiológico aconteceu dentro das 

instalações do Centro Ambulatorial 

Américo Ventura I, com a presença 

de mais de 300 convidados, entre 

eles médicos, gestores, executivos 

da saúde e empresas parceiras da 

Instituição. O cerimonial contou 

com os dizeres do Diretor Médico 

Assistencial do Centro Cardiológico, 

Dr. Fernando Barreto; do 

Cardiologista com mais tempo de casa, Dr. Fulvio Barbato; e do Presidente/ CEO, Valdir Ventura. O 

laço inaugural foi descerrado pelo CEO, Valdir Ventura; pelos Drs. Fernando e Fulvio; pelo 

Presidente da Diretoria, Claudio Liberatori; pelo Diretor Tesoureiro, David Ferreira; e pelo 1º Vice-

Presidente do Conselho Deliberativo da ABFSC, Benjamin Barreira. O local também recebeu a 

benção do Padre Jesus, da Paróquia São Pedro Apóstolo.   

 

De acordo com o Diretor Médico, Dr. 

Fernando Barreto, além de diminuir o 

tempo para agendamento de exames, os 

novos equipamentos também 

proporcionarão mais precisão diagnóstica e 

resolutividade. “As doenças 

cardiovasculares são, ainda, as que mais 

provocam mortes no mundo. Por isso, 
Cardiologistas, Drs Fulvio Barbato e Fernando Barreto 

durante discurso do Centro Cardiológico 
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queremos oferecer uma estrutura completa e moderna que possa contribuir para a prevenção e 

ser mais assertiva na realização dos tratamentos necessários às doenças cardiológicas”, alega. 

 

E pensando na parte de 

sustentabilidade e meio 

ambiente, o Centro Cardiológico 

possui consultórios com controle 

de energia via cartão magnético, 

sistema de climatização VRV 

totalmente digital 

(representando, em média, 40% 

de economia de energia), 

iluminação com painéis de Led e 

telhado com “telhas-sanduíches”, que promovem redução de calor e melhor acústica do ambiente.  

 

Para o CEO do Grupo São Cristóvão, o momento é de comemoração. “Nossa dimensão assistencial 

deve ser o centro dos nossos processos de melhoria da qualidade. Estamos muito felizes em poder 

dar mais esse importante passo no atendimento à comunidade”, finaliza Ventura. 

 

 A Presidência deseja que este release venha prestar informações aos seus beneficiários, 

colaboradores, corpo clínico e comunidade em geral. 

 

 

          Confira fotos da inauguração do Centro Cardiológico 

  

 

O espaço possui mais de 500 m² 

https://www.saocristovao.com.br/centro-cardiologico/

