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PRIMEIRO TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA É REALIZADO COM SUCESSO NO HMSC
O dia 23 de setembro foi uma data muito especial e
de comemoração para nós do Grupo São Cristóvão
Saúde. Maiara Domingues dos Santos Souza foi a
primeira paciente da Unidade de Transplante de
Medula Óssea, recebendo alta médica 18 dias após a
internação. A jovem de 18 anos foi diagnosticada
com leucemia promielocítica aguda em 2016 e,
desde então, vinha tratando a doença.
Após a
quimioterapia de condicionamento, o transplante
autólogo foi realizado pelos Doutores André Luis
Tavares, Larissa Barchi Muniz e Claudia Regina de
Araújo Monteiro, sendo considerado um sucesso. A
comemoração contou com a presença de toda a
equipe multidisciplinar que acompanhou o processo
desde o início, com direito a bolo e parabéns, pois
considera-se uma nova data de aniversário com o
encerramento do ciclo, tendo, nos próximos meses,
acompanhamento ambulatorial especializado.
Desejamos a Maiara muito sucesso em sua nova
jornada de vida.
CAMPANHA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL
Segundo a Sociedade Brasileira
de Cardiologia, a hipertensão
arterial atinge cerca de 80% da
população, após os 60 anos, e
está relacionada a complicações
cardíacas, acidente vascular
cerebral e patologias renais.
Pensando sempre na prevenção e qualidade de vida dos beneficiários,
promovemos a Campanha de Hipertensão Arterial, entre os dias 23 e 27 de
setembro.

A ação foi realizada nas Unidades I e IV do Centro Ambulatorial Américo Ventura e no Centro de
Atenção Integral à Saúde – CAIS, onde cerca de 600 pessoas receberam atendimento,
incluindo: medição de pressão arterial, frequência cardíaca, Índice de Massa Corpórea (IMC),
circunferência abdominal e levantamento de risco pelo escore de Framinhgan para pacientes com
exames recentes, sendo este um método que avalia o risco de doença cardiovascular, de acordo
com a presença ou não de certos fatores de risco.
O público presente também recebeu um folder, contendo
informações sobre hipertensão, sintomas, fatores de risco
e como evitar problemas decorrentes da doença. Além
disso, foram convidados a se cadastrarem para o
aplicativo de celular do Grupo São Cristóvão Saúde,
voltado a pacientes com doenças crônicas e gestantes, no
qual esse grupo específico de beneficiários terá
acompanhamento e orientação profissional, através de
uma equipe multidisciplinar altamente preparada. Em breve, o app do São Cristóvão Saúde estará
disponível para download. Para mais informações entre em contato: (11) 2029-7388 (MOPE)
ou mope@saocristovao.com.br.
CAMPANHA CONTRA A OBESIDADE
Com o intuito de alertar a população sobre os riscos e consequências da
gordura corporal em pessoas de todas as idades, realizamos a
Campanha contra a Obesidade. A ação, realizada entre os dias 29 de
julho e 02 de agosto no Centro Ambulatorial Américo Ventura- Unidades
I e II e no Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS), atendeu cerca de
740 pessoas, realizando medição de IMC, glicemia e pressão arterial,
além da distribuição de material informativo abordando diversas
questões sobre o tema, incluindo:
o que é obesidade; hábitos
alimentares; bebês obesos; o que
fazer para evitar o problema;
riscos ergonômicos, psicológicos e
cardiovasculares da obesidade; queima calórica conforme a
idade; tratamento; mitos e verdades sobre obesidade;
dietas e restrições alimentares; circunferência abdominal;
atividade física; cálculo do índice de massa corporal, entre outras.

CAMPANHA SAÚDE DA CRIANÇA
Entre os dias 26 e 30 de agosto, encerramos o mês com a
Campanha Saúde da Criança. A ação, realizada no Centro
Ambulatorial Américo Ventura – Unidade II, contou com serviços
exclusivos ao público infantil, como medição de peso e altura,
teste de glicemia, medição da pressão arterial, orientação
individualizada e captação de pacientes para grupos de
orientação, uma vez que o Centro de Atenção Integral à Saúde
(CAIS) possui diversos programas, dentre eles: Grupo de
Reeducação Alimentar Infantil; Psicoterapia em Grupo; Grupo de
Leitura e Escrita; MOPE (Monitoramento de Pacientes Especiais),
que monitora e orienta crianças diabéticas; SMI Kids (Serviço de
Medicina Integral), com médico dedicado a crianças com
necessidades de um acompanhamento mais próximo; e o PRO
Ativa Kids, com diversas
especialidades de reabilitação
e prevenção da saúde infantil.
A campanha, que realizou 434 atendimentos, também
distribuiu material informativo sobre obesidade infantil, dicas
sobre alimentação, riscos do sedentarismo, saúde bucal,
acidentes domésticos, vacinação, entre outros assuntos, a fim
de educar para uma infância saudável.
AÇÃO SAÚDE NO PARQUE SABESP
Em comemoração ao aniversário da
Mooca – que completou 463 anos no
dia 17 de agosto - promovemos a
Ação Saúde 2019 no Parque
Sabesp Radialista Fiori Gigliotti.
O evento foi destinado para a
comunidade em geral e trouxe
diversas ações e atividades gratuitas, como: exames preventivos
(aferição de pressão arterial, controle de glicemia, frequência cardíaca
e IMC), acupuntura, lian gong, fitcamp, zumba, circuito funcional,
central de vagas (para envio de currículo), orientação e distribuição de
materiais informativos sobre várias patologias e como preveni-las,
tenda de orientação sobre Planos de Saúde, entrega de brinde
institucional, distribuição de kit lanche, através da tenda “alimentação

e hidratação”, entre outros.

AÇÕES REALIZADAS E EM ANDAMENTO
OUVIDORIA
O tratamento às manifestações registradas no site Reclame Aqui foi atribuído à Ouvidoria em
junho de 2019. Esta estratégia visou adaptar as tratativas das demandas provenientes deste canal
ao modelo de gestão da Ouvidoria e obter melhor compreensão das demandas, avaliar os pontos
de melhorias e mitigar riscos.
No dia 12 de setembro, a Agência Nacional de Saúde (ANS) disponibilizou para consulta o
Relatório do Atendimento das Ouvidorias – REA-Ouvidorias 2019, ano base 2018, no portal da
ANS. O documento é resultado da compilação e análise dos dados enviados pelas ouvidorias das
operadoras sobre os atendimentos realizados pelas Ouvidorias do setor no ano de 2018 e
apresenta os principais temas demandados, bem como os prazos de resposta na finalização das
manifestações.
PRÉ-AVALIAÇÃO: ACREDITAÇÃO OPS
Nos dias 07 e 08 de agosto recebemos a visita do Dr. José de Lima Valverde Filho, avaliador do
organismo acreditador CBA, para a pré-avaliação em alguns processos da Operadora, tendo como
referência a minuta de resolução normativa da ANS que virá substituir a presente RN 277/11 para
acreditação de OPS. A pré-avaliação tem como objetivo identificar, em conjunto com a equipe da
operadora, políticas, procedimentos, processos, indicadores, entre outros elementos, que
precisam de adequações para conformidade com os novos padrões para acreditação de OPS que
serão publicados pela ANS.
A pré-avaliação identificou condições para que a operadora venha ser acreditada, porém, ainda
existem itens a serem trabalhados e melhorados que foram apontados no relatório dos quais
serão tratados com os respectivos processos.
A referida minuta está em homologação com a ANS desde outubro de 2018 e, até o momento, não
há previsão de validação. No entanto, o São Cristóvão Saúde se antecipou, no sentido de se
avaliar, para uma futura avaliação de acreditação.
STARTUPS
A inovação é um pilar Institucional. Por isso, o Grupo São Cristóvão Saúde firmou parcerias com
grupos de startups em São Paulo, São Carlos e nos Estados Unidos para realizar prospecção
tecnológica exclusiva para o setor da saúde.
A parceria consiste em algumas rodadas de negócios concentradas nas demandas definidas.
Temos agendas mensais para esses encontros visando o entendimento e oportunidades de
alavancar nossos resultados.

No dia 27 de setembro, houve o 5º encontro sendo apresentadas quatro empresas de startups,
que tiveram como objetivo demonstrar o conceito, cases e propostas com soluções em inovações
na área de relacionamento com o cliente.
AUDITORIA EXTERNA DE MANUTENÇÃO ISO 9001:2015
O Plano de Saúde São Cristóvão e áreas de apoio, nos
dias 18, 19 e 20 de setembro, através das áreas:
Financeiro,
Credenciamento,
Relacionamento,
Almoxarifado, Compras, Prevenção e Reabilitação,
Marketing, Tecnologia da Informação, Ouvidoria,
Qualidade e Alta Direção, receberam a visita do
organismo acreditador SGS para a auditoria de
monitoramento de seu Sistema de Gestão da Qualidade, pela norma de referência ISO 9001:2015.
Como resultado da auditoria, o Plano de Saúde São Cristóvão e suas áreas de apoio foram
recomendados a manter com a referida certificação. No entanto, foram apontados no relatório
alguns pontos de atenção e melhorias dos quais estes serão tratados com as respectivas áreas.
Desta forma, agradecemos o profissionalismo e dedicação dos colaboradores para o alcance do
resultado.
COMENDA: BRUNO COVAS
Dentre as atividades realizadas em comemoração aos 463
anos da Mooca, celebrados em agosto, a Associação
Comercial de São Paulo (ACSP) foi em comitiva ao
gabinete do Prefeito Bruno Covas para homenageá-lo
com uma Comenda de Reconhecimento as atividades
empreendidas para a melhoria da Mooca, promovendo o
crescimento do bairro. Na oportunidade, o Grupo São
Cristóvão Saúde participou do evento, tendo como
representante do Presidente/ CEO Eng° Valdir Pereira
Ventura o Sr. Rogério Medeiros. Além da Comenda dada
pela ACSP, também presenteamos o Prefeito com o livro do Centenário São Cristóvão, contendo a
história da nossa Associação.
PROJETO ACOLHIMENTO
No dia 27 de setembro, o projeto Acolhimento apresentou, aos gerentes da Instituição, os
números de agosto, sendo discutidos os 10 principais assuntos, como: Pós-Vendas/BoasVindas; Entrega dos kits aos novos beneficiários; Atendimento virtual (ChatBot); Equipe de
Regulação; Visita aos pacientes internados; Contato com os beneficiários pós-internação; Análise

das reinternações hospitalares; Imagem do São Cristóvão; Pesquisa de satisfação dos transferidos
e pesquisa eletrônica e fidelização dos pacientes no Hospital e Maternidade São Cristóvão.
No final, foram apresentadas e debatidas as mais de 140 ações de melhorias, envolvendo as áreas
assistenciais e administrativas, incluindo serviços de hotelaria, acolhimento e agilidade da
Enfermagem, contato com o médico responsável pelo paciente, indicações aos programas de
prevenção e reabilitação pós-internação, bem como as ferramentas tecnológicas (boas-vindas via
celular, pesquisas de satisfação via aplicativo e agendamento de consultas on-line, todos em fase
de testes).
COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO
Visando mais qualidade da assistência e segurança dos pacientes, a Comissão de
Padronização, após análise técnica/comercial, renovou, por mais 12 meses, o contrato de
fornecimento de dietas enterais com o laboratório Danone.
PROGRAMA DE REDUÇÃO DE GASTOS E DESPERDÍCIOS
Foi realizada, no dia 25 de setembro, a 9ª reunião do Programa de Redução de Gastos e
Desperdícios que apresentou o resultado mensurado para as ações apresentadas pelas gerências.
No período de janeiro a agosto, o resultado apresentado reflete 90% da meta Institucional,
representada por 96 ações.
POSSE CIPA
Em agosto, promovemos a cerimônia de posse da CIPA – Gestão 2019/2020 que contou com a
presença dos membros das CIPAS – Gestão 2018/2019 e convidados. A ocasião empossou
membros das seguintes CIPAS: Hospital, Mantenedora, CAAV II, CAAV III / IV e CAIS.
A CIPA é uma comissão de extrema importância para a Instituição, tendo como dever implementar
atividades, apresentar sugestões e recomendações, visando melhorar as condições de riscos e
solicitar medidas para neutralizar e/ou reduzi-los.
AGENDAMENTO ON-LINE
Dando continuidade na modernização dos serviços prestados aos
nossos clientes, em breve, teremos à disposição o Agendamento
On-Line, no qual o beneficiário terá acesso a agendar suas
consultas e exames pelo link disponibilizado no site. Para isso,
será necessário efetuar o cadastro, criando o login e senha
pessoal.
Além da marcação, o cliente poderá acessar todo o histórico de
consultas agendadas, além de cancelar a consulta na própria
ferramenta, caso não possa comparecer.
O projeto está em fase de implantação.

FESTA ITALIANA DO JUVENTUS
Patrocinamos a tradicional Noite Italiana do Juventus, no dia 31 de agosto. O
evento contou com a presença de mais de 1.200 pessoas e a participação
internacional do cantor Luciano Bruno. Como contrapartida, a logomarca do
Grupo São Cristóvão Saúde permaneceu em exposição no site do Clube
Juventus e em suas redes sociais, material gráfico do evento (como folder,
anúncios de jornais, etc), release enviado para imprensa, inserção em banners
e balão e nos displays de todas as mesas do jantar, além do sorteio de brindes
personalizados São Cristóvão.
DENTALPAR
No dia 01 de agosto firmamos contrato com a operadora de planos odontológicos Dentalpar. A
referida operadora, fundada em 1997 e dedicada exclusivamente ao atendimento odontológico,
coaduna com os princípios e valores de nossa Instituição, uma vez reconhecida pelo seu
atendimento humanizado e de qualidade. Ela será responsável pelo atendimento de toda a
carteira de beneficiários do Grupo São Cristóvão a partir de novembro deste ano.

PREMIAÇÕES E RECONHECIMENTOS
PRÊMIO DESTAQUE EMPRESARIAL
Como parte das diversas ações realizadas no
463º aniversário da Mooca, no dia 28 de
agosto, o Grupo São Cristóvão Saúde, em
parceria com a Associação Comercial de São
Paulo (ACSP) – Distrital Mooca, promoveu o
Prêmio Destaque Empresarial para as
principais instituições da região. O objetivo foi
reconhecer e destacar instituições vistas como referências em seus segmentos, através do
empenho, dedicação, empreendedorismo e inovação. Na oportunidade, 12 empresas foram
contempladas nas seguintes categorias: Empresarial (LAPEFER, Mooca Plaza Shopping,
Panificadora Cepam, Pizzaria Sacada, XCAR,
Drogaria
Sinete
e
Verzino
Arquitetura); Empoderamento da Mulher
(Prof. Alzira Altenfelder Mesquta - Colégio
São Judas Tadeu); Responsabilidade Social
(Newton Zadra - Círculo de Trabalhadores
de Vila Prudente); Personalidade Destaque
(Jaime Basso - Sicredi), e Empresas

Parceiras (L+M Gets e MR Consultoria).
Durante a cerimônia, o “Prêmio Américo Ventura”, que tem o intuito de fomentar a pesquisa
científica em busca da excelência da qualidade e do aprimoramento técnico, contemplou duas
personalidades, através da categoria “Empresário do Ano”, concedido ao Sr. Jaime Basso, CEO da
empresa Sicredi, e o “Prêmio Especial Américo Ventura Hors Concours”, entregue a minha pessoa,
como Presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão Saúde, conferido pela Diretoria da Associação
Comercial.
PRÊMIO EXCELÊNCIA DA SAÚDE 2019
Entre os dias 20 e 22 de setembro, o Grupo Mídia
realizou o Fórum HealthCare Business, no Hotel
Casa Grande - Guarujá. Com o tema central
“Construindo o Futuro da Saúde”, o evento reuniu
centenas de executivos dos principais hospitais,
operadoras,
farmacêuticas,
laboratórios
e
associações, a fim de debaterem tendências do
setor,
além
de
adquirem
experiência,
conhecimento no cenário da saúde, novos desafios
e estratégias, network e possibilidade de futuros negócios junto aos principais players.
A programação discutiu diversos assuntos da atualidade no âmbito health, como Atenção Primária
à Saúde, Automação Hospitalar, Lei Geral de Proteção de Dados, Saúde Suplementar,
Telemedicina, Transformação Digital, entre outros. Durante o Fórum, o Diretor Comercial, Luiz
Antonio Pereira Martinho, representando o Grupo São Cristóvão Saúde, participou da mesa
redonda com o tema “Negociações na Terra dos Gigantes da Saúde: Compras de Comodities
Agrícolas e Serviços de Consultoria, Projetos, Construção, Tecnologias e Facilities – uma proposta
para melhoria da eficiência das transações”, discutindo o assunto juntamente com os executivos:
José Cleber Nascimento Costa (Diretor Regional RJ do Grupo Notre Dame Intermédica) e Pedro
Gibbon (Diretor Executivo de Serviços do Hospital Care).
No último dia do FHB foi realizada a 6ª edição do Prêmio Excelência da Saúde. O objetivo foi
homenagear as corporações que conquistaram alta performance em diversas vertentes da gestão
hospitalar. Na oportunidade, o Grupo São Cristóvão Saúde ganhou destaque na categoria
Qualidade e Segurança, pelas relevantes ações prestadas na área.
COMENDA DO MÉRITO DA MOOCA
No dia 08 de agosto, o Grupo São Cristóvão Saúde participou da sessão
solene e jantar em comemoração dos 463 anos do bairro da Mooca.
O evento, realizado pela Câmara Municipal de São Paulo e idealizado
pelo Vereador Adilson Amadeu e Grupo Jornal da Mooca, contou com
diversas personalidades e executivos que foram destaque na região,
contribuindo para o desenvolvimento do bairro.

Durante a comemoração, eu – como Presidente do Grupo São Cristóvão – e a Diretora do Centro
de Atenção Integral à Saúde, Paulete Nicolino de Freitas Ventura, fomos designados
Comendadores da Mooca. A Srª Paulete com a “Comenda do Mérito da Mooca” e eu com a
“Comenda do Mérito da Mooca Padre José de Anchieta”, na qual somente uma única
personalidade é contemplada por ano. As homenagens foram feitas aos grandes empresários do
bairro pelos relevantes serviços de excelência prestados para a comunidade.
PRÊMIO HEALTHARQ 2019
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 focou a era da informação e seu desfecho nas
transformações tecnológicas em instituições de saúde. Já o
segundo debateu a qualidade das edificações hospitalares e como
os serviços de arquitetura e engenharia no âmbito health
impactam a experiência do paciente.
Durante o Fórum + Health-It, o Coordenador de Negócios e
Inteligência Artificial do Grupo São Cristóvão Saúde, Luiz Megda,
palestrou sobre “Fronteiras da Saúde 4.0: Uma reflexão sobre a
evolução tecnológica na saúde e a 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.
Na parte da tarde, ministrei
“Quando
a
arquitetura
e
engenharia traduzem a identidade
da marca”, apontando as diretrizes
do Planejamento Estratégico da
Instituição que desencadearam 105
ações, além das atualizações
estruturais, incluindo processo de
expansão territorial, engenharia
sustentável por meio de recursos
naturais e arquitetura humanizada.
No mesmo dia, ocorreu o Prêmio HealthARQ, contemplando o Grupo São Cristóvão Saúde na

categoria “Expansão”, através dos diversos projetos realizados e em fase de execução nas
Unidades de Negócio. O troféu foi entregue para a arquiteta do São Cristóvão Saúde, Cibeli
Bagnato.
SELO EMPRESA PARCEIRA
No dia 15 de agosto, fui convidado a participar da solenidade
de diplomação das turmas 194ª, 195ª, 196ª e 197ª da Legião
Mirim de Vila Prudente, que concluíram o curso de
Qualificação Profissional na área administrativa.
O evento
teve como paraninfo o Prefeito de São Paulo,
Bruno Covas. Na ocasião, o Grupo São
Cristóvão Saúde recebeu o Selo Empresa
Parceria, sendo considerada uma Instituição
idônea e socialmente responsável por
contribuir para a inserção e desenvolvimento
profissional dos jovens aprendizes no mercado
de trabalho.
GRUPO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE É O NOVO PATROCINADOR DO OSASCO VOLEIBOL CLUBE
Acreditando na importância de continuar apoiando
e incentivando o esporte, o Grupo São Cristóvão
Saúde anuncia o patrocínio ao time de vôlei
feminino Osasco-Audax.
A coletiva de lançamento e a apresentação das
atletas aconteceu no dia 13 de agosto, no Teatro
Municipal de Osasco e contou com a presença da
imprensa, jogadores do clube, comissão técnica e
patrocinadores.
A parceria refere-se ao patrocínio financeiro e a manutenção da equipe adulta feminina de
voleibol, tendo, como contrapartida, a logomarca da
Instituição exposta nas camisas de jogo utilizadas
pelas atletas - incluindo posição de líbero e comissão
técnica - durante a temporada 2019/20, abrangendo
a Superliga e o Campeonato Paulista, além de placa
estática e comunicação visual no ginásio José
Liberatti, a casa do Vôlei Osasco-Audax.
O time já conquistou diversos títulos nacionais e
internacionais, dentre eles: Mundial de Clubes, Sul-

americano de Clubes, Superliga, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Copa São Paulo, entre
outros.
A parceria entre o Grupo São Cristóvão Saúde e o Osasco Audax é válida até maio de 2020.

INAUGURAÇÕES
CENTRO CARDIOLÓGICO
Com o objetivo de atender à crescente
demanda e dar continuidade ao projeto
de ampliação e qualificação do
atendimento, inauguramos, 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,
foi ampliada em 80% para concentrar
todos os atendimentos ambulatoriais e exames em um único espaço.
O local possui mais de 500m² e conta com cinco
consultórios, além de salas para realização dos seguintes
exames:
teste
ergométrico,
mapa,
holter,
eletroneuromiografia,
eletrocardiograma
e
ecocardiograma.
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
emissão de laudos por telemedicina, conferindo
agilidade no diagnóstico e no início do tratamento. E,
pensando na parte de sustentabilidade e meio
ambiente, nosso 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.

Na ocasião, descerrei o laço inaugural, juntamente com
os Cardiologistas Fernando Barreto e Fulvio Barbato,
com o Presidente da Diretoria (Claudio Liberatori), com
o Diretor Tesoureiro (David Ferreira) e com o 1º VicePresidente do Conselho Deliberativo da ABFSC
(Benjamin Barreira). O local também recebeu a benção
do Padre Jesus, da Paróquia São Pedro Apóstolo.

CENTRO LABORATORIAL AMÉRICO VENTURA- CLAV
Como parte da estratégia de expansão para o segundo
semestre e a busca por oferecer sempre o melhor na área da
saúde, inauguramos o Centro Laboratorial Américo Ventura
(CLAV), no dia 26 de setembro.
O CLAV funciona em parceria com a CientíficaLab, empresa do
grupo DASA, considerada a maior companhia de Medicina
Diagnóstica da América Latina, presente nos principais
hospitais do país, sendo responsável por coletas em 600
unidades de atendimento
e estas analisadas em 18
laboratórios centrais.
A
cerimônia
de
inauguração contou com a
presença de mais de 300
convidados, entre eles
gestores, empresas parceiras, executivos da saúde e
empresários da região. No ensejo, o Grupo São Cristóvão também divulgou a reforma do
apartamento 06 da Maternidade, atendendo o layout de excelência que a Instituição vem
adquirindo através do processo contínuo de expansão estrutural.
O
Centro
Laboratorial
Américo Ventura possui mais
de 500m² e conta com
recepção ampla e 18 boxes de
coletas, sendo 5 deles infantil,
aumentando em 120% a capacidade de atendimento em relação ao espaço anterior. Além disso,
as salas de curva glicêmica e ginecológica expandiram suas estruturas. A fachada do prédio foi
totalmente refeita e apresenta um atrium envidraçado em pé direito duplo, oferecendo mais
amplitude ao local e revestido com película antitérmica, o que diminui a incidência solar. Já a

decoração do ambiente transmite acolhimento, conforto e aconchego. Para a acessibilidade dos
beneficiários foi instalado um novo elevador, atendendo os três andares do edifício.
Os serviços de análises clínicas oferecidos incluem: Anatomia Patológica, Biologia Molecular,
Bioquímica, Citogenética, Citometria de Fluxo, Coagulação, Eletroforese, Hematologia,
Imunohematologia, Imunologia, Micologia, Microbiologia, Parasitologia, Sorologia, Toxicologia,
Urinálise, Hormonologia e Genética.
No antigo espaço onde o laboratório se encontrava, serão
feitos novos investimentos, a fim de ampliar os serviços
clínicos aos beneficiários. As áreas até então ocupadas
pelo laboratório e a fisioterapia serão utilizadas para a
futura ampliação e remodelagem dos setores de
Colonoscopia e Endoscopia, permitindo a expansão física
da área assistencial. Foram investidos R$ 1.700.000,00 no
novo
Centro Laboratorial, entre estrutura, tecnologia e
equipamentos, e contratados profissionais
altamente capacitados para anteder os 125 mil
beneficiários do Plano de Saúde.
O Centro Laboratorial Américo Ventura - CLAV
está localizado na Rua Terenas, 236 – Mooca (em
frente ao Pronto-Socorro Geral).

Valdir Pereira Ventura
Presidente/ CEO Grupo São Cristóvão Saúde

