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Instituição é contemplada com Prêmio Excelência da Saúde 2019
São Cristóvão ganhou destaque na categoria Qualidade e Segurança

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, operadores, 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 do

Grupo São Cristóvão Saúde, Luiz
Antonio

Pereira

Martinho,

representando o Presidente/ CEO
da Instituição, Engº Valdir Pereira
Ventura,

participou
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Gigantes da Saúde: Compras de
Comodities Agrícolas e Serviços de
Luiz Martinho participa de debate no FHB

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 sexta edição do Prêmio Excelência da Saúde, que
contemplou 39 instituições do país, sendo estas escolhidas pelo conselho editorial do Grupo
Mídia. O objetivo da premiação 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. “Fomos agraciados, mais um
ano, com o Prêmio Excelência da Saúde,
ampliando nossas conquistas neste setor.
Sermos destacados na ‘Qualidade e Segurança’
reforça o quanto os serviços oferecidos aos
nossos mais de 125 mil beneficiários são

Luiz Martinho e Marcelo Caparelli – CEO do Grupo
Mídia

realizados por excelentes profissionais, incluindo atendimento especializado. Um exemplo
disso é a mais recente certificação internacional Canadense Qmentum – categoria Diamond-

conquistada pela Instituição, que assegura às organizações os requisitos internacionais de
governança e boas práticas assistenciais”, comenta o Presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão
Saúde, Engº Valdir Pereira Ventura, que foi capa da Revista Healthcare Management – edição
61, considerado o líder de uma das melhores instituições de saúde do país em 2019.

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

