
 

São Cristóvão Saúde inaugura primeiro 

Centro Ambulatorial em Itaquera 
O Grupo está expandindo para outros bairros da Zona Leste e leva agora a sua 

excelência na área da saúde aos moradores da região    

 

Com foco em inovação e crescimento assistencial, o Grupo São Cristóvão Saúde passa a 

expandir fora da região da Mooca com a inauguração do Centro Ambulatorial Américo Ventura 

- Unidade V, em Itaquera, realizada no dia 25 de outubro. Localizado na Avenida Campanela nº 

881, o novo ambulatório de 2.000m² atenderá o grande número de beneficiários do Plano de 

Saúde São Cristóvão que residem no bairro.  

 

O Centro Ambulatorial V é o primeiro na região de Itaquera e conta com 15 consultórios para 

atender as especialidades de Clínica Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia. “Estamos em 
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processo de rápida expansão e de 

olho em novas regiões para 

atender uma crescente demanda e 

carência de serviços hospitalares. 

Por isso, oferecemos o melhor em 

inovação, novas tecnologias e 

ampliação da área assistencial. 

Acreditamos que, com a qualidade 

do atendimento oferecido, o 

número de aderência do Plano de 

Saúde na região cresça ainda mais”, afirma o Presidente/CEO do Grupo São Cristóvão Saúde, 

Engº Valdir Pereira Ventura,  

 

A quinta Unidade do Centro 

Ambulatorial contempla áreas 

de observação, medicação 

adulto e infantil, e um local 

destinado para pequenos 

procedimentos, além de coleta 

de análises clínicas, exames 

ginecológicos e cardiológicos e 

ultrassonografia. O espaço 

oferece, ainda, toda 

infraestrutura e equipamentos de ponta para atender os beneficiários com mais rapidez e 

conforto.  

 

A cerimônia de inauguração contou com mais de 400 convidados, descerrando o laço o 

Presidente/ CEO, Valdir P. Ventura;  o Diretor Médico Assistencial, Dr. Fernando Barreto; o 

Diretor Clínico, Dr. José Roberto Aldrighi; o 1º Vice-Presidente do Conselho Deliberativo da 

ABFSC, Benjamin Barreira; a Diretora de Recursos Humanos, Verenice Prudencio; o Presidente 

Ampla recepção do CAAV V 

A Unidade Ambulatorial de Itaquera conta com 15 modernos 

consultórios 



da Diretoria, Claudio Liberatori; e o Diretor 

Tesoureiro, David Ferreira. A benção do 

local foi concedida pelo renomado Padre 

espanhol, Rosalvino  Morán Viñayo.   

 

Após a inauguração oficial, o espaço foi 

aberto aos presentes para conhecerem as 

instalações. O evento teve como destaque 

a presença da Escola de Samba Leandro de 

Itaquera para animar, ainda mais, os 

convidados e prestigiar a nova Unidade. 

 

A inauguração aconteceu um mês após a 

abertura do Centro Laboratorial Américo 

Ventura (CLAV), na Mooca, que oferece 

serviços de análises clínicas, como: 

Anatomia Patológica, Biologia Molecular, 

Bioquímica, Citogenética, Citometria de 

Fluxo, Coagulação, Eletroforese, 

Hematologia, Imunohematologia, 

Imunologia, Micologia, Microbiologia, 

Parasitologia, Sorologia, Toxicologia, 

Urinálise, Hormonologia e Genética.  

 

“Afirmo com muito orgulho que, além da 

Unidade Itaquera, inauguraremos, em 

breve, mais dois Centros Ambulatoriais na 

Zona Leste de São Paulo, ampliando os 

serviços assistenciais em prol dos nossos 

beneficiários”, conclui Ventura. 

Ventura e demais executivos do São Cristóvão Saúde 

descerram a placa do Centro Ambulatorial V 

Escola de Samba Leandro de Itaquera presente na 

inauguração do CAAV V 

Anderson Amaro (superintendente das Unidades 

Ambulatoriais), Valdir P. Ventura (Presidente/ CEO) e Daniela 

Raimundo (coordenadora administrativa) no CAAV V 

https://www.museudapessoa.net/pt/conteudo/pessoa/rosalvino-moran-vinayo-17050
https://www.museudapessoa.net/pt/conteudo/pessoa/rosalvino-moran-vinayo-17050
https://www.museudapessoa.net/pt/conteudo/pessoa/rosalvino-moran-vinayo-17050


A Presidência deseja que esta matéria venha prestar informações aos seus beneficiários, 

colaboradores, corpo clínico e comunidade em geral. 

 

Confira mais fotos da inauguração do Centro Ambulatorial Américo Ventura- Unidade V 

(Itaquera) 

https://www.saocristovao.com.br/caav-itaquera/

