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São Cristóvão Saúde investe milhões no centro de Oftalmologia
inaugurado na Mooca

Com

foco

inovação

em
e

crescimento
assistencial, o Grupo
São Cristóvão Saúde
expande, mais uma
vez, na região da
Mooca e inaugura, no
dia 21 de novembro,
o Centro Ambulatorial
Américo
A unidade conta com nove consultórios oftalmológicos

Ventura

-

Unidade VI (CAAV VI),

voltado, exclusivamente, ao atendimento oftalmológico.

Entre

equipamentos

geração,

de

última

infraestrutura

em

tecnologia da informação, estrutura
de

rede

mobiliário

elétrica,
e

hidráulica,

decoração,

foram
Anderson Amaro (Superintendente das Unidades Ambulatoriais),
Caroline Amaro (Diretora de Estratégia e Gestão) e Valdir P;
Ventura (CEO do Grupo São Cristóvão Saúde)

gastos, aproximadamente, 11 milhões de reais.

A inauguração contou
com a presença de 400
convidados, entre eles
profissionais da área da
saúde,

empresas

parceiras, executivos de
diversos segmentos e
imprensa. A cerimônia
contou com os dizeres
do Presidente/ CEO do
Grupo São Cristóvão,

Com tecnologia de ponte, o CAAV VI tem capacidade para realizar 19 mil
consultas e três mil exames/mês

Engº Valdir Pereira Ventura, que enalteceu mais essa grande conquista, bem como a
importância de se trabalhar em equipe para alcançar os objetivos estabelecidos, dando
sequência ao superintendente das Unidade Ambulatoriais, Anderson Amaro, e aos
oftalmologistas, Drs. Eduardo Martinez e Hélcio Valério Passos Júnior. Na ocasião, Ventura
foi contemplado com Voto de Júbilo entregue, em mãos, pela Vereadora Edir Sales.

A Unidade Oftalmológica possui
538m² e está situada no 15º
andar do edifício de alto padrão,
Bernini

Empresarial.

equipamentos

de

Possui
ponta,

instalações modernas e layouts
que proporcionam um melhor
fluxo para o paciente e equipe
Ampla Recepção

médica.

Oferecendo

mais

conforto e rapidez no diagnóstico, além da consulta, os pacientes poderão fazer todos os
exames no local, como: Biometria, Tonometria, Fundoscopia, Microscopia especular de
córnea, Paquimetria ultrassônica, Mapeamento de retina, Tomografia de coerência óptica,
Ultrassonografia, Fotocoagulação (laser), Iridectomia, Retinografia, entre outros. “Todas as
consultas, exames e demais procedimentos estarão disponíveis em um mesmo espaço,
proporcionando mais conforto e rapidez no diagnóstico e tratamento em oftalmologia,
enquanto as cirurgias oftalmológicas continuarão sendo realizadas no Hospital e
Maternidade São Cristóvão.”, afirmou o Engº Valdir Pereira Ventura, Presidente/CEO do
Grupo São Cristóvão Saúde.

A unidade ambulatorial é a
primeira

do

Grupo

especializada

em

oftalmologia e conta com
equipamentos de última
geração, sala de exames e
aplicações intravítreas e
nove

consultórios

que

possibilitarão realizar mais
CEO, Diretoria e médicos descerram a fita inaugural do CAAV VI

de 19 mil consultas/mês e

mais de três mil exames. “Ampliamos a atual capacidade de atendimento em 100% para
honrar as necessidades de nossos atuais 125 mil beneficiários, e aos tantos outros que virão
em busca do nosso atendimento qualificado e humanizado.”, afirmou Valdir P. Ventura.

Em dezembro, o Grupo São Cristóvão encerrará o ano com mais uma inauguração em prol
de seus beneficiários. Aguardem!

Centro Ambulatorial Unidade VI – Oftalmologia
Funcionamento: A partir de 06 de janeiro.
Edifício Bernini Mooca
Rua Fernando Falcão, 1.111 - 15º andar
Telefone: 2029-7200

Confira mais fotos da Unidade VI do Centro Ambulatorial Américo Ventura

