
 

 

 

ÁREA ASSISTENCIAL 
 

OUTUBRO ROSA                                                             

Considerado o mais frequente entre as mulheres (depois do Câncer de 

Pele não melanoma), o Câncer de Mama é a maior causa de morte por 

câncer.  

Por isso, para conscientizar e sensibilizar o público alvo sobre a 

importância da prevenção, bem como promover essa nobre 

campanha, o São Cristóvão Saúde realizou, durante todo o mês, as 

seguintes ações:  

Iluminação Temática: iluminação especial na fachada do complexo 

hospitalar, nos Centros Ambulatoriais Américo Ventura e no Centro de Atenção Integral à Saúde – 

CAIS. Além disso, os colaboradores do Grupo São Cristóvão Saúde receberam uma fita simbólica e 

camiseta personalizada com o tema para serem utilizadas durante todo o mês.  

Ação no CAAV IV e CAIS: inserção de duas árvores, disponibilizadas no Centro de Atenção Integral 

à Saúde - CAIS e na Unidade IV do Centro Ambulatorial Américo 

Ventura - Saúde da Mulher. 

Elas simbolizam a renovação, trazendo frases de carinho, afeto, força e 

amor. O intuito foi que todos pudessem escrever palavras de incentivo 

às pessoas que estão passando ou que já passaram por essa luta 

contra o Câncer.  

Divulgação nas mídias: as ações realizadas foram divulgadas nas redes sociais da Instituição. Além 

disso, a Zona Leste TV preparou uma matéria especial sobre o assunto, no qual a Coordenadora do 

CAIS, Josenilda Medeiros, explicou a finalidade da campanha e convidou todos a participarem da 

palestra gratuita “Os avanços do Câncer de Mama”, realizada por profissionais do HMSC no 

auditório da Instituição. 

Centro Ambulatorial – Unidade I e IV: profissionais da saúde estiveram 

presentes no Centro Ambulatorial Américo Ventura- Unidades I e IV, 

onde se colocaram à disposição para esclarecer dúvidas sobre o câncer 

de mama, bem como os cuidados e autoexame.  

Realização de exames: selecionamos beneficiárias com idade entre 50 

e 60 anos, que não realizaram os exames de mamografia nos últimos 2 anos, e as convidamos via 

e-mail para realizar o exame. Elas puderam agendar sua mamografia e, se em atraso, também o 

papanicolau. Além disso, também agendaram uma consulta com o ginecologista, assegurando 

assim, a realização dos exames e a avaliação médica. 
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Participação em palestra externa: O Clube Esportivo da Penha (CEP) 

promoveu um debate sobre o tema do mês, com a participação 

especial dos nossos profissionais da saúde: Os Mastologistas 

Alessandra e Fernando Schuh e a Psicóloga Susi Andrade.  A ação 

contou com depoimento de mulheres que superaram a doença, além 

da discussão sobre o Câncer de Mama entre médicos e pacientes.  

“Os avanços no Câncer de Mama”: Mastologistas renomados do 

HMSC palestraram “Os avanços no Câncer de Mama”. A ação foi 

ministrada pelos doutores: Alessandra de Freitas Ventura Schuh, 

Fábio Muniz, Fernando Schuh e Tarsila Prudencio, tratando de 

potenciais abordagens diagnósticas alternativas, rastreamento 

da doença, opções de tratamento e novas descobertas. 

 

NOVA COORDENADORA DE REABILITAÇÃO E NOVA SUPERVISORA DE FISIOTERAPIA  

Em novembro, o Grupo São Cristóvão Saúde passou a contar com uma nova Coordenadora 

Assistencial, Marcela Belchior, que está responsável pelas seguintes linhas de cuidado assistencial 

hospitalar:  Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e Terapia Ocupacional. Para compor a equipe 

de Fisioterapia e ampliar o período de gestão para o noturno e finais de semana, promovemos a 

colaboradora Adriana Cristina dos Santos Rodrigues para a supervisão do setor. Estas ações visam 

melhorar a assistência prestada, agregando satisfação aos nossos beneficiários. 

  

DIA DO MÉDICO  

Para homenagear nosso excelente Corpo Clínico, no Dia do 

Médico - comemorando em 18 de outubro - preparamos uma 

noite muito especial.   

O evento integrou profissionais de diversas especialidades 

assistenciais, totalizando mais de 400 convidados. A noite 

também contou com a presença da Banda “The Flavours” e a 

animação do Megatron Kronos, um super robô de led, 

descontraindo e animando a todos os presentes.  

Agradeço cada profissional pelo trabalho de excelência desenvolvido no Grupo São Cristóvão 

Saúde. Cada atendimento, plantão e paciente curado tem nos tornado referência na área da 

saúde. Juntos somos mais fortes na missão de cuidar de vidas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

VISITA AO GRUPO DASA  

No dia 22 de novembro visitamos o Grupo DASA, onde nos foi apresentado o projeto de genética 

que se encontra em desenvolvimento. Essa especialidade tem avançado e contribuirá em um 

futuro próximo para aumentar a longevidade da população, já que diversas doenças poderão ser 

detectadas precocemente e terem o seu tratamento mais assertivo, incluindo alguns tipos de 

câncer, patologias cardíacas e má formações genéticas. Na segunda parte da visita fomos 

recebidos pelo CEO do Grupo que nos apresentou como sua instituição tem desenvolvido projetos 

baseados na Inteligência Artificial. Na oportunidade, o Grupo São Cristóvão também apresentou 

alguns projetos em andamento. As empresas poderão, em um futuro próximo, trabalhar juntas em 

ações que beneficiarão nossos clientes. 

 

PACIENTE INTERNADO RECEBE A VISITA DE SEU PET 

O senhor Jair Vieira, de 64 anos, paciente internado no 

Hospital São Cristóvão, recebeu, no mês de outubro, a visita de 

seu melhor amigo: Manuel, seu gato de estimação.  

Ambos não se viam há 15 dias e, como Jair não tinha previsão 

de alta, concedemos a ele uma visita rápida de seu pet.  

A família Vieira pode viver esse momento especial de 

reencontro e tem certeza de que isso contribuiu para a alegria 

e melhora do Sr. Jair, assim como de Manuel. 

 

PARTICIPAÇÃO DO GRUPO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE NO NEOBRAIN BRASIL 2019   

Nos dias 08 e 09 de novembro, o maior acontecimento 

exclusivo sobre Asfixia Perinatal foi realizado no WTC 

Events Center SP. Trata-se do Neobrain Brasil 2019.  

O 1º Congresso Internacional em Neuroproteção e 

Neuromonitorização Neonatal, promovido pela PBSF – 

Protecting Brains & Saving Futures, teve como um dos 

apoiadores o Grupo São Cristóvão Saúde, com estrutura 

exclusiva para atender os convidados, através de coffee 

break especial e happy hour no período da noite, 

incluindo brindes e folder Institucionais. No espaço, um painel de oito metros foi instalado para 

ambientar o lounge, dando destaque ao serviço assistencial oferecido aos pequenos pacientes da 

UTI Neonatal do São Cristóvão Saúde.   

Durante o Neobrain, a Pediatra/Neonatologista e coordenadora da Unidade Neonatal do Grupo 

São Cristóvão Saúde, Drª Ludmila de Freitas Ventura Simões, participou como debatedora de um 

dos módulos do evento.  



 

 

Desde abril de 2019, a UTI Neonatal da Maternidade São Cristóvão conta com o monitoramento 

cerebral em bebês com risco de injúria, cujo objetivo é reduzir as chances de sequelas futuras, 

prevenindo consequências neurológicas nos recém-nascidos.  

 

AÇÕES REALIZADAS 
 

ODONTO MÓVEL SÃO CRISTÓVÃO  

Visando promover a conscientização da higiene e cuidados 

bucais, o São Cristóvão Saúde inova e traz, pela primeira 

vez, o Odonto Móvel. A ação, realizada entre os dias 21 e 

23 de novembro, ofereceu, gratuitamente, uma avaliação 

total da boca em diversas regiões da Mooca.   

A campanha foi promovida na Unidade I do Centro 

Ambulatorial Américo Ventura, no Mooca Plaza Shopping e 

no Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS) realizando 

mais de 70 atendimentos.. 

Além do atendimento especializado e aparelhos modernos, a equipe comercial também participou 

da ação, onde divulgaram o Plano Odonto oferecido pelo São Cristóvão Saúde, através de folders e 

brindes personalizados da campanha. 

Na oportunidade, o Odonto Móvel também foi reportagem na Zona Leste TV, que esteve presente 

para promover a ação Institucional.  

Somente na região da Mooca, existem mais de 80 pontos de consultórios particulares que 

atendem o Plano São Cristóvão Odonto, através de uma ampla rede credenciada, com mais de seis 

mil dentistas na região de São Paulo.   

Para saber mais sobre como adquirir o Plano Odontológico do São Cristóvão Saúde, ligue 2029-

7320. 

 

EQUIPE COMERCIAL LANÇA PRODUTO LINHA COMBO  

O Novotel Jaraguá  SP Conventions foi palco do evento de 

lançamento da Linha Combo São Cristóvão, promovido no 

dia 01 de novembro. 

A ação contou com a presença de mais de 250 pessoas, 

entre elas corretores, supervisores, gerentes e donos de 

plataformas que comercializam os Planos de Saúde da 

Instituição. Na oportunidade, o Diretor Comercial, Luiz 

Martinho, apresentou a Linha Combo São Paulo e Leste – 

Pessoa Física e Jurídica, que une assistência médica + 

odontológica em um só produto, além de outros assuntos, como: regras comerciais; 



 

 

reestruturação do Plano Viva Melhor, focado para pessoas com mais de 59 anos; tabela de preços 

promocionais; novas linhas de comunicação dos produtos e ampliação estrutural do Grupo São 

Cristóvão Saúde. 

 

CAMPANHA DE BONIFICAÇÃO 

No dia 03 de outubro realizamos a 6ª Campanha de 

bonificação do Programa de Redução de Gastos e 

Desperdícios. O evento premia os colaboradores que 

deram a sua contribuição para o programa, além de 

enfatizar a importância do trabalho coletivo e da 

proatividade dos nossos profissionais. Parabéns a todos! 

 

INDICADORES DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE  

Em novembro realizamos a reunião de Análise Crítica dos Indicadores do Sistema de Gestão da 

Qualidade ISO 9001:2015 e ONA referente ao quinto bimestre do ano de 2019, sendo discutidas 

propostas de ações de melhorias para os indicadores que estavam fora da meta.  

O Plano de Saúde e as áreas corporativas apresentaram performance de 85,08% de atingimento 

de suas metas, e a Rede Própria e áreas corporativas uma performance de 84,16%.  

Parabéns aos gestores e suas equipes pelo empenho e dedicação dos resultados obtidos. 

 

DIA MUNDIAL DA QUALIDADE 

Excepcionalmente esse ano, o Grupo São 

Cristóvão Saúde antecipou a comemoração do 

4º Encontro do Dia Mundial da Qualidade para o 

dia 13 de novembro e realizou uma 

programação especial, promovida pelo setor da 

Qualidade e Presidência. 

Com o tema “Acredite no Padrão”, o evento 

contou com a participação de diversos 

palestrantes, Grupo Operação de Riso, bem como um almoço especial, coffee break e sorteio de 

brindes entre os participantes. 

 

ENCONTRO COM OS EX-JOVENS APRENDIZES  

No dia 18 de outubro promovemos 

o encontro entre os ex-jovens 

aprendizes efetivados e 

promovidos com a Presidência. Os 

jovens talentos fazem parte da 

Instituição desde 2004 e o evento teve o intuito de ressaltar a importância do trabalho 



 

 

desenvolvido por cada um deles para o crescimento do Grupo.  Na oportunidade, relataram suas 

experiências na Instituição, além do crescimento profissional e pessoal. 

Parabéns aos 60 ex-jovens aprendizes que hoje fazem parte do time de profissionais do São 

Cristóvão Saúde.  

  

Entrevista para o programa Valor em Saúde  

No dia 26 de novembro, participei do programa 

“Valor em Saúde”, veículo destinado a tratar de 

assuntos ligados à área health do país. 

Juntamente com os gestores Erickson Blun (Diretor 

Presidente do HUB Campinas das Unidades 

Hospital Care) e Júlio Cesar Lobato (CEO do 

Hospital Igesp), tive a oportunidade de explanar o 

crescimento e os avanços na ampliação 

Institucional, abordando aspectos, como: mudança da cultura organizacional, implantação de 

importantes setores, certificações de qualidade conquistadas, implantação do programa de 

redução de desperdício, construção do complexo materno-infantil no auxílio à oxigenação da 

carteira (cuja média de idade passou de 62 para 34 anos),  construção do CAIS e importantes 

inaugurações realizadas em 2019, com foco no crescimento e evolução assistencial, em prol dos 

nossos beneficiários. 

 

DESDOBRAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Realizamos a reunião do Planejamento Estratégico de 2019, na qual foi apresentado todo o 

escopo das ações estratégicas pelos gestores responsáveis para o Conselho Diretivo e as equipes 

presentes.  

Através do Mapa Estratégico de 2019 foi apresentado o status dos indicadores estratégicos 

alinhados com os objetivos/diretrizes do P.E. da ABFSC, bem como o monitoramento de 

desempenho e as ações dos meses de julho, agosto e setembro deste ano.  

 

OUVIDORIA 

O acompanhamento das ações propostas pelo Comitê de Ouvidoria em decorrência da análise das 

manifestações de clientes é realizado mensalmente. No dia 21 de novembro, foram apresentados 

os indicadores relacionados às informações e avaliações da Operadora e do setor, bem como a 

apresentação das propostas identificadas no período, visando a automação e aprimoramento dos 

processos internos. 

 

 
 



 

 

BOAS-VINDAS: CAAV V 

No dia 22 de outubro realizamos o acolhimento aos 

colaboradores aprovados no processo seletivo interno 

para as vagas do Centro Ambulatorial Américo Ventura V 

– Unidade Itaquera. 

A área de Recursos Humanos realizou o levantamento de 

colaboradores que residem próximo a Unidade, e o 

convite aos mesmos para que participassem do Processo 

Seletivo. No total, o CAAV V contou com 37 colaboradores transferidos, sendo que destes, 4 

agregaram promoções de função. 

E, para confraternizar com esse momento de esforços e conquistas, os candidatos aprovados, 

gestores e equipe de RH participaram de um café da manhã especial no dia 30 de outubro, 

diretamente no CAAV V, a fim de conhecerem toda a infraestrutura da unidade. 

 

FINALISTAS: PRÊMIO AMÉRICO VENTURA  

Os cinco trabalhos mais pontuados do Prêmio Américo 

Ventura 2019 foram convocados para apresentação do 

tema em forma explanatória, frente a uma Comissão 

Julgadora que classificou os melhores trabalhos.  

Os critérios avaliados pela Comissão contemplam: 

Conteúdo Científico; Metodologia; Importância Prática; Criatividade e Explanação. 

O resultado será apresentado no dia 12 de dezembro, data em que se comemora o aniversário da 

Associação. 

 

PROGRAMA DE REDUÇÃO DE GASTOS E DESPERDÍCIOS 

No fim de novembro realizamos a 10ª reunião do Programa de Redução de Gastos e Desperdícios, 

demonstrando o resultado mensurado para as ações apresentadas pelas gerências. No período de 

janeiro a outubro, o resultado discutido reflete 146% da meta institucional representada por 116 

ações. 

 
COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO  

Após análise criteriosa da equipe multidisciplinar, a Comissão de Padronização aprovou a solução 

alcoólica antisséptica para lavagem e desinfecção das mãos dos profissionais do Centro Cirúrgico e 

Centro Obstétrico. 

Atendendo aos padrões de qualidade adotados pela Instituição e visando a segurança do paciente, 

a Comissão também aprovou próteses mamárias da marca Motiva. 

 



 

 

SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE NO EIGHTH ANNUAL JOHNS HOPKINS CRITICAL CARE REHABILITATION 

CONFERENCE 

O consultor técnico do Instituto de Ensino e Pesquisa do Grupo 

São Cristóvão Saúde apresentou os resultados de três 

pesquisas científicas desenvolvidas por nossa instituição na 

Eighth Annual Johns Hopkins Critical Care Rehabilitation 

Conference. 

O evento, realizado entre os dias 10 e 12 de outubro, foi 

promovido pela The Johns Hopkins University School of 

Medicine, em Baltimore/Maryland, com a presença de mais de 

700 congressistas internacionais, sendo apenas quatro 

oriundos do Brasil.  

As apresentações realizadas foram: EFFECTS OF TILT TRAINING ON ORTHOSTATIC TOLERANCE AND 

HEART RATE VARIABILITY IN HOSPITALIZED HIV+/AIDS PATIENTS (Giulliano Gardenghi, Ph.D; Cauê 

S. da Mata, PT; Luciana F. Balestra, MD); ANALGESIA USING TRANSCUTANEAL ELECTRICAL 

NERVOUS STIMULATION IN THE EARLY POSTOPERATIVE PERIOD OF CARDIAC SURGERY (Giulliano 

Gardenghi, Ph.D; Luciana F. Balestra, MD; Celina L. Kushida, PT; Jessyka B. Cruz, PT; João A. 

Pansani, MD; Abissay F. Dias, PT; José Onofre C. Sobrinho, MD; Jessica de L. Santos, PT; Kassiely R. 

de Lima, PT; Maurício L. Prudente, MD; Artur Henrique de Souza, MD); USE OF CYCLE ERGOMETER 

FOR UPPER LIMBS IN THE EARLY POSTOPERATIVE PERIOD OF CARDIAC SURGERY (Giulliano 

Gardenghi, Ph.D; Luciana F. Balestra, MD; Celina L. Kushida, PT; Jessyka B. Cruz, PT; João A. 

Pansani, MD; Abissay F. Dias, PT; José Onofre C. Sobrinho, MD; Álvaro de Moraes Júnior, MD; 

Kassiely R. de Lima, PT; Maurício L. Prudente, MD; Artur Henrique de Souza, MD). 

Parabéns a todos os evolvidos pelos excelentes trabalhos realizados. 

 

HEALTH MINDS NO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 

Em outubro, mais de 60 profissionais de diversas 

instituições de saúde do país estiveram presentes no 

Encontro Health Minds, promovido pelo Grupo São 

Cristóvão. A 46ª edição do encontro, realizado no 

Centro de Atenção Integral à Saúde, teve como tema 

"Experiência do Paciente". As palestras contaram com 

apresentação do Case Institucional do Grupo São 

Cristóvão Saúde, além da apresentação dos 

profissionais: Fabiana Candido (Enfermeira da 

Qualidade) e Marcos Le Pera (Líder em Branding e Marketing Digital).  

Após o encerramento, todos foram convidaram a realizar um tour pela Unidade de Negócio da 

Instituição, onde puderam conhecer as instalações e serviços prestados pelo Centro de Atenção 

Integral à Saúde. 



 

 

FUTSAL SÃO CRISTÓVÃO 

Promovemos, exclusivamente aos nossos 

colaboradores, o 7º Torneio Interno de Futsal 

São Cristóvão Saúde. Mais de 90 profissionais, 

das áreas assistenciais e administrativas, 

participaram do campeonato que contou com 

oito times (UM TOQUE SÓ, PREMIER, SANTA 

FÉ, CAIS, VELHA GUARDA, VERMELHO NA 

TELA, F9 e SÓ TAPA). Os jogos foram realizados 

no Externato Nossa Senhora Menina, de 28 de outubro a 30 de novembro. 

O critério de disputa foi confronto entre chaves e os 4 melhores colocados disputaram a semifinal 

e final, tendo como time campeão o Velha Guarda. 

A ocasião também premiou goleiro menos vazado (Alberto - Equipe Um Toque Só - 10 gols 

sofridos) e Artilheiro (Gustavo - Equipe Um Toque Só - com 9 gols). 

Após a final, houve um encontro de confraternização entre as equipes participantes. 

 

PATROCÍNIO: MOOCA DESTROYERS 

Consolidamos mais uma parceria na área do esporte, a fim 

de incentivar e cultivar sempre a prática de atividades 

físicas, promovendo mais qualidade de vida. Em outubro, o 

Grupo São Cristóvão Saúde passou a ser o mais novo 

patrocinador do time de futebol americano da região: 

Mooca Destroyers.  

Criada em 2016, a equipe trabalha com base nas 

referências e cursos dos treinamentos realizados no 

College e NFL - National Football League - liga esportiva 

profissional de futebol americano dos Estados Unidos, sendo filiado à confederação brasileira de 

futebol americano. A equipe tem como foco alcançar posição de maior destaque, tanto nas mídias 

como nos campos, levando o time para uma posição de equipe profissional.  

No dia 15 de outubro, o Presidente do Mooca Destroyers, Vinicius Vicente, e o Diretor de 

Marketing, Eduardo Veronesi, estiveram pessoalmente nas dependências do Hospital e 

Maternidade São Cristóvão para assinatura oficial do contrato entre as partes. A ação de 

patrocínio visa a divulgação da logomarca São Cristóvão Saúde nas camisas de jogo, além de 

quatro placas de campo, menção da marca pelo locutor oficial do evento, ações de merchandising, 

propriedades de relacionamento (incluindo exposição de produtos e ações nos jogos) e 

engajamento nas redes sociais do time. 

 

 



 

 

AÇÕES EM ANDAMENTO 
 

ROBÔ LAURA  

Através da análise de um grande volume de dados assistenciais, o sistema de 

Inteligência Artificial Laura ajuda na detecção precoce de infecção generalizada (SEPSE) 

nos pacientes internados. 

No mês de novembro, o sistema foi apresentado pela equipe de Negócios / Inteligência 

Artificial para a Presidência e Diretoria envolvida. Após alguns estudos, o robô será 

integrado ao prontuário trazendo mais segurança ao paciente em risco de SEPSE, por se 

tratar de um sistema cognitivo.  

O Robô Laura está em fase de implantação, previsto para atuar no HMSC em 2020. 

 

NOTA FISCAL ELETRÔNICA 

Atualmente, trabalhamos no projeto Nota Fiscal Eletrônica,  que consiste em diversas melhorias, 

como: Eliminar arquivo físico externo e internos; Eliminar autorizações de pagamentos através de 

assinaturas de protocolos físicos; Possibilitar a consulta eletrônica de imagem das Notas Fiscais e 

xml disponíveis em nuvem ou servidor; Consistência eletrônica das Notas Fiscais recebidas com os 

pedidos emitidos; Alçadas de aprovação eletrônica e validação eletrônica de todas as Notas Fiscais 

emitidas para o CNPJ do São Cristóvão Saúde. 

Esse projeto encontra-se em fase de detalhamento de recursos necessários ao funcionamento da 

ferramenta e estudo de tecnologia de mercado para implantação. 

 

PARCEIRA COM O COLÉGIO VEREDA  

Em reunião realizada junto aos responsáveis pelo Colégio Vereda, estamos analisando uma 

proposta de parceria entre a escola e o Grupo São Cristóvão para 2020, através de descontos nas 

mensalidades para colaboradores da Instituição e nas mensalidades do Plano de Saúde São 

Cristóvão.  

 

PROJETO CADEIA MEDICAMENTOSA  

O Hospital e Maternidade São Cristóvão concluiu a segunda fase do Projeto Cadeia 

Medicamentosa, com a aquisição de 31 carros beira leito para as UTIs Adulto, Bloco Pediátrico, 

Bloco Materno Neonatal e Transplante de Medula Óssea (TMO). A implementação desse novo 

processo acontecerá a partir de janeiro de 2020 com a chegada de todos os equipamentos (carro 

para medicação a beira leito, notebook, teclado, leitor de código de barras, entre outros). 

Esta é mais uma ação focada na qualidade assistencial e melhoria de processos. 

 

 

 



 

 

PREMIAÇÕES 
 

PRÊMIO NOTÁVEL 2019 

O Grupo Cimino realizou, no dia 05 de novembro, o Prêmio 

Notável 2019, reunindo empresas e executivos de diversos 

segmentos da Mooca e região. 

O jantar festivo contou com a participação de 200 

convidados, entre eles empreendedores, líderes de 

entidades, autoridades políticas, imprensa, familiares e 

amigos dos homenageados. 

A 32ª edição do Prêmio teve como objetivo valorizar e 

divulgar empresas e personalidades que receberam 

destaque pelo empreendedorismo, responsabilidade social e talento.  

 Na ocasião, recebeu o prêmio “Empresa do Ano”, pelos relevantes serviços realizados pelo Grupo 

São Cristóvão. 

A outorga do diploma foi realizada por um padrinho, representado pelo Dr. José Luiz Toro da Silva, 

da empresa Toro Advogados e Associados, que nos entregou o certificado de reconhecimento, em 

virtude da nossa competência e comprometimento junto à comunidade. 

 

INAUGURAÇÕES 

 
CAAV V: ITAQUERA 

Com foco em inovação e crescimento assistencial, estamos 

expandindo fora da região da Mooca com a inauguração do Centro 

Ambulatorial Américo Ventura - Unidade V, em Itaquera. 

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. A 

Unidade  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.  

 

CAAV VI: CENTRO OFTALMOLÓGICO 

Com foco em inovação e crescimento assistencial 

expandimos, mais uma vez, na região da Mooca com a 

inauguração do Centro Ambulatorial Américo Ventura - 

Unidade VI (CAAV VI), voltado, exclusivamente, ao 

atendimento oftalmológico. 

Entre equipamentos de última geração, infraestrutura em 

tecnologia da informação, estrutura de rede elétrica, 

hidráulica, mobiliário e decoração, foram gastos, 

aproximadamente, 11 milhões de reais.  

A Unidade Oftalmológica possui 538m² e está situada no 

15º andar do edifício de alto padrão, Bernini Empresarial. 

Possui equipamentos 

de ponta, instalações 

modernas e layouts 

que proporcionam 

um melhor fluxo 

para o paciente e equipe 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.  

A unidade oftalmológica conta com sala de exames e 

aplicações intravítreas e nove consultórios que possibilitarão 

realizar mais de 19 mil consultas/mês e mais de três mil 

exames. 

Em dezembro, encerraremos o ano com mais uma inauguração em prol dos nossos beneficiários.  

 

Valdir Pereira Ventura 

Presidente/ CEO Grupo São Cristóvão Saúde 


