
 

 

 

ÁREA ASSISTENCIAL 
 

CAMPANHAS DE PREVENÇÃO 2020                                                                                 

Com foco central na prevenção e qualidade de 

vida dos beneficiários e comunidade em geral, 

o Grupo São Cristóvão, através do Centro de 

Atenção Integral à Saúde (CAIS) promove, 

durante todo o ano, diversas campanhas sobre 

os principais assuntos ligados à saúde, 

utilizando suas Unidades de Negócio e redes 

sociais para promovê-las. 

Este ano, as ações a serem realizadas envolvem: 

Fevereiro: Nutrição e saúde. Abordar cuidados 

com alimentação, sua  relação com a saúde, emagrecimento, mastigação e dicas 

de opções saudáveis.  

Março: Mulher: Ser e viver. Situações que impactam na saúde feminina, entre elas:  infecção 

urinária, sexualidade, estresse, atividade física, automedicação, lazer, filhos e doenças diversas. 

Abril: Respirar bem é essencial.  Como  prevenir infecções respiratórias, asmas, resfriados, gripes e 

como aprender sobre higiene brônquica. 

Maio: Doenças Cardiovasculares, conhecer para prevenir. Prevenção de doenças 

cardiovasculares,  informações sobre medicação, cronicidade, estabilidade das 

doenças e atividade física. 

Junho: Envelhecer com saúde é uma arte. Dicas e atitudes para evitar perdas funcionais e 

cognitivas,  riscos de solidão, perda de identidade,   cronicidade de doenças, fidelização médica, 

quedas, fragilidade social e financeira. 

Julho: Infecções: Um mal invisível. Como questões higiênicas e hábitos podem gerar infecções, 

suas consequências, uso abusivo de antibiótico ou interrupção do tratamento. Foco em educar 

para a prevenção e conscientização sobre o tema. 

Agosto: Doenças Metabólicas e sua prevenção.  Dislipidemia, diabetes, riscos, cuidados e 

prevenção, fidelização médica, atividades coadjuvantes e pé diabético. 

Setembro: Saúde Emocional é tudo. Doenças psicossomáticas, transtorno hipocondríaco, redes 

sociais e seus riscos à saúde, terapias alternativas, atividades lúdicas e lazer. 

Outubro Rosa e Azul: Juntos para vencer o câncer de mama e próstata. Campanha unificada de 

conscientização sobre o tema. 

Novembro: Acidente infantil, um olhar atento para a causa. Os riscos de acidentes, educar para 

ampliação da prevenção de saúde das crianças, segurança tecnológica e cuidados primários. 
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CAMPANHA DE PREVENÇÃO ÀS COMPLICAÇÕES DO DIABETES 

Considerada uma doença silenciosa e que pode matar uma 

pessoa a cada 10 segundos no mundo, o Grupo São Cristóvão 

Saúde, com o intuito de alertar a população e promover mais 

qualidade de vida aos seus beneficiários e comunidade em 

geral, realizou, gratuitamente, a “Semana Interativa de 

Prevenção às Complicações do Diabetes”. 

Entre os dias 20 e 24 de janeiro, o CAIS – Centro de Atenção 

Integral à Saúde – contou com cerca de 300 pessoas que 

receberam informações dos mais variados assuntos ligados ao 

Diabetes, ensinando, inclusive, diversas maneiras de como 

viver melhor com a doença.  

As estações representaram: Enfermagem, Saúde Bucal, Nutrição, Educador Físico, Oftalmologia e 

Farmácia. 

Além dos atendimentos, folders informativos sobre a patologia foram distribuídos durante os dias 

da campanha e palestras envolvendo o tema foram ministradas pelos especialistas na Unidade.  

 

ULTRASSOM GESTACIONAL 3D MOBILE 

Com foco em inovação tecnológica, o São Cristóvão 

Saúde implantou o ultrassom 3D mobile. Com este 

recurso é possível ver os exames de ultrassom 

gestacional de qualquer lugar do mundo pelo 

celular, tablet ou notebook, através de um link onde 

a gestante pode compartilhar com familiares e 

amigos para que todos desfrutem desse momento 

especial.  

Para isso, a gestante precisa apenas informar o 

número do celular à V-Lab, que enviará um SMS 

com o link de acesso e token de segurança.  

O ultrassom 3D mobile também permite que os 

familiares consigam ouvir os batimentos cardíacos 

do bebê. Outro ponto importante para as mães é 

que elas podem ver os procedimentos gravados 

sempre que quiserem, já que as imagens ficam 

arquivadas na nuvem. É possível, também, controlar 

os usuários por níveis de acesso, além de todo o histórico ficar armazenado na área do paciente, 

facilitando o acompanhamento de todos os exames realizados durante a gestação. 

 

 



 

 

IMPLANTAÇÃO DO ANESTECH  

Pensando sempre em oferecer mais segurança e 

atendimento de alta qualidade aos beneficiários, o São 

Cristóvão Saúde fechou mais uma parceria, agora com a 

empresa de inovação em saúde digital - Anestech 

Innovation Rising. A partir dos dados documentados por 

anestesiologistas no pré-anestésico, intra e pós-

anestésico imediato, obtém-se informações 

parametrizadas de onde é extraído conhecimento para a 

prática assistencial, gestão de recursos e constituição de registro adequado à prevenção de litígios. 

A plataforma será utilizada em todos os procedimentos anestésicos realizados nas unidades do 

Grupo São Cristóvão, trazendo mais segurança ao paciente e melhoria no fluxo de trabalho dos 

anestesiologistas.   

 

AÇÕES REALIZADAS 
 

OBRAS SOCIAIS 2019 

Todo ano, colaboradores, familiares e amigos do São 

Cristóvão Saúde participam das Obras Sociais. Em 

dezembro, a ação contou com diversas pessoas que se 

uniram para entregar às 17 entidades assistidas 27 

toneladas de alimentos e produtos de higiene pessoal. 

Os locais ajudados abrigam crianças, órfãos, pessoas 

especiais e jovens da terceira idade, que receberam de 

braços abertos e com muito carinho a todos ali 

presentes. 

As 17 entidades assistidas pelo São Cristóvão Saúde neste 

ano foram: Dom Bosco, Redenção, Nova 4E, Nossa 

Escola, Creche Mororó, Lar Nice, Ninho Paz, Irmã Clara, 

Pólo Cultural, Cristo Redentor, Creche São Pedro, Lar de 

Maria, Igreja São Pedro, Lua Nova, Pinheirinho, Nossa 

Senhora das Mercês/Campos e Caminho da Paz. 

Além dos alimentos e produtos de higiene pessoal, o São 

Cristóvão Saúde proporciona, ainda, atendimento 

médico-hospitalar, com direito a consultas e exames laboratoriais. 
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FORMATURA: ENFERMEIRO TRAINEE  

Em dezembro, realizamos a formatura da 4ª Turma de 

Enfermeiro Trainee, onde nove participantes do programa 

tiveram a oportunidade de apresentar projetos de melhoria 

elaborados nos setores de atuação. A cerimônia contou com 

a participação da Presidência, Diretoria, Gerência e líderes do 

Grupo.  

Na ocasião, os trainees foram parabenizados por sua 

conquista, além de receberem placa e certificado de conclusão do programa, estando aptos a 

assumir um novo desafio e crescimento profissional. 

 

CAFÉ DE BOAS-VINDAS: CAAV VI e VII 

Para confraternizar mais um momento de esforços e conquistas 

do Grupo São Cristóvão Saúde, no dia 20 de dezembro, 

realizamos um café da manhã para os colaboradores aprovados 

no processo seletivo para o CAAV VI (Oftalmologia). No total, 

foram 15 profissionais, sendo 10 transferidos internamente, 

tendo a participação da Presidência, Gestores e equipe de RH. 

Já no dia 29 de janeiro, o mesmo foi realizado no Centro 

Ambulatorial Américo Ventura – Unidade VII (Ortopedia), 

localizado no Anália Franco.  

O objetivo dessa ação foi acolher os colaboradores, apresentar a 

estrutura das Unidades em que atuarão e fortalecer os laços de 

equipe dos profissionais que compõem o time São Cristóvão. 

 

 

INTEGRAÇÃO: NOVOS COLABORADORES 

A integração dos novos colaboradores nos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020 contou com a 

participação de 99 pessoas. O treinamento foi realizado com a participação de palestrantes de 

diversas áreas da ABFSC e minha pessoa, como CEO da Instituição, no qual valido o processo de 

acolhimento, interajo com os participantes e transmito dados relevantes do Grupo São Cristóvão 

Saúde.   

 

APRESENTAÇÃO DE CONCLUSÃO DO 3º GRUPO DA HEALTH MINDS 2018/2019 

No dia 02 de dezembro, o terceiro grupo de colaboradores participantes do “Curso de Gestão” da 

Health Minds - The Academy Of Experiences - apresentou sugestões de melhorias para a 

Presidência e Diretorias do São Cristóvão Saúde. Os colaboradores realizaram vários encontros e 

desenvolveram 11 planos de melhorias baseados no conteúdo do curso, abrangendo diversos 

setores e segmentos da Instituição. Foram observadas e sugeridas algumas oportunidades 



 

 

referentes à gestão de atendimento, tecnologia da informação, experiência e segurança do 

paciente, estratégia, inovação, entre outras. Na ocasião, o grupo ponderou que, 

aproximadamente, 45% das sugestões já haviam sido desenvolvidas, aprovadas e implantadas.  

 

PATROCÍNIO: TIME JUVENTUS 

Em janeiro, o Grupo São Cristóvão Saúde renovou, 

por mais um ano, com o time profissional de 

futebol masculino do Clube Atlético Juventus. O 

patrocínio contempla a logomarca no peito e nas 

costas da camisa oficial da equipe (inclusive nas 

camisas de jogo, treino e social dos atletas e 

comissão técnica, em posições de destaque), 

instalação de duas placas publicitárias para 

exposição da marca na Praça de Esportes no Estádio Conde Rodolfo Crespi – Rua Javari, exposição 

da marca em eventos oficiais e em outros eventos/locais nas dependências do Estádio, 10 

ingressos para cada jogo do Juventus na Javari, 20 camisas oficiais do time e envio de ambulância 

UTI nos jogos de mando do Juventus.  

Este ano, o time participa do Campeonato Paulista de Futebol Profissional da Série A-2, Copa 

Paulista 2020 e outras competições esportivas. A parceria entre São Cristóvão Saúde e Juventus 

vai até janeiro de 2021. 

 

GRAVAÇÃO: VÍDEO SAHE 

Assumindo o papel de Embaixador da saúde na SAHE 

2020 (South America Health Education), 

representando o Estado de São Paulo, concedi uma 

entrevista ao Grupo Mídia no qual mencionei o 

projeto de ampliação e qualificação do atendimento 

no Grupo São Cristóvão, além dos processos de 

qualidade, certificações, inaugurações, expansão da 

rede própria, modernização Institucional, 

implementação de ações de melhoria, parcerias com startups e aumentando da capacidade de 

leitos, mostrando o nosso crescimento e evolução nos últimos anos. 

A SAHE é o maior evento de educação executiva na saúde da América Latina e ocorrerá entre os 

dias 31 de março e 02 de abril, no Transamérica Expo Center, reunindo milhares de executivos do 

segmento health.  

 

 

 

 



 

 

VISITA DE MANUTENÇÃO: ACREDITAÇÃO QMENTUM INTERNATIONAL  

Nos dias 09 e 10 de dezembro, os processos de gestão assistencial e administrativo-operacional do 

Hospital e Maternidade São Cristóvão receberam a visita do Instituto Qualisa de Gestão para a 

primeira visita de manutenção da Acreditação QMentum International. 

Durante a visita, os avaliadores constataram a adesão da Instituição ao modelo de Acreditação 

QMentum International e às práticas organizacionais obrigatórias, chamadas ROPs. 

Parabéns aos colaboradores do Grupo São Cristóvão, pois a manutenção só é possível devido à 

dedicação diária e comprometimento de todos, sempre unindo esforços pela melhoria contínua e 

segurança assistencial. 

 

AÇÕES EM ANDAMENTO 
 

REDUÇÃO DE DESPERDÍCIO 

O Programa de Redução de Gastos e Desperdício faz parte das estratégias do Grupo São Cristóvão 

para ajudar na performance financeira, gerando resultados positivos. Por este motivo se faz muito 

importante disseminarmos o programa para os setores da Instituição, abrangendo todos os 

colaboradores. 

No dia 29 de janeiro, premiamos cinco gestores que mais colaboraram para a divulgação do 

Programa, como forma de agradecimento pelo resultado conquistado em 2019. 

Em 2020, teremos um perfil do nosso mascote no Instagram, sendo mais um meio para divulgação 

das ações, além de ser um canal direto para receber dúvidas e interagir com nossos 

colaboradores. 

 

HOSPITAL DE CUSTO  

O Hospital de Custo tem o objetivo de acompanhar, de forma dinâmica, a utilização da estrutura 

hospitalar, comparar a evolução das movimentações por período subsequentes e sazonais, atuar 

com agilidade nos problemas e nas oportunidades relacionadas a alteração de perfil do paciente, 

consumo de materiais/medicamentos e serviços prestados. É uma maneira de atuar fortemente 

na redução da gordura que os processos produzem naturalmente com o passar do tempo e na 

identificação de oportunidades de melhoria. 

A meta do Hospital de Custo de 2020, com base na produção média do ano 2019, é manter o 

consumo médio de materiais e medicamentos estabelecidos pela Instituição. Para isso, os custos 

serão mapeados, avaliados e monitorados mês a mês. Na medida dos resultados e avaliações 

realizadas, serão demandados planos de ações e seus respectivos monitoramentos. 

 

 

 

 



 

 

PLANEJAMENTO DE MARKETING   

Em trabalho conjunto realizado com agências ligadas à área de Branding/ Public Relations e 

Consultoria, a Instituição elaborou, após estudos e diagnóstico desenvolvido, um planejamento de 

marketing específico para 2020. A estratégia anual visa diversas ações que englobam 

comunicação, planejamento de mídia, exposição da marca, campanhas para diversos públicos, 

entre outras. O planejamento tem o objetivo central de qualificar o trabalho da equipe de 

marketing junto às atividades Institucionais. 

 

PROGRAMA DE BONIFICAÇÃO 

A campanha de bonificação surgiu para incentivar os colaboradores a 

se envolverem com o  Programa de Redução de Gastos e Desperdício. 

Para que a campanha aconteça é necessário atingir a meta 

Institucional no período de janeiro a dezembro do ano corrente. 

O colaborador contribui com uma ação que gere redução de 

desperdício ou aumento de receita. Após ação aprovada, é realizado o 

lançamento no sistema FAPE e acompanhada por um período de 12 

meses para validar a sua economia. 

Após o cumprimento da meta Institucional e o período de 

monitoramento da ação, o colaborador ganha um percentual sobre o 

valor total de economia da ação (em torno de 10% a 25%), porém, em 

2020, os percentuais e o valor máximo para bonificação aumentaram. 

Cada ação pode bonificar de 20% a 40%.  

Ao todo, 132 colaboradores participaram do Programa de Redução de Gastos e Desperdício em 

2019.  

 

 

PREMIAÇÕES 
 

PRÊMIO AMÉRICO VENTURA 2019 

Em comemoração ao 108º ano do São Cristóvão Saúde, 

celebrado no dia 12 de dezembro, realizamos mais uma 

edição do Prêmio Anual Administrador Hospitalar Américo 

Ventura – Categoria Assistencial.   

O trabalho tem o objetivo principal de fomentar a pesquisa 

científica em busca da excelência da qualidade e do 

aprimoramento técnico. Em 2019, 18 trabalhos foram 

inscritos, sendo eles: onze trabalhos de Medicina; três de 

Enfermagem; três de Fisioterapia e um de Nutrição.  



 

 

A Comissão Julgadora avaliou os seguintes critérios: Conteúdo Científico, Metodologia, 

Importância Prática, Criatividade e Explanação. 

Os cinco primeiros trabalhos científicos assistenciais foram:  

1º colocado: “RAQUIANESTESIA AUMENTA A FREQUÊNCIA DE 

EXTUBAÇÕES NO CENTRO CIRÚRGICO E DIMINUI O TEMPO DE 

VENTILAÇÃO MECÂNICA APÓS CIRURGIA CARDÍACA”. 

Autor: Dr. Giulliano Gardenghi e Coautores: Dr. Artur Henrique 

de Souza e Dr. Gustavo Elmiro, Dr. Stanlley Loyola, Dr. Fabiano 

Zumpano, Dr. José Onofre Sobrinho, Dr. Maurício Prudente e Ft. 

Celina Kushida 

 

2º colocado: “USO DE TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA NO 

CUIDADO INTENSIVO PARA PREVENÇÃO DE SEQUELAS 

NEUROLÓGICAS EM RECÉM-NASCIDOS DE ALTO RISCO”. 

Autor: Dr. Gabriel Variane e Coautores: Dra. Rafaela 

Pietrobom, Dr. Alexandre Netto, Dr. Maurício Magalhães, 

Dra. Ludmila de Freitas Ventura Simões, Dr. Marcelo Mimiça, 

Enfª Daniela Pereira Rodrigues e Nutric. Laura Tafner. 

 

3º colocado: “PAROTIDECTOMIA MINIMAMENTE INVASIVA: 

ANÁLISE DE 84 CASOS”. Autor: Dr. Diego Moreira. Coautores: 

Dr. Rodrigo da Silva, Dr. Luiz Claudio Massarolo, Dr. Antonio 

Augusto Bertelli, Dr. Rolando Monteiro e Dr. Frederico 

Fernandes. 

 

4º colocado: “ANÁLISE DOS VALORES DE SATURAÇÃO 

PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO EM ADULTOS SUBMETIDOS A 

VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA”. Autora: Ft. Ana Carolina de 

Brito. Coautores: Ft. Ana Flávia Brambilla, Ft. Denise Balan, Ft. 

Jean Carlo Pereira, Ft. Juliana de Jesus Pereira, Ft. Jaqueline 

Spadari e Prof. Dr. Giulliano Gardenghi. 

 

5º colocado: “AVALIAÇÃO CLÍNICA DA EVOLUÇÃO DE 

PACIENTES SUBMETIDAS A CORREÇÃO DE PROLAPSO 

GENITAL COM USO DO SISTEMA UPHOLD LITE”. Autora: Dra. 

Monique de Souza. Coautoras: Dra. Aline Muniz e Dra. Karine 

Micheletti. 

 



 

 

O pôster escolhido pelo Voto Popular, com 482 pontos, foi o mesmo premiado em 4º lugar, 

recebendo certificado com menção honrosa e brinde.  

Agradeço a dedicação e o empenho de todas as equipes que concorreram a 17ª edição do Prêmio 

Américo Ventura. 

 

PRÊMIO DESTAQUE DO ANO   

No dia 04 de dezembro fomos contemplados com 

o Prêmio Destaque do Ano 2019. Promovido pelo 

Grupo Jornal da Mooca de Comunicação e, tendo 

como patrocinador principal o São Cristóvão 

Saúde, o evento contou com a participação de 

diversas organizações e associações comunitárias 

da região. O jantar de premiação homenageou 

empresas e 

executivos de múltiplos segmentos da Mooca e adjacência pelos 

relevantes serviços oferecidos à comunidade. 

O Jornal da Mooca, representado pelos Diretores Marcelle Costa 

e Nelson Costa Jr., também homenageou minha pessoa como 

CEO da Instituição, reconhecendo as contribuições realizadas ao 

longo de 2019 para o crescimento socioeconômico da região, 

além de valorizar a qualidade na prestação de serviços na área da 

saúde. 

 

PRÊMIO LÍDERES DA SAÚDE 

Com a missão de homenagear os grandes players 

do segmento health que mais se destacaram no 

mercado no último ano, o Grupo Mídia realizou, 

no dia 09 de dezembro, o Prêmio Líderes da 

Saúde 2019, reunindo mais de 400 executivos. 

Na ocasião, fomos contemplados com o Prêmio 

na categoria Saúde Suplementar – Filantropia, 

pelos relevantes serviços realizados nesse 

âmbito. 

Durante o jantar de comemoração, também recebi um troféu de honra ao mérito, entregue 

pessoalmente pelo CEO da L+M (Lauro Miquelin), pelo CEO do Grupo Mídia (Marcelo Caparelli) e 

pelo Presidente da instituição (Edmilson Jr. Caparelli).  Os vencedores do Líderes da Saúde 2019 

foram divulgados na edição 63 da Revista Healthcare Management, na qual fomos capa, 

juntamente com Lauro Miquelin e Hermes Lúcio. 

 



 

 

INAUGURAÇÃO E ANIVERSÁRIO DO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE 

 
CAAV VII - CENTRO ORTOPÉDICO  

Com foco em inovação e crescimento 

assistencial, expandimos mais uma vez, 

agora no bairro Anália Franco, 

inaugurando, em 12 de dezembro, o 

Centro Ambulatorial Américo Ventura - 

Unidade VII, com cerca de 1.500m² 

focados em Ortopedia.  

O evento aconteceu no dia em que a 

Associação de Beneficência e 

Filantropia São Cristóvão completou 108 anos de 

existência e o Hospital e Maternidade, 54 anos.  

A sétima unidade ambulatorial possui 10 consultórios 

dedicados a Ortopedia, com capacidade para realizar, 

aproximadamente, 15 mil consultas/mês, além de sala 

para gesso e procedimentos de infiltrações, sala para 

aplicação de medicações, Raio-X, ultrassom, coleta 

ambulatorial e vacinas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O evento aconteceu dias após a inauguração do Centro Ambulatorial Américo Ventura – Unidade 

Oftalmológica (CAAV VI), que conta com 

equipamentos de última geração, sala de 

exames e aplicações intravítreas e nove 

consultórios que possibilitarão o atendimento 

de mais de 19 mil consultas/mês e mais de 

três mil exames. 

O CAAV VII, com foco em Ortopedia, passou a 

funcionar em janeiro deste ano.  

 

 

Engº Valdir Pereira Ventura 

Presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão Saúde 


