
 

  

 

Hospital e Maternidade São Cristóvão 

inaugura 20 novos leitos  
Dessa forma, o Grupo amplia sua capacidade de atendimento 

 e passa de 255 para 275 leitos  

 

Na busca contínua por melhorias em sua estrutura, o São Cristóvão Saúde promoveu a 

inauguração de 20 leitos hospitalares, no dia 02 de março, no auditório da Instituição. 

 

Os leitos foram distribuídos nas 

unidades de internação adulta e infantil, 

em uma área de 500m². Além disso, há 

também um espaço exclusivo para os 

acompanhantes da UTI infantil fazerem 

suas refeições, sala de descanso para os 

médicos e uma área de ordenha para 
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pediatria. 

 

“Como em todas as obras feitas pelo São Cristóvão Saúde, prezamos pelo conforto dos 

pacientes e pela sustentabilidade, desde os mobiliários até a reutilização da água. Os 

apartamentos amplos e com ambientes climatizados possuem móveis, portas e 

revestimentos com acabamento ecológico, feito com reciclagem de garrafas pet. Além disso, 

a água dos vasos sanitários é de reuso, a iluminação e o ar condicionado são econômicos, 

sendo iluminação de led e ar condicionado inteligente, com sensor de presença”, afirma o 

Presidente/ CEO do Grupo, 

Engº Valdir Pereira Ventura. 

 

Na parte de decoração, foram 

utilizadas paginações 

exclusivas e desenhos 

orgânicos nos pisos e forros, 

além de cores suaves. A 

iluminação e aplicação de 



 

painéis decorativos de imagens foi toda pensada para trazer ao ambiente um ar mais 

aconchegante aos pacientes. 

 

A fita inaugural foi descerrada pelo 

CEO, Valdir Ventura; pelo 1º Vice-

Presidente do Conselho Deliberativo 

da ABFSC; Benjamin Barreira; pelo 

Diretor Médico; Dr. Fernando 

Barreto; pelo Diretor Clínico, Dr. 

José Roberto Aldrighi; pelo Diretor 

Comercial, Luiz Martinho; pela 

Diretora do CAIS, Paulete Ventura; pela Diretora de Recursos Humanos, Verenice Ventura; e 

pelo Diretor Tesoureiro, David Ferreira, tendo a benção do 

Padre Lauricio, da Paróquia São Pedro. 

 

De acordo com o Presidente/ CEO, Engº Valdir Pereira 

Ventura, o São Cristóvão Saúde vem passando por um 

crescimento substancial, graças ao esforço e trabalho em 

equipe dos colaboradores e médicos da Instituição. Em 

2020, o Grupo realizará mais inaugurações com foco 

assistencial, sempre pensando na saúde e bem-estar dos 

seus beneficiários. Aguardem! 

 

 

Clique aqui e confira 

mais fotos da 

inauguração dos leitos 

https://www.saocristovao.com.br/novos-leitos/

