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São Cristóvão Saúde utiliza dados de estudo e
se prepara para pico de casos de Covid-19
Instituição investe em infraestrutura e equipamentos para atender aumento significativo de
casos e reforça a orientação para as pessoas ficarem em casa

O Grupo São Cristóvão Saúde, sempre buscando melhorias no atendimento e preocupado
com a saúde de seus beneficiários e comunidade em geral, segue, desde o início da
pandemia, com um Comitê de Crise, formado por gestores da Instituição, a fim de realizar
diversas ações em prol ao combate do novo Coronavírus, incluindo a mitigação de riscos.
Com base nesse grupo de profissionais, surgiu a necessidade de o Grupo se precaver,
ainda mais, para os próximos meses. Para isso, foi executado um estudo interno, por
meio de modelos matemáticos, cujo foco é o comportamento da curva do São Cristóvão
Saúde em relação à COVID-19, tendo como base a avaliação do perfil da carteira de
beneficiários.

Através da pesquisa realizada, a Instituição constatou que espera um pico de casos de
Covid-19 no dia 01 de junho, com base no isolamento social, juntamente com as ações do

governo do Estado de São Paulo e Grupo São Cristóvão Saúde. A projeção mostra que o
aumento significativo começará a partir do dia 28 de maio e voltará a cair somente no fim
de junho. Porém é importante ressaltar que esse estudo é constantemente atualizado, de
acordo com o comportamento dos casos.

Reafirmando essa análise, de acordo com documento do Ministério da Saúde, os
próximos meses, mais precisamente entre maio e junho, é quando o Brasil já costuma ter
alta no número de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Para este
ano, existe um agravante, ainda maior, com a chegada da COVID-19.

Gráficos sobre o pico de casos de COVID-19 no
Hospital e Maternidade São Cristóvão
Unidade de Internação e Unidade de Terapia Intensiva

Para a Unidade de Internação - UI, a previsão é de 24 infectados, no início de junho e, na
Unidade de Terapia Intensiva – UTI, 12 casos no dia 06. Para se ter ideia da proporção do
aumento de casos que o São Cristóvão Saúde está prevendo, diariamente, a Instituição
divulga um boletim informativo, contendo dados sobre o número de suspeitos e

confirmados nas internações e UTIs adulto e infantil, bem como o número atualizado da
COVID-19 no Brasil e no mundo.

“Transformamos áreas ambulatoriais em Pronto-Socorro e apartamentos em UTIs,
implementamos protocolos específicos, compramos materiais e insumos em geral. Além
disso, investimos na compra de equipamentos para estarmos devidamente preparados
para enfrentar o aumento de casos esperado e temos uma equipe composta por mais de
120 profissionais a frente dos atendimentos da Covid-19. Há ainda, em stand by, três
hospitais parceiros, com leitos alugados para nossos pacientes, caso necessitemos de
mais. Para que os casos não aumentem mais do que o previsto, ressalto o pedido da
Organização Mundial de Saúde – OMS e do Ministro da Saúde para que todos fiquem em
casa”, disse o Presidente/ CEO do São Cristóvão Saúde, Engº Valdir Pereira Ventura.

Prezando pela transparência das informações e a fim de manter seus beneficiários,
colaboradores e sociedade informada, o Grupo São Cristóvão criou um site específico
contendo

as

ações

realizadas

contra

a

pandemia

do

novo

Coronavírus.

Dentre as diversas condutas representativas voltadas aos beneficiários e áreas
assistenciais/ administrativas, a Instituição contempla: criação do Comitê de Crise;
reforço dos EPIs a todos os funcionários, incluindo condutas e processos de higiene;
treinamento com equipes multiprofissionais; suporte de tecnologia para novos leitos de
UTI; andar destinado ao tratamento de pacientes da COVID-19; aquisição de novos
equipamentos; realocação do Pronto-Socorro Geral (separando casos suspeitos de
COVID-19 de outras enfermidades); contratação temporária de profissionais de linha de
frente; orientador de visita nas unidades de internação e maternidade; atendimento
domiciliar a pacientes com COVID-19; home office ao grupo de risco; divulgação diária de
boletins informativos sobre a atual situação da COVID-19 no São Cristóvão Saúde; criação
da FAQ sobre o novo Coronavírus; folder contendo as principais informações sobre a
doença; vídeos com profissionais de diversas especialidades da saúde alertando as
formas de prevenção e o que fazer no período de quarentena; carta do CEO aos
colaboradores; matérias sobre a pandemia; fotos com nossos profissionais assistenciais

aderindo à campanha mundial #fiqueemcasa; canal de acolhimento; vídeo Institucional
em homenagem e agradecimento aos profissionais de linha de frente; criação de um site
com as ações realizadas na Instituição sobre a doença; divulgação nas redes sociais e
whatsapp; criação da Campanha Institucional “Juntos pela Vida”, acolhimento dos
profissionais de linha de frente; aquisição de dois túneis infláveis de desinfecção aos
colaboradores, incluindo aferição de temperatura; criação do Espaço Renovar voltado aos
funcionários com atividades diversas para minimizar as situações de estresse no dia a dia
devido à pandemia; entre outras ações.

O Grupo São Cristóvão Saúde parabeniza a todos os profissionais pela dedicação e
solidariedade aos seus beneficiários neste momento frágil e de extrema atenção.

Clique aqui e confira o site exclusivo do São Cristóvão Saúde
destinado às ações da COVID-19

