
 

 

 

ÁREA ASSISTENCIAL 
 

CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2020  

Entre os dias 16 e 17 de abril, o Grupo São Cristóvão, 

através dos profissionais do Centro de Atenção Integral à 

Saúde (CAIS), realizou a Campanha de Vacinação contra 

Influenza. 

Beneficiários e público em geral com 60 anos ou mais e 

doentes crônicos (considerados grupos de risco) 

receberam a dose trivalente contra a Gripe. Em virtude e 

respeito às ações realizadas para combater a disseminação 

da COVID-19, a campanha foi realizada no estacionamento do Centro Ambulatorial Américo 

Ventura I, a fim de evitar aglomerações e ambientes fechados, respeitando o distanciamento 

necessário para prevenir profissionais e população do novo vírus. 

 

CENTRAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE SÃO CRISTÓVÃO  

Seguindo a recomendação de isolamento social do Ministério da Saúde, o Grupo São Cristóvão, 

em parceria com a Informar Saúde, apresenta um novo serviço 

disponibilizado aos beneficiários. Trata-se do acesso a 

profissionais qualificados, 24 horas por dia, todos os dias da 

semana, com temas de saúde e, em específico, orientações e 

condutas a serem adotadas devido ao novo Coronavírus, 

abordando definições, sintomas, diagnóstico, tratamento, 

prevenção, bem como as atualizações dessa doença. 

Para receber atendimento, o beneficiário poderá ligar, 

gratuitamente, no 0800 776 5500.  

Lembre-se: A informação e a prevenção são as melhores 

defesas contra a COVID-19. 

 

NOVAS CONTRATAÇÕES: COVID-19 

Entre os meses de abril e maio, contratamos 85 profissionais de diversas áreas, como 

Enfermagem, Fisioterapia e Hotelaria, para enfrentamento da COVID-19. A ocasião também 

compreendeu, além do aumento de quadros, reposições de afastamentos e substituições. 
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NOVA INTERAÇÃO COM OS BENEFICIÁRIOS 

Pensando sempre no que há de mais moderno e tecnológico para o segmento da saúde, 

trouxemos um novo projeto voltado à interação com os pacientes: Trata-

se do Robô de Telepresença.   

A Robô Cris possui feição humana que ajuda a automatizar o atendimento 

presencial dos pacientes. Sua função é realizar visitas nos leitos do 5º 

andar, destinado à ala pediátrica. Cris é controlada de maneira remota, 

diminuindo os riscos de contaminação em época de pandemia do novo 

Coronavírus. Assim, o paciente também pode se conectar por voz e vídeo 

(em quarentena ou não) com seus familiares.  

O investimento foi pensando no tempo de estadia do público infantil, com 

o intuito de minimizar os efeitos ocasionados pela internação. Uma das 

atividades da Cris é de contar histórias para as crianças, trazendo mais 

proximidade e acolhimento. No que diz respeito à tecnologia, possui duas 

câmeras, som, voz, vídeo, alta capacidade de interação, além da técnica 

de reconhecer pessoas.  

É mais uma novidade do São Cristóvão Saúde aos nossos pequenos pacientes.   

 

APOIO PSICOLÓGICO AOS COLABORADORES 

Nos meses de abril e maio, o Grupo São Cristóvão 

Saúde tem direcionado esforços para apoiar e 

fortalecer os colaboradores no combate aos casos de 

COVID-19. Dentre as ações podemos citar:  

- Atendimento Psicológico Individual: Os 

colaboradores que estiverem vivenciando maior 

enfrentamento emocional diante da pandemia podem 

entrar em contato com a área de Recursos Humanos e 

agendar um horário para atendimento psicológico individualizado. Desde o início da ação foram 

atendidos mais de 90 profissionais de diversas áreas. 

- Espaço Renovar: Disponibilizamos um espaço destinado, exclusivamente, ao acolhimento dos 

colaboradores, que conta com a atuação de psicólogos e informativos sobre qualidade de vida e 

saúde mental, com o objetivo de minimizar o estresse provocado pelo momento delicado que 

passamos. O “Espaço Renovar” funciona em horários estratégicos, compreendendo o início e 

término de plantões e, até o momento, recebemos mais de 180 colaboradores. 

- Grupos Interventivos: Estes grupos têm como objetivo promover um espaço de escuta empática 

e discussão com os colaboradores de áreas específicas sobre os principais desafios profissionais e 

pessoais diante à COVID-19. Foram realizados grupos junto às áreas de Vigilância e Zeladoria, 

Fisioterapia e Fonoaudiologia, Farmácia e Enfermagem, contemplando mais de 120 profissionais. 

Mais áreas da Instituição estão programadas para este trabalho. 



 

 

- Mensagens de Apoio: Iniciamos um ciclo de envio periódico de mensagens de apoio e 

fortalecimento destinado aos nossos colaboradores. Essas mensagens foram encaminhadas aos 

gestores das áreas via e-mail e via SMS aos celulares dos colaboradores. Ao longo deste período 

foram contabilizados mais de 10 mil acessos às mensagens enviadas. 

 

TELEMEDICINA 

Trabalhamos, fortemente, na implantação dos serviços de Telemedicina - atendimento médico e 

de profissionais multidisciplinares por meio de videoconferência. Em um primeiro momento serão 

disponibilizadas agendas das especialidades: Pediatria, Clínica Médica, Cardiologia, Neurologia, 

Endocrinologia, Geriatria e Reumatologia. O principal objetivo é proporcionar maior acesso ao 

atendimento médico, além de contribuir para a expansão do número de atendimentos neste 

momento crítico de pandemia, por meio do sancionamento da LEI Nº 13.989, de 15 de abril de 

2020, regulamentado a utilização da telemedicina enquanto houver o período de crise pela 

COVID-19. As teleconsultas estarão disponíveis através do agendamento on-line, além dos outros 

canais de atendimento. Já para envio de receitas médicas, em caso de prescrições não 

controladas, foi contratada uma plataforma para que as receitas sejam disponibilizadas via SMS 

com um “QR Code”, sendo possível a transcrição pelas farmácias, além de oferecer aos pacientes 

um comparativo de onde comprar os medicamentos com o melhor preço.  

 

INAUGURAÇÃO DE LEITOS HOSPITALARES  

Na busca contínua por melhorias em nossa estrutura, 

inauguramos, em abril, seis apartamentos hospitalares. Os 

apartamentos reformados estão distribuídos nas unidades 

de internação adulta, em uma área de 210m². Todos 

possuem ar 

condicionado, 

cofre, frigobar e 

secador nos banheiros para oferecer o melhor conforto e 

segurança aos beneficiários do Grupo. 

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 são de reuso e o ar condicionado 

proporciona conforto térmico e sonoro, devido ao baixo 

nível de ruído, economia de energia, baixas rotações e 

menos danos ao meio ambiente. A decoração conta com 

paginações exclusivas e desenhos orgânicos nos pisos e 

forros, além de cores suaves para maior acolhimento dos 



 

 

pacientes. Já a iluminação e a aplicação de painéis decorativos trazem ao ambiente um ar mais 

aconchegante. 

Os beneficiários internados no São Cristóvão Saúde passaram a usufruir dessa infraestrutura a 

partir do dia 27 de abril.   

 

LEITOS DESTINADOS A COVID-19 E OUTRAS ENFERMIDADES p 

O Grupo São Cristóvão Saúde, a fim de evitar a propagação do novo Coronavírus, destinou leitos 

exclusivos para o tratamento da Covid-19 e demais patologias. Dessa forma, o HMSC destinou: UTI 

(23 leitos para Covid-19 e 32 leitos para outras doenças) e Internação (34 leitos para Covid-19 e 

123 leitos para outros atendimentos). Com isso, a taxa média mensal de ocupação de leitos do 

Grupo São Cristóvão Saúde ficou em 60% na UTI para Covid-19 e 59% na UTI para outras doenças. 

Já na área de internação, a taxa médica ficou em 62% para Covid-19 e 58% para outras 

enfermidades. Até o fim de maio, constatamos 321 casos confirmados de COVID-19 no São 

Cristóvão Saúde, 120 altas de pacientes e 1.313 exames realizados para o novo Coronavírus.  

 

PRONTO-SOCORRO PARA COVID-19 E DEMAIS PATOLOGIAS 

Para garantir o atendimento de excelência e, 

visando diminuir o risco de contaminação e dar 

atendimento assistencial específico para cada 

caso, a Instituição dividiu o Pronto-Socorro, 

mantendo um local destinado a pacientes com 

COVID-19 e outro designado a beneficiários 

com demais enfermidades. O Pronto-Socorro 

para COVID-19 conta com: 14 leitos de 

observação (sendo dois com característica 

de isolamento), três leitos de emergência e 

UAPS com 12 leitos e sala de emergência com fisioterapeuta. Além disso, todos os setores seguem 

orientações do CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) e utilização de para EPIs 

(Equipamentos de Proteção Individual), incluindo medidas de etiqueta respiratória, 

desinfecção das áreas, setores sinalizados e colaboradores prestando auxilio de esclarecimentos. 

Já o Pronto-Socorro voltado a outras patologias possui uma sala de  emergência,  com dois  leitos  

equipados, dois médicos clínicos  na  porta  e  um médico clínico  na  emergência, dois pediatras, 

dois ortopedistas, um cirurgião geral, salas de observação  com  macas  e  cadeiras  para  medicar, 

sala de  gesso, box  de  eletrocardiograma para  protocolos, raio-x, farmácia satélite, posto de 

exames da CientíficaLab, triagem e nove leitos de UAPS (Unidade de Apoio ao Pronto-Socorro), 

acoplado a uma sala de emergência e uma sala de procedimento. 

 

 

 



 

 

COMPRA DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA COVID-19 

A Instituição investe milhões em diversos insumos e 

equipamentos que foram e estão sendo adquiridos, 

constantemente, para o tratamento do novo Coronavírus. 

Dentre eles estão a aquisição de: álcool (líquido, em gel e 

espuma), dispenseres, borrifadores, aventais (descartáveis 

e impermeáveis), máscaras (N95, cirúrgica, tecido), testes 

rápidos de COVID-19, insumos (materiais e medicamentos), 

ventiladores (traqueia, circuitos e máscaras reinalantes), 

sacos plásticos infectantes, trach care e filtro Hepa (para Fisioterapia), respiradores pulmonares, 

termômetros de infravermelho, dentre uma gama de materiais para proteção dos profissionais da 

saúde, prevenção a todos que circulam nas dependências do Grupo e tratamento para pacientes 

positivos da COVID-19. 

 

AÇÕES REALIZADAS 
 

CABINE DE DESINFECÇÃO 

Em tempos de pandemia, o Grupo São Cristóvão, com foco 

na saúde e bem-estar de seus profissionais, traz um 

diferencial no que diz respeito ao combate do novo 

Coronavírus. Além de todas as ações que estão sendo 

realizadas desde o início da COVID-19, a Instituição adota 

mais uma medida preventiva, através da cabine de 

desinfecção. 

São dois túneis infláveis que visam desinfetar roupas e 

acessórios dos profissionais que atuam nas dependências 

hospitalares, diminuindo a possibilidade de contaminação. 

O sistema de origem natural utilizado nas tendas é 

registrado na ANVISA, sendo indicado para desinfecção e 

prevenção do novo Coronavírus. 

Outra medida atrelada à ação das cabines é a aferição da 

temperatura dos colaboradores ao entrarem na Instituição. 

O protocolo é realizado diariamente e, caso o funcionário 

apresente algum sintoma da COVID-19, é encaminhado à Medicina do Trabalho para avaliação e 

resguardo.  

Mesmo com a introdução das cabines individuais de desinfecção, o Grupo reforça a importância e 

necessidade de todos fazerem sua parte, incluindo a lavagem correta das mãos, além do uso de 



 

 

máscaras e EPIs, utilização do álcool em gel e distanciamento necessário para evitar a 

contaminação. 

 

HOMENAGEM AOS COLABORADORES (NOSSOS HERÓIS)  

Nós da família São Cristóvão Saúde prestamos mais uma 

homenagem, através de um vídeo, aos nossos heróis que 

reúnem forças diariamente para o cuidado, prevenção e 

determinação no combate à COVID-19, pois entendemos 

que todos estão na linha de frente dessa luta. Agradeço, 

imensamente, o carinho, cuidado e dedicação dos nossos 

colaboradores, principalmente neste momento tão delicado e de extrema atenção. Parabéns aos 

nossos heróis. Todos juntos pela vida! 

 

VÍDEO EM PARCERIA COM A INFOJOBS 

Nós, do Grupo São Cristóvão Saúde, frente à COVID-19 

mostramos, através de diversas áreas envolvidas, nossa 

preocupação e cuidado com os pacientes e 

colaboradores da Instituição, por meio de ações 

preventivas, mudança nos protocolos de atendimento de 

emergência e, inclusive, no que diz respeito à 

contratação de novos profissionais de linha de frente. Em 

parceria com a Infojobs, produzimos um vídeo para 

abordar os assuntos em pauta, contendo alguns depoimentos de nossos profissionais sobre as 

ações do Grupo no combate ao novo Coronavírus. O material foi publicado em nossas redes 

sociais e nas páginas oficiais da Infojobs. Agradecemos a oportunidade e parceria.  

 

HOMENAGEM DAS ATLETAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

As atletas do Vôlei Osasco Audax / São Cristóvão Saúde, 

Camila Brait e Jaqueline, fizeram um vídeo para 

homenagear os nossos profissionais que estão na linha 

de frente ao combate do novo Coronavírus. Camila 

Brait e Jaqueline prestaram todo respeito e admiração 

pelos nossos colaboradores. Estivemos juntos em 

quadra, agora estamos juntos pela luta contra a COVID-

19. Agradecemos imensamente a iniciativa e a proatividade das nossas atletas e do Vôlei Osasco 

Audax/ São Cristóvão Saúde.   

 

 

 



 

 

PALESTRA ON-LINE (ROTARY)  

No dia 20 de maio realizei uma palestra on-line, em parceria 

com o Rotary Club de Guarulhos – Vila Galvão, abordando 

“Ações atuais da área da saúde e o retorno à normalidade”, 

a convite do Presidente rotariano, Alexandre Porlan. Na 

ocasião, tive a oportunidade de explanar um pouco sobre as 

ações do Comitê de Crise, os cuidados adotados com nossos 

pacientes e colaboradores, o planejamento da Instituição 

para o day after COVID-19 e como os empresários poderão 

enfrentar essa fase e se preparar para a pós-pandemia. A palestra lotou a sala virtual de 

participantes, que realizaram perguntas, tiraram dúvidas, além de muitos elogios e 

agradecimentos. Muito obrigado a todos.   

 

CONFERÊNCIA DA INOVAÇÃO (ROTARY) 

Participamos, via Live, da 1ª Conferência da Inovação do 

Rotary Club de São Paulo. O evento contou com o 

patrocínio do Grupo São Cristóvão Saúde e ocorreu em 

três dias seguidos (28, 29 e 30 de maio). Na ocasião, 

trouxemos uma mensagem sobre a Instituição e ações 

que caminham junto aos princípios rotarianos, além de 

agradecermos a Governadora do Rotary - Distrito 4563, Maria Lucia G. Strazzeri. 

 

LINKEDIN  

Em maio, completamos um ano de 

LinkedIn. Foram mais de 290 postagens, 

que renderam 1 milhão e trezentas mil 

visualizações, 39 mil curtidas e três mil 

comentários, além de 25 mil conexões 

diretas e um milhão de conexões indiretas. 

As postagens contam com diversos 

assuntos ligados ao São Cristóvão Saúde, 

incluindo o progresso da Instituição na 

última década e ações contra a pandemia 

da COVID-19, que renderam muitos elogios 

sobre a transparência do Grupo. 

Outro ponto importante: Estamos no TOP VOICES DA SAÚDE 2020, prêmio internacionalmente 

reconhecido, dado a apenas 12 brasileiros que atuam no segmento health. 



 

 

Os premiados são enfermeiros, médicos, gestores administrativos, o Diretor Geral do Hospital 

Sírio-Libanês (Paulo Chapchap), o Presidente do Hospital Albert Einstein (Sidney Klajner) e nós do 

Grupo São Cristóvão Saúde.  

 É uma honra estar nessa lista e um grande avanço para nossa Instituição.  

 

HOMENAGEM: ANIVERSÁRIO DO JUVENTUS 

Em comemoração aos 96 anos do Clube Atlético Juventus (CAJ), 

enviamos um vídeo ao tradicional clube da Mooca para homenageá-lo 

por mais um ano de existência e credibilidade. O Grupo São Cristóvão 

Saúde, como patrocinador, agradece a dedicação que todos os 

profissionais do CAJ têm perante ao esporte. Nosso time de coração 

que muito nos orgulha vem demonstrando, dia após dia, ano após ano, 

toda sua trajetória de sucesso. Parabéns Juventus! 

 

OBRAS EM ANDAMENTO 
 

ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA (CEGAV)  
A obra do novo Centro de Endoscopia e 
Colonoscopia do Grupo São Cristóvão Saúde 
(CEGAV) está em fase de acabamento, instalando: 
câmeras, mobiliário, louças e metais, réguas de 
gases, iluminação, portas e janelas, pias de inox, 
além da pintura e acabamento nas paredes.  
O CEGAV terá cinco salas de preparo para 

Colonoscopia, quatro salas de exames de 

Colonoscopia e Endoscopia, 11 leitos de RPA 

(Repouso Pós-Anestésico) e área de desinfecção com fluxo adequado que facilitará o atendimento, 

dando mais segurança aos exames. 

 

INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA (IEP)  

O edifício do IEP contemplará: Instituto de Ensino e Pesquisa, salas de aula, auditório principal, 

além de áreas administrativas e diretorias, com previsão de término para dezembro deste ano. 

No momento, estamos executando a parte elétrica, hidráulica e ar condicionado. O edifício será 

totalmente automatizado - sistema inteligente que envolve iluminação, ar condicionado, 

transmissões de imagem e som, vídeo wall para as salas de estudos, auditório e Presidência. Além 

disso, estamos revestindo as áreas molhadas e trabalhando nos detalhes dos projetos de 

divisórias, iluminação, mobiliário e decoração dos ambientes. 

 

 



 

 

CAAV II (PEDIATRIA) 

Estamos ampliando essa unidade do Centro Ambulatorial que hoje atende, exclusivamente, 

Pediatria e Vacinação. 

Com a expansão, teremos mais três consultórios, atendimento de coleta de exames clínicos e duas 

salas de vacinação. 

Atualmente, estamos finalizando a ampliação do pavimento térreo, com a instalação do 

mobiliário, ar condicionado, adesivos e iluminação. 

Iniciamos, também, a revitalização da entrada, jardinagem e cobertura de acesso. 

 

CAAV V (ITAQUERA) 

No momento, estamos finalizando a execução da obra do subsolo no Centro Ambulatorial - 

Unidade V, através de instalação de luminárias, louças e metais, pintura e colocação de mobiliário, 

além de todos os equipamentos de extração de fumaça para atendimento do Bombeiro.  Nesta 

área teremos vacinação, sala de grupo, almoxarifado, farmácia e depósito. 

 

CAAV IV (SAÚDE DA MULHER) 

Devido à pandemia, a expansão da Unidade IV do Centro Ambulatorial Américo Ventura, no 

Mooca Plaza Shopping, está temporariamente paralisada, aguardando autorização para retomada 

da obra.  

 

CAAV VIII (SANTANA)  

A oitava Unidade do Centro Ambulatorial Américo Ventura (CAAV VIII) será inaugurada ainda este 

ano, realizando atendimentos na área de Ginecologia/Obstetrícia, Clínica Médica, Cardiologia e 

Pediatria. 

A obra encontra-se com toda a infraestrutura implantada, em fase de acabamento para 

introdução de tecnologias médicas e mobiliário. 

 

 

Engº Valdir Pereira Ventura 

Presidente/ CEO  

Grupo São Cristóvão Saúde 


