
 

  

 

Instituição inova mais uma vez com tecnologia voltada à 

interação dos beneficiários 

Robô traz mais qualidade com atendimento interativo aos pequenos pacientes  

 

Pensando sempre em trazer o que há de mais 

moderno e tecnológico para o segmento da saúde, 

o Grupo São Cristóvão inova, mais uma vez, e traz 

um novo projeto voltado à interação com os 

pacientes: Trata-se do Robô de Telepresença.   

 

A tecnologia foi desenvolvida pela startup brasileira 

Human Robotics, empresa de robótica e 

inteligência artificial. A Robô Cris possui feição 

humana que auxilia no atendimento presencial dos 

pacientes. No São Cristóvão Saúde, sua função é 

realizar visitas nos leitos do 5º andar, destinado à 

ala pediátrica, humanizando o período de 

internação dos pequenos pacientes. A Cris traz 

inteligência artificial, podendo reagir a estímulos 

durante as conversas. Além disso, 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) 
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Robô Cris tem a função de visitar os pacientes da 

ala pediátrica do São Cristóvão Saúde 

 



 

com seus familiares.  

 

O investimento feito pelo São Cristóvão Saúde 

foi pensando no tempo de estadia do público-

infantil, a fim de minimizar os efeitos 

ocasionados pela internação, contribuindo, 

inclusive, para o bem-estar emocional dos 

pacientes e familiares.  

 

Uma das atividades da Robô Cris é de contar 

histórias para as crianças, trazendo mais 

proximidade e acolhimento. “Essa tecnologia 

adquirida pela Instituição possui duas câmeras, 

som, voz, vídeo, alta capacidade de interação, 

além da técnica de reconhecer pessoas. Nosso 

intuito é ampliarmos os serviços assistenciais, buscando no mercado health criatividade e 

novas propostas, a fim de oferecer mais conforto, segurança e qualidade no atendimento 

aos nossos beneficiários”, afirma o Presidente/ CEO do São Cristóvão Saúde, Engº Valdir 

Pereira Ventura.   

 

 

 


