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São Cristóvão Saúde inaugura
moderno Centro Endogástrico

Fachada do novo Centro Endogástrico do Grupo São Cristóvão Saúde

Alinhando novo conceito e tecnologia de ponta destinados à área health para a prevenção e
tratamento do sistema digestivo, o Grupo São Cristóvão Saúde realizou, no dia 13 de agosto, a live de
inauguração do CEGAV- Centro Endogástrico Américo Ventura.

Anteriormente,

os

endoscopia

colonoscopia

e

serviços

de
eram

realizados no Hospital Dia, localizado no
1º andar do Hospital e Maternidade São
Cristóvão. Por meio da gestão do
Presidente/ CEO do Grupo, Engº Valdir
Pereira Ventura, em virtude do aumento
da

capacidade

e

ampliação

do

atendimento, os ambientes utilizados anteriormente para o Laboratório (transferido para um amplo

espaço na Rua Terenas) e Fisioterapia (direcionada para o Centro de Atenção Integral à Saúde - CAIS na Avenida Paes de Barros)
foram unificados para expandir
e

aprimorar

endogástricos,

os
a

exames
fim

de

proporcionar um atendimento
de excelência aos pacientes.
“Estamos

vivendo

um

momento de mudanças nos
conceitos sobre prevenção e
respeito ao próximo no que se
refere

à

propagação

de

doenças. Hoje, compartilhamos mais uma meta cumprida na honrosa trajetória do São Cristóvão
Saúde, com a inauguração do CEGAV. Nosso objetivo é sempre atender mais e melhor os pacientes e
garantir o elevado padrão de assistência é o nosso principal foco e desafio diário”, relata Valdir
Ventura.

A criação do CEGAV contou com
a direção e estratégia do Grupo e
com o envolvimento das equipes
multidisciplinares,
Qualidade/

como
Processos

Institucional,

Corpo

Clínico,

Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar (CCIH), Enfermagem,
Engenharia Clínica, Engenharia de
Projetos

e

Manutenção

e

Arquitetura, contando com a análise da Alta Direção. “Com equipamentos alinhados a países de
primeiro mundo, o CEGAV oferece um diagnóstico preciso, com excelente qualidade de imagem,

dentro de salas amplas e um ambiente confortável e aconchegante”, afirma Dr. Walter Ameniya,
médico responsável pelo serviço de Endoscopia no CEGAV.

O local possui 550m², o que
quadriplicou a capacidade de
atendimento.

Sua

moderna

estrutura conta com cinco boxes
equipados para pacientes que
farão o preparo intra-hospitalar,
onze boxes individualizados de
repouso pós-anestésico (RPA) e
quatro salas para a realização de
colonoscopia/endoscopia e outros
exames vinculados a essas especialidades, com equipamentos de ponta, entre elas: Unidades de
Videoendoscopia, Unidades de Anestesia, bisturis eletrônicos, endoscópios e colonoscópios de alta
resolução, que permitem um diagnóstico avançado para uma identificação precoce de doenças,
garantindo tomadas de ações rápidas e eficazes para o cuidado com o beneficiário. Além disso, o
CEGAV conta com uma área de desinfecção de endoscópios/colonoscópios, construída e pensada
para que não tenha fluxo cruzado na desinfecção dos equipamentos utilizados em procedimento,
contando com lavadoras de última geração, que permitem um processo eficaz na desinfecção destes
equipamentos. Toda a estrutura
foi construída com tecnologia que
possui

características

antibactericidas
ideais

para

e

antifulgicidas,

áreas

complexidade,
desinfecção
seguindo
determinações
vigente.

de

alta

incluindo
automatizada,
estritamente
da

as

legislação

A live realizada pelo Grupo São
Cristóvão também contou com o
depoimento do corpo clínico e
parceiros

da

Instituição.

“Tenho

muito respeito e admiração pelo São
Cristóvão Saúde. Somente tendo o
paciente como peça fundamental da
organização é possível dar vida a um
projeto tão lindo como o CEGAV,
posicionando o Hospital no mais alto
nível de qualidade e serviço, comparado a qualquer melhor hospital do país, oferecendo um serviço
de classe mundial”, homenageou Daniel Silveira, presidente da Olympus do Brasil. Além disso, o tour
virtual apresentou, com muitos detalhes, toda a logística composta no novo Centro Endogástrico.

De acordo com o Dr. Dorival Zito Filho, médico responsável pelo serviço de Colonoscopia, o uso de
tecnologias avançadas na área da saúde é
fundamental

para

um

diagnóstico

precoce de doenças e para oferecer
melhor qualidade de vida ao paciente.
Por isso, “[...] o CEGAV possui o que há de
mais

moderno

no

tratamento

das

doenças gastrointestinais, mantendo a
excelência e o atendimento humanizado
que sempre foram marcas fortes da
Instituição”.

Pensando em sustentabilidade, o novo Centro Endogástrico utiliza água de reuso, iluminação em led,
ar condicionado com sistema inteligente e monitoramento a
distância específico para cada área, além de materiais de
acabamento recicláveis, de alta resistência, com propriedades que
impedem a formação de superbactérias.

A jornada do paciente foi repensada, de forma estratégica, para
oferecer melhor atendimento e segurança na realização dos
exames. “Após os procedimentos de endoscopia e colonoscopia, o
paciente é assistido em uma ala de recuperação, com cardioversor e
carrinhos de parada para atender qualquer intercorrência, com
acompanhamento

dos

sinais

vitais,

através

de

monitores

multiparamétricos e uma central de monitoramento que concentra as informações para a nossa
equipe de enfermagem tomar ações assistenciais com mais agilidade e precisão.”, afirma Ventura.

O Grupo São Cristóvão Saúde conta com a dedicação e o comprometimento de seu Corpo Clínico
altamente qualificado, bem como dos profissionais assistenciais e demais colaboradores da
Instituição.

Serviço:
CEGAV – Centro Endogástrico Américo Ventura
Rua Américo Ventura, 25 – Mooca (rampa de acesso ao CAAV I, próximo ao estacionamento)
Atendimento: Beneficiário e Particular

Clique abaixo para ver a inauguração virtual do Centro Endogástrico Américo Ventura
(CEGAV), através do Youtube

