
 

  

São Cristóvão cria app exclusivo 

 para beneficiários do Plano de Saúde 
 

Com o intuito de trazer um canal de fácil 

acesso e qualidade na comunicação, a 

Instituição inova no patamar tecnológico 

e traz a versão atualizada do app São 

Cristóvão Saúde. O aplicativo é gratuito 

e  está disponível no Google Play e Apple 

Store.  

 

“Criamos uma ferramenta para facilitar o 

dia a dia dos nossos beneficiários. O 

novo app traz vários benefícios no que 

diz respeito à gama de serviços 

essenciais realizados pelo Grupo, 

incluindo desde agendamento de 

consultas até via de boletos. Tudo para quem busca saúde e bem-estar, sem precisar sair do 

conforto de casa”, declara o Presidente/ CEO do São Cristóvão Saúde, Engº Valdir Pereira 

Ventura. 

 

O aplicativo foi uma evolução conduzida pela equipe de TI - Negócios e Inteligência Artificial, 

sendo desenvolvido com o apoio de toda área de Tecnologia da Informação do Grupo São 

Cristóvão e empresa Medicinia, e validado por profissionais multidisciplinares. Trata-se de um 

recurso exclusivo aos beneficiários do São Cristóvão Saúde. "O aplicativo está em constante 
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evolução, novas funcionalidades serão disponibilizadas de forma periódica, facilitando e 

aproximando mais o Grupo São Cristóvão de seus clientes", declara o Coordenador de Negócios e 

Inteligência Artificial, Luiz Megda. 

 

Para iniciar, o paciente deve cadastrar os dados contidos na carteirinha. Na sequência, preenche 

um questionário sobre seu perfil, a fim de que essas informações sejam utilizadas como 

mapeamento de riscos de saúde, para que a equipe de profissionais do CAIS – Centro de Atenção 

Integral à Saúde – atue junto ao beneficiário, a fim de  minimizar riscos em sua saúde. Conforme 

o quadro, o paciente terá uma equipe de prevenção para apoiá-lo.  

  

O aplicativo também possui outras importantes funcionalidades, como:   

- Boleto: permite o acesso ao valor, competência, data de vencimento e código de barras para 

pagamento. (O beneficiário deve sempre utilizar o app para obter seu boleto, sendo mais prático, 

rápido, seguro e isento de fraudes); 

- Meus Agendamentos: consta os agendamentos de diversas especialidades realizados nos 

últimos 12 meses, somente nas unidades próprias do São Cristóvão Saúde; 

- Agendamento On-line: direciona o beneficiário diretamente para o sistema de agendamento. 

Com um simples cadastro, o paciente pode marcar suas consultas de forma on-line; 

- Histórico de atendimentos: nele ficam registrados os atendimentos executados nos centros 

ambulatoriais, Pronto-Socorro (adulto e infantil) e internação, nos últimos 12 meses; 

- Carteirinha Digital: permite a utilização remota do perfil, sem a necessidade do documento 

físico, contendo dados de cada beneficiário, como matricula, tipo de plano, cobertura, entre 

outros; 

- Medicamentos: o beneficiário pode inserir todas as medicações que realiza cotidianamente, 

mantendo a informação de maneira sempre atualizada, além de dosagem correta, horário e 

detalhes; 

- Alergias: seguindo o mesmo padrão dos medicamentos, o paciente insere os tipos de alergia 

que possui; 

- Resultados Laboratoriais: exibe todos os exames de análises clínicas realizados no Hospital e 



 

Maternidade, Pronto-Socorro (adulto e infantil), Centros Ambulatoriais e no Centro Laboratorial 

Américo Ventura (CLAV), no período de 12 meses;  

- Comunicados: envia informações ao beneficiário, incluindo alertas, campanhas e notícias; 

- Fale Conosco: acesso rápido aos canais de atendimento, como Hospital e Maternidade, Plano de 

Saúde, Agendamento de Consultas, Central de Relacionamento e Resgate Urgência/ Emergência; 

- Unidades: possui telefone e endereço do Hospital e Maternidade, Centros Ambulatoriais, 

Pronto-Socorro (adulto e infantil), Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS) e Centro 

Endogástrico Américo Ventura (CEGAV). 

 

Tenha todos esses serviços na palma da mão. Com o app São Cristóvão Saúde tudo ficou mais 

simples e completo. Disponível para sistemas Android e IOS.  

 

 

 

 

 

Baixe aqui o aplicativo oficial  

do Grupo São Cristóvão Saúde  


