
 

  

Fórum Healthcare Business 2020 e 

Prêmio Excelência da Saúde 
 

 
 

Promovido pelo Grupo Mídia, empresa parceria do Grupo São Cristóvão e renomada na área 

da saúde, nos dias 20 e 21 de outubro, foi realizado o Fórum Healthcare Business 2020 (HCB) 

e, no dia 22, o Prêmio Excelência da Saúde.  

 

Por conta do atual cenário vivido pela pandemia e, com o propósito de garantir a  segurança 

de todos, excepcionalmente este ano, o evento foi 100% digital. O Fórum HCB 2020, que está 

na sua oitava edição, apresentou como tema central “O Despertar de uma nova Saúde”, 

tendo como patrocínio ouro o Grupo São Cristóvão. 

 

Os assuntos que permearam o Fórum este ano contemplam: “Como sobreviver à redução da 

receita de Instituições de Saúde devido a drástica redução de atendimentos por causa da 

pandemia?”; “Os impactos da COVID-19 na cadeia de suprimentos e logística”; “Lições pós-

COVID-19: competência, criatividade e consistência”; “A COVID-19 acelera a telemedicina”, 

“Saúde Mental: O desafio da gestão de pessoas frente ao esgotamento de colaboradores” e 

“O Salto Quântico para uma nova realidade: a saúde global pós-pandemia”. 
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Prêmio Excelência da Saúde 2020 

 

A premiação é promovida desde 2013 e 

possui a finalidade de homenagear 

renomadas instituições de saúde que se 

destacaram nos últimos 12 meses. 

Porém, este ano, a premiação seguiu 

um formato diferente das demais 

edições. Em 2020, o prêmio foi 100% 

digital, além de trazer o 

reconhecimento às instituições que  

alcançaram alta performance no 

decorrer de uma década. 

 

O Grupo São Cristóvão Saúde também participou 

ativamente do Prêmio Excelência da Saúde, através da live 

realizada pelo Grupo Mídia, que contou com o Diretor 

Médico da Instituição, Dr. José Carlos Ferrari Junior, que, em 

nome do Presidente/ CEO do São Cristóvão Saúde, Engº 

Valdir Pereira Ventura, agradeceu a oportunidade e 

destacou que essa conquista é graças ao comprometimento 

e esforço de todos os colaboradores e corpo clínico da 

Instituição, sempre em busca da melhoria continua para 

melhor atender os beneficiários São Cristóvão.  

 

A escolha dos ganhadores foi feita pelo conselho editorial do Grupo Mídia, com base em 

pesquisa de mercado e cases de sucesso. No caso, o Grupo São Cristóvão Saúde foi 
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contemplado mais uma vez com essa premiação, tendo sua divulgação na revista impressa da 

Healthcare Management. 

 

 


