
 

  

Live promove reinauguração de duas 

unidades do Centro Ambulatorial 

Américo Ventura 

 

Com foco no atendimento de excelência e 

ampliação dos serviços prestados pelo Grupo 

São Cristóvão Saúde, no dia 29 de outubro, a 

Instituição promoveu a live de reinauguração 

das Unidades II e IV do Centro Ambulatorial 

Américo Ventura (CAAV). 

 

O evento virtual trouxe como foco a expansão 

realizada na área da saúde e o cuidado que a 
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Fachada exclusiva da Clínica de Vacinação do CAAV IV, ao lado do Centro da Saúde da Mulher 

Novo consultório do Centro Pediátrico 



 

Instituição possui com os seus mais de 150 mil beneficiários. O Presidente/ CEO do Grupo São 

Cristóvão Saúde enfatiza sobre o resultado dos investimentos executados em ambas Unidades. 

“Nosso Centro Pediátrico ganhou novos consultórios, um espaço para coletas de exames clínicos, 

além de renovarmos toda a estrutura 

e layout do local em um ambiente 

lúdico e aconchegante. O  setor de 

vacinação dessa Unidade passou a 

ter duas salas, dobrando a 

capacidade de atendimento. Já o 

Centro da Saúde da Mulher ganhou a 

sua segunda ampliação, com a 

criação de uma sala para vacinas com 

acesso próprio e fachada exclusiva, 

além de trocadores e armários para 

uso durante os exames, nova sala de colposcopia e outra sala para realização de exame de 

ultrassom. Enfim, investimos fortemente no que é mais importante: a qualidade do resultado 

final do procedimento concretizado e seu conforto e resolutividade para o paciente. Agradeço a 

todas as áreas envolvidas, pela competência e dedicação”.  

 

Com o novo projeto de modernização, 

a Unidade II do Centro Ambulatorial 

Américo Ventura, localizada na 

Avenida Paes de Barros nº 635, conta 

com foco no atendimento Pediátrico, 

incluindo o serviço de vacinação 

(adulto e infantil). O local foi 

repaginado e passou por inovações 

em sua estrutura física e tecnológica, 

com novos espaços e equipamentos. 

Área destinada à coleta de exames clínicos 

Nova sala de Vacinação no CAAV II 



 

A Unidade aumentou em 60% os seus 

consultórios, com a criação de três salas. Já os 

demais espaços foram readequados, com 

equipamentos de ponta e mobiliário moderno. A 

parte de comunicação visual está voltada 

especialmente às crianças e a recepção ganhou 

um ambiente lúdico para que os pequenos 

pacientes sintam-se mais entretidos e 

confortáveis, enquanto aguardam o 

atendimento.  “As crianças quando chegam aqui 

perdem o receio, que normalmente existe nos 

hospitais, e quando chega a hora de irem 

embora querem continuar brincando na 

recepção. É gratificante saber que a experiência 

do atendimento foi muito boa para os nossos beneficiários”, declara o Pediatra e Cardiologista 

Infantil, Dr. Eduardo Simões.  

 

A fachada recebeu uma marquise no acesso principal, com escultura, piso ecológico de 

amortecimento e projeto paisagístico, trazendo uma atmosfera mais acolhedora. Os vidros da 

cobertura foram substituídos por spider 

glass e instalados novos pendentes de 

iluminação. Já os banheiros da recepção 

ganharam um novo layout para 

adaptação de vasos sanitários infantis e 

fraldário. Além disso, foi criado todo um 

ambiente laboratorial, com estrutura 

necessária para sala de coleta de 

exames clínicos.  

Parte de entretenimento no piso superior do Centro 
Pediátrico 

Recepção do piso superior do CAAV II 

Nova fachada do Centro Ambulatorial – Unidade II 



 

O setor de vacinação do CAAV II 

ganhou mais uma sala, dobrando a 

capacidade de atendimento e 

diminuindo o tempo de espera. A 

infectologista responsável por esse 

serviço,  Dra. Andreia Maruzo Perejão, 

explica os benefícios adquiridos. “Com 

as novas salas e equipamentos, temos 

um moderno layout e um sistema de 

entretenimento voltado para as 

crianças, tornando o momento da 

vacina mais agradável, descontraído e 

divertido. Além disso, também 

possuímos  alguns dispositivos de 

contenção e diminuição da dor na 

aplicação da vacina, tornando o nosso 

serviço bastante diferenciado“.  

 

Conforme o superintendente dos Centros Ambulatoriais do 

Grupo São Cristóvão Saúde, Anderson Ferreira Amaro, no que 

diz respeito às duas reinaugurações, o novo Centro Pediátrico 

expandiu seus consultórios, bem como a clínica de vacinação 

para maior agilidade e conforto aos pacientes. Já a Unidade IV 

ampliou o serviço de vacinação com espaço exclusivo, além 

da expansão dos exames destinados à saúde da mulher, 

através de equipamentos tecnológicos de ponta.  

 

Já o retrofit realizado na Unidade IV – Saúde da Mulher, 

situada no Mooca Plaza Shopping, ampliou o espaço e os 

Recepção principal do CAAV II 

Fachada privativa da Clínica de Vacinação do CAAV IV 

Estrutura de atendimento 
do CAAV IV 



 

serviços oferecidos no local, com a criação de 

áreas exclusivas de atendimento, bem como a 

clínica de vacinação, que ganhou uma fachada 

única e recepção especial, onde o paciente 

pode aguardar o atendimento separadamente, 

oferecendo mais privacidade entre os 

procedimentos realizados, com mais agilidade 

e conforto. Dessa forma, o novo projeto de 

remodelação e renovação facilitou o 

atendimento destinado às mulheres, 

conforme a coordenadora da Mastologia do 

Grupo São Cristóvão Saúde, Dra. Alessandra 

de Freitas Ventura Schuh. “Com essa 

repaginada ganhamos em termos de 

tecnologia, melhorias de fluxo, atendimento 

e acolhimento as nossas pacientes. E isso só 

vem a somar a preocupação do São 

Cristóvão, que é o cuidado com as pessoas”. 

 

O Centro Ambulatorial Saúde da Mulher conta com mais quatro trocadores, proporcionando 

comodidade e espaço, além de agilidade na sequência de exames. No antigo espaço de 

prevenção foi projetada uma nova sala 

de ultrassom, ampliando o atendimento 

desse tipo de exame. O ambiente 

também foi contemplado com um novo e 

modero equipamento de imagem clínica, 

através do ultrassom gestacional 3D, 4D 

e HD Life, aumentando a quantidade 

para três salas de atendimento. De 

Nova sala de ultrassom 

Sala para realização de Colposcopia 

Nova sala de vacinação 



 

acordo com o Ginecologista, Obstetra e Mastologista do São Cristóvão Saúde, Dr. Fabio Muniz, 

essa tecnologia permite exames com mais riqueza de detalhes e imagens em alta definição, além 

de trazer um aumento operacional na área de imagem em cerca de 30%, com mais segurança, 

acolhimento e resolutividade para as pacientes.     

 

Além das mudanças e projetos de melhorias efetuados nas Unidades II e IV, o Grupo São 

Cristóvão Saúde realizará, em 12 de dezembro - data em que a Instituição completará 109 anos 

de existência - a inauguração da Unidade VIII do Centro Ambulatorial Américo Ventura, 

expandindo seus serviços para o bairro de Santana, Zona Norte de São Paulo.   

 

 

Clique aqui e confira mais fotos das reinaugurações 

 dos ambulatórios II e IV 

 

 

https://www.saocristovao.com.br/reinauguracao-unidade-ii-e-iv/

