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São Cristóvão Saúde recebe prêmio na
área de Arquitetura e Tecnologia da
Informação

Com o objetivo de homenagear players de sucesso na área da saúde que se destacaram nos
últimos 10 anos, a Plataforma Healthcare World do Grupo Mídia realizou o Fórum + Prêmio
HealthARQ e HealthIT.

O evento on-line aconteceu no dia 07 de dezembro,
reunindo importantes empresas do setor de todo o
país. Na oportunidade, o São Cristóvão Saúde,
representado

pela

arquiteta

responsável

na

Instituição, Cibeli Bagnato, recebeu o Prêmio
HealthARQ,

na

categoria

“Expansão”,

pelos

relevantes projetos executados nas Unidades do
Grupo, através de ações modernas e inovadoras.

A Instituição segue expandindo a rede própria e
inaugurando centros ambulatoriais, adquirindo

Engº Valdir Pereira Ventura, Presidente/ CEO
do Grupo São Cristóvão Saúde, é capa da
Revista HealthARQ 2020

novos equipamentos de última geração e modernizando suas Unidades de Negócio, além de
aumentar

a

capacidade

de

leitos

disponíveis,

atualmente, com 275 leitos.

“Nesses últimos 10 anos mudamos a identidade visual
do

Grupo,

arquitetônica.
Cibeli Bagnato, arquitetura do Grupo São
Cristóvão Saúde

trazendo

uma

Inauguramos

nova
novos

linguagem
centros

ambulatoriais, além da Unidade de Negócio voltada,
exclusivamente, à prevenção e reabilitação da saúde:

o CAIS. Investimos, também, em novos materiais de acabamento que proporcionam maior
durabilidade e alta resistência, facilitando a higienização e manutenção, além de novas cores,
detalhes de iluminação e acabamento que oferecem aconchego, tranquilidade e segurança aos
nossos pacientes”, explica o Presidente/ CEO do Grupo, Engº Valdir Pereira Ventura, que
também foi capa da Revista HealthARQ, como recorde de expansões.

Para o futuro, o Grupo começará 2021 com a inauguração do IEP – Instituto de Ensino e
Pesquisa Maria Patrocínia Pereira Ventura “Dona Cica”, que contemplará o Centro de Estudos
e a área administrativa do corpo executivo, através de amplas salas e auditório voltados aos
cursos de capacitação profissional e residências médicas ministrados pela Instituição, bem
como demais eventos científicos e acadêmicos.

Na mesma data, aconteceu o Fórum + Prêmio
HealthIt, no qual o São Cristóvão Saúde também
participou ativamente. O tema desse ano foi
“Tecnologia e as transformações para a nova
década”. Na ocasião, o Coordenador de Negócios e
Inteligência Artificial do Grupo São Cristóvão Saúde,
Luiz Megda, debateu a temática “LGPD (Lei Geral de
Proteção de Dados) - O quanto estamos preparados

Luiz Megda, Coordenador de Negócios e
Inteligência Artificial do Grupo São Cristóvão
Saúde

para a nova norma?”, juntamente com o Diretor de Engenharia da GoAhead, Alessandro
Bianchini, e com o Presidente da MV, Paulo Magnus, tendo como moderador o Presidente da
Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS), Gustavo Kiatake.

Além do Fórum, o Grupo São Cristóvão Saúde também ganhou o Prêmio HealthIT, na categoria
“Investimento em Parque Tecnológico”, através de implantações como App, telemedicina para
programas de promoção à saúde, agendamentos de consultas, exames e do sistema de gestão
de vendas on-line, Robô Laura para gerenciamento de riscos na saúde e o uso de tecnologia na
avaliação farmacêutica e na cadeia medicamentosa.

A Instituição investiu fortemente no setor de TI, adquirindo diversos softwares e consolidando
importantes parcerias com empresas do segmento. O Grupo também investiu em um novo
Datacenter, programas para o Plano de Saúde, gestão hospitalar e setor financeiro, além do
Portal Transparência, ferramenta que monitora a gestão de todos os setores da empresa, com
informações em tempo real. “Buscamos tecnologias que nos ajudam no fortalecimento dos
processos assistenciais e operacionais, nas estruturas que suportam a otimização das
atividades e na utilização de ferramentas como DRG e Value Based Care para gestão
assistencial. Sermos notados pelas ações que resultam na prestação de serviços de excelência
na saúde nos dá uma imensa satisfação, contudo, igual responsabilidade”, finaliza o
Presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão Saúde, Engº Valdir Pereira Ventura.

