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São Cristóvão Saúde inaugura primeiro
Centro Ambulatorial na Zona Norte

Fachada do Centro Ambulatorial Américo Ventura- Unidade VIII (Santana)

Com foco na melhoria contínua e ampliação dos serviços assistenciais oferecidos a toda
comunidade, o Grupo São Cristóvão Saúde inaugura seu primeiro Centro Ambulatorial
fora da Zona Leste. Em dezembro, a
Instituição inaugurou a oitava unidade
ambulatorial

multidisciplinar

Ventura

Santana.

em

Américo

Localizado

no

coração do bairro - Rua Voluntários da
Pátria, 4020 - a nova instalação reforça o
compromisso de levar saúde, conforto e
qualidade de vida aos beneficiários da região. O ambiente foi pensado para oferecer

atendimento especializado e de excelência para quem mora, trabalha ou estuda nas
proximidades, com estrutura única e foco na saúde e bem-estar.

A live de inauguração contou com a
interação de Michelle Giannella apresentadora da TV Gazeta e também
beneficiária do Plano de Saúde São
Cristóvão – e a participação especial do
Grupo Demônios da Garoa, que cantou
seus

maiores

sucessos

durante a

programação transmitida pelos canais do São Cristóvão Saúde, youtube e facebook.

O evento aconteceu no dia 12 de dezembro,
data em que a Associação de Beneficência e
Filantropia São Cristóvão comemorou 109
anos de existência. “Estamos levando para a
Zona Norte o que temos de melhor:
acolhimento e humanização na prestação
dos serviços assistenciais que oferecemos.
Seguimos crescendo, inaugurando novos

Valdir Ventura, Presidente/ CEO do Grupo no
CAAV VIII - Santana

centros

ambulatoriais,

equipamentos

de

adquirindo

última

geração,

modernizando, cada vez mais, o Hospital
e

Maternidade

São

Cristóvão

e

investindo fortemente na capacitação do
nosso corpo profissional para suprir os
anseios e as expectativas dos mais de
153 mil beneficiários. Nossa missão é cuidar dos moradores da região em todas as fases

da vida, desde o nascimento até a melhor idade. Agradeço ao bairro de Santana e toda
Zona Norte pela amabilidade com que nos receberam e permitiram fazer parte da vida
de cada um”, afirma o Presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão Saúde, Engº Valdir
Pereira Ventura.

O

Centro

Ambulatorial

Américo

Ventura VIII – Unidade Santana conta
com seis consultórios médicos para
atender as especialidades de Clínica
Geral,

Pediatria,

Ortopedia,

Ginecologia e Obstetrícia, além de
clínica

de

vacinação,

exames

radiográficos e de ultrassom, exames
laboratoriais, ecocardiograma, MAPA e Holter, exames preventivos e cuidados da saúde
da mulher, sala de gesso e de pequenos procedimentos, observação adulto e infantil,
sala de inalação e sala de estabilização.

O local possui capacidade para realizar,
em média, mais de 10 mil consultas e
demais procedimentos/ mês, através
de

uma

especializada

equipe
em

multidisciplinar
atender

com

excelência e acolhimento a todos os
beneficiários.

O superintendente dos Centros Ambulatoriais do Grupo São Cristóvão Saúde, Anderson
Amaro, fala sobre a importância e a preocupação do Grupo em oferecer melhor cuidado
a todos. “É uma honra para nós colocarmos a bandeira São Cristóvão Saúde na Zona

Norte de São Paulo, região onde nos sentimos muito acolhidos. Nossa estrutura é
moderna, com equipamentos de ponta, garantindo uma assistência segura aos nossos
pacientes, além de profissionais altamente qualificados”.

Considerando
pandemia,

o
a

fita

momento
inaugural

de
foi

descerrada virtualmente pelo CEO,
Valdir

Ventura,

que

finaliza:

“Concretizamos mais um sonho, mais
um

degrau

alcançado

na

nossa

trajetória. E que honra ver a marca São
Cristóvão Saúde evoluindo constantemente e sempre em movimento. Parabéns a todo
time do São Cristóvão Saúde por mais uma conquista”.

Clique aqui e confira as fotos do CAAV VIII
Clique abaixo e assista a live de inauguração do Centro Ambulatorial VIII – Unidade
Santana

