
 

 

São Cristóvão Saúde moderniza 
apartamentos hospitalares 

 

O São Cristóvão Saúde começa 2021 com novidades para os seus beneficiários, oferecendo 

estrutura, tecnologia de ponta e garantindo atendimento de excelência nos serviços 

prestados. Na busca contínua em proporcionar o que existe de melhor na área assistencial, 

em janeiro, o Grupo inaugurou a repaginação de nove apartamentos, localizados no 3º 

andar do Hospital e Maternidade São Cristóvão, além de DML, Rouparia e Guarda de 

Equipamentos.  

 

Os quartos ganharam modernas instalações, com novos mobiliários feitos de material 

reciclável, além de iluminação especial, ambiente climatizado, ar condicionado, cofre e 

Em janeiro, nove apartamentos do complexo hospitalar foram repaginados 
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frigobar. Outro importante diferencial é a adaptação de um apartamento feito, 

exclusivamente, para pacientes obesos e/ou com altura acima do padrão, oferecendo ainda 

mais conforto e segurança. 

 

Pensando em sustentabilidade, 

os vasos sanitários utilizam água 

de reuso e o ar condicionado 

oferece conforto térmico e 

sonoro, devido ao baixo nível de 

ruído, economia de energia, 

baixas rotações e menos danos 

ao meio ambiente. As 

instalações possuem móveis, 

portas e revestimentos com acabamento ecológico feito com reciclagem de garrafas pet e a 

iluminação em led também garante a redução do consumo de energia. 

 

Todos os quartos repaginados são amplos e climatizados, incluindo contato imediato com a 

equipe de Enfermagem. A decoração remete a calmaria e tranquilidade, com desenhos 

orgânicos, tanto nos pisos quanto nos forros, com cores suaves e harmoniosas. Além disso, 

a aplicação de painéis decorativos 

traz ao local um ar mais 

aconchegante, como reforça o Diretor 

Médico Assistencial do Grupo São 

Cristóvão Saúde, Dr. Fernando 

Barreto. “Pensando sempre no bem-

estar e estadia dos beneficiários, os 

apartamentos são claros, espaçosos e 

todos voltados para a cromoterapia, Cromoterapia nos apartamentos do 3º andar 

Um dos quartos reformados do 3º andar 



 

ou seja,  oferecemos uma estrutura totalmente voltada ao cuidado do nosso paciente, para 

que sua jornada seja a melhor possível”.  

 

O objetivo da Instituição é que o beneficiário participe 

do seu tratamento desde o início. Por isso, o São 

Cristóvão Saúde possui o “Cuidado Centrado no 

Paciente”. Essa ação visa em um grupo composto por 

diversos profissionais multidisciplinares - como médicos, 

enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos 

(quando necessário), entre outros - que conversam com 

o paciente durante sua internação, estabelecendo metas 

diárias, sendo devidamente acompanhadas pelo 

paciente e família, permitindo, inclusive, a interação dos 

mesmos nos desfechos dessas metas. 

 

“Mesmo diante do complicado e desafiador momento de pandemia, nós do São Cristóvão 

Saúde trabalhamos fortemente para oferecer atendimento completo e diferenciado aos 

pacientes. Conseguimos expandir nossas instalações físicas, contratar novos profissionais e 

investir em inúmeras áreas, 

incluindo a parte de hotelaria e 

em tecnologias de ponta, a fim 

de proporcionar mais atenção, 

cuidado e acolhimento”, reforça 

o Presidente/ CEO do Grupo, 

Engº Valdir Pereira Ventura.  

 

 

 
Apartamento adaptado, exclusivamente, para pacientes com 

obesidade ou altura acima do padrão 

Acessibilidade: banheiros amplos trazem 

mais conforto e segurança ao paciente 



 

Para este ano, o São Cristóvão Saúde ainda realizará diversas inaugurações, que incluem 

desde estrutura física até novos serviços assistenciais. A próxima inauguração prevista é o 

Instituto de Ensino e Pesquisa Maria Patrocínia Pereira Ventura - Dona Cica, o IEP. A 

Unidade de Negócio contará com nova e moderna estrutura predial, incluindo a mais alta 

tecnologia nos serviços oferecidos. Aguardem!  

 

          Confira os novos apartamentos do Hospital e Maternidade 

 

            Assista a reportagem sobre os apartamentos do 3º andar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.saocristovao.com.br/wp-content/uploads/2021/02/apartamento.mp4
https://www.saocristovao.com.br/novos-apartamentos/

