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DEZEMBRO DE 2020 Em sua edição de nº 938, a Revista Auto Paulista vai falar sobre cuidado. 

O cuidado que você – nosso beneficiário, colaborador e parceiro – precisa ter consigo 
mesmo. O cuidado que nós, do Grupo São Cristóvão Saúde, temos com você e como 
sempre buscamos melhorá-lo, seja através de novas tecnologias, novos espaços, da 
ampliação na capacidade de atendimento ou da solidariedade. Vamos falar, também, sobre 
o cuidado que nos ajuda a manter a vida em movimento. 

Aqui, você vai encontrar um pouco de tudo que aconteceu no Grupo São Cristóvão 
Saúde no 2º semestre de 2020 – desde investimentos, ações e campanhas até eventos e 
premiações – e como encerramos esse ano tão desafiador.  

Esta edição chega até você em um momento no qual já iniciamos um novo ciclo, mas, os 
desafios ainda estão aí. E mais do que nunca, o Grupo São Cristóvão Saúde está pronto 
para superá-los!

boa

leitura!
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palavra do

Presidente
Época de final de ano e começo do próximo sempre 
nos dá uma sensação de renovação com o início de 
novos ciclos. Apesar de o ano ter virado, o desafio 
maior de 2020 ainda não passou. 

Prevendo o cenário que teríamos no 
começo de 2021, com a pandemia do novo 
coronavírus, o Grupo São Cristóvão Saúde 
se antecipou. Mais uma vez, investimos 
no cuidado para que nossos pacientes 
sejam melhor assistidos, para que nossos 
médicos possam oferecer um atendimento 
ainda mais especializado e para que 
nossos colaboradores tenham à disposição 
uma estrutura cada vez mais moderna e 
atualizada para cuidar de todos os nossos 
beneficiários. 

No segundo semestre de 2020, inauguramos 
o primeiro Centro Ambulatorial 
Américo Ventura na Zona Norte, mais 
especificamente no bairro de Santana. 
Uma conquista que muito me alegra, já que 
nos possibilita levar o nosso cuidado para 
outras áreas de São Paulo. 

Sempre estamos atentos a novas 
tecnologias que possam ajudar a nossa 
equipe a cuidar cada vez melhor dos 
nossos beneficiários. Por isso, adquirimos 
novos e mais modernos equipamentos, 
começamos a realizar o exame de 
hemodinâmica no Hospital e Maternidade 
– que auxilia no diagnóstico e tratamento 
de diversas doenças – e reinauguramos os 
Centros Ambulatoriais II e IV, que tiveram 
a capacidade de atendimento ampliada. 
Além disso, inauguramos o Centro 
Endogástrico Américo Ventura, que conta 
com equipamentos de ponta. 

Muito me orgulha ver que todo o trabalho 
realizado realmente cumpre seu propósito 
de manter a vida em movimento. Vejo isso 
em cada história de cada paciente que 
venceu a Covid-19, e vejo, também, quando 
somos convidados a mostrar o nosso 
conhecimento em eventos e congressos.

Nós do São Cristóvão Saúde, acreditamos 

Afinal, o Grupo São Cristóvão 
Saúde nunca esteve tão bem 

preparado para cuidar dos 
nossos beneficiários. Aqui, 

vencemos com você!
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Valdir Pereira Ventura

que a vida precisa estar em movimento em 
todos os sentidos. No segundo semestre 
de 2020, inauguramos o Teatro São 
Cristóvão Saúde, um novo espaço cultural 
no Mooca Plaza Shopping  que vai levar 
entretenimento e conhecimento para mais 
pessoas. Além disso, renovamos o nosso 
patrocínio com o time de vôlei feminino 
de Osasco. Uma equipe que nos dá muito 
orgulho, dentro e fora das quadras.

O ano novo pode não ter sido como 
esperávamos, mas não podemos negar 
que entramos em 2021 renovados de várias 
formas.



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 Américo Ventura em Santana. Localizada 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 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 no 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 centros 
ambulatoriais, adquirindo equipamentos 
de 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 
nossos 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 

Grupo São Cristóvão Saúde inaugura primeiro 
Centro Ambulatorial na Zona Norte

“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”.
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Fachada

Considerando o momento de pandemia, a fita inaugural foi descerrada virtualmente pelo 
CEO, Valdir Ventura, que finaliza:

O CAAV VIII está localizado na Rua Voluntários da Pátria, 4020, e conta com as áreas 
de clínica geral, pediatria, ortopedia, ginecologia e obstetrícia, e serviço de vacinação

adulto e infantil, sala de inalação e de 
estabilização.

O local possui capacidade para realizar, em 
média, mais de 10 mil consultas e demais 
procedimentos/mês, através de uma equipe 
multidisciplinar especializada em 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”.

Valdir Pereira Ventura



Descubra quais 
são os alimentos 
que aumentam 
ou diminuem a 
sensação de fome 
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Saúde e prevenção

Para quem quer manter o peso, se alimentar 
bem, sem precisar “beliscar” entre as 
refeições, e para fugir daqueles alimentos 
que dão mais fome, a nutricionista do São 
Cristóvão Saúde, Cintya Bassi, explica quais 
alimentos têm a digestão mais demorada e, 
por isso, saciam a fome por mais tempo e, 
quais alimentos podem aumentar o apetite.
Por serem ricos em fibras, que exigem maior 
tempo de mastigação, e permanecerem 
por mais tempo no aparelho digestivo, 
alguns alimentos dão uma sensação maior 
de saciedade, como a banana, o abacate, o 
feijão e a aveia. 

“Outros tipos de alimentos que saciam são 
aqueles fonte de triptofano, aminoácido 
relacionado à produção de serotonina, 
hormônio relacionado à sensação de 
prazer e saciedade que ajuda a diminuir a 
compulsão alimentar. Nessa lista, podemos 
encaixar o brócolis, grão-de-bico, espinafre, 
arroz integral e frutas desidratadas. Os 
alimentos ricos em proteínas exigem mais 

Enquanto alimentos como banana e 
aveia nos dão saciedade, outros, como 
pães e biscoitos aumentam a nossa fome. 

A nutricionista do São Cristóvão Saúde 
explica o porquê.

Cardápio para saciar fome

• Café da manhã 
Leite semidesnatado batido 
com banana e maçã
Pão integral com geleia sem açúcar
1 pedaço fino de abacate
Lanche da manhã 
2 fatias de abacaxi ou 1/2 xícara de 
frutas desidratadas sem açúcar

• Almoço 
Salada de folhas verdes, com cebola, 
tomates-cereja e ovos de codorna
Peixe ao forno com molho de limão
Arroz integral
Lentilha
Brócolis ao forno

• Lanche da tarde 
Iogurte grego com 1 colher 
(chá) de aveia

• Jantar
Salada de palmito, rúcula 
e manjericão
Filé de frango grelhado com 
molho de laranja
Batata-doce assada com alecrim
Espinafre refogado
Arroz integral
Feijão

energia do organismo para realizar a 
digestão e, por isso, mantêm a saciedade 
por mais tempo, é o caso das carnes magras, 
leites e derivados e ovos. Por fim, alimentos 
com baixo índice glicêmico auxiliam a 
manter por mais tempo a saciedade, pois 
liberam o açúcar no sangue de forma 
lenta, prolongando a oferta de energia. É 
o caso da batata-doce, cereais integrais e 
leguminosas”, explica a nutricionista.

Em contrapartida, há alguns alimentos que 
têm efeito contrário e podem estimular o 
apetite, ao invés de saciar. É o caso daqueles 
que possuem carboidratos simples como 
doces, bolos, pães e biscoitos. Isso porque 
eles enviam açúcar de forma rápida para 
o sangue, que logo é absorvido, fazendo 
com que a sensação de falta de energia 
retorne e o organismo envie o recado de 
que precisa de mais alimento. “Também 
entram nessa lista, os alimentos ricos em 
gordura saturada e sódio, que bloqueiam 
os mecanismos fisiológicos que dão a 
sensação de saciedade, por exemplo, como 
embutidos e frituras”, afirma Cintya Bassi.
A nutricionista do São Cristóvão Saúde 
montou dois cardápios, um com opções de 
alimentos que dão saciedade e outro que 
abre o apetite.

A nutricionista do São Cristóvão Saúde 
montou dois cardápios, um com opções de 
alimentos que dão saciedade e outro que 
abre o apetite.

• Café da manhã 
Leite batido com chocolate
Pão francês com margarina
Cereais com açúcar 
Lanche da manhã 
1 pedaço de bolo     

• Almoço 
Salada de Alface
Macarrão ao sugo
Frango frito
Polenta   

• Lanche da tarde 
Bolacha recheada

• Jantar 
Salada de tomate
Hambúrguer industrializado 
grelhado
Batata frita
Arroz
Feijão

Exemplo de cardápio que deve 
ser evitado, por abrir o apetite



A gastrite, inflamação da mucosa do 
estômago, pode ser aguda ou crônica 
e estar presente em todo estômago ou 
algum segmento dele. Nem sempre o que 
chamamos de gastrite é a presença dessa 
inflamação, pode ser apenas uma dor de 
estômago por algum alimento ingerido, por 
exemplo. 

“Um estudo recente estima que hoje 
existem, aproximadamente, dois milhões de 
pessoas convivendo com gastrite no Brasil, 
sendo de maior prevalência em grandes 
cidades como São Paulo (76,3%) e Rio de 
Janeiro (59,5%). O melhor método para 
diagnóstico é através de um histórico clínico, 
exame físico e exames complementares, 
como por exemplo a endoscopia”, afirma 
a Gastroenterologista do São Cristóvão 
Saúde, Dra. Tabata Cristina Alterats 
Antoniaci.

Segundo a especialista, quem sofre com a 
gastrite precisa redobrar alguns cuidados, 
principalmente, com a ingestão de certas 

bebidas e alimentos, como: frutas ácidas em 
jejum; abuso de café e bebidas com cafeína, 
como o chá-preto e mate; condimentos 
como pimenta, mostarda, ketchup e molhos 
prontos; frituras; creme de leite; manteiga; 
enlatados e embutidos (salame/salsicha/
presunto). Além de chocolate, carnes e 
queijos gordurosos.

Em caso de exageros ou ingestão dos 
alimentos mencionados, a médica orienta a 
fazer uma alimentação leve. “Em qualquer 
crise de dor, pedimos que o paciente faça 
uma alimentação leve, baseada em frutas 
e legumes, evitando condimentos, frituras, 
gorduras e alimentos industrializados. 
É importante se alimentar, pois o jejum 
prolongado também é um fator de piora 
nas crises”, explica a médica.

Muitas pessoas que têm gastrite também 
têm refluxo, mas a Dra. Tabata alerta. “O 
refluxo e a gastrite podem ocorrer juntos, 
porém a causa do refluxo não é a gastrite. 
Ele ocorre quando existe um relaxamento 

Saiba mais sobre a gastrite, doença 
que atinge 2 milhões de brasileiros

A gastroenterologista do Grupo São Cristóvão Saúde 
explica sobre as mudanças de hábito necessárias para 

pessoas que sofrem com a doença.
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do esfíncter que separa o estômago do 
esôfago e, com isso, o ácido gástrico ‘sobe’ 
e causa lesões no esôfago. Nota-se uma 
piora no refluxo em pessoas que fumam, 
consomem álcool, comem em excesso, 
obesos, consomem excessivamente cafeína, 
chocolate e alimentos condimentados. 
Em geral, o paciente se queixa de azia, 
queimação e do próprio refluxo. Existem 
casos ainda de desconforto na garganta, 
como pigarro”.

A gastrite é uma doença orgânica, ou seja, 
existe a alteração da mucosa gástrica. “O que 
vemos muito hoje em dia é o fator emocional 
relacionado aos sintomas gástricos e até 
a presença de alteração na mucosa. A 
esse conjunto de sintomas chamamos 
de Dispepsia Funcional. Caracterizados 
por dor ou desconforto estomacal, que 
pioram com estresse e ansiedade. Por isso, 
é importante uma abordagem global pelo 

médico do paciente, avaliando se as duas 
patologias estão somadas. E, nesse caso, 
o tratamento da ansiedade é fundamental 
para a melhora dos sintomas gástricos”, 
esclarece a profissional.

A boa notícia em meio a isso tudo é que a 
gastrite tem cura! “A inflamação da mucosa 
pode ser revertida com tratamento correto 
e individualizado, utilizando medicação, 
dieta e mudança no estilo de vida, 
associado ao controle de comorbidades, 
como ansiedade”, finaliza a médica do São 
Cristóvão Saúde.

Saúde e prevenção



O mês de setembro é marcado pela 
conscientização de diversas doenças 
e alertas. E o Setembro Verde marca a 
compreensão sobre a importância da 
prevenção e do diagnóstico precoce 
do câncer colorretal (tumor maligno 
no intestino grosso). Essa doença, é a 
segunda que mais afeta homens e mulheres 
atualmente. 

Segundo o cirurgião oncológico do São 
Cristóvão Saúde, Dr. José Carlos Ferrari, 
dados do INCA (Instituto Nacional 
do Câncer) estimam a incidência de, 
aproximadamente, 40 mil novos casos de 
câncer colorretal, com índice de mortalidade 
em torno de 18 mil pessoas só em 2020. 
“Hoje, a doença ocupa o terceiro lugar entre 
as neoplasias malignas, perdendo apenas 
para câncer de mama e próstata. Essa 
incidência acomete, igualmente, ambos os 
sexos”, diz o médico.

Há diversos fatores que podem contribuir 
para o câncer colorretal, como explica a 
oncologista clínica do São Cristóvão Saúde, 
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Grupo São Cristóvão 
Saúde apoia o 
Setembro Verde, mês 
da conscientização 
do câncer colorretal

Saúde e prevenção

Doença é a segunda que mais acomete 
homens e mulheres, e tem cura quando 
é diagnosticada precocemente 

Dra. Walkiria Tamelini. “Um dos fatores 
de risco pode ser genético e hereditário, 
causado por mutações ou quando há um 
histórico familiar de câncer colorretal, 
polipose adenomatosa (neoplasia 
hereditária caracterizada pela formação de 
centenas de pólipos no intestino grosso) ou 
até mesmo doenças inflamatórias crônicas, 
como colite ulcerativa (inflamação no trato 
digestivo) ou Doença de Crohn (doença 
intestinal inflamatória e crônica que afeta o 
revestimento do trato digestivo)”, afirma a 
oncologista.

Há fatores ambientais e socioeconômicos 
como: obesidade, sedentarismo, tabagismo 
prolongado, alto consumo de carnes 
vermelhas e/ou processadas, baixa ingestão 
de cálcio, diabetes tipo 2, idade acima de 
50 anos, consumo excessivo de bebidas 
alcoólicas e alimentação pobre em fibras e 
frutas.

CEGAV – Centro 
Endogástrico Américo Ventura
Endereço: Rua Américo Ventura, 25 – Mooca 
(rampa de acesso ao CAAV I, próximo ao 
estacionamento)

Atendimento: beneficiário e particular

“As taxas de incidência em indivíduos 
menores de 40 anos são de 0,8% a 14,6%, 
e 90% em pessoas maiores de 50 anos. 
Geralmente, jovens de 20 e 29 anos tem 
uma incidência maior de câncer no reto. 
Falando em região geográfica, a incidência 
é maior nas regiões Sudeste (28,62%), no 
Centro-Oeste (15,4%) e Sul (25,11%), todos a 
cada 100 mil habitantes.

Sintomas
• Alteração do hábito intestinal 
• (alterando constipação e diarreia)
• Sangramento nas fezes
• Anemia
• Dor abdominal
• Perda de peso sem causa aparente
• Alteração na forma das fezes

O cirurgião Dr. Ferrari, diz que a maior 
chance de cura é por meio do diagnóstico 
precoce. “O diagnóstico e biópsia são 
feitos no exame de colonoscopia, o qual 
o paciente é sedado para sua realização. 
O tratamento depende da localização e 
extensão do tumor, mas pode ser feito 
por ressecção, cirurgia, radioterapia ou 
quimioterapia”, finaliza.

Apoio ao Setembro Verde Esperança

Você sabe o que é Asfixia Perinatal? 

Trata-se da falta de oxigenação 
durante as 22 semanas de gestação 
do bebê até seus sete dias de 
vida, sendo uma das maiores 
preocupações de mães e equipe 
médica durante o parto. 

A asfixia acontece, principalmente, 
por uma complicação no 
fornecimento nutricional da mãe 
para o bebê no período de gestação. 
Essa situação atinge de 15 a 20 
mil recém-nascidos no Brasil todo 
ano. Destes, apenas 5% dos bebês 
asfixiados têm acesso ao tratamento 
e suporte mais adequado. 

E, para mudar essa realidade e 
promover a prevenção de sequelas 
neurológicas em crianças, o 
Grupo São Cristóvão Saúde é 
um dos apoiadores do Setembro 
Verde Esperança, uma campanha 
idealizada pelo Instituto PBSF – 
Protecting Brains & Saving Futures, 
em tradução livre “Protegendo 
Cérebros e Salvando Futuros” –  em 
parceria com a Sociedade Brasileira 
de Pediatria e em conjunto com a 
Associação de Assistência à Criança 
Deficiente (AACD) e diversas 
instituições de saúde e ensino, 
para disseminar boas práticas e 
estratégias de preservação da vida. 
Acesse setembroverdeesperanca.
com.br e saiba como apoiar.



Sabemos que o leite materno é o melhor alimento que podemos 
oferecer ao bebê. Mas, o que muitas mamães não sabem é o 
que fazer para a amamentação dar certo. Pensando em cuidado 
e orientação sobre a importância nutricional, psicológica e 
imunológica do aleitamento materno, o Grupo São Cristóvão Saúde 
realizou, no mês de novembro, a Live “Vida em Crescimento”.

Com a temática “Tudo sobre amamentação”, o encontro on-line 
compartilhou importantes dicas e informações para o cuidado da 
mamãe e do bebê, através dos especialistas altamente capacitados 
do Grupo São Cristóvão Saúde, sendo: Dra.  Alessandra de 
Freitas Ventura Schuh (ginecologista, obstetra, mastologista e 
coordenadora médica da Maternidade, Ginecologia e Mastologia 
– além de mediadora da live), Dr. Fábio Antonio Almeida Muniz 
(ginecologista, obstetra, mastologista e coordenador médico da 
Maternidade), Dra. Cláudia Marília Fenile Conti (neonatologista e 
pediatra) e Dr. Jorge Isaac Garcia Paez (infectologista).

O objetivo foi oferecer um conteúdo alinhado às novas 
tendências, abordando, de forma ampla e detalhada, os aspectos 
da amamentação, contando com um tempo reservado para o 
esclarecimento de dúvidas ao final.

O aleitamento materno é muito importante, pois estabelece um 
vínculo entre a mamãe e o bebê, além de trazer inúmeros outros 
benefícios para ambos. De acordo com o Dr. Fabio Muniz, diversos 
estudos epidemiológicos demonstram que o grupo de mulheres 
que amamentam têm menor necessidade de assistência médica, 
em relação a doenças do coração, pulmonares, gastrointestinais, 
bem como problemas psíquicos e emocionais.

A amamentação também favorece 
a contração do útero diminuindo o 
sangramento e, consequentemente, menor 
risco de anemia e infecção. Além disso, 
ocasiona a perda de gordura corporal, 
redução do estresse, diminuição do risco de 
alguns cânceres (mama, ovário e endométrio) 
e menor incidência de Alzheimer, doenças 
metabólicas, autoimunes, hipertensão, 
entre outras. Sobre os benefícios gerados 
pelo leite materno ao bebê, Dra. Claudia 
Conti enfatiza a proteção contra diversas 
patologias, como diarreia, desidratação, 
desnutrição, otites, além de alergias, uma 
vez que durante a amamentação, a mãe 
passa anticorpos através do leite.

Outro fator importante, o leite auxilia no 
desenvolvimento ósseo e fortalecimento 
dos músculos da face, melhorando a parte 
da fala, respiração e dentição. Por isso, 
recomenda-se o aleitamento materno 
exclusivo até os seis meses de vida do bebê.
A especialista e mediadora da live, Dra. 
Alessandra Schuh, explanou a estrutura 
da mama, bem como enfatizou a diferença 
entre o leite anterior e posterior. “O leite 
anterior é o inicial, rico em imunoglobulinas 
(defesa da mãe), hidratando e trazendo 
muita proteção ao bebê. Já o leite posterior 
é mais gorduroso, responsável por nutrir 
e saciar a criança, fazendo com que ela 
cresça e ganhe peso. Por isso, é importante 
que o bebê esvazie uma mama pelos 
menos, assim ele ganha tanto em termos 
de hidratação quanto em crescimento”. E 
reforça que não existe leite fraco, mas sim 
uma amamentação não efetiva, uma pega 
inadequada ou quando o bebê mama um 
pouco e dorme, ingerindo somente o leite 
anterior.

Para amamentar de maneira prática e 
correta são necessários 3Ps: Preparação 
(por meio da lavagem das mãos, massagem 
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Live “Vida em Crescimento – Tudo sobre 
Amamentação” é realizada pelo 

São Cristóvão Saúde

Especialistas ofereceram dicas e informações às mães 
sobre os cuidados na hora da amamentação

Participantes da live

das mamas para facilitar a pega do bebê, 
uso de sutiã adequado para amamentação 
e lugar tranquilo); Posicionamento 
(alinhamento da cabeça. e do corpo do 
bebê, ajudando a prevenir complicações) 
e a Pega adequada (lábios do bebê 
evertidos, queixo apoiado na mama e a 
pega envolvendo a aréola, evitando maiores 
problemas na amamentação).



As intensas mudanças ocorridas no ano de 2020 impactaram a área da saúde 
em diversos sentidos. Muitas ações de prevenção acabaram sendo adiadas, 
mas no mês de outubro, o Grupo São Cristóvão Saúde decidiu intensificar a luta 
contra o câncer. Vestindo as cores Rosa, Lilás e Azul, a Instituição promoveu 
a campanha “Todos contra o câncer”, reforçando ações preventivas contra os 
cânceres de mama, colo uterino e de próstata.

A campanha teve início no primeiro dia do mês com diversos conteúdos 
orientativos divulgados em nossas redes sociais. O incentivo ao diagnóstico 
precoce, norteou a campanha e incentivou nosso público a estar alerta ao 
próprio corpo e aos benefícios de tratamentos que são realizados em estágios 
iniciais de doenças como os cânceres. 

Campanha “Todos Contra o Câncer”

Campanha 
“Todos Contra o Câncer”
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A ação aconteceu no mês de outubro, abrangendo 
os cânceres de mama, colo de útero e próstata

No que diz respeito à Covid-19, Dr. Jorge Paez 
enfatizou. “Este ano fomos surpreendidos 
com uma doença viral que ninguém 
esperava. Por isso, o principal cuidado é a 
prevenção, através das diretrizes básicas, 
como uso de máscara, isolamento físico, 
lavagem constante das mãos e uso de álcool 
em gel. Em relação à amamentação em 
pacientes com coronavírus, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP) e a Federação 
Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia 
(FBGO) entendem que os benefícios do 
aleitamento materno superam o baixo risco 
da transmissão vertical da Covid-19, sendo 
o risco ao bebê quase inexistente, tendo 
em vista que as formas de apresentação 
do vírus no recém-nascido são muito 
brandas. Por isso, a amamentação deve 
ser mantida”. O infectologista enfatiza 
alguns cuidados necessários durante a 
amamentação de mães com coronavírus 
para evitar o contágio, que incluem: 
utilização de máscara; não falar, a fim de 
reduzir as chances de transmissão do vírus; 
higienizar as mãos antes de tocar no bebê 
e evitar que a criança encoste as mãos no 
rosto.

Na live “Vida em Crescimento” também 
foram abordados diversos mitos, ordenha e 
armazenamento, possíveis intercorrências, 
desmame, entre outros.



Tecnologia e infra-estrutura
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O Grupo São Cristóvão Saúde, com seu 
Departamento de Negócios e Inteligência 
Artificial, investe mais uma vez na área de 
tecnologia e firma parceria com o Instituto 
de Inteligência Artificial, projeto realizado 
pela USP – Universidade de São Paulo, HC-
FMUSP (Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo) 
e Inova HC – Núcleo de Inovação do Hospital 
das Clínicas, instituições renomadas em 
todo o país. 

Essa colaboração ocorre em três etapas. 
Ainda em 2020, o Grupo será um dos 
participantes da criação do Instituto no 
Brasil e atuará na Governança do mesmo. 
O Instituto visa colocar o Brasil entre os 
países de referência na Inteligência Artificial 
a nível mundial. O convite ao São Cristóvão 
Saúde foi realizado devido ao seu grau de 
crescimento e conhecimento profissional e 
tecnológico.

Entre os dias 17 e 24 de outubro, na Unidade IV do Centro Ambulatorial Américo 
Ventura – Saúde da Mulher, situada nas dependências do Mooca Plaza Shopping, 
as beneficiárias que atendiam os critérios estabelecidos pela campanha – como 
idade estimada e período de coleta dos últimos exames – foram atendidas por 
profissionais da saúde do Grupo São Cristóvão, onde realizaram os exames 
específicos de prevenção, incluindo: mamografia (exame usado para detecção 
precoce do câncer de mama, antes mesmo de ser identificado clinicamente 
por meio da palpação) e papanicolaou (principal exame para detectar lesões 
precursoras do câncer de colo uterino em fase inicial). As mulheres com exames 
alterados ou com qualquer necessidade de prosseguir a investigação, foram 
posteriormente contatadas para agendamento de consulta médica.

Já os beneficiários, homens com mais de 50 anos e que não efetuaram o exame 
nos últimos 36 meses, puderam realizar, durante todo o mês de outubro, o 
PSA no Centro de Análises Clínicas do Grupo São Cristóvão Saúde. O PSA e o 
exame de toque retal são exames sugestivos para prevenir o câncer de próstata. 
Os homens que realizaram o PSA terão sua consulta médica agendada para 
avaliação de resultados e condução da prevenção.

A coordenadora médica da Ginecologia e Mastologia do Grupo São Cristóvão 
Saúde, Dra. Alessandra de Freitas Ventura Schuh, enfatizou a importância da 
ação: “Nós estamos em um período em que, devido à pandemia, as campanhas 
de prevenção tiveram que ser postergadas. Mas está na hora de trazermos isso 
de volta e recuperarmos os atrasos. Como o mês de outubro já é conhecido 
mundialmente como mês de prevenção ao Câncer de Mama, decidimos unir 
esforços e incentivar também a luta pela prevenção ao câncer de colo uterino 
e de próstata, numa campanha elaborada com muito carinho para os nossos 
beneficiários”, destacou Dra. Alessandra.

Grupo São Cristóvão 
Saúde integra parceria 
com Instituto de 
Inteligência Artificial 
da USP e Hospital 
das Clínicas
A parceria visa, dentre outros objetivos, 
tornar o Brasil uma referência em 
inteligência artificial.

O coordenador de Negócios e Inteligência 
Artificial do São Cristóvão Saúde, Luiz 
Megda, destaca que os recursos de inovação 
tecnológica serão compartilhados entre as 
instituições, posicionando o Grupo entre 
os maiores do segmento: “Participaremos 
desta iniciativa fornecendo conhecimento 
por meio de profissionais qualificados 
e recursos para abertura de frentes de 
trabalho em ações conjuntas e em projetos 
do Grupo São Cristóvão”.

De acordo com o Presidente/CEO do Grupo 
São Cristóvão Saúde, Engº. Valdir Pereira 
Ventura, investir em tecnologia é um dos 
caminhos para oferecer o que há de melhor 
e mais moderno aos beneficiários do 
Grupo. “Estamos extremamente honrados 
em participar desse projeto com grandes 
referências na área da saúde e nosso desejo 
é que essa parceria renda frutos e evoluções 
tecnológicas notáveis”, finalizou.

A luta contra o câncer não se encerra 
com os últimos dias de outubro. Ela 
permanece na certeza de que a prevenção 
pode salvar vidas e mudar histórias. 
Por isso, continuamente, o Grupo São 
Cristóvão Saúde amplia suas unidades 
de atendimento com equipamentos 
tecnológicos de ponta e incentiva seus 
beneficiários e o público geral a participar 
de campanhas que venham a agregar 
conhecimento preventivo e de cuidado 
contínuo com a saúde.

Dra. Alessandra



Quanto mais cuidado, mais saúde e bem-
estar. Por isso, o Grupo São Cristóvão 
Saúde está sempre investindo em 
tecnologia e atendimento especializado, 
para que a vida dos seus beneficiários 
continue sempre em movimento. Assim 
como as novas ambulâncias do Grupo, em 
parceria com a Max – Emergências Médicas, 
proporcionando, junto ao São Cristóvão 
Saúde, cuidado atento e emergencial desde 
2018.
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Instituição investe em tecnologia 
de empresa israelense líder no tratamento 

de edema e linfedema

Nova frota de 
ambulâncias

1 ambulância UTI Adulto/Pediátrico – destinada ao Centro Ambulatorial 
Américo Ventura - Unidade V (Itaquera)

1 ambulância UTI / Neonatal/Adulto – destinada ao Hospital e Maternidade 
São Cristóvão

2 ambulâncias Suporte Intermediário – destinadas ao Hospital e 
Maternidade São Cristóvão

2 ambulâncias Suporte Básico – destinadas ao Hospital e Maternidade 
São Cristóvão

A nova frota oferece a mais completa 
estrutura de atendimento:

Os novos aparelhos de compressão pneumática irão ajudar 
no tratamento de linfedemas

Sempre investindo em tecnologia, o Grupo 
São Cristóvão Saúde adquiriu aparelhos 
de compressão pneumática com a mais 
avançada tecnologia para o tratamento 
de linfedema. Os equipamentos da 
Lympha Press Optimal são utilizados pelos 
pacientes do Centro de Atenção Integral à 
Saúde – CAIS, que tem foco na prevenção 
e reabilitação dos beneficiários do São 
Cristóvão Saúde. 

O que é edema e linfedema? 

Segundo a fisioterapeuta do CAIS, Bianca 
Lais Guelfi, o edema é um acúmulo de líquido 
nos tecidos do corpo, mais propriamente no 
interstício, constituído de solução aquosa 
de sais e proteínas do plasma sanguíneo. 
“O edema pode surgir em qualquer parte 
do corpo, mas os locais mais comuns são 
nos membros inferiores, devido a retenção 
hídrica, aumento do tempo de permanência 
em pé, problemas circulatórios, varizes, 
entre outros”, disse a fisioterapeuta.

Nova ambulância

Nova ambulância



Já o linfedema é um acúmulo de líquido 
(linfa) no sistema linfático. “Essa é a mais 
temida complicação em membro superior 
no tratamento do câncer de mama. No 
caso do membro inferior, o linfedema é 
uma consequência do câncer ginecológico. 
Portanto, a incidência do linfedema é mais 
comum nos braços e nas pernas. A forma 
de tratamento mais eficaz do linfedema é a 
Terapia Física Complexa (TFC), sendo uma 
das modalidades o uso da Compressão 
Pneumática”, explica Natalia Mainardi 
Simas, também fisioterapeuta do CAIS.
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Tratamento

Para tratar esses distúrbios circulatórios, o 
Centro de Atenção Integral à Saúde dispõe 
dos seguintes aparelhos:

Lympha Pants: projetado com base nos 
princípios da drenagem linfática manual, 
são como calças de cintura alta que tem 24 
câmaras sequenciais de compressão para 
tratar linfedemas de tronco, abdômen e 
membros inferiores. É o único equipamento 
no mercado para esse tipo de tratamento.
Lympha Jacket: trata os braços e toda a 
parte superior do corpo (tórax, ombros, 
costas e abdômen). Também possui 24 
câmaras sobrepostas que evitam o refluxo 
e promovem o fluxo direcional para vasos 
linfáticos saudáveis.

Bota Lympha Press: para tratamento 
individual das pernas.

Lympha Press Arm: manga única que 
trata todo o braço com quatro câmaras 
sobrepostas.

Projetadas de acordo com os princípios 
da drenagem linfática manual, essas 
vestimentas usadas nos tratamentos se 
acoplam no aparelho de compressão 
pneumática intermitente e tem diversas 
câmaras de ar dentro que possuem 
pressões ajustáveis para cada caso de 
edema e linfedema. No caso de linfedemas, 
pode haver fibroses e o membro ficar muito 
endurecido, de difícil redução, então o 
aparelho de compressão consegue quebrar 
ou amenizar. 

As indicações para o uso desse aparelho 
são: edemas, linfedemas e retenção 
hídrica. O tratamento com esses 
aparelhos é contraindicado para trombose 
venosa profunda, insuficiência cardíaca 
congestiva, infecções agudas e feridas no 
local. No CAIS, esse tratamento é oferecido 
aos pacientes encaminhados ao setor de 
Fisioterapia, Uroginecologia e Oncologia 
com quadros de complicações vasculares 
e linfáticas.

Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS)
Local: Av. Paes de Barros, 1815 –Mooca
Telefone: 11 2029.7805

Grupo São Cristóvão Saúde cria app exclusivo 
para beneficiários do Plano de Saúde

Na nova versão do app, você pode agendar consultas, solicitar 2ª via de boleto, 
ver resultados de exames e muito mais

Com o intuito de trazer um canal de fácil 
acesso e qualidade na comunicação, a 
Instituição inova no patamar tecnológico 
e traz a versão atualizada do app São 
Cristóvão Saúde. O aplicativo é gratuito 
e está disponível no Google Play e Apple 
Store.

“Criamos uma ferramenta para facilitar 
o dia a dia dos nossos beneficiários. O 
novo app traz vários benefícios no que 
diz respeito à gama de serviços essenciais 
realizados pelo Grupo, incluindo desde 
agendamento de consultas até segunda via 
de boletos. Tudo para quem busca saúde 
e bem-estar, sem precisar sair do conforto 
de casa”, declara o Presidente/CEO do 
São Cristóvão Saúde, Engº. Valdir Pereira 
Ventura.

O aplicativo foi uma evolução conduzida 
pela equipe de TI – Negócios e Inteligência 
Artificial, sendo desenvolvido com o apoio 
de toda área de Tecnologia da Informação 
do Grupo São Cristóvão Saúde e empresa 
Medicinia, e validado por profissionais 
multidisciplinares. “O aplicativo está em 
constante evolução, novas funcionalidades 
serão disponibilizadas de forma periódica, 
facilitando e aproximando mais o São 
Cristóvão Saúde de seus clientes”, declara 
o coordenador de Negócios e Inteligência 
Artificial, Luiz Megda.

Para iniciar, o paciente deve cadastrar os 
dados contidos na carteirinha. Na sequência, 

deve preencher um questionário sobre seu 
perfil, a fim de que essas informações sejam 
utilizadas como mapeamento de riscos de 
saúde, para que a equipe de profissionais 
do CAIS – Centro de Atenção Integral à 
Saúde – atue junto ao beneficiário, a fim de 
minimizar riscos em sua saúde. Conforme 
o quadro, o paciente terá uma equipe de 
prevenção para apoiá-lo.

O aplicativo também possui outras 
importantes funcionalidades, como:

Boleto: permite o acesso ao valor, 
competência, data de vencimento e 
código de barras para pagamento. 
(O beneficiário deve sempre utilizar 
o app para obter seu boleto, sendo 
mais prático, rápido, seguro e isento 
de fraudes).

Meus Agendamentos: consta 
os agendamentos de diversas 
especialidades realizados nos últimos 
12 meses, somente nas unidades 
próprias do São Cristóvão Saúde.

Agendamento On-line: direciona 
o beneficiário diretamente para o 
sistema de agendamento, com um 
simples cadastro, o paciente pode 
marcar suas consultas de forma on-
line.Estrutura do CAIS



Espaço Renovar

Recepção

26

Histórico de atendimentos: ficam 
registrados os atendimentos 
executados nos centros ambulatoriais, 
Pronto-socorro (adulto e infantil) e 
internação, nos últimos 12 meses.

Carteirinha Digital: permite a 
utilização remota do perfil, sem a 
necessidade do documento físico, 
contendo dados de cada beneficiário, 
como matrícula, tipo de plano, 
cobertura, entre outros.

Medicamentos: o beneficiário pode 
inserir todas as medicações que 
realiza cotidianamente, mantendo 
a informação de maneira sempre 
atualizada, além de dosagem correta, 
horário e detalhes.

Alergias: seguindo o mesmo padrão 
dos medicamentos, o paciente insere 
os tipos de alergia que possui.

Resultados Laboratoriais: exibe 
todos os exames de análises clínicas 
realizados no Hospital e Maternidade, 
Pronto-socorro (adulto e infantil), 
Centros Ambulatoriais e no Centro 
Laboratorial Américo Ventura (CLAV), 
no período de 12 meses.

Comunicados: envia informações 
ao beneficiário, incluindo alertas, 
campanhas e notícias.

Fale Conosco: acesso rápido aos 
canais de atendimento, como 
Hospital e Maternidade, Plano de 
Saúde, Agendamento de Consultas, 
Central de Relacionamento e Resgate 
Urgência/Emergência.

Unidades: possui telefone e endereço 
do Hospital e Maternidade, Centros 
Ambulatoriais, Pronto-socorro (adulto 
e infantil), Centro de Atenção Integral 
à Saúde (CAIS) e Centro Endogástrico 
Américo Ventura (CEGAV).

Tenha todos esses serviços na palma da mão. 

Com o App São Cristóvão Saúde, tudo ficou mais 

simples e completo. Disponível para sistemas 

Android e IOS.

Conheça o novo Centro Endogástrico 
do Grupo São Cristóvão Saúde
O CEGAV foi inaugurado em agosto, através de uma live 

no YouTube com os profissionais envolvidos

Alinhando novo conceito e tecnologia 
de ponta destinados à área health para 
a prevenção e tratamento do sistema 
digestivo, o Grupo São Cristóvão Saúde 
realizou, no dia 13 de agosto, a live 
de inauguração do CEGAV – Centro 
Endogástrico Américo Ventura.

Anteriormente, os serviços de endoscopia 
e colonoscopia eram realizados no Hospital 
Dia, localizado no primeiro  andar do 
Hospital e Maternidade São Cristóvão.

O Presidente/CEO do Grupo, Engº. Valdir 
Pereira Ventura, em virtude do aumento da 
capacidade e ampliação do atendimento, 
os ambientes utilizados anteriormente para 
o Laboratório (transferido para um amplo 
espaço na Rua Terenas) e Fisioterapia 
(direcionada para o Centro de Atenção 
Integral à Saúde – CAIS – na Avenida Paes 
de Barros) foram unificados para expandir 
e aprimorar os exames endogástricos, a 
fim de proporcionar um atendimento de 
excelência aos pacientes.

“Estamos vivendo um momento de 
mudanças nos conceitos sobre prevenção 
e respeito ao próximo no que se 
refere à propagação de doenças. Hoje, 
compartilhamos mais uma meta cumprida 
na honrosa trajetória do São Cristóvão 
Saúde, com a inauguração do CEGAV. 
Nosso objetivo é sempre atender mais e 
melhor os pacientes e garantir o elevado 
padrão de assistência é o nosso principal 
foco e desafio diário”, relata Valdir Ventura.

Novo app

Fachada



O Grupo São Cristóvão Saúde 
conta com a dedicação e o 
comprometimento do seu Corpo 
Clínico altamente qualificado, 
bem como dos profissionais 
assistenciais e demais 
colaboradores da Instituição.

A criação do CEGAV contou com a direção e 
estratégia do Grupo e com o envolvimento das 
equipes multidisciplinares, como Qualidade/
Processos Institucional, Corpo Clínico, Comissão 
de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), 
Enfermagem, Engenharia Clínica, Engenharia 
de Projetos e Manutenção e Arquitetura, 
contando com a análise da Alta Direção. “Com 
equipamentos alinhados a países de primeiro 
mundo, o CEGAV oferece um diagnóstico 
preciso, com excelente qualidade de imagem, 
dentro de salas amplas e um ambiente 
confortável e aconchegante”, afirma Dr. Walter 
Ameniya, médico responsável pelo serviço de 
Endoscopia no CEGAV.

O local possui 550 m2, que quadruplicou a 
capacidade de atendimento. Sua moderna 
estrutura conta com cinco boxes equipados 
para pacientes que farão o preparo intra-
hospitalar, onze boxes individualizados de 
repouso pós-anestésico (RPA) e quatro 
salas para a realização de colonoscopia/
endoscopia e outros exames vinculados a essas 
especialidades, com equipamentos de ponta, 
entre elas: Unidades de Videoendoscopia, 
Unidades de Anestesia, bisturis eletrônicos, 
endoscópios e colonoscópios de alta 
resolução, que permitem um diagnóstico 
avançado para uma identificação precoce de 
doenças, garantindo tomadas de ações rápidas 
e eficazes para o cuidado com o beneficiário. 

Além disso, o CEGAV conta com uma área de 
desinfecção de endoscópios/colonoscópios, 
construída e pensada para que não tenha fluxo 
cruzado na desinfecção dos equipamentos 
utilizados em procedimento, contando com 
lavadoras de última geração, que permitem 
um processo eficaz na desinfecção desses 
equipamentos. Toda a estrutura foi construída 
com tecnologia que possui características 
antibactericidas e antifulgicidas, ideais 
para áreas de alta complexidade, incluindo 
desinfecção automatizada, seguindo 

Sala para procedimentos
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estritamente as determinações da legislação 
vigente.

A live realizada contou com o depoimento do 
corpo clínico e parceiros da Instituição. “Tenho 
muito respeito e admiração pelo São Cristóvão 
Saúde. Somente tendo o paciente como peça 
fundamental da organização é possível dar 
vida a um projeto tão lindo como o CEGAV, 
posicionando o Hospital no mais alto nível de 
qualidade e serviço, comparado a qualquer 
melhor hospital do país, oferecendo um serviço 
de classe mundial”, homenageou Daniel Silveira, 
presidente da Olympus do Brasil. Além disso, o 
tour virtual apresentou, com muitos detalhes, 
toda a logística composta no novo Centro 
Endogástrico. 

De acordo com o Dr. Dorival Zito Filho, médico 
responsável pelo serviço de Colonoscopia, o 
uso de tecnologias avançadas na área da saúde 
é fundamental para um diagnóstico precoce de 
doenças e para oferecer melhor qualidade de 
vida ao paciente. Por isso, “[...] o CEGAV possui 
o que há de mais moderno no tratamento 
das doenças gastrointestinais, mantendo a 
excelência e o atendimento humanizado que 
sempre foram marcas fortes da Instituição”. 

Pensando em sustentabilidade, o novo Centro 
Endogástrico utiliza água de reuso, iluminação 
em led, ar-condicionado com sistema 
inteligente e monitoramento a distância 
específico para cada área, além de materiais 
de acabamento recicláveis, de alta resistência, 
com propriedades que impedem a formação 
de superbactérias.

A jornada do paciente foi repensada, de forma 
estratégica, para oferecer melhor atendimento 
e segurança na realização dos exames. “Após os 
procedimentos de endoscopia e colonoscopia, 
o paciente é assistido em uma ala de 
recuperação, com cardioversor e carrinhos de 
parada para atender qualquer intercorrência, 
com acompanhamento dos sinais vitais, 
através de monitores multiparamétricos e 
uma central de monitoramento que concentra 
as informações para a nossa equipe de 
enfermagem tomar ações assistenciais com 
mais agilidade e precisão.”, afirma Ventura.

CEGAV – Centro Endogástrico 
Américo Ventura

Rua Américo Ventura, 25 – Mooca 
(rampa de acesso ao CAAV I, 
próximo ao estacionamento)

Atendimento: beneficiário 
e particular

Equipamentos

Entrada dos boxes



O Grupo São Cristóvão Saúde, sempre investindo em estrutura, 
tecnologia e atendimento assistencial de excelência, a fim 
de promover mais qualidade de vida aos seus beneficiários, 
implantou, em setembro, o exame de Hemodinâmica, com a 
incorporação de tecnologias de ponta.

Instalado dentro das dependências do Centro Cirúrgico, o 
equipamento é um dos mais completos e modernos para 
realização de exames no que diz respeito a diagnósticos dos 
tratamentos de patologias cardiovasculares e neurológicos. 
O exame de Hemodinâmica estuda os movimentos e as pressões 
da circulação sanguínea para diagnosticar e tratar doenças com 
métodos seguros e, minimamente, invasivos, que aumentam o 
conforto do paciente e reduzem o tempo de sua recuperação e 
a possibilidade de infecções.

Quando aplicada em conjunto com a radiologia, possui atribuições 
terapêuticas que envolvem drenagens e angioplastias realizadas 
por meio de injeções de contraste e cateteres. A maioria dos 
problemas cardiovasculares – a exemplo de doenças do coração, 
como infarto, angina e arritmias – é diagnosticada e tratada no 
setor de Hemodinâmica.

A tecnologia, denominada Arco Cirúrgico OEC Elite CFD, foi 
desenhada especificamente para sistemas móveis, oferecendo 
versatilidade clínica em pacientes adultos e pediátricos durante 
procedimentos diagnósticos e cirúrgicos. Seu objetivo também 
visa melhorar o fluxo de cirurgias, comunicação, facilidade de uso 
e produzir, de maneira consistente, imagens de alta qualidade a 
menor dose de radiação. 

Hospital e Maternidade implanta nova 
tecnologia para diagnósticos de doenças 

cardiovasculares e neurológicas 

O exame de hemodinâmica ajuda a diagnosticar e tratar doenças 
com métodos mais seguros e menos invasivos

O equipamento é indicado para um grande 
número de procedimentos cirúrgicos, como 
ortopedia, endoscopia, gastrointestinal, 
urologia, neurologia, cuidados intensivos, 
procedimentos emergenciais, eletrofisiologia, 
vascular e cardiologia.

“Adquirimos mais uma tecnologia de ponta 
para cuidarmos dos nossos pacientes. O Arco 
Cirúrgico possui ajuste digital de exibição 
da imagem em tempo real e última imagem 
congelada, com qualidade em qualquer 
circunstância, além da possibilidade de envio 
para o nosso sistema PACs (Sistema de 
Comunicação e Arquivamento de Imagem), 
oferecendo um armazenamento econômico 
e acesso conveniente a diversas modalidades 
assistenciais”, declara o Presidente/CEO do 
Grupo São Cristóvão Saúde, Engº. Valdir Pereira 
Ventura.

Para que o exame de Hemodinâmica fosse 
implantado no Hospital e Maternidade São 
Cristóvão, foi necessário um processo de 
adequação em uma das salas cirúrgicas, 
incluindo aplicações de baritas nas paredes 
(proteção radiológica), porta de chumbo, 
aquisição de novos equipamentos, como bomba 
de contraste, polígrafo, EPIs (equipamentos 
de proteção individual) e instalação de arco 
cirúrgico motorizado de última geração, 
além de uma equipe assistencial totalmente 
preparada para executar os exames.
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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 Instituição 
possui com seus beneficiários. 

O Presidente/CEO do Grupo São Cristóvão Saúde, Engº Valdir Pereira Ventura,  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 

Grupo São Cristóvão Saúde reinaugura 
dois centros ambulatoriais

CAAV IV - Saúde da Mulher

Os CAAVS II e IV aumentaram a capacidade de atendimento, 
oferecendo mais conforto e comodidade aos pacientes

e sua 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, 635, conta com foco no atendimento 
pediátrico, incluindo o serviço de vacinação 
(adulto e infantil). O local foi repaginado 
e passou por mudanças em sua estrutura 
física e tecnológica, com novos espaços e 
equipamentos.

A Unidade aumentou em 60% 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 fraldários. Além disso, foi criado todo 
um ambiente laboratorial, com estrutura 
necessária para sala de coleta de exames 
clínicos.

O setor de vacinação do 
CAAV II ganhou mais uma sala, 

dobrando a capacidade 
de atendimento e diminuindo 

o tempo de espera.
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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 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 às 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, 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 moderno equipamento de imagem 
clínica, através do ultrassom gestacional 
3D, 4D e HD Life, aumentando a quantidade 
para três salas de atendimento. 

De 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.

Teatro São 
Cristóvão Saúde 
é inaugurado 
no Mooca Plaza
Shopping

Conheça o novo espaço cultural 
de São Paulo oferecido pelo Grupo 

Com o propósito central de incentivar 
a cultura e oferecer um ambiente 
com infraestrutura de ponta aos seus 
beneficiários e público em geral, o 
Grupo São Cristóvão Saúde, em parceria 
consolidada com o Mooca Plaza Shopping, 
inaugurou o Teatro São Cristóvão Saúde.

O local, cuja gestão é da STR Eventos/Vinci 
BR, é moderno, com instalações confortáveis 
e iluminação de alta tecnologia, oferecendo 
um ambiente agradável e acolhedor. Além 
disso, possui um novo conceito: o teatro 
4D, um formato híbrido que permite assistir 
às atrações via streaming, acessando 
virtualmente de qualquer lugar do mundo.
 
O patrocínio do local traz o naming right da 
Instituição, oferecendo um empreendimento 
de cultura e lazer aos frequentadores, além 
da ampla visibilidade da marca, tanto ao 
público do teatro quanto aos visitantes do 
Mooca Plaza Shopping. 

Outros benefícios dessa parceria incluem 
a logomarca nas capas das poltronas e 
fachada do teatro, inserção do nome do 
teatro em jornais, rádio, redes sociais/site, 

mídia mall (espaços internos e externos do 
shopping – como totens, mega banners 
e slot), além de ingressos, uniformes dos 
funcionários, circuito interno de TV do 
teatro e telão antes dos eventos. Outro 
fator importante é que colaboradores e 
beneficiários São Cristóvão Saúde têm 20% 
de desconto no valor do ingresso.

A inauguração, que aconteceu no dia 26 
de novembro, contou com a estreia da 
peça “Um Casamento Feliz”, de Gérald 
Bitton e Michel Munz, produção de Marcos 
Pasquim e os atores: Fábio Villa Verde, 
Renato Rabelo, Marcos Wainberg, Regiane 
Cesnique, Junno Andrade. Atendendo 
às normas preventivas contra o novo 
coronavírus, o Teatro São Cristóvão Saúde 
que possui 250 lugares, manterá – por 
tempo indeterminado – sua capacidade 
de ocupação reduzida,respeitando o 
distanciamento social. Outras ações 
tomadas para o momento incluem 
higienização do local com água ozonizada 
e quaternário de amônio, medição de 
temperatura (por meio de câmeras com 
sensor infravermelho), além do uso 
obrigatório de máscara e álcool em gel. 
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“Nossa Instituição preza pela saúde e bem-
estar de todas as pessoas e proporcionar 
cultura faz parte disso. Estarmos dentro 
desse âmbito, oferecendo momentos de 
alegria e entretenimento, principalmente 
diante do atual cenário vivido em 2020, é 
o que nos move. O Grupo São Cristóvão 
Saúde agradece essa parceria, que traz 
modernidade e inovação, através de um 
teatro com tecnologia 4D e híbrido. Além 
disso, nossos beneficiários e colaboradores 
contam com descontos especiais. Muito 
nos orgulha ter a marca São Cristóvão 
Saúde neste importante empreendimento”, 
afirma o Presidente/CEO do Grupo, Engº. 
Valdir Pereira Ventura.

Os ingressos para as peças no 
Teatro São Cristóvão Saúde 

podem ser adquiridos de forma 
on-line ou através dos totens 

eletrônicos, disponíveis na 
frente do empreendimento. O 

teatro está localizado no piso L2 
do Mooca Plaza Shopping.

Desde o mês de março, o país está vivendo 
um período de atenção emergencial à saúde, 
por meio do impacto negativo causado 
pela pandemia do novo coronavírus, que 
paralisou o mundo. Diariamente, são 
registrados milhares de novos casos em 
todo o Brasil, além do índice crescente de 
letalidade gerado pelo atual cenário.

Diante da situação vivida desde o primeiro 
trimestre de 2020, o Grupo São Cristóvão 
Saúde tem implantado inúmeras ações 
que visam à prevenção de seus pacientes 
e colaboradores no combate à Covid-19. 
Dentre elas e perante os casos confirmados 
da doença, a Instituição realizou uma ação 
destinada especialmente a todos que 
conseguiram superar a Covid-19 e voltar a 
sua rotina diária.

 “A melhor maneira de fazer com que todos 
entendam a real situação é por meio da 
inspiração. E não existe inspiração mais 
poderosa que a de quem lutou, venceu 
e combateu o nosso inimigo invisível, 

voltando para o convívio da família, para 
o trabalho e amigos, mas, acima de tudo, 
voltou à vida”, relata o Presidente/CEO do 
Grupo São Cristóvão Saúde, Engº. Valdir 
Pereira Ventura.

Com a hashtag #NósVencemosComVocê, 
a ação consiste em homenagear seus 
guerreiros pacientes, além de ampliar 
a importância do cuidado com a saúde 
por meio de um conjunto de ativações 
pontuais durante a alta hospitalar. Na 
ocasião, os pacientes, que somam quase 
400 curados da Covid-19 até o presente 
momento, recebem uma carta do CEO 
e um certificado de vencedor, ambos 
entregues pela equipe de Enfermagem. 
Além disso, os depoimentos de alguns 
curados são publicados nas redes sociais 
do Grupo, contendo vídeos, fotos, histórias 
de superação e informações pessoais.

Grupo São Cristóvão Saúde homenageia
 pacientes curados da Covid-19    

Através de ações internas, o Grupo dá destaque às histórias de 
superação dos seus pacientes que venceram o novo coronavírus
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O paciente Marcelo Verona, de 44 anos, 
também falou um pouco sobre sua luta 
contra a doença. “Fiquei seis dias no 
Hospital São Cristóvão, incluindo na UTI. 
Tive muita falta de ar (...), foram momentos 
difíceis, por pouco não desmaiei. Pensava 
na minha esposa, filhos, irmãos, familiares, 
enfim. O atendimento foi sensacional. 
Só tenho a agradecer a todos que me 
atenderam e ao CEO, Valdir Ventura. 
Parabéns por toda estrutura e foco no 
atendimento humanizado. Lá, eu pude 
sentir todo o cuidado”. 

A carta do CEO, entregue aos pacientes, 
tem o intuito de homenagear e incentivar 
os vencedores que agora estão de volta ao 
convívio de quem mais amam, num tom 
de gratidão. Já o certificado de superação 
da Covid-19 é entregue ao público adulto e 
infantil,como forma de reconhecer a luta e 
dedicação no combate ao vírus.

“Estou muito orgulhoso dos nossos profissionais. Felizes os casos 

daqueles pacientes que se curaram pelas mãos dos colaboradores do Grupo 

São Cristóvão Saúde. Mas, a luta continua. Por isso, adotem as medidas 

preventivas, cuidem-se. Vamos virar essa página e tudo vai ficar bem”, 

confia Ventura.

Américo Ventura e Valdir Pereira Ventura

Mapa da Mooca

Américo Ventura e Valdir Ventura recebem 
destaque no Mapa da Mooca

O projeto mostra os principais pontos do bairro

O Grupo Jornal da Mooca realizou um 
projeto que culminou na criação do mapa 
do bairro, ano 2020. A arte foi ilustrada pelo 
artista plástico, João Eduardo, e lançada no 
mês de setembro.

O Mapa da Mooca tem o apoio cultural do 
Grupo São Cristóvão Saúde. Nele, estão
destacados os principais pontos do bairro, 
como bares, restaurantes, mercados, 
drogarias, academias, igrejas, associações, 
delegacias, empresas, fábricas, serviços de 
lazer e entretenimento, pontos culturais, 
instituições de ensino e saúde, além das 
personalidades que fazem parte da história 
do bairro. 

Na ocasião, a arte destacou o Grupo São 
Cristóvão Saúde, juntamente com o sr. 
Américo Ventura (administrador geral 
da Instituição durante muitos anos e um 
dos fundadores do complexo hospitalar) 
e o Engº. Valdir Pereira Ventura, atual 
Presidente/CEO do Grupo. O Mapa traz, 
além do Hospital e Maternidade São 
Cristóvão, o CAIS – Centro de Atenção 
Integral à Saúde, localizado na principal 
avenida da Mooca (Av. Paes de Barros, 
1815). 

Os 15 mil exemplares do Mapa da Mooca 
podem ser encontrados, gratuitamente, nos 
estabelecimentos: Armarinhos Fernando 
(Rua Taquari, 156); Drogaria e Manipulação 
Sinete (Rua da Mooca, 2.287) e no Mooca 
Plaza Shopping (Rua Capitão Pacheco e 
Chaves, 313).

38

Vencedora da Covid-19

Vencedora da Covid-19



CEO Valdir 
Ventura presta 
homenagem 
especial ao 
Dia do Médico

Além de receber a mensagem do 
presidente do Grupo São Cristóvão 
Saúde, o corpo clínico participou de 
uma live com Leandro Karnal

Em 18 de outubro, comemora-se o dia do 
profissional extremamente eficaz na área 
da saúde: o Dia do Médico. E, para celebrar 
essa data especial, o Grupo São Cristóvão 
Saúde programou um evento destinado 
ao seu corpo clínico. Há mais de 40 anos, 
a Instituição realiza uma homenagem aos 
seus médicos e, em 2020, apesar do cenário 
vivido pela pandemia, não foi diferente.

A live aconteceu no dia 18 voltada, 
exclusivamente, aos médicos do Grupo. 
Na ocasião, o Presidente/CEO, Engº. 
Valdir Pereira Ventura, discursou em 
agradecimento a esses profissionais que 
integram o Grupo São Cristóvão Saúde. 
Além das palavras do CEO, a Instituição 
também promoveu um vídeo homenagem 
dedicado à parte assistencial e um bate-
papo com o professor e historiador da 
Unicamp, Leandro Karnal, um dos maiores 
pensadores da atualidade, que abordou 
questões como humanização, empatia, 
solidariedade, resiliência, motivação e 
adaptabilidade às situações adversas 
dentro da dinâmica do ofício e da prática 
da medicina.

“Neste ano que enfrentamos tantos 
desafios agradecemos, de maneira muito 
honrosa, a cooperação do nosso corpo 
clínico. Nem todas as palavras conseguem 
expressar nossa eterna gratidão e afeto aos 
profissionais da medicina pelas incansáveis 
horas de dedicação, atenção e respeito com 
cada vida que acolhem. Neste momento 
em que vivemos o período mais desafiador 
de nossas vidas, não só pelo combate ao 
inimigo invisível que assolou o mundo, 
mas pelo isolamento que a pandemia nos 
impõe, agradecemos por essa incansável 
missão que é cuidar do próximo, pois sem o 
profissionalismo e o envolvimento da parte 
assistencial, o progresso contínuo do São 
Cristóvão Saúde não seria possível. A esses 
profissionais o nosso muito obrigado”, 
declara o Presidente/CEO do Grupo.

Para encerrar a data especial, os médicos 
foram contemplados com um brinde 
personalizado, como forma de expressar 
a gratidão pelo cuidado e carinho que 
possuem com todos os beneficiários do 
São Cristóvão Saúde.

Dr. Fabio Muniz recebe título de Mestre em 
Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública

Especializado em ginecologia e 
obstetrícia, Dr. Fábio atua como 
coordenador médico da Maternidade 
do Grupo São Cristóvão Saúde

Visando promover a evolução profissional 
em suas diversas áreas, no dia 9 de outubro, 
o coordenador médico da Maternidade 
do Grupo São Cristóvão Saúde, Dr. Fabio 
Antonio Almeida Muniz, recebeu o diploma 
de conclusão do Programa de Mestrado 
em Ciências Policiais de Segurança e 
Ordem Pública – com ênfase em Gestão 
de Saúde, realizado pelo Centro de Altos 
Estudos de Segurança da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo. O mestrado faz parte 
de um curso para aperfeiçoamento de 
oficiais da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo (PMESP), cujo objetivo é prepará-
los para atividades de gestão ligadas à 
Instituição, além de os participantes serem 
promovidos aos níveis hierárquicos de 
oficiais superiores.

Defendendo o tema “Rastreamento do 
Câncer de Mama como Ferramenta de 
Detecção Precoce em Policiais Militares do 
Estado de São Paulo”, Dr. Muniz avaliou o 
perfil epidemiológico das pacientes com 
câncer de mama atendidas no Hospital 
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
propondo um modelo de rastreamento 
mamográfico para diagnóstico precoce 
do câncer de mama em policiais militares 
femininos de toda a Polícia Militar. 

Formado em medicina desde 1995, 
com especialização em Ginecologia 
e Obstetrícia e, posteriormente, em 

Mastologia no serviço de Diagnóstico e 
Tratamento das Doenças das Mamas do 
Hospital e Maternidade São Cristóvão, 
Dr. Fabio faz parte do corpo clínico do 
Grupo há 21 anos. Atualmente, atua como 
coordenador médico da Maternidade, 
além de compor a Coordenação do Centro 
Ambulatorial Américo Ventura - Unidade IV 
(Saúde da Mulher), localizado dentro das 
dependências do Mooca Plaza Shopping.
Já na polícia há 16 anos, Dr. Fabio Muniz 
desempenha atividade assistencial 
específica como médico mastologista, 
ginecologista e obstetra no Hospital da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo. A 
PMESP conta com um quadro de oficiais de 
saúde que atuam em diversos níveis entre 
assistencial e de gestão, a fim de prestar 
assistência global à saúde do policial militar. 
Dentro desse grupo, Dr. Fabio ocupa o 
posto de Capitão Médico PM.

“A conquista deste mestrado é fruto 
de um trabalho de muitos anos e conta 
com a colaboração de diversas pessoas, 
desde a nossa graduação, pós-graduação, 
formação e aperfeiçoamento profissional. 
Sou muito grato à PMESP por proporcionar 
este crescimento, assim como todos 
aqueles que participam da nossa evolução, 
como nossa família, os pacientes, colegas 
médicos, colaboradores e Oficiais 
Superiores de toda a Instituição. Agradeço 
imensamente o São Cristóvão Saúde que 
sempre apoia nossa evolução, estimulando 
e incentivando o crescimento humano e 
profissional”, declara o médico.

O Grupo São Cristóvão Saúde parabeniza 
o Dr. Fabio Muniz por mais essa conquista!
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Entre os dias 19 e 24 de outubro, a Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes 
do Estado de São Paulo realizou a 29ª edição do Congresso FEHOSP. Considerado um dos 
maiores eventos de saúde do Brasil, em 2020, a ação foi 100% on-line e contou com mais 
de 80 palestrantes de diversos segmentos de saúde.

Com o tema central “Gestão na Saúde Filantrópica: Desconstruindo mitos, consolidando 
verdades”, a FEHOSP contabilizou mais de 50 horas de Congresso, com autoridades 
da saúde em 10 Fóruns Técnicos. Na oportunidade, uma das palestrantes foi a Gerente 
de Hotelaria Hospitalar do São Cristóvão Saúde, Aline Silva Lima, cujo foco foi a gestão 
de leitos do Grupo. Durante o debate, Aline destacou ações como o monitoramento de 
portas de entradas, o envolvimento da equipe multiprofissional no processo e a criação de 
indicadores de gestão para o mapeamento da Unidade. O assunto foi discutido juntamente 
com a Gerente de Apoio e de Infraestrutura na AACD, Alexandra Reis Melo, e a gestora da 
área de Gerenciamento de Leitos do Hospital Arthur Ramos, Carmem Alice. 

“A Gestão de Leitos de nossas Unidades tem crescido e se modernizando constantemente. 
Nossa gerente de Hotelaria, com mais de 16 anos de experiência, tem feito grandes avanços 
e esforços para que o monitoramento e o desenvolvimento da gestão de leitos e outros 
serviços da área, ofereçam modernidade, inovação e agilidade em todo o processo e 

Participação no Congresso FEHOSP 2020

FEHOSP 2020

A gerente de Hotelaria Hospitalar do Grupo, Aline Silva Lima, 
foi uma das palestrantes do evento

proporcionem, cada vez mais, bem-estar e 
segurança aos nossos beneficiários”, afirma 
o Presidente/CEO do Grupo São Cristóvão 
Saúde, Engº. Valdir Ventura.

O Congresso contou com diversos Fóruns 
com temas como: Finanças, Contabilidade 
e Cursos; Governança Clínica; Área 
Jurídica; Cadeias de Suprimentos 
(Compras, Almoxarifado e Farmácia); 
Gestão de Pessoas; Sistema de Gestão e 
TI; Comunicação; Qualidade e Segurança 
do Paciente; Hotelaria e Hospitalidade, 
entre outros e a participação de mais 
de 50 colaboradores do Grupo São 
Cristóvão. “Investimos em treinamentos 
para aprimorar os colaboradores do nosso 
Grupo e o resultado disso pode ser visto na 
FEHOSP e também em nosso dia a dia. 

Cada colaborador que esteve no Congresso 
e participou dos Fóruns volta para casa com 
ideias, reflexões e a certeza de que estamos 
inovando em tecnologia e mantendo a 
nossa tradição no cuidado”, afirma Ventura.
Além da palestra, o Grupo São Cristóvão 
Saúde contou com um estande virtual, 
incluindo materiais de divulgação, como 
folder do Centro Endogástrico Américo 
Ventura – CEGAV, folder Institucional, além 
do filme de 108 anos da Associação de 
Beneficência e Filantropia São Cristóvão. 
Outro ponto em destaque no estande foi 
a opção de conversa por vídeo em tempo 
real, permitindo que o visitante falasse 
diretamente com o Grupo São Cristóvão 
Saúde, através da plataforma zoom durante 
todo o Congresso.
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Dra. Alessandra Schuh participa da
 Jornada Paulista de Mastologia 2020

No evento, a médica do Grupo São Cristóvão Saúde debateu 
sobre os tratamentos realizados contra o câncer de mama

A Jornada Paulista de Mastologia (JPM), 
considerada o maior evento de Mastologia 
da América Latina, teve sua 16ª edição entre 
os dias 30 de setembro e 3 de outubro, 
experienciando uma nova dinâmica no 
encontro, dessa vez, realizado através de 
transmissões ao vivo.

O encontro contou com, aproximadamente, 
2.000 inscritos e mais de 20 mil acessos, 
além da participação de professores de 
renome na área da mastologia de diversos 
países como Estados Unidos, Bélgica, 
Espanha, Portugal, Argentina e Reino 
Unido, e ainda, de centenas de profissionais 
multidisciplinares da área da saúde. 

A jornada de 2020 contou também 
com a participação, como debatedora, 
da Dra. Alessandra de Freitas Ventura 
Schuh, médica responsável pelo serviço 
de Ginecologia e Mastologia do Grupo 
São Cristóvão Saúde, que discorreu sobre 
“Terapias Neoadjuvantes” – os tratamentos 
realizados contra o câncer, antes da sua 
efetiva remoção do corpo do paciente.

Os principais tópicos da JPM trataram 
de questões relativas ao diagnóstico e 
tratamento das lesões mamárias e “essas 
discussões sempre nos trazem novas 
reflexões, metodologias de tratamento e 
inovações que podem e devem ser usadas 
em procedimentos cada vez mais eficazes 
e seguros para os pacientes, buscando 
melhorar a qualidade de vida durante 

e depois do tratamento”, afirma a Dra. 
Alessandra Ventura Schuh.

Participações como essa, reforçam ainda 
mais o compromisso e a responsabilidade 
do Grupo São Cristóvão com a saúde, 
unindo a inovação à nossa tradição de 
cuidado. 
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Homenagens e eventos

Promovido pelo Grupo Mídia, empresa 
parceira 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 em 
2020 contemplaram: “Como sobreviver à 
redução da receita de instituições de saúde 
devido à 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”.

Prêmio Excelência 
da Saúde 2020
O São Cristóvão Saúde foi uma das 
instituições contemplada na premiação

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, em 2020, a 
premiação seguiu um formato diferente 
das demais edições. 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 contínua 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 contemplado mais uma vez com essa 
premiação, tendo sua divulgação na revista 
impressa da Healthcare Management.



Hospital e 
Maternidade São 
Cristóvão recebe 
Selo Ouro SINASC

O prêmio é dado ao hospital 
com o melhor sistema de 
informações sobre nascidos vivos

Visando à excelência no atendimento 
assistencial, o Hospital e Maternidade São 
Cristóvão orgulha-se em ser contemplado, 
pela décima vez, com a categoria Ouro do 
Selo SINASC – Sistema de Informações 
sobre Nascidos Vivos. O prêmio, recebido 
por meio da Secretaria Municipal de Saúde 
de São Paulo, tem por objetivo a qualidade 
da coleta, preenchimento e digitação 
das informações sobre nascidos vivos da 
Maternidade São Cristóvão.

“Para o Grupo é uma conquista muito 
importante, pois ratifica que os processos 
executados dentro de nossa Maternidade 
competem ao nível de qualidade e 
excelência, com profissionais capacitados 
e serviço de ponta junto aos nossos 
pequenos pacientes”, declara Caroline 
Amaro, Diretora de Estratégia e Gestão do 
São Cristóvão Saúde.

O SINASC, desenvolvido pelo Departamento 
de Informática do Sistema Único de Saúde 
(DATASUS), foi implantado na década 
de 90, com o intuito de reunir dados 
epidemiológicos sobre os nascimentos 
informados em todo o Brasil, fornecendo 
subsídios sobre natalidade para todos 
os níveis do Sistema de Saúde Único. 

Além disso, ele permite indicadores mais 
atualizados para a gestão em saúde e 
qualidade de vida.

A cerimônia de premiação referente à 
pontualidade de digitação dos dados e 
a qualidade das informações do ano de 
2019 ocorreu no dia 12 de agosto de 2020, 
na Secretaria Municipal de Saúde de São 
Paulo e contou com diversas autoridades 
do segmento.

Parabéns ao Grupo São Cristóvão 
Saúde por mais essa conquista!

A Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades 
Filantrópicas realizou, entre os dias 5 e 8 de outubro, o primeiro encontro virtual 
da CMB, reunindo especialistas do setor da saúde para discutir os principais 
desafios do mercado, os novos caminhos do SUS e o futuro das operadoras.

Com o tema Central “2020 – QUE ANO FOI ESTE?”, o evento on-line e gratuito 
teve a participação do Presidente/CEO do Grupo São Cristóvão Saúde, Engº. 
Valdir Pereira Ventura, além de outros nomes de destaque no setor como 
Rogério Scarabel (presidente interino da ANS), Reinaldo Scheibe (presidente 
da Abramge) e João Alceu (Vera Valente) (presidente da FENASAÚDE), tendo 
como moderador Wilson Ascencio (diretor Institucional de Saúde Suplementar 
da CMB).

Valdir Ventura foi um dos speakers que representou esse encontro de 
personalidades, abordando o tema “Impacto Econômico-financeiro nas 
Operadoras e Prestadores”. O Presidente/CEO do Grupo São Cristóvão 
compartilhou a experiência adquirida no mercado da saúde durante todos 
esses anos, a mudança no cenário cotidiano e os investimentos em tecnologias 
médicas avançadas, mesmo no momento atípico da pandemia.

E segundo Ventura, “Estarmos entre os principais líderes da saúde para 
discutir assuntos da atualidade e o futuro do segmento pós-pandemia é muito 
gratificante, pois isso mostra que nossa Instituição caminha rumo ao sucesso 
assistencial, priorizando sempre a saúde e bem-estar dos nossos pacientes”.

O encontro que contou com mais de 1.400 participantes, e entre os inúmeros 
debates promovidos sobre os desafios atuais do setor de saúde, revelou que, se 
por um lado, há ainda muitos obstáculos a serem vencidos e um duro trabalho 
a ser desenvolvido diante dos novos cenários, por outro lado, há uma grande 
comunidade social e parlamentar envolvida e disposta a colaborar.

CEO do Grupo São Cristóvão Saúde fala 
sobre Impacto Financeiro na área de saúde 

no 1º Encontro Virtual CMB
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Dentre os temas discutidos estavam os principais desafios do mercado 
no cenário atual, os novos caminhos do SUS e o futuro das operadoras

Placa de premiação



Dia Mundial da Qualidade

 Dia Mundial da Qualidade
Grupo São Cristóvão Saúde comemora a data abordando 

a necessidade de adaptação às mudanças

Com o objetivo de promover a data 
instituída na década de 90 pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) e 
comemorada na segunda quinta-feira de 
novembro, o Grupo São Cristóvão, através 
da Diretoria de Estratégia e Gestão, realizou 
o 5º Encontro do Dia Mundial da Qualidade.

O objetivo da data é fomentar a 
importância da qualidade na produtividade 
e competitividade das organizações, 
bem como estimular o engajamento de 
colaboradores na promoção da qualidade.

Em 2020, o tema foi “Adaptar-se é preciso”. 
No Grupo São Cristóvão Saúde, o evento 
foi on-line no dia 12 de novembro, sendo 
destinado a todos os colaboradores da 
Instituição. A ação contou com a abertura 
realizada pelo Presidente/CEO do Grupo, 
Engº. Valdir Pereira Ventura, seguido da 
Diretora de Estratégia e Gestão, Caroline 
Amaro.

O assunto discutido trouxe como foco 
“Adaptar-se às mudanças é preciso, aplicá-
las com Empatia e Qualidade em nosso dia a 
dia é fundamental”, explanado pela gerente 
de Qualidade, Fabiana Reis, que lincou à 
ideia de adaptabilidade, não somente pelo 
cenário atual de pandemia, mas também 
para promover uma discussão de que não 
basta apenas se adaptar, é preciso querer 
e buscar essa capacidade.“Nossa palestra 
abordou questões fisiológicas sobre 
adaptabilidade. Uma das camadas do 
nosso cérebro é a responsável por buscar 
essa mudança de se adaptar, ir atrás do 
conhecimento, pesquisar e desenvolver 

essa competência de adaptabilidade”, 
destacou a gerente de Qualidade.

O evento também trouxe mensagens tanto 
motivacionais quanto para sensibilizar o 
colaborador, bem como demonstrar como 
o Grupo São Cristóvão Saúde se adaptou
nesses últimos tempos para ajudar clientes 
e colaboradores.

A data organizada pelo Grupo São 
Cristóvão Saúde também ofereceu almoço 
e jantar especial a todos os colaboradores 
no refeitório da Instituição.

Dia Mundial da Qualidade

Grupo São 
Cristóvão Saúde 
recebe certificação 
de Gestão 
Socioambiental 
Responsável do 
Instituto Chico Mendes

A certificação declara que o Grupo 
é uma instituição ambientalmente 
correta, economicamente viável 
e socialmente justa

A Associação de Beneficência e Filantropia 
São Cristóvão recebeu a certificação 
de Gestão Socioambiental Responsável 
pelo Instituto Chico Mendes. Com isso, 
a organização torna-se detentora da 
concessão de uso do Selo Verde Chico 
Mendes. 

O prêmio é fruto do cuidado que o Grupo 
São Cristóvão Saúde sempre teve com o 
meio ambiente, além da busca incessante 
pela melhoria de processos internos e 
o apoio às regiões onde suas unidades 
estão localizadas. Além disso, as unidades 
da Instituição utilizam água de reuso, 
iluminação em led, ar-condicionado 
com sistema inteligente e acabamentos 
de materiais recicláveis resistentes e 
higienizáveis. 

O diagnóstico técnico identificou 
sustentabilidade na área econômica, social e 
ambiental do Grupo, com destaque para as 

ações de diminuição de custos, promoção 
do desenvolvimento humano, valorização 
da imagem junto aos seus stakeholders, 
dentre outras. O uso do Selo Verde sinaliza 
que o Grupo São Cristóvão Saúde é 
uma instituição ambientalmente correta, 
economicamente viável e socialmente justa.

“O Selo Verde é o reconhecimento das ações 
realizadas pelo São Cristóvão. Nossa missão 
é cuidar das pessoas, da saúde de cada um 
de nossos beneficiários e neste processo, 
cuidar também do nosso meio ambiente. 
As ações que tomamos hoje impactarão no 
amanhã, sejam elas positivas ou negativas, 
e, por isso, precisamos mensurar cada 
uma delas e ter em mente que nosso 
futuro depende de atitudes que sejam 
sustentáveis e com total responsabilidade 
ambiental”, disse o Presidente/CEO do 
Grupo São Cristóvão Saúde, Engº. Valdir 
Pereira Ventura.
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Usando a hashtag #Gratidão2020, a live – promovida em 20 de dezembro pelo Grupo 
São Cristóvão Saúde – foi apresentada por Michelle Giannella (que comanda o programa 
Gazeta Esportiva e beneficiária do Plano de Saúde São Cristóvão) e Gui Ippolito, tendo a 
exclusividade do cantor Michel Teló, que tocou seus maiores sucessos, além da interação 
muito gratificante com os colaboradores da Instituição.

O Presidente/CEO do Grupo, Engº. Valdir Pereira Ventura, também participou do evento, 
agradecendo a dedicação, força e o apoio desse grande time em um ano tão difícil como 
o de 2020. “Preparamos essa festa com muito carinho para pessoas especiais que fazem 
parte da família São Cristóvão Saúde. Neste ano tão desafiador, nossos colaboradores 
ainda enfrentam o momento com muita coragem, determinação e superação, cuidando 
da saúde e salvando vidas. Por isso, sou muito grato por tudo o que são e representam, 
fazendo a diferença na vida de tanta gente”.

No decorrer da programação, uma linda e merecida homenagem póstuma foi prestada aos 
excelentes profissionais que, com muita tristeza, partiram em 2020: Luiz Antonio Pereira 
Martinho (diretor Comercial), Fernanda Pirani (gerente Jurídico), Dr. Rubens Prudencio 

Exclusiva para colaboradores, live #Gratidão 
2020 conta com participação de Michel Teló

Michel Teló

O evento virtual marcou a festa de final de ano 
do Grupo São Cristóvão Saúde

(mastologista e responsável pela Residência 
Médica) e Marilda Batistuti (analista de 
Contas Médicas).

Apesar do cenário vivido mundialmente, 
2020 também foi um ano de muitas 
conquistas e gratidão para o Grupo São 
Cristóvão Saúde. A Instituição inaugurou 
novos leitos e apartamentos, expandiu e 
remodelou as Unidades II e IV do Centro 
Ambulatorial Américo Ventura (CAAV), 
criou o Centro Endogástrico Américo 
Ventura (CEGAV), adquiriu dois novos 
imóveis, inaugurou o Teatro São Cristóvão 
Saúde no Mooca Plaza Shopping, inaugurou 
em Santana a Unidade VIII do CAAV, 
adquiriu diversos equipamentos de última 
geração e, atualmente, está ampliando o 
Pronto-socorro Adulto, remodelando a 
Farmácia, criando um novo espaço para a 
implantação da Ressonância Magnética, 
revitalizando o setor de Mastologia, além 
de projetos futuros que serão inaugurados 
em 2021.

A live especial de final de ano também 
trouxe um vídeo que fez uma retrospectiva 
deste ano destinado aos colaboradores 
e a divulgação de alguns depoimentos 
deixados pelos profissionais no painel da 
gratidão, disponibilizado nas dependências 
do complexo hospitalar.

Durante o evento houve sorteio de diversos 
brindes e a interação de Michel Teló junto 
aos colaboradores da Instituição. “Galera do 
São Cristóvão Saúde, muito obrigado pelo 
carinho, pela alegria de estarmos juntos. 
Gratidão 2020, que 2021 seja abençoado. 
Um Natal de muito amor pra vocês, será um 
Natal diferente, mas é importante a gente 
se cuidar. E, se Deus quiser, ano que vem 
faremos uma festa todos juntos, podendo 
nos abraçar, e eu quero estar cantando pra 
vocês”, finalizou Teló. 

Michelle Giannella

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

O evento on-line aconteceu no dia 7 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 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 dez anos, mudamos a identidade visual do Grupo, trazendo 
uma nova linguagem arquitetônica. Inauguramos novos 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.

Grupo São Cristóvão Saúde recebe 
prêmio na área de Arquitetura 

e Tecnologia da Informação

O Prêmio HealthARQ e HealthIT foram entregues à Instituição pelo Grupo Mídia

Na mesma data, aconteceu o Fórum + Prêmio 
HealthIT, no qual o São Cristóvão Saúde 
também participou ativamente. O tema 
foi “Tecnologia e as transformações para a 
nova década”. Na ocasião, o coordenador 
de Negócios e Inteligência Artificial do São 
Cristóvão Saúde, Luiz Megda, debateu a 
temática “LGPD (Lei Geral de Proteção de 
Dados) – O quanto estamos preparados 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.
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Grupo São Cristóvão Saúde renova patrocínio 
A parceria é com o time de vôlei feminino São Cristóvão Saúde/ Osasco, 

que conta com atletas medalhistas internacionais 

Com foco contínuo no apoio e incentivo ao 
esporte, o Grupo São Cristóvão renova, no 
segundo semestre de 2020, seu patrocínio 
com o time de vôlei feminino do Osasco 
Voleibol.

A parceria refere-se ao licenciamento da 
marca São Cristóvão Saúde e à visibilidade 
publicitária em propriedades de marketing 
do clube, incluindo: naming right da equipe; 
marca São Cristóvão Saúde estampada 
nos uniformes de jogo e treino (jogadoras 
e comissão técnica) e uniformes do staff 
operacional; placas e painéis estáticos 
com a logomarca Institucional no ginásio 
do clube; placa de quadra durante os 
jogos liberada pela CBV e FPV; ativações 
comerciais do Plano de Saúde no ginásio 
de esportes; ativações junto à torcida 
durante os jogos do Osasco Voleibol; 
divulgação da marca São Cristóvão Saúde 
e dos informativos Institucionais nas mídias 
sociais do clube; utilização do uso de 
imagem junto às atletas e comissão técnica 
para ações comerciais e publicitárias; marca 
São Cristóvão Saúde nas propriedades e 
utensílios do time.

“Contar com o apoio de um grupo como São 
Cristóvão Saúde é motivo de muita honra 
para o Vôlei de Osasco. Nesses momentos 
difíceis de enfrentamento a uma pandemia, 
em uma situação inédita no nosso país e no 
mundo, acompanhar o trabalho e a atitude 
dos médicos e profissionais do Grupo São 
Cristóvão Saúde nos inspira ainda mais a 
dar o nosso melhor em quadra”, declara o 
técnico do São Cristóvão Saúde/ Osasco, 
Luizomar.

A equipe mantém renomadas atletas 
do ramo em nível seleção brasileira, que 
conquistaram diversas medalhas em 
campeonatos mundiais. Para a temporada 
2020/2021, o elenco conta com Camila 
Paracatu, Gabi Cândido, Karyna Malachias, 
Kika, Mayany, Naiane, Roberta, Sonaly, 
Tandara, Tai Santos e Jaqueline (Jaque) 
– atleta considerada uma das maiores 
jogadoras da história do vôlei mundial 
(ouro na Olimpíada de Pequim e nos Jogos 
de Londres) – que acaba de anunciar sua 
renovação com o Osasco Voleibol. 

A equipe possui 14 jogadoras, visando 
o Campeonato Paulista e demais jogos, 
como Superliga, Supercopa, Copa Brasil e 
Sulamericano.

Em agosto, as atletas estiveram 
pessoalmente nas dependências do São 
Cristóvão Saúde para realização do teste 
da Covid-19, como parte da retomada de 
suas atividades em quadra. “Tenho certeza 
que teremos uma grande temporada e 
que essa pandemia vai passar e todos 
poderemos nos encontrar no ginásio José 
Liberatti”, assegura Jaque.

“Estamos muito felizes com a renovação dessa parceria. O Vôlei São 

Cristóvão Saúde/ Osasco possui excelentes atletas e uma equipe técnica 

de primeira linha, que disputam grandes campeonatos e estão sempre 

lutando pela liderança. Além disso, apoiar a prática esportiva como 

forma de prevenção e qualidade de vida faz parte das premissas de nossa 

Instituição”, afirma o Presidente/CEO do Grupo, Engº. Valdir Pereira 

Ventura.

A parceria com o São 
Cristóvão Saúde/ Osasco é 
válida até agosto de 2021.
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Parceria

Na noite de 20 de outubro, o vôlei feminino 
do São Cristóvão Saúde/Osasco venceu o 
Sesi/Bauru no Golden Set por 25/22, no 
ginásio Panela de Pressão, em Bauru. A 
equipe do técnico Luizomar conquistou seu 
15º título do Campeonato Paulista, em sua 
décima final consecutiva. 

O título de 2020 entra para a sua ampla 
galeria de conquistas, ao lado das outras 14 
vitórias no Campeonato Paulista, nos anos 
de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 
2017.

A série final foi acirrada. No primeiro jogo 
do playoff, no Ginásio José Liberatti, o São 
Cristóvão Saúde/Osasco venceu por 3 sets 
a 2. Na segunda partida, que aconteceu no 
Ginásio Panela de Pressão, em um jogo com 
quase três horas de duração, Bauru devolveu 
o resultado (3 sets a 2, com parciais de 
20/25, 25/27, 25/22, 25/21 e 15/10). Com o 
empate, a decisão foi para o Golden Set, 
com triunfo da equipe comandada pelo 
técnico Luizomar.

Conquista do Campeonato Paulista

Time de Vôlei 
Feminino São Cristóvão 
Saúde/Osasco é o grande 
vencedor do Campeonato 
Paulista 2020

Com essa vitória, o time 
conquista seu 15º estadual

“Estar ao lado de pessoas e instituições 
que nos inspiram, nos fazem crescer. A 
parceria com o São Cristóvão Saúde para a 
temporada 2020/21 do vôlei nacional é um 
desses casos. Além do importante apoio 
que nos ajuda a ter uma grande equipe, o 
exemplo de coragem e dedicação dos seus 
profissionais no enfrentamento à pandemia 
é algo muito significativo. Saber o quanto 
a Instituição e seus colaboradores lutam 
pela vida nos dá um enorme orgulho de 
estampar o nome do São Cristóvão Saúde 
na camisa do Osasco e honrar essa relação 
com garra e empenho dentro de quadra. 
Por tudo isso, gostaria de agradecer 
imensamente Valdir Pereira Ventura, CEO 
do Grupo São Cristóvão Saúde”, afirma o 
técnico.

Durante o campeonato paulista, além do 
Sesi/Bauru, nossas atletas enfrentaram 
grandes times, como São Paulo/Barueri, São 
Caetano e Renata Country Club Valinhos. 
“Conquistar o Campeonato Paulista pela 
décima quinta vez é um momento histórico 
para o nosso time. Lutamos muito por 
esse título e seguiremos lutando por mais 
vitórias nesta temporada 2020/21. E poder 
contar com o apoio do Grupo São Cristóvão 
Saúde nos dá a segurança para seguir 
trabalhando. Quero aproveitar para, além 
de agradecer pela parceria, parabenizar 
pela dedicação e competência com que 
vem enfrentando essa difícil situação 
provocada pela pandemia”, afirmou a líbero 
Camila Brait.

Já a maior pontuadora da partida neste 
campeonato, Tandara, que realizou 37 
acertos, também comenta: “Foi sofrido, 
mas o título é nosso. Estamos no caminho 
certo e é seguir trabalhando, porque tem 
muita coisa pela frente ainda”.

Para a temporada 2020/2021, o elenco 
conta com: Amanda, Bia, Camila Brait, 
Camila Paracatu, Gabi Cândido, Karyna 
Malachias, Kika, Mayany, Naiane, Roberta, 
Sonaly, Tandara, Tai Santos e Jaqueline 
(Jaque) – atleta considerada uma das 
maiores jogadoras da história do vôlei 
mundial (ouro na Olimpíada de Pequim e 
nos Jogos de Londres).

O Presidente/CEO do Grupo São Cristóvão 
Saúde, Engº.  Valdir Pereira Ventura, 
parabeniza e agradece toda a equipe de 
profissionais do São Cristóvão Saúde/
Osasco por mais um título no Campeonato 
Paulista 2020.

Conquista do Campeonato Paulista
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São Cristóvão Saúde/Osasco visita 
Centro de Atenção Integral à Saúde
As atletas e a equipe técnica participaram de um tour pelo CAIS 

e realizaram testes da Covid-19

No dia 12 de novembro, as atletas e a equipe 
técnica do São Cristóvão Saúde/ Osasco 
estiveram nas dependências do Centro 
de Atenção Integral à Saúde (CAIS), onde 
foram recepcionadas e presenteadas pelo 
Presidente/CEO do Grupo, Engº.  Valdir 
Pereira Ventura.

Nesse encontro de cuidado e esporte, 
o time acompanhou a apresentação 
Institucional feita pelo CEO, que explanou 
sobre as Unidades de Negócio, bem como 
as certificações e premiações conquistadas 
pela Instituição, além das ações executadas 
pelo comitê de crise durante esse período 
de pandemia, o planejamento day after e o 
acolhimento ao cliente.

Após a apresentação, o time participou do 
tour para conhecer um pouco mais sobre os 
serviços de excelência oferecidos no CAIS, 
bem como realizaram o teste da Covid-19 
para acompanhamento. As atletas também 
aproveitaram a oportunidade e trouxeram, 
com muito orgulho, o troféu conquistado 
no Campeonato Paulista 2020, a décima 
quinta vitória no torneio, o que faz do 
São Cristóvão Saúde/Osasco um time 
pentadecacampeão. 

“Foi uma honra sermos recebidos pelo 
Valdir Ventura, Presidente/CEO do São 
Cristóvão Saúde, para uma homenagem 
pelo título do Campeonato Paulista 2020. 
Tivemos a oportunidade de levar o troféu 
de campeão estadual e foi muito bom 

compartilhar a alegria da conquista com 
um parceiro tão importante para o nosso 
projeto. Além da troca de experiências 
desse encontro, nosso time ainda foi 
acolhido uma vez mais pelo Grupo São 
Cristóvão Saúde em mais uma bateria de 
testes para detecção da Covid-19. Essa 
testagem é essencial para o controle da 
saúde das atletas, que estão em busca de 
mais uma conquista. Agora, queremos a 
Superliga 2020/21. E vamos juntos, Osasco 
e o São Cristóvão Saúde, lutar por mais essa 
taça”, declarou o técnico do São Cristóvão 
Saúde/Osasco, Luizomar.

Atualmente, a equipe disputa a Superliga de 
Vôlei 2020, enfrentando times como: E.C. 
Pinheiros, Brasília Vôlei, São Caetano, Praia 
Clube, Minas Tênis Clube, Sesc/Flamengo, 
Sesi/Bauru, São José dos Pinhais, SPFC/
Barueri, Fluminense e Curitiba Vôlei.

Técnico Luizomar

Obras sociais 2020

Mais de 28 mil quilos de mantimentos 
foram doados à entidades parceiras 

Há 46 anos, o Grupo São Cristóvão Saúde 
realiza a entrega de mantimentos para 
diversas instituições carentes. A ação teve 
início com o administrador geral na época, 
sr. Américo Ventura, cujo principal objetivo 
sempre foi oferecer alimentos aos menos 
favorecidos. 

A continuidade deste gesto de carinho e 
cuidado foi dada pelo atual Presidente/
CEO e filho de Américo Ventura, Engº.  
Valdir Pereira Ventura, que todo ano conta 
com a ajuda de colaboradores, familiares 
e amigos que tornam-se voluntários para 
realizar a entrega das cestas. 

Em 2020, porém, devido à pandemia da 
Covid-19 e visando garantir a proteção 
e segurança de todos, a distribuição 
dos mantimentos foi realizada pelos 
fornecedores parceiros do Grupo São 
Cristóvão Saúde. “É muito importante para 
nós saber que nossa ajuda proporciona 
um final de ano melhor a essas entidades. 
Infelizmente, dessa vez não conseguiremos 
participar das entregas e ver o sorriso de 
cada um que recebe as doações, mas só 
de poder continuar com essa iniciativa 
criada pelo meu pai e contribuir com tantas 
famílias já é muito gratificante”, declara 
Ventura.

Entre os dias 14 e 18 de dezembro, a 
Instituição distribuiu mais de 28 toneladas 
de produtos de higiene e limpeza, fraldas, 
alimentos, entre outros itens para as 

entidades carentes, que contemplam 
crianças, idosos e pessoas especiais.

Este ano, as 17 instituições assistidas 
pelo Grupo São Cristóvão Saúde foram: 
Redenção, Ninho Paz, FIC Irmã Clara, Dom 
Bosco, Nova 4E, Nossa Escola, Creche 
Mororó, Lar Nice, Polo Cultural, Cristo 
Redentor, Creche São Pedro, Pinheirinho, 
Igreja São Pedro, Lua Nova, Caminho da 
Paz, Associação Social Casa de Transição e 
Vem Viver.

“Diante desse tenebroso cenário vivido por 
todos em 2020, no qual reaprendemos a 
lidar com diversas situações, tenho muito 
orgulho em frisar que o Grupo São Cristóvão 
Saúde manteve a tradição de cuidar do 
próximo, proporcionando atendimento, 
carinho, dedicação e zelo a todos os que 
necessitam desse cuidado e darmos 
continuidade às obras sociais é algo que 
muito nos orgulha. Nossa Instituição preza 
em ajudar o próximo e queremos oferecer 
um Natal abençoado a todas essas pessoas, 
na esperança de que, em breve, esse 
momento extremamente difícil e desafiador 
vai passar”, finaliza Valdir Ventura.

Obras sociais
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Doação de cestas básicas

São Cristóvão Saúde doa cestas básicas a 
centenas de famílias carentes da Zona Leste

A ação foi realizada em parceria com o Rotary Club Artur Alvim

Engajado em oferecer o melhor em saúde 
e ações para moradores da região da Zona 
Leste, o São Cristóvão Saúde também 
acredita na solidariedade e, por isso, 
doou 500 cestas básicas para o parceiro 
Rotary Club Artur Alvim para auxiliar na 
alimentação de famílias carentes que tanto 
tem sofrido com a alta nos preços dos 
alimentos básicos. 

Edilson Guerreiro, responsável pela imagem 
pública da unidade do Rotary de Artur 
Alvim, disse que as doações já começaram. 
“As cestas vieram em uma ótima hora, 
pois 30 unidades já foram entregues pelas 
associações para famílias da Vila Nhocuné 
que precisavam muito de alimento.” 

O Rotary Club de São Paulo Arthur Alvim, 
colabora com as Associações ABJA e VEM 
VIVER, que prestam serviços humanitários 
às famílias carentes. A ABJA doou 200 
cestas para famílias na comunidade local. 
E a Vem Viver distribuiu 300 cestas para 
moradores das comunidades vizinhas e 
região. “É muito gratificante poder ajudar 
os mais necessitados. Juntos somos mais 
fortes, então, quem puder ajudar, a sede 
da Associação ‘Vem Viver’ fica na Av. 
Engenheiro Soares de Camargo, 87, no 
bairro Vila Nhocuné”, disse o Presidente/
CEO do Grupo São Cristóvão Saúde, Engº.  
Valdir Pereira Ventura.



Fique por dentro de todas as novidades
do Grupo São Cristóvão Saúde pelo site

www.saocristovao.com.br
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