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Ampliação dos atendimentos no Centro
de Atenção Integral à Saúde

Em constante crescimento, o Grupo São Cristóvão não deixa de lado sua missão de promover
a saúde, principalmente através de seus programas de prevenção e reabilitação, sendo essas
as melhores formas de manter a qualidade de vida.

E, por isso, o Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS), inaugurado em 2018, responsável
por ações de promoção à saúde, prevenção e reabilitação, por meio de atendimentos
multidisciplinares, amplia seu horário de atendimento, mantendo a mesma qualidade em
todos seus processos.

As especialidades de Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Nutrição, Acupuntura e
Fisioterapia Ortopédica, a partir de março, poderão ser agendadas também no horário entre

18h e 21h, o que expandiu a capacidade do CAIS em mais de 1.600 atendimentos
terapêuticos por mês. Segundo a Diretora do Centro de Atenção Integral à Saúde, Paulete N.
F. Ventura, “Além da ampliação de agendas, temos nos empenhado também na contratação
de mais profissionais qualificados. Queremos que nossas terapias sejam referência na vida de
cada um de nossos beneficiários que precisam de reabilitação”.

Já o Presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão Saúde, Engº Valdir Pereira Ventura, enfatiza.
“Em 2021 estamos oferecendo o que há de mais moderno e completo aos nossos
beneficiários. Ampliamos esse turno de atendimento, porém estamos viabilizando outras
expansões de agendamento para nossas terapias, afinal, reabilitar e conscientizar nosso
público sobre prevenção é uma de nossas missões mais importantes enquanto Instituição de
saúde”.

Mais informações sobre agendamentos de terapias e outros atendimentos do CAIS podem
ser obtidas através do telefone: (11) 2029-7718 e (11) 2029-7709.

Os agendamentos também podem ser realizados através do Agendamento Online
(https://app-1-19.agenda.globalhealth.mv/agendar/?key=hmsc ) ou APP São Cristóvão Saúde
(disponível para Androide e IOS).

O CAIS também possui serviços particulares, como: Pilates, RPG, Quiropraxia, Hidroginástica e
Hidroterapia.

