
 

 

 

Área Assistencial 
  

ENTREVISTA COM OS MÉDICOS: AMBULATÓRIO 

Dando continuidade ao plano de expansão de atendimento 

verticalizado, seguimos em franca contratação, em regime 

semanal, de médicos para as diversas especialidades.  Entre os 

meses de junho e julho, foram entrevistados e aprovados  17 

novos médicos que atuarão nas unidades ambulatoriais. 

 

ENTREVISTA COM OS MÉDICOS: HOSPITAL 

Nos meses de junho e julho realizamos a integração de, aproximadamente, 80 médicos para 

atuarem nas dependências do complexo hospitalar, incluindo: Pronto-Socorro (Adulto, Infantil, 

Ortopédico e Obstétrico); UTI (Adulto, Infantil e Neonatologia) e Centro Cirúrgico, tendo o 

cadastro desses profissionais feito digitalmente, através de um APP.  

 

AÇÕES PARA A ALA PEDIÁTRICA  

Com o crescimento do número de beneficiários da Pediatria, foram 

aprovadas três iniciativas nesta área, sendo:  

- Iniciar o programa de Residência Médica;  

- Criação do ambulatório do crescimento e comportamento no CAIS; 

- Criação de protocolos para gerenciamento de linhas de cuidado 

em Pediatria. 

 

USO DE PROTOCOLOS PARA OTIMIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS  

A tecnologia na saúde está evoluindo e, com isso, estamos revisando nossos protocolos 

assistenciais, buscando facilitar a tomada de decisão clínica através de recursos de apoio, 

mantendo e garantindo a adoção da padronização do atendimento, além de permitir mais 

agilidade em diagnósticos, mais assertividade em tratamentos, otimização de recursos 

(medicamentos e exames) e do tempo do profissional.  

Atualmente, estamos trabalhando nos protocolos de doenças de maior variabilidade e 

construindo, em conjunto com a equipe multidisciplinar, protocolos de linha de cuidado, ou seja, 

desde a identificação, acompanhamento do tratamento na internação e pós-hospitalar na 

reabilitação até a alta do paciente. 

 

SANTA CASA DE FRANCISCO MORATO 

Elaboramos um relatório de 100 dias da gestão São Cristóvão Saúde na Santa Casa de Francisco 

Morato. Nele, registramos as principais ações de melhorias realizadas desde que assumimos a 
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gestão, sendo distribuído para a Prefeita de Francisco Morato (Renata Sene), para o Secretário 

Municipal de Saúde (Thiago Campos), para a Diretoria Regional de Saúde do Estado de São Paulo e 

aos Vereadores de Francisco Morato. De forma geral, todos reconheceram o trabalho e a evolução 

da Santa Casa, inclusive com nota de Menção Honra pela Câmara de Vereadores de Francisco 

Morato e, assinado por todos os parlamentares. 

Além disso, iniciamos em julho as obras na Santa Casa de Francisco Morato. Na oportunidade,  

estamos refazendo o Centro Cirúrgico segundo normas da vigilância sanitária e preparando um 

espaço Obstétrico, além de nova climatização do ambiente, deixando com áreas estéril para as 

cirurgias realizadas. Também faremos retrofit dos quartos da maternidade, criando 20 leitos de 

alojamento conjunto, três leitos de suporte avançado ao RN e três leitos de cuidados intensivos ao 

RN. Com essas obras, a Santa Casa estará preparada para realizar 240 partos/ mês. Outra ação em 

fase de planejamento diz respeito a uma nova fachada, revitalizando a pintura e a identificação do 

São Cristóvão Saúde.  

 

LOCALIZADOR DE VEIA 

Adquirimos mais uma tecnologia clínica, trazendo uma solução que 

faz a diferença no dia a dia ao atendimento dos pequenos pacientes: 

o visualizador de veia. O aparelho foi destinado para a Unidade de 

Terapia Intensiva Infantil e garante sucesso na primeira punção 

venosa em curto tempo para pacientes com acesso mais debilitado, 

além de reduzir o uso de cateteres centrais devido à falta de acesso 

periférico, trazendo mais rapidez, segurança e assertividade. 

Esse equipamento também permite ao time assistencial visualizar 

veias periféricas, válvulas venosas, bifurcações, além de mensurar, 

em real time, o preenchimento do vaso “fluxo sanguíneo”, 

prospectando atendimento clínico de excelência. 

 

NOVA TECNOLOGIA NA ÁREA DE SND  

Adquirimos uma nova tecnologia voltada para a logística na distribuição de 

dietas e louças específicas para as refeições dos pacientes internados no 

complexo hospitalar do Grupo. Para isso,  investimos na compra de oito 

carros RTS para o setor de SND (Serviço de Nutrição e Dietética), cuja 

função é facilitar a distribuição das refeições aos pacientes do Hospital e 

Maternidade, otimizando tempo e proporcionando mais agilidade no 

processo de entrega dos pratos a beira leito. Além disso, mantém a 

qualidade e textura adequada dos alimentos, otimiza as atividades dos 

profissionais do SND e garante a entrega a todos os pacientes com a 

temperatura ideal, aumentando a satisfação, conforto e bem-estar dos internados. 

 



 

 

 

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE  

O São Cristóvão Saúde, em parceria com o Grupo 

GSH - empresa com mais de 40 anos de experiência 

e respeitada como a maior rede de Hemoterapia de 

alta complexidade do Brasil, incentiva a doação de 

sangue, cujo objetivo é elevar o estoque dos 

hemocomponentes, dos mais variados tipos, tendo como foco a preservação da vida humana.  

Para quem deseja participar da campanha e ser um doador, entre no site do Banco de Sangue 

www.doesanguedoevida.com.br e confira as unidades disponíveis para a coleta. Participe. Sua 

atitude pode salvar vidas!  

 

INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES 

Com foco na segurança e cuidado com o paciente, o Grupo São Cristóvão Saúde, sempre pensando 

em manter a prestação de serviços assistenciais com excelência, investiu em diversos 

equipamentos médico-hospitalares, a fim de proporcionar mais saúde e qualidade de vida aos 

beneficiários, além de trazer completa inovação no seu parque tecnológico. Dentre os principais 

equipamentos estão: Monitores Multiparâmetro (Adulto e Infantil), Central de Monitoramento, 

Módulos de Capnografia, Ventiladores Pulmonares (Não Invasivos, de Transporte Modelo Oxymag, 

de Transporte Modelo Oxylog e de Alta Frequência), Laser Terapêutico, Monitores de Sinais Vitais, 

Foco Cirúrgico, entre outros.  

Os investimentos tecnológicos foram executados para suprir a alta demanda assistencial, tanto de 

pacientes com COVID-19, como os que necessitam de outros cuidados especiais. Dessa forma, 

trabalhamos fortemente na busca contínua da excelência dos serviços oferecidos aos nossos 

pacientes, através de equipamentos high tech, que proporcionam resultados mais precisos e 

assertivos para uma melhor tomada de decisão clínica.  

 

DISPENSÁRIO ELETRÔNICO PARA O CENTRO CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO  

Uma nova tecnologia voltada à automação e mais segurança no controle de 

medicamentos direcionados ao paciente, colaborando, inclusive, na logística da 

Farmácia Hospitalar. Em julho, adquirimos, para o Centro Cirúrgico e  Centro 

Obstétrico, o Dispensário Eletrônico, somando mais garantia na dispensação de 

medicamentos e materiais, além de aumentar a rastreabilidade por lote e 

validade dos itens dispensados. Junto às principais características, o 

equipamento também incrementa a qualidade no atendimento da equipe de 

Enfermagem ao paciente, incluindo mais controle, racionalização do uso de 

medicamentos e materiais, aliados à total segurança do processo.  

 

 

http://www.doesanguedoevida.com.br/


 

 

PRIMEIRO TREINAMENTO COM MANEQUINS DE ALTA FIDELIDADE  

Em junho, a Educação Continuada do Grupo São 

Cristóvão Saúde realizou o primeiro treinamento 

oficial, com uso total das ferramentas de simulação 

clínica e realística do IEP- Instituto de Ensino e 

Pesquisa Maria Patrocínia Pereira Ventura Dona Cica.  

Um treinamento de simulação realística traz para a 

prática todo o exercício técnico, de habilidades e 

raciocínio clínico que o profissional de saúde deve ter.   

Na ocasião, a equipe envolvida conseguiu simular, de forma fidedigna, dois cenários clínicos, 

sendo Sepse e TEP (Tromboembolismo Pulmonar). Os manequins foram adquiridos, 

exclusivamente, para treinamento e capacitação profissional das equipes multidisciplinares que 

compõem o São Cristóvão Saúde, a fim de praticarem situações cotidianas na relação assistencial-

paciente. Os manequins são importados e têm a capacidade de reproduzem sons abdominais, 

pulmonares e cardíacos, além de movimentarem os olhos, terem pulsos palpáveis nos quatro 

membros, possibilidade de punção venosa, infusões de medicamentos e passagens de cateteres 

diversos, tudo para promover o mais amplo e completo aprimoramento assistencial. 

 

AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DE TELEMEDICINA  

Há quase dois anos, o uso da telemedicina tem 

crescido de forma exponencial no segmento health, 

criando novas opções e estratégias para manter o 

cuidado com a saúde sempre em dia.   

No Grupo São Cristóvão Saúde, o projeto de 

Telemedicina já está disponível no Centro de Atenção 

Integral à Saúde (CAIS) e nas Unidades do Centro 

Ambulatorial Américo Ventura (CAAV).  

A Telemedicina realizada no CAIS tem como objetivo o acompanhamento remoto de pacientes 

participantes dos Programas de Prevenção São Cristóvão, sendo atendidos por enfermagem ou 

médicos destes programas.  O CAIS também oferece consultas de Psicologia, via telemedicina, 

garantindo praticidade, segurança e um atendimento adequado aos beneficiários. Pacientes do 

Serviço de Medicina Integral (SMI), Monitoramento de Pacientes Especiais (MOPE) e Atenção 

Primária à Saúde (APS) possuem à disposição uma equipe para atendimento de diversas formas, 

incluindo presencial, teleconsulta e contatos telefônicos.  Com engajamento de 80% do grupo de 

beneficiários participantes nas teleconsultas, a equipe realiza consultas médicas e de enfermagem, 

monitora   exames, realiza orientações  referente ao quadro clínico e trabalha fortemente no 

cuidado centrado no paciente, assim como na prevenção de saúde. 

Já nas Unidades do Centro Ambulatorial Américo Ventura (CAAV), a consulta é feita com dia e hora 

marcada. O agendamento pode ser realizado pelo site (item “agendamento on-line”), de forma 



 

 

presencial, através do APP São Cristóvão Saúde ou pelo telefone 2029-7200. Após escolhida a 

opção por telemedicina, o beneficiário recebe um SMS contendo o link para acessar a plataforma 

que possui um sistema específico para o beneficiário. Caso a consulta gere pedido médico ou 

receita, será enviado por SMS, finalizando o atendimento com total comodidade.  

 

Ações Realizadas 
 

CHECKIN DE CONSULTAS AMBULATORIAIS 

Essa é mais uma inovação tecnológica voltada para o 

conforto e agilidade no atendimento ao nosso 

beneficiário, uma vez que permite a confirmação da 

consulta já agendada diretamente pelo aplicativo do 

São Cristóvão Saúde. Esse método auxilia na redução 

de filas e agiliza o tempo de atendimento 

ambulatorial. Dessa forma, após fazer o checkin via 

aplicativo, nosso paciente é chamado e 

encaminhado diretamente para sala do médico 

especialista. Para isso, basta ter em seu celular o APP 

São Cristóvão Saúde, manter a geolocalização 

ativada e permanecer dentro de uma das Unidades 

Ambulatoriais do Grupo antes do horário da consulta 

médica.  

Além desse benefício, nosso APP também traz diversas funcionalidades, como: Carteirinha Digital, 

Boleto, Meus Agendamentos, Agendamento Online, Histórico de Atendimentos, Medicamentos, 

Alergias, Resultados Laboratoriais, Comunicados, Unidades e Fale Conosco.  

 

AÇÕES DAY AFTER 

Realizamos o quarto ciclo das reuniões de monitoramento das ações Day After do Grupo São 

Cristóvão Saúde, cujo objetivo é apresentar a evolução das ações e projetos. 

As áreas Corporativas, Hospital, Ambulatórios, CAIS e Plano de Saúde mostraram seus planos de 

trabalho para aprimoramento dos processos alinhados as estratégias da Instituição. Para isso, a  

Presidência, bem como as diretorias subsidiam e apoiam as áreas para o cumprimento das ações e 

seus prazos. 

 

LABORATÓRIO INOVAÇÃO HEALTH MINDS 

Demos início a rodada de 2021 com as reuniões de inovações direcionadas pela parceria com a 

Health Minds Lab. No dia 07 de julho, tivemos a participação de diversas equipes que avaliaram as 

oportunidades de soluções. Essa parceria consiste em algumas rodadas de negócios concentradas 



 

 

nas demandas definidas. Os encontros são realizados mensalmente, visando o entendimento e 

oportunidades de alavancar os nossos resultados. 

 
RECERTIFICAÇÃO ISO 9001:2015 

O Plano de Saúde São Cristóvão e as Áreas Corporativas tiveram seu Sistema de Gestão auditado 

pelo Organismo Certificador SGS durante o período de 14 a 18 de junho, sendo recomendados 

para a Recertificação do escopo pela norma ISO 9001:2015. O Grupo São Cristóvão Saúde 

agradece pelo profissionalismo de todos os colaboradores nesses dias de auditoria e pela 

dedicação diária para o alcance do resultado. 

 

VISITA AO CORINTHIANS 

Em junho, visitamos o Corinthians e fomos recebidos pelo Presidente, DuÍlio 

Monteiro Alves, além de outros diretores e gerente do marketing. Na ocasião, 

apresentamos o Grupo São Cristóvão Saúde e, dado nosso crescimento, nos 

ofereceram diversas oportunidades de parceria. Ou seja, estamos falando de 

duas marcas fortes e renomadas na zona leste paulista que iniciarão uma 

parceria sólida e coesa.  

 
RELACIONAMENTO DIGITAL  

Com o objetivo de aproximar a Instituição de seus clientes e sociedade, o Grupo São Cristóvão 

Saúde fortaleceu, ainda mais, o relacionamento através de suas redes sociais, na busca de uma 

comunicação rápida, transparente e humanizada. 

Você está convidado a nos seguir: 

Facebook: Página oficial Grupo São Cristóvão Saúde 

Instagram: @saocristovaosaude 

 
PARTICIPAÇÃO NO 30º CONGRESSO FEHOSP 

Em junho, o São Cristóvão Saúde e a Santa Casa de 

Misericórdia de Francisco Morato (cuja Instituição foi 

assumida integralmente pelo Grupo São Cristóvão 

Saúde desde o início de 2021), através de Rogério 

Medeiros, participaram do tema “Os impactos da 

pandemia para as operadoras e os hospitais 

filantrópicos e as oportunidades atuais e futuras”, 

realizado na 30ª edição do Congresso FEHOSP. 

Na oportunidade, Rogerio abordou que as Operadoras Filantrópicas são as melhores em 

resultados e aceitas pelos pacientes segundo a ANS, sendo este um caminho oportuno para as 



 

 

Santas Casas abrirem suas operadoras ou se associarem a operadoras existentes, como 

mecanismos de gerar receita complementar. 

O Congresso também contou com a apresentação de cases e fóruns técnicos, com temas que 

envolveram as áreas de Controladoria, Hotelaria, Hospitalidade, Jurídica, Governança Clínica, 

Cadeia de Suprimentos, Gestão de Pessoas, TI, Oncologia, Comunicação, Qualidade e Segurança 

do Paciente, contando com a participação de 60 profissionais do São Cristóvão Saúde, entre eles 

Presidente, Diretores, Gerentes, Coordenadores, Supervisores e Analistas, a fim de aprimorar o 

processo de capacitação de liderança e atendimento.  

 

12º FÓRUM DE SAÚDE DIGITAL 

A transformação digital na área da saúde tornou a 

tecnologia um fator irreversível em todos os 

segmentos do setor. Pensando nisso, o Fórum de 

Saúde Digital, em sua 12ª edição, abordou sobre o 

cenário em toda a cadeia da saúde, o impacto de 

tecnologias como inteligência artificial, big data, 

monitoramento, dispositivos móveis e telemedicina. 

As normas da lei geral de proteção de dados (LGPD)  

também foram tratadas durante as conversas, divididas em seis diferentes painéis e temas, nos 

dias 29 e 30 de junho.  

Patrícia Hatae, Gerente de TI do Grupo São Cristóvão Saúde, foi um dos destaques do painel 4. Em 

sua apresentação, explicou sobre projetos, parcerias e intensificação de tecnologia e inovação no 

Grupo São Cristóvão Saúde.  

 

RENOVAÇÃO DE PATROCÍNIO COM O OSASCO VÔLEI CLUBE 

É com muito orgulho que anunciamos a renovação do patrocínio 

máster com o time feminino do Osasco Voleibol Clube.  Em 

2021, a equipe conquistou o título do Campeonato Paulista e o 

troféu de terceiro lugar na Superliga 2020/21. O novo time 

conta com renomadas atletas em novo ciclo de competições.  

A parceria traz a renovação da temporada, garantido o 

patrocínio máster até 2022. O Grupo São Cristóvão Saúde 

mantém as propriedades de marketing do Osasco Voleibol 

Clube, incluindo direito ao naming rights, marca da empresa 

estampada nos uniformes (jogadoras, comissão técnica e estafe 

operacional), placas e painéis estáticos com a logomarca 

institucional no ginásio José Liberatti, entre outros.  

Esse ano, o time conta com uma nova identidade visual, em comemoração aos 25 anos do Vôlei 

Osasco, tendo o azul a cor principal em alusão ao São Cristóvão Saúde.     



 

 

NOVO PATROCÍNIO: CORINTHIANS  
Com o objetivo de incentivar as práticas esportivas, 

anunciamos mais uma parceria, agora com o 

Corinthians, um dos maiores clubes do país. Atuando 

em duas categorias distintas, o São Cristóvão Saúde é 

o mais novo patrocinador master do time de futsal 

masculino e apoiador do time de futebol feminino do 

Corinthians. A parceria tem vigência de doze meses, 

contempla diversos campeonatos e jogos de ambos 

os times, inclui a exposição da marca do São Cristóvão 

Saúde nos uniformes das equipes, ações de 

relacionamento envolvendo os torcedores, associados 

do clube e beneficiários do São Cristóvão Saúde, entre outras.  

O patrocínio master do time de futsal masculino contempla a logomarca no peito da camisa oficial 

da equipe, exposição da marca em placas de quadra durante as partidas de mando do Corinthians, 

entre outras ações promocionais. Já o patrocínio do time de futebol feminino considera a 

exposição da marca do Grupo São Cristóvão Saúde nos shorts do uniforme da equipe, placa de 

campo no CT, elaboração de conteúdo em parceria e demais ações.  

 

MOOCA UNIDA CONTRA A FOME 

Conectando esforços em prol do bem, no mês de maio, a Mooca se uniu 

para ajudar ao próximo, em clima de solidariedade e cuidado. Por isso, o 

São Cristóvão Saúde participou da campanha “Mooca Unida Contra a 

Fome”, cujo intuito foi de arrecadar alimentos aos mais necessitados. 

No total, a ação conseguiu mais de 2,2 toneladas de alimentos, 

distribuídos para cinco Ongs do bairro e atendendo mais de 400 famílias 

carentes.  

 

CONTRATAÇÃO DE EXECUTIVOS RENOMADOS PARA A EQUIPE SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE    

Visando manter o nível de excelência no atendimento, bem como ampliar a oferta de produtos e 

serviços ao mercado, anunciamos a chegada de novos executivos para compor o time de 

profissionais do São Cristóvão Saúde. As áreas contempladas abrangem Plano de Saúde/ 

Comercial,  Tecnologia da Informação e Assistencial. São eles: Ronaldo Pontes Martins (Diretor 

Comercial do Plano de Saúde); Dr. Douglas Kendi Arashiro (Diretor Médico do Plano de Saúde), 

Vanessa de Carvalho Arruda do Amaral (Gerente de Produtos), Dr. José Carlos Ferrari Júnior  

(Diretor Médico Hospitalar) e Patricia Hatae (Gerente de TI). 

Nosso objetivo é crescer de maneira constante, para atender cada vez mais e melhor nossos 

colaboradores, beneficiários e prospects, tendo como líderes executivos extremamente 

https://www.linkedin.com/in/douglas-kendi-arashiro-11323866?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAA3qoZ8ByFz8ToikXtrWeP3x-MUCmFAtjDI


 

 

qualificados. Parabenizo os novos profissionais da Instituição e desejo a cada um sucesso nessa 

nova jornada.  

 

CONFERÊNCIA ROTARY  

Anualmente, os distritos do Rotary International 

promovem um encontro, a fim de comunicar os 

associados dos clubes sobre os principais 

acontecimentos, além de promover a integração e a 

troca de experiência entre os convidados. 

O Grupo São Cristóvão Saúde, através do Diretor 

Comercial do Plano de Saúde, Ronaldo Pontes Martins, 

participou da 2ª Conferência do Distrito 4563 do 

Rotary, no Hotel Bourbon Atibaia Resort. 

O evento com o tema “Conferência do  Reencontro” aconteceu entre 25 e 27 de junho, tendo o 

São Cristóvão Saúde como patrocinador master, sendo apresentado o vídeo Institucional de 

retrospectiva, entrega de folders, ativação no espaço de patrocinadores, ambulância São 

Cristóvão Saúde na entrada do hotel, balão inflável, banners de apoio ao evento e wind banners, 

além de entrega de brinde e santinho de vendas. 

A Conferência também contou com uma apresentação feita por Ronaldo Martins, que comentou 

sobre os conceitos de vendas para a new generation, mostrando como devemos nos portar 

diante desses consumidores e a questão da sustentabilidade, vinculando as diretrizes do São 

Cristóvão Saúde e abordando sobre as Unidades de Negócio que compõe o Grupo. Ao término da 

apresentação houve sorteio de brindes personalizados com a marca São Cristóvão Saúde.  

 

BÊNÇÃO DE SÃO CRISTÓVÃO 

Conhecido pelos moradores da Mooca e regiões 

adjacentes, o evento chegou a sua 19ª edição, em 

homenagem ao padroeiro dos peregrinos e patrono da 

Instituição. Este ano, a comemoração foi realizada no 

dia 26 de julho, em frente ao Pronto-Socorro Geral, 

onde os padres Norival (Paróquia São Felipe Neri) e 

Laurício (Paróquia São Pedro Apóstolo) realizaram a 

bênção aos mais de 1.000 veículos que passaram pela 

rua. Além disso, os motoristas também foram 

contemplados com um brinde especial, contendo a oração de São Cristóvão e um chaveiro do 

santo padroeiro da Instituição.  

 

 

 



 

 

TREINAMENTO ASSISTENCIAL PARA PROFISSIONAIS DA SANTA CASA DE FRANCISCO MORATO  

No mês de julho, os profissionais da Santa Casa 

de Misericórdia de Francisco Morato 

participaram da primeira aula do Curso Modular 

do paciente de sala de emergência, cujo objetivo 

é formar multiplicadores, a fim de que os 

treinamentos realizados no São Cristóvão Saúde 

sejam replicados para toda equipe de 

enfermagem da Santa Casa. O curso é composto 

por quatro aulas, incluindo parte teoria e prática 

sobre atendimento a PCR adulto (parada 

cardiorrespiratória - suporte avançado). Realizado dentro das dependências do IEP- Dona Cica, o 

treinamento contou com a participação de enfermeiros assistenciais e coordenação da 

enfermagem da Santa Casa de Francisco Morato, que aproveitaram a oportunidade para conhecer 

o novo espaço dedicado a Ensino e Pesquisa do Grupo São Cristóvão Saúde.  

 

Ações em Andamento 
 

AÇÕES DO RH 

Um dos pilares do São Cristóvão Saúde é o 

espírito coletivo, criando cada vez mais 

sinergia entre empresa e colaborador. 

Com essa premissa, a área de Recursos 

Humanos investe em ações e tecnologias 

para trazer inovação, fortalecimento, 

reconhecimento e bem-estar aos mais de 

2.100 colaboradores ativos. 

Dentre as principais ações estão: aquisição 

de novo software que  possibilita 

modernização da área junto as principais práticas de mercado; Kit Boas-Vindas para valorizar e 

estreitar o relacionamento profissional; Cartão #Efetivado (entregue ao colaborador com 

aplicação de feedback, a fim de alinhar a continuidade do trabalho); “Histórias de Sucesso” 

(elencando  profissionais com trajetória de crescimento pessoal e Institucional como forma de 

reconhecer o talento desenvolvido); aquisição da plataforma de educação digital, concretizando 

amis de 60 cursos; criação do Guia de Parcerias, oferecendo desconto em diversos 

estabelecimentos; entre demais ações. Nosso objetivo é oferecer serviços de excelência, por meio 

de equipes multidisciplinares altamente qualificadas.  

 



 

 

ACOLHIMENTO 

As reuniões de Acolhimento do São Cristóvão Saúde são realizadas mensalmente junto às áreas 

envolvidas, nas quais são discutidas as experiências dos nossos clientes ao utilizarem os serviços 

assistenciais e administrativos do Grupo. 

Até o mês de julho, recebemos mais de 14 mil pesquisas com mais de 8 mil manifestações, entre 

elas elogios, críticas, sugestões e comentários.  As opiniões dos nossos beneficiários norteiam em 

diversas ações, como: criação de mais Centros Ambulatoriais e CAIS (inclusive na Zona Norte), 

ampliação e modernização dos leitos hospitalares, expansão do estacionamento, agendamento 

on-line, aplicativo São Cristóvão com todos os serviços incluídos, novas instalações 

administrativas, compra de equipamentos assistenciais de última geração, entre outras. 

O objetivo é acolhermos as sugestões do público São Cristóvão,  a fim de oferecermos a melhor 

experiência possível, com serviços de excelência. 

 

NOVOS TREINAMENTOS ATRAVÉS DO IEP 

A Educação Continuada do Grupo São Cristóvão 

Saúde vem realizando diversos treinamentos para as 

áreas multidisciplinares, incluindo: Enfermagem, 

Médicos, Recepção, Segurança, Manobrista, Higiene 

e limpeza, entre outras.  

Dentre os principais benefícios realizados por esse 

processo de capacitação e aprimoramento 

profissional temos o trabalho padronizado com foco 

na segurança do paciente, bem como o seguimento 

das rotinas e protocolos Institucionais, trazendo a 

melhor experiência possível ao nosso beneficiário.   

O objetivo é manter os colaboradores em constante processo de atualização e capacitação 

profissional. Por isso, a Educação Continuada tem essa missão de aprimorar, cada vez mais, o 

conhecimento e a experiência dos profissionais no que diz respeito ao atendimento de excelência 

voltado aos nossos pacientes, seja na parte administrativa ou assistencial.   

 

LANÇAMENTOS DE PRODUTOS (COMERCIAL) 
Atualmente, estamos reformulando alguns produtos para a inclusão dos seguintes serviços 

adicionais: 

- PRODUTO  CONFORTO E CONFORTO PLUS: Central de Referência em Saúde (CRS), Orientação 

Médica por Telefone (OMT), Emergência Médico Domiciliar (EMD), Equipe Multidisciplinar 

(Assistência Psicológica, Nutricional e Preparador Físico), Teleconsulta, Programa de Benefícios em 

Medicamentos e Smart Fit (primeira mensalidade grátis). 

- PRODUTO BEM-ESTAR 40+: Central de Referência em Saúde (CRS), Orientação Médica por 

Telefone (OMT), Emergência Médico Domiciliar (EMD), Equipe Multidisciplinar (Assistência 



 

 

Psicológica, Nutricional e Preparador Físico), Teleconsulta, Programa de Benefícios em 

Medicamentos e Smart Fit (primeira mensalidade grátis). 

- PRODUTO ESSENCIAL: Orientação Médica Por Telefone (OMT), Teleconsulta, Programa de 

Benefícios em Medicamentos e Smart Fit (primeira mensalidade grátis). 

  
COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO 

A Comissão de Padronização de Materiais e Medicamentos discutiu sobre os resultados obtidos 

nas principais ações realizadas, bem como sobre o status das ações em andamento. Ao todo,  

foram 11 ações analisadas e implementadas, resultando na qualidade assistencial e segurança dos 

nossos pacientes. 

Atualmente, estamos analisando seis novas alternativas de padronização, seguindo critérios 

técnicos adotados pela Comissão. 

 

HOSPITAL DE CUSTO  

Essa ferramenta tem o objetivo de atuar, de 

forma dinâmica, sobre a utilização da 

estrutura hospitalar, além de comparar a 

evolução das movimentações de maneira 

cumulativa, médias mensais e sazonais, atuar 

nos potenciais problemas e identificar a 

necessidade de planos de ação. 

A meta do Hospital de Custo 2021 é manter a 

média de consumo de materiais e 

medicamentos definidos pela Alta Direção. 

Este ano, as médias dos custos foram 

estimadas com o impacto das altas dos insumos e criticidades dos pacientes. 

A performance do resultado médio (assertividade) no mês de junho foi de 60%, mantendo-se a 

alta demanda de insumos do período da Covid-19. Eliminando somente a interferência da inflação 

dos insumos, a assertividade seria de 62%. 

 

FORECAST 

Foi apresentado aos gestores da Instituição o Forecast de janeiro a maio de 2021, tendo o 

resultado operacional abaixo do previsto, uma vez que ainda sofremos com os impactos dos 

números da COVID-19. Por isso, os setores com maior descolamento do orçado para o período 

apresentaram plano de ação para diminuir esses impactos e melhorar o resultado. 

Em julho, iniciamos o Planejamento Orçamentário para 2022, onde todos os gestores estimam e 

provisionam a receita e a despesa para o ano seguinte. 

 

 



 

 

Premiações e Homenagens 
 

100 MAIS INFLUENTES DA SAÚDE DA DÉCADA 

No dia 01 de julho, o Grupo Mídia realizou a cerimônia de premiação dos 

“100 Mais Influentes da Saúde da Década”, destinado aos executivos da 

área health que se destacaram pelos serviços de saúde oferecidos nos 

últimos 10 anos.  

Na ocasião, como Presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão Saúde, fui 

eleito um dos 100 Mais Influentes da Década, pelos relevantes serviços 

proporcionados no campo assistencial no decorrer dos últimos anos.  

Como patrocinador master, o São Cristóvão Saúde realizou a 

transmissão do vídeo Institucional, além da distribuição de material 

impresso e brinde premium personalizado a todos os convidados. 

Agradeço ao Grupo Mídia e a todos que acreditam em nós. Esse 

reconhecimento demonstra que estamos no caminho certo, oferecendo 

serviços de excelência e infraestrutura de ponta.  

 

HOMENAGENS E PREMIAÇÕES EM DIVERSOS SEGMENTOS  

Em 2021, devido ao excelente serviço na área da 

saúde, de forma humanizada e acolhedora aos 

beneficiários e comunidade em geral, como 

Presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão Saúde, 

fui contemplado por organizações de amplos 

setores do mercado, por meio de premiações, 

certificações e homenagens, recebendo destaque:  

- Embaixador (SAHE): No início do ano, fui eleito 

Embaixador do estado de São Paulo na SAHE - 

South America Health Education 2021. No maior evento de educação executiva da América Latina, 

fui credenciado pelo Grupo Mídia recebendo o título pela atuação de excelência no ramo da saúde 

e pelos serviços prestados no âmbito health.  

- Homenagem do RCSP: O Rotary Club de São Paulo Vila Carrão prestou uma homenagem pela 

parceria no patrocínio dos 30 anos de história do distrito, através do seu presidente, Samuel 

Barbosa Paixão. 

- Homenagem na Stock Car: O piloto profissional da Stock Car, Guga Lima, cujo apoiador é o São 

Cristóvão Saúde, prestou uma homenagem por consolidar essa importante parceria na 

modalidade esportiva, inserindo meu nome na parte frontal do carro, em forma de agradecimento 

durante a 2ª etapa da corrida de Stock Car, realizada no Autódromo de Interlagos.  



 

 

- Salva de Prata: Por meio do Grupo Jornal da Mooca, a Câmara Municipal de São Paulo realizará 

um evento no qual nomeia o Grupo São Cristóvão Saúde com a “Salva de Prata”, sendo a maior 

honraria dada a empresas, no caso, pelos mais de 100 anos de serviços relevantes da Instituição 

prestados à comunidade, além da “Medalha Anchieta”, considerada a maior outorga da Câmara 

Municipal para executivos e empresários. A congratulação será oferecida pela Vereadora Rute 

Costa, vice-presidente da Câmara.  

- Comendador: Fui contemplado com o título de Comendador - Ordem da Estrela e Cruz de Honra 

ao Mérito Rural, pelo Grão-Mestre, Antonio José Mendes Teixeira, e pelo Chanceler, Marcelo 

Antonio Teixeira, para usufruir dos privilégios decorrentes da alta investidura deferida e pela 

gratidão de todos os brasileiros.  

Todas as premiações estão concentradas no Memorial São Cristóvão, que também conta com o 

acervo físico, digital e interativo da Instituição.    

 

Projetos e Obras 
 

Em busca de melhorias contínuas nas 

estruturas física, tecnológica e hoteleira, 

demonstramos, com total transparência, 

nossa evolução dentro do mercado da saúde, 

trazendo sempre o que há de melhor no 

segmento para atender beneficiários e 

público em geral, através de ambientes 

confortáveis, equipamentos modernos e 

atendimento de excelência. 

Neste ano, inúmeras ações marcaram as 

fases de execução, desenvolvimento e projetos futuros que envolvem o serviço assistencial de 

ponta. Somente no segundo semestre de 2021, mais de 35 obras estão sendo implementadas, 

além das etapas que darão início em breve e teremos, até dezembro deste ano, a inauguração de 

amplas estruturas que compõem o São Cristóvão Saúde, incluindo reforma, reconstrução, criação 

e mudança de layout/ comunicação visual.  

Dentre os principais, estão: Empório Português Arte Nata; expansão das Unidades III e IV do 

Centro Ambulatorial Américo Ventura; reforma e ampliação da Unidade de Apoio Respiratório 

(UAR), Unidade de Apoio ao Pronto-Socorro (UAPS) e Hospital Dia; revitalização da Fachada do 

CAAV I e Complexo Hospitalar; reforma e expansão dos setores Farmácia (tubo pneumático), 

Refeitório, Almoxarifado e Rouparia; criação de mais um espaço destinado ao centro de imagens 

digitais em parceria com o CDB, trazendo mais salas de tomografia, ultrassom e a introdução da 

Ressonância Magnética; reforma do 3º e 4º subsolo do Pronto-Socorro Geral; inauguração do 

novo layout da Unidade I do Centro Ambulatorial (trazendo Clínica de Vacinação, Centro de 



 

 

Mastologia e área Comercial para venda do Plano de Saúde); construção de novos leitos no 

subsolo do complexo hospitalar; reforma de apartamentos do 3º andar; ampliação dos leitos da 

maternidade (sala de parto humanizado); mudança de layout da lanchonete situada no Berçário, 

entre outras. 

Além de todas as obras em andamento, temos diversos projetos em análise e estudos 

consolidados, dentre eles a construção de um local exclusivo para a Central Fone, novo 

empreendimento destinado a Unidade II do Centro de Atenção Integral a Saúde, ampliação dos 

Centros Ambulatoriais e a construção de um Hospital Infantil. Ou seja, tudo para oferecer o que 

existe de melhor na esfera health aos nossos pacientes, buscando sempre a melhoria contínua dos 

processos institucionais e atendimento sumo.  

 

 

Valdir Pereira Ventura 

Presidente/ CEO  

Grupo São Cristóvão Saúde 

 


