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Se tem uma coisa que é constante aqui, no São Cristóvão Saúde, é a nossa busca por 
melhorias para que possamos cuidar cada vez melhor de você. Por isso, investimos 
constantemente em novos equipamentos e tecnologias que auxiliam a nossa equipe 
no diagnóstico precoce de enfermidades, proporcionando mais qualidade de vida.  

É por isso que também investimos na educação, seja para informar aos nossos 
beneficiários e à comunidade sobre como cuidar melhor da saúde ou para formar novos 
profissionais que estarão cuidando de você em nossas unidades. A matéria de capa 
desta edição traz tudo sobre a inauguração do Instituto de Ensino e Pesquisa - IEP 
Dona Cica que, além de manter parte da sede administrativa do Grupo, vai sediar nossos 
cursos de residência médica, inclusive com palestras voltadas à comunidade em geral. 

Tudo isso em prol de uma vida com mais movimento. E por falar nisso, aqui você também 
verá todos os atletas e as modalidades esportivas que são patrocinadas pelo São Cristóvão 
Saúde. Nas nossas redes sociais, estamos sempre divulgando as datas das competições 
para que você possa torcer com a gente. Afinal, nada melhor do que o esporte para colocar 
as nossas vidas em movimento. 
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palavra do

Presidente
Nesses novos tempos que estamos vivendo, 
intensificados pela chegada da pandemia que 
assolou o mundo, o Grupo São Cristóvão Saúde 
vem experimentando mudanças profundas nas 
relações humanas, sociais e assistenciais frente aos 
desafios impostos.

Presidente/CEO eng. Valdir Pereira Ventura

São grandiosas transformações no 
conceito de assistências à saúde 
com foco não apenas na prevenção, 
reabilitação e cura de doenças, mas 
muito fortemente na promoção à saúde 
e no desenvolvimento de novas terapias. 

Caminhando para os 110 anos de 
existência, o Grupo São Cristóvão Saúde 
vem reforçando o compromisso de 
implantar novos projetos e programas 
que beneficiam o ser humano, a saúde e 
o meio ambiente. Apesar do momento 
difícil que o mundo atravessa, enxergamos 
sempre inúmeras oportunidades. É 
possível observar nas páginas seguintes 
o quanto ampliamos a capacidade e a 
qualidade dos serviços oferecidos aos 
beneficiários do São Cristóvão Saúde, 
investindo sempre de maneira contínua na 
transformação da cultura organizacional, 
na expansão das instalações institucionais, 
no investimento e uso da tecnologia de 
informação, na aquisição de equipamentos 
de última geração para procedimentos 
médicos e na profissionalização e 
capacitação dos nossos colaboradores. 

Trabalhamos sempre pensando na 
continuidade e renovação de nossas 
energias para atender ao nosso público 
com o máximo de excelência, e nossas 
certificações de qualidade traduzem esse 
gratificante esforço. Nosso valor essencial é 
a vida e nossa maior preocupação é o bem-
estar dos associados e seus familiares.
Com mais de 155 mil beneficiários, nosso 
plano de saúde conta com modernas 
e adequadas instalações, além da 
extensa rede credenciada por diversos 
municípios do Estado de São Paulo. 

A filantropia, missão e identidade da 
Instituição, contribui de forma cada vez mais 
crescente para a melhoria da qualidade e 

Já fizemos muito,  
mas quanto mais evoluímos, 
mais temos a consciência de 
que temos muito a realizar.

08

do acesso à saúde pública, seja em projetos 
de apoio ao Sistema Único de Saúde (SUS), 
oferta de expertise em diversos campos de 
conhecimento e da atenção à saúde ou nos 
programas filantrópicos em parceria com 
diversos municípios do Estado de São Paulo. 
 
Esse resultado é fruto de nosso 
desenvolvimento profissional e 
aprimoramento dos serviços assistencial e 
administrativo, aliado ao comprometimento, 
iniciativa, criatividade e velocidade nas 
ações, nossos grandes pilares institucionais.
Nossa gestão trabalhará sempre com 
probidade e transparência, pautada em 
valores como o respeito à vida, ética, 
inovação, eficiência, trabalho em equipe e 
responsabilidade social.

Gostaria de agradecer a todos os 
profissionais, parceiros e lideranças que 
têm nos ajudado nessa trajetória tão 
especial quanto exitosa.



Visando promover mais conforto aos beneficiários, colaboradores e à comunidade em 
geral, o Grupo São Cristóvão Saúde realizou, no dia 5 de maio, mais uma importante 
inauguração: o Instituto de Ensino e Pesquisa Maria Patrocínia Pereira Ventura - IEP Dona 
Cica. Localizado na Rua Terenas, no Alto da Mooca, o IEP possui quatro pavimentos e 
moderna cobertura, construído em uma área de 2.500 m2.

O subsolo do edifício contempla parte da sede administrativa do Grupo, composto 
pelas áreas de Central de Regulação, Contas Médicas, Credenciamento  e 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). Já o pavimento térreo 
comporta a recepção social, balcões com desenho contemporâneo - por meio 
de linhas fluidas e geometria apurada - pé direito com 16 metros de altura, além 
de todo layout inovador e arquitetônico, sala de aula e área de coffee break. 
 
O ambiente também traz o Memorial São Cristóvão com acervo físico, digital e interativo, 
contendo a história da Instituição, as certificações e as premiações conquistadas ao longo 
do centenário. O local é munido de mesa touch, totem e videowall para exibição de cursos 
e palestras do IEP. Já o amplo auditório, totalmente high tech e com capacidade para 
120 pessoas, traz técnicas de acústica e luminotécnica exclusivas, fatores que, juntamente 

São Cristóvão Saúde inaugura Instituto  
de Ensino e Pesquisa – IEP Dona Cica

IEP Dona Cica

Com instalações de primeira linha e equipamentos de ponta, o Instituto contempla 
parte da sede administrativa do Grupo, além de contar com espaço de estudos  

e auditório para cursos e palestras voltados à comunidade em geral
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com a arquitetura, resultam em um espaço 
moderno, aconchegante e funcional para 
realização de eventos, cursos e palestras, 
tanto voltados para profissionais da saúde 
e colaboradores como para beneficiários e 
comunidade em geral.

Totalmente destinado ao Instituto de 
Ensino e Pesquisa e Educação Continuada, 
o andar superior dispõe de salas com 
sistema de agendamento de aula vinculado 
ao calendário de cursos e palestras do 
São Cristóvão Saúde, bem como o sistema 
de videoconferência para realização de 
Ensino a Distância (EAD), possibilitando a 
flexibilização no método de ensino, além 
do sensor de presença que aciona:  ar-
condicionado, iluminação, persianas e 
sistema de som e vídeo. Nas duas principais 
salas de estudo foram instalados monitores 
interativos touch, permitindo o uso de 
tela para anotações e observações pelo 
professor que ministrará seu conteúdo.

Outra novidade tecnológica diz 
respeito à simulação realística clínica e 
comportamental, voltada aos treinamentos 
dos profissionais da saúde, garantindo o 
aprimoramento assistencial, através de 
manequins de alta fidelidade, importados 
diretamente da Noruega, que reproduzem 
sons pulmonares, cardíacos, abdominais, 
bem como o movimento dos olhos, 
pulsos palpáveis nos quatro membros, 
possibilidade de punção venosa, infusões 
de medicamentos e passagens de cateteres 
diversos, podendo ser utilizados para todos 
os tipos de simulações.

O terceiro andar do IEP abriga o corpo 
diretivo do Grupo. A sala da presidência e de 
reuniões são integradas e automatizadas, 
com controle de iluminação, persianas, 
áudio e vídeo, incluindo sensor de 
presença. O espaço também usufrui de 

três conjuntos de videowall controlados 
via tablet para monitoramento e 
gerenciamento de toda a Instituição, em 
real time. Já a cobertura do edifício Dona 
Cica traz um espaço de convivência amplo 
e exclusivo, no qual é possível acolher os 
convidados e realizar eventos específicos. 
 
De acordo com o Presidente/CEO do Grupo 
São Cristóvão Saúde, eng. Valdir Pereira 
Ventura, as instalações do IEP são de 
primeira linha e possuem equipamentos de 
ponta, com diversos recursos tecnológicos 
para atender todos os públicos que 
contemplam essa Unidade de Negócio.

IEP Dona Cica

Auditório do IEP Dona Cica



“Temos muito orgulho em inaugurar esse grandioso Instituto de Ensino e 

Pesquisa. Com espaços e materiais totalmente inovadores, o IEP veio para 

agregar, ainda mais, as atualizações executadas no São Cristóvão Saúde 

no que diz respeito ao atendimento voltado aos nossos beneficiários, 

colaboradores, profissionais assistenciais e público em geral”. E completa: 

“Os arquitetos desempenharam um trabalho de excelência, com 

tecnologias de vanguarda e diversas novidades de mercado. O edifício 

conta com recursos que vão desde automação até efeitos e equipamentos 

de iluminação. Em suma, a palavra-chave do projeto é inovação, saindo do 

convencional em múltiplos aspectos.”

Todo o edifício é composto por iluminação 
inovadora e linear através de painéis 
retroiluminados, painéis de iluminação de 
telas de polímero tensionadas e biombos 
compostos de painéis resinados usinados 
suspensos. No quesito automação, a 
iluminação é dimerizável (regulariza a 
intensidade de luz do ambiente), além de 
sistema touch screen, sensor de presença, 
som de altíssima qualidade e sistema para 
videoconferência. 

Assim como em outros projetos realizados 
pelo São Cristóvão Saúde, a questão da 
sustentabilidade também está presente 
no IEP, através do sistema de captação 
de água pluvial, no qual a água coletada é 
armazenada em um reservatório de 50 mil 
litros, passando pelo processo de cloração 
e análise bacteriológica para reabastecer 
as caixas de descarga da edificação. Já o 
ar-condicionado conta com sistema de 
climatização composto por uma central de 
água gelada com oito módulos no formato 
chiller, garantindo menor consumo de 

energia elétrica por se tratar de um sistema 
modular que opera conforme a carga 
térmica do edifício, e o gás refrigerante 
utilizado é o R410a, que não agride a 
camada de ozônio.

O Instituto de Ensino e Pesquisa – IEP 
Dona Cica é uma homenagem feita, 
exclusivamente, à sra. Maria Patrocínia 
Pereira Ventura - esposa do Administrador 
Geral da Instituição, Américo Ventura, 
e mãe do Presidente/CEO do Grupo, 
eng. Valdir Pereira Ventura; e da Diretora 
de Responsabilidade Social, Verenice 
Prudencio, que sempre acreditou no poder 
do conhecimento e da educação como 
fonte de sabedoria e crescimento pessoal. 

“Trata-se de um projeto muito especial 
para mim, sendo em homenagem à 
minha mãe que, na época, mesmo sem 
condições financeiras e tendo que ajudar 
nas despesas de casa, estudava de 
manhã e trabalhava no período da tarde, 
concluindo o ensino primário e sendo 
homenageada pelo grupo escolar, porém 
precisou interromper seus estudos para 
ajudar no sustento de casa. Por isso, ela 
é e sempre será uma fonte de inspiração 
para todos nós”, finaliza Ventura. 

O evento de inauguração foi destinado 
à imprensa e diretoria e contou com os 
discursos do Presidente/CEO, eng. Valdir 
Pereira Ventura; do diretor do IEP, prof. 
Dr. Fernando Schuh; da coordenadora do 
Instituto de Ensino e Pesquisa, Adriana 
Bacchin; e da arquiteta da Instituição, Cibeli 
Bagnato.

Após o cerimonial foi realizado um tour pelas 
instalações do IEP e realizada a entrega de 
press kit exclusivo aos convidados.
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Instituto de Ensino e Pesquisa Maria 
Patrocínia Pereira Ventura – IEP Dona 
Cica (Grupo São Cristóvão Saúde) 

Endereço: Rua Terenas, 182  
– Alto da Mooca

Telefone: 11 2029.7617

Serviço

Memorial do IEP Dona Cica

Inauguração do IEP Dona Cica

CEO/Presidente no Memorial do IEP Dona Cica



Campanha “São Cristóvão  
Saúde vai até você”

Você conhece  
o sistema Drive-
thru de Vacinação 
do Grupo São 
Cristóvão Saúde?

Saúde e prevenção

Pensando na segurança de nossos 
pacientes com idade acima de 14 anos e 
de todos considerados grupos de risco 
(comorbidades, dificuldades de locomoção, 
entre outros), durante a pandemia, o Grupo 
São Cristóvão Saúde passou a disponibilizar 
o “Drive-thru de Vacinação”.

O serviço é válido para todas as vacinas 
do Calendário Nacional de Vacinação, 
não incluindo a imunização contra a 
Covid-19. A ação é realizada somente 
com agendamento prévio na Unidade II 
do Centro Ambulatorial Américo Ventura. 

“Na comodidade de seus carros, nossos 
pacientes ficam mais seguros e podem 
ser vacinados e se proteger contra todas 
as demais doenças que não deixaram de 
existir durante a pandemia. Humanização 
e cuidado, essas são as nossas estratégias 
em tempos de Covid-19”, afirma o 
Presidente/CEO do Grupo São Cristóvão 
Saúde, Engº Valdir Pereira Ventura. 

Para mais informações sobre o calendário 
de vacinação, agendamentos, valores ou 
outras dúvidas, entre em contato através 
do telefone.

O serviço inclui todas as vacinas 
do Calendário Nacional de Vacinação, 
exceto a da Covid-19
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Pensando sempre na saúde e qualidade de 
vida da comunidade em geral, a Instituição 
inova em seu atendimento e inicia a 
Campanha “São Cristóvão Saúde Vai Até 
Você”, levando o serviço de vacinação 
a condomínios, colégios e empresas, 
trazendo mais conforto, segurança, rapidez 
e praticidade. 

Essa prática assistencial tem o objetivo de 
abranger grupos de pessoas como idosos, 
portadores de necessidades especiais ou 
que, por motivos específicos, não possuem 
a disponibilidade ou não conseguem se 
locomover até uma clínica de vacinação ou 
unidade de saúde para receber a vacina. A 
ação traz diversos benefícios, uma vez que 
aumenta o índice de vacinação no público 
em geral, ocasionando, consequentemente, 
a redução de doenças e epidemias. 

A campanha deu início em maio, em um 
condomínio situado no bairro da Mooca, 
sendo aplicada a vacina quadrivalente 
contra Influenza (Gripe) nos moradores 
do local, além de outros condomínios 
na região e colégio particular, localizado 
no Belenzinho.  O serviço é realizado por 
equipe multidisciplinar e profissionais 
especializados em vacina, incluindo a 
presença de uma infectologista, sendo a 
responsável técnica para acompanhamento 
da ação. Lembrando que a dose aplicada 
pelo São Cristóvão Saúde neste serviço não 
contempla a vacina contra a Covid-19.  

Avenida Paes de Barros,  
635 - Mooca. 

Telefones: 11 4305.2052, 11 2029.7444 
e 11 2029.7445

CAAV II – Centro Ambulatorial 
Américo Ventura (Pediatria)

Instituição inova e agora leva serviço  
de vacinação a condomínios, colégios  
e empresas

De acordo com o Presidente/CEO, eng.
Valdir Pereira Ventura, a Instituição tem 
o propósito de levar expertise e padrões 
de qualidade já utilizados nas clínicas de 
vacinação. “Iniciamos esse trabalho devido 
ao avanço dos diversos serviços ofertados 
em domicílio, além de promover mais 
segurança aos beneficiários e à comunidade 
pela situação de pandemia. Para isso, 
contamos com equipamento especializado 
de refrigeração e soluções necessárias 
para manter a qualidade no processo de 
armazenando das vacinas.

 Nosso intuito é dar continuidade nessa ação, 
oferecendo atendimento de excelência para 
outros ambientes fora das nossas unidades 
assistenciais como escolas, condomínios e 
empresas parceiras”. 

Para saber mais informações sobre a 
Campanha “São Cristóvão Saúde vai até 
você”, entre em contato com a equipe 
Comercial do Hospital e Maternidade 
São Cristóvão, através dos telefones: 11 
2029.7614/7356 ou e-mail comercial@
saocristovao.com.br.
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Vacinação drive-thru

Campanha “São Cristóvão Saúde vai até você”



Visando conscientizar sobre a importância 
de manter as mãos sempre limpas e 
higienizadas para prevenir infecções e a 
disseminação de micro-organismos que 
causam diversas patologias, o São Cristóvão 
Saúde, na semana de 3 a 7 de maio, realizou 
a Campanha de Higienização das Mãos.

A ação, coordenada pela Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), 
veio de encontro com o Dia Mundial de 
Higienização das Mãos, celebrado em 5 
de maio. Na oportunidade, a Instituição 
destinou a campanha, especialmente, aos 
profissionais da saúde, a fim de enfatizar a 
forma correta de higienizar as mãos, com o 
objetivo de manter a saúde e proteção dos 
pacientes internados nas instalações do 
Hospital e Maternidade São Cristóvão.

O Grupo aproveitou a ocasião para 
homenagear, de forma motivacional, os 
profissionais da linha de frente através 
de montagens de fotos das equipes 
multidisciplinares, composta pelas áreas de 
Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 
Nutrição, Psicologia e Higiene e Limpeza, 
com fotos dos grupos de trabalho inseridos 
em molduras padronizadas da campanha 
com a mensagem “Nós apoiamos a 
campanha que salva vidas. Higienize suas 
mãos”. Os cartazes foram impressos e 

Higienização das Mãos é tema importante  
e vira campanha no São Cristóvão Saúde

Lavar as mãos constantemente é a principal forma  
de prevenção contra diversas doenças
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A Educação Continuada do Instituto 
de Ensino e Pesquisa Maria Patrocínia 
Pereira Ventura - IEP Dona Cica, do Grupo 
São Cristóvão Saúde, realiza diversos 
tipos de treinamentos para as equipes 
multidisciplinares da Instituição. Dentre 
eles existe o projeto “Eu salvo vidas”, sendo 
criado com o propósito de treinar e capacitar 
nossos colaboradores administrativos 
e operacionais (não assistenciais) para 
atendimento básico de primeiros socorros 
a vítimas de desmaio, convulsão, engasgo 
e parada cardiorrespiratória. “O São 
Cristóvão Saúde tem investido em diversos 
equipamentos, estrutura e profissionais de 
excelência, a fim de oferecer treinamento 
aos nossos colaboradores da área 
administrativa e equipe assistencial diversa, 
buscando atender, cada vez melhor, nossos 
pacientes”, afirma o Presidente/CEO eng. 
Valdir Pereira Ventura.

Esses treinamentos visam padronizar o 
atendimento e garantir suporte básico 
de vida até que a equipe assistencial 
especializada chegue ao local e possa dar 
continuidade ao atendimento. Esse projeto 
já foi aplicado aos colaboradores do 
Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS), 
Unidades do Centro Ambulatorial Américo 
Ventura (CAAV), além da criação de um 
cronograma mensal específico para cada 
área, onde se faz necessária e fundamental 
a participação de todos. De acordo com 
o diretor do IEP Dona Cica, Dr. Fernando 
Schuh, “a iniciativa dos treinamentos tem 

entregues pela CCIH, além do formato 
digital divulgado na intranet.

As redes sociais do São Cristóvão Saúde 
também foram canais expressivos para 
divulgar a campanha, abordando todos os 
públicos sobre como manter a higienização 
adequada das mãos, principalmente com 
o cenário enfrentado mundialmente, por 
conta da proliferação do novo coronavírus. 

O post explicou que higienizar as mãos, 
mais do que um ato de cuidado, é um ato de 
amor com todos. Por isso, devemos sempre 
respeitar o passo a passo da higienização 
das mãos, lavando-as ao chegar em casa ou 
no trabalho, antes das refeições e depois de 
utilizar o banheiro, esfregando, inclusive, os 
pulsos e entre os dedos, além do uso de 
álcool em gel sempre que possível.

“Entendemos que é o momento de 
intensificar os cuidados e redobrar as 
informações e incentivos para essa ação 
que pode salvar vidas. Por isso, lembre-
se: mãos limpas, paciente seguro!”, reforça 
o infectologista do Grupo São  Cristóvão 
Saúde, Dr. Jorge Garcia Paez.

Salve vidas. Higienize suas mãos!

Primeiros socorros: a importância  
do treinamento que salva vidas

Colaboradores administrativos  
recebem capacitação para atendimento 
básico de primeiros socorros

como objetivo central garantir um ambiente 
seguro de trabalho, no qual fazem parte 
colaboradores da Instituição, beneficiários 
do Plano de Saúde e público em geral, 
uma vez que o aprendizado pode e deve 
ser utilizado em diversos locais e situações 
do cotidiano”. Os treinamentos são 
conduzidos pelas enfermeiras Vânia Souza 
e Danielle Goto que, com uma linguagem 
fácil e didática assertiva, têm conduzido as 
turmas com excelência e ótimos resultados.

“É um prazer enorme realizar os treinamentos 
de forma institucional e em um ambiente 
fantástico como o IEP Dona CICA, onde 
simples gestos podem garantir a sobrevida 
de um beneficiário, de um colega e até nossa 
própria vida, pensando que se um de nós 
passarmos mal temos a certeza que seremos 
socorridos a tempo e com qualidade. O time 
de Educação Continuada foi muito bem 
acolhido pelos colaboradores que receberam 
o treinamento e temos certeza que é apenas 
o primeiro de muitos. Friso que, além de ser 
um treinamento institucional, trata-se de 
uma ação social com foco na preservação da 
vida. Por isso, desejo muito sucesso a esse 
importante projeto”, declara a enfermeira 
da Educação Continuada do São Cristóvão 
Saúde, Vânia Souza.

Treinamento de primeiros socorros



Utilizando técnicas e aparelhos de última 
geração para garantir melhor atendimento 
e qualidade de vida aos beneficiários, 
o Grupo São Cristóvão Saúde faz a 
introdução do laser em pacientes da 
Fisioterapia, Estomaterapia, Enfermagem e 
Fonoaudiologia. O objetivo principal é atuar 
na cicatrização de feridas, além de alívio da 
dor e de processos inflamatórios. 

De acordo com  a coordenadora 
Assistencial do São Cristóvão Saúde, 
Marcela Belchior, a prática é um recurso 
da fototerapia que vem sendo utilizada no 
segmento assistencial por produzir diversos 
benefícios ao paciente. “A radiação do laser 
é constituída por ondas eletromagnéticas 
e sua emissão possui grande concentração 
de energia, possibilitando alterações 
físicas e biológicas. Por isso, a  laserterapia 
pode reduzir, também, a dor de lesões e 
patologias, como artrose ou edema pós-
operatório“.

No Grupo São Cristóvão Saúde, essa 
tecnologia é utilizada desde o mês de 

Tratamento  
a laser em pacientes 
da Fisioterapia,  
Estomaterapia,  
Enfermagem  
e Fonoaudiologia

Tecnologia e infraestrutura

Tecnologia ajuda na cicatrização de feridas, 
no alívio de dor e inflamações
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“Para a aplicação do laser, o paciente deve 
estar com a pele limpa e sem cremes. 
Porém, é importante lembrar que a ação 
dessa técnica depende muito da situação 
de cada paciente e a mesma pode ser 
dificultada devido a presença de suor e 
pelos em excesso”, relata a coordenadora 
Assistencial.

março, por meio de equipe especializada 
atuando, principalmente, em pacientes 
com feridas abertas e fissuras mamárias. 
A aplicação é feita através do aparelho 
Therapy Xt, que possui onda vermelha e 
infravermelha.
  
Os efeitos terapêuticos dessa técnica 
são muitos, uma vez que tem ação anti-
inflamatória, analgésica, ação fibrinolítica e 
auxilia na cicatrização de diferentes tecidos. 
Ele também é indicado para pacientes em 
diversas situações, como: pessoas com 
lesões musculares, articulares e nervosas 
periféricas, artrite, furunculoses, herpes 
zoster, alopécia, mucosite, flacidez da pele, 
estrias, rugas de expressão, pós-operatório 
de cirurgias plásticas, quelóides, alívio 
da dor e estimulação de cicatrização de 
feridas abertas. A contraindicação é para 
pacientes que se submeteram a tratamento 
com esteroides, disfunções tireoideanas, 
gestantes ou paciente com marca-passos, 
pele com tatuagens e micropigmentação 
ou neoplasia na região a ser irradiada.

De acordo com o CEO/Presidente do Grupo São Cristóvão Saúde, eng. 

Valdir Pereira Ventura, “o laser é mais um de nossos muitos investimentos 

em tecnologia. Estamos em busca de melhores procedimentos que 

minimizem as dores e tragam maior conforto e segurança a todos os 

pacientes. Queremos que nossa Instituição seja lembrada como um lugar 

que promove saúde e bem-estar. Esta é a nossa visão de futuro.”

Tratamento a laser

Tratamento a laser



Emissão de boletos, agendamento on-line, carteirinha digital, medicamentos, entre outros 
atendimentos essenciais. O App São Cristóvão Saúde, além de trazer todas essas funções, 
insere em sua gama de serviços mais dois recursos: Check-in e Rede Credenciada.

As novas ações, lançadas no mês de maio, trazem mais facilidade ao beneficiário. Na primeira 
função, o usuário poderá efetuar o check-in em todas as unidades ambulatoriais do Grupo, 
realizando a confirmação de suas consultas diretamente via app, sem a necessidade de se 
deslocar até a recepção, evitando filas e otimizando o tempo do beneficiário São Cristóvão. 
Já no recurso Rede Credenciada, o paciente pode acessar toda a rede externa de serviços 
oferecida pelo São Cristóvão Saúde, incluindo exames, consultas, laboratórios, clínicas e 
hospitais. 

“A nossa ferramenta digital está sempre em processo de inovação e atualização tecnológica. 
Por isso, temos o compromisso de manter a manutenção contínua do nosso app, trazendo 
mais agilidade e comodidade aos beneficiários. Estamos trabalhando fortemente para que 
outras funcionalidades sejam implantadas o mais breve possível, oferecendo mais serviços 
on-line aos pacientes”, declara o Presidente/CEO do São Cristóvão Saúde, eng. Valdir 
Pereira Ventura.

App São Cristóvão Saúde  
traz novas funcionalidades

Agora você também pode realizar o check-in das suas consultas  
pelo app e ter acesso a toda rede credenciada
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Vale lembrar que, além do Check-in e Rede Credenciada, o App São Cristóvão Saúde 
também oferece os seguintes recursos:

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 Online: direciona 
o beneficiário para o sistema de 
agendamento. Com um simples 
cadastro, o paciente pode marcar 
suas consultas de forma on-line

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 
de 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. 
Disponível, gratuitamente, para sistemas 
Android e IOS.

Tela inicial do app



Muito se fala em tecnologias no âmbito health que oferecem mais produtividade 
e segurança no controle de medicamentos direcionados ao paciente. Por isso, 
tendo essa preocupação em trazer o que há de melhor aos beneficiários do 
Grupo, o São Cristóvão Saúde adquiriu dispensários eletrônicos de última 
geração, auxiliando na logística da Farmácia Hospitalar. 

Os equipamentos da SisnacMed, empresa especializada em soluções em 
saúde, são totalmente integrados com o sistema de gestão assistencial no 
que diz respeito à prescrição eletrônica, possibilitando a dispensação de 
medicamentos e materiais hospitalares, com total segurança e rastreabilidade 
nos setores.

A utilização desses dispensários tem objetivos centrais, uma vez que 
representa a melhoria na qualidade do atendimento clínico ao paciente, sendo 
executado de maneira mais ágil e confiável, além de proporcionar informações 
em tempo real, eficiência nos processos e oferecer dados de gerenciamento 
a nível econômico e financeiro através da redução de estoques, espaço e 
diminuição dos custos de operação em geral.

Implantação de Dispensário Eletrônico  
na Farmácia Hospitalar
Nova tecnologia auxilia na distribuição dos  

medicamentos e materiais hospitalares
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De acordo com o Presidente/CEO do 
Grupo São Cristóvão Saúde, eng. Valdir 
Pereira Ventura, a tecnologia traz benefícios 
que impactam na melhoria do cuidado 
assistencial, bem como na otimização 
de fluxos das equipes de Farmácia e 
Enfermagem, tornando a gestão ainda mais 
eficaz. “Estamos em constante processo 
de atualização tecnológica dos nossos 
equipamentos hospitalares. Proporcionar 
essa vasta modernização nos setores 
extremamente primordiais para o nosso 
paciente é muito gratificante. Em breve, os 
dispensários eletrônicos serão introduzidos 
nas demais áreas da Instituição”. 

O equipamento de alta qualidade foi 
adquirido pelo São Cristóvão Saúde 
no segundo trimestre deste ano. Na 
oportunidade, uma torre do dispensário 
de medicamento unitário (SupplyPoint) 
foi implantada no Centro Ambulatorial 
Américo Ventura VIII – Unidade Santana. 
Já no Centro Cirúrgico e Centro Obstétrico 
do Hospital e Maternidade São Cristóvão, 
as implantações estão previstas ainda para 
este ano, contando com dois SupplyPoint 
para medicamentos e oito unidades da linha 
Medlocke Duplo (dispensário de materiais 
médicos e medicamentos). 

Dispensário eletrônico Dispensário eletrônico

Dispensário eletrônico



Tecnologia e infraestrutura

A metodologia é uma das técnicas mais 
promissoras para avaliar a oxigenação do 
cérebro dos bebês, em real time. Quando 
realizada a monitorização contínua de 
função cerebral pode-se diagnosticar 
alterações agudas mais rapidamente, 
prevenindo sequelas futuras, além de 
prognosticar a qualidade de vida dos 
recém-nascidos, com precisão de mais de 
90%, conforme estudos publicados sobre 
a NIRS. De acordo com a Dra. Ludmila 
Simões, “essa tecnologia é fundamental 
para a conduta à beira-leito dos pacientes 
de alto risco, ajudando a manusear o fluxo 
sanguíneo de maneira geral. Juntamente 
com a metodologia vídeo-aEEG, contribui 
para os cuidados com os nossos recém-
nascidos, promovendo um tratamento mais 
assertivo aos bebês de alto risco e, assim, 
prevenir sequelas neurológicas, além de 
auxiliar no tratamento de diversos distúrbios 
alterados decorrentes do fluxo sanguíneo 
inadequado em algumas patologias”. 

NIRS: mais uma 
metodologia 
implantada com foco 
na qualidade de vida 
dos recém-nascidos

Tecnologia possibilita mensurar  
o fluxo sanguíneo em determinados 
órgãos dos bebês

A NIRS também evita e atenua diversos 
malefícios, como lesões cerebrais 
permanentes (paralisia cerebral, por 
exemplo), com graus variados de gravidade, 
através de ação mais ágil e assertiva da 
equipe de terapia intensiva, com o uso 
regular da espectroscopia infravermelha. 

Oferecer e promover a saúde, através 
de assistência qualificada e tecnologia 
de ponta aos pequenos pacientes. Essa 
é a premissa central do nosso berçário. 
Por isso, o Grupo São Cristóvão Saúde 
implantou, através da vice-diretora Clínica 
da Instituição e responsável pelo Berçário, 
Dra. Ludmila de Freitas Ventura Simões 
e, em parceria com a PBSF – Protecting 
Brains & Saving Futures, a NIRS - Near 
Infrared Spectroscopy, que significa 
Especteroscopia Infravermelho Proximal, 
sendo uma metodologia utilizada em 
recém-nascidos, na qual através de feixes 
de luz infravermelho é possível mensurar, 
indiretamente, o fluxo sanguíneo em 
determinado local ou órgão, principalmente 
no cérebro.

Essa técnica é indicada para todos os bebês 
considerados gravemente enfermos e, 
principalmente, com doenças que alteram o 
sistema cardiovascular e o fluxo sanguíneo 
de modo geral. As principais indicações 
para uso da NIRS envolvem prematuros 
extremos, crianças com doenças cardíacas 
congênitas, recém-nascidos com asfixia ao 
nascimento, crianças internadas com sepse 
grave, entre outras patologias. O intuito é 
complementar o conceito de UTI Neonatal 
Neurológica, já implantado no Hospital e 

Maternidade São Cristóvão, aumentando a 
velocidade diagnóstica e a assertividade de 
tratamento em crianças de alto risco para 
lesão cerebral nos Estados Unidos e em 
alguns países da Europa. No Brasil, poucos 
hospitais utilizam essa metodologia, sendo 
o Grupo São Cristóvão uma instituição 
de saúde diferenciada em implantar esse 
procedimento de ponta nos pequenos 
pacientes, a fim de promover mais qualidade 
de vida e prevenir problemas futuros.
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Telemedicina no CAIS: os primeiros programas 
via teleconsulta do Grupo São Cristóvão Saúde

Elas são uma ótima alternativa para continuar se cuidando,  
sem precisar sair de casa, respeitando o isolamento social

Um dos aspectos mais relevantes na 
área da saúde é o vínculo estabelecido 
entre profissional e paciente. O contato 
físico, as observações e a escuta atenta 
em consultas e avaliações sempre 
foram práticas de extrema importância. 
Entretanto, a telemedicina trouxe a 
possibilidade de encurtar distâncias 
permitindo o acesso à medicina de 
qualidade e aos profissionais de referência, 
especialmente neste momento tão ímpar e 
dramático que é a pandemia pela Covid-19.  

A telemedicina, ou consulta a distância, 
surgiu em Israel na década de 1950, e 
desde então progrediu muito, sobretudo 
pelo avanço da tecnologia e dos meios 
de comunicação. No Brasil, o modelo 

começou a se intensificar em meados 
de 2020 como uma das estratégias de 
manutenção do distanciamento social.  

No Grupo São Cristóvão Saúde, o projeto 
está em viabilidade desde novembro de 
2020, já estabelecendo novas formas de 
cuidado aos beneficiários. Por meio de 
agendamento, nosso beneficiário recebe 
um link de acesso via SMS, e a partir daí 
pode se consultar com um dos especialistas. 
Caso apresente alguma dificuldade para 
operacionalizar o sistema, uma área de 
BackOffice ou retaguarda estará sempre 
a postos para orientar e direcionar o 
beneficiário ou seu acompanhante no 
momento da consulta.

Hoje, a Telemedicina do Grupo São 
Cristóvão Saúde disponibiliza atendimento 
na especialidade de Clínica Geral vinculada 
ao Programa Serviço de Medicina 
Integral (SMI), assim como consultas 
para o Programa de Monitoramento 
de Pacientes Especiais (MOPE).  

De acordo com a Diretora do Centro de 
Atenção Integral à Saúde (CAIS), Paulete 
N. F. Ventura. “Em 2021, ampliaremos 
sobremaneira os atendimentos do SMI 
e do MOPE, atingiremos os já existentes 
programas preventivos e de promoção e 
reabilitação à saúde e expandiremos os 
atendimentos remotos para os pacientes 
do nosso Programa Idoso Bem Cuidado 
(IBC), Atenção Primária à Saúde (APS) e 
para as avaliações com as especialidades 
de Psicologia, Nutrição e Fonoaudiologia. A 
teleconsulta tem seu emprego limitado em 
atividades terapêuticas de especialidades 
como a Fisioterapia, Terapia Ocupacional e 
outras, mas no que for possível e seguro, 
estruturamos à perfeição o programa 
de atendimento a distância”, finaliza.  

Os estudos de ampliação do serviço, além 
de virem ao encontro da nova ordem 
mundial que é a grave crise sanitária que 
vivemos, também expressa os esforços 
do Grupo São Cristóvão Saúde na 
modernização e busca por novos recursos 
de atendimento médico prestado com a 
já reconhecida excelência em qualidade. 
 
“Queremos que nossos beneficiários 
fiquem seguros na pandemia, sem qualquer 
prejuízo no acesso à assistência médica 
durante esse período. A telemedicina 
é um avanço para a área da saúde, 
pois ela permite o monitoramento dos 
pacientes, acesso seguro às informações 
e estreitamento de caminhos em meio a 
um mundo que vive com pressa. Nossos 

esforços visam sempre trazer o que há 
de melhor para os pacientes, por meio de 
processos seguros e humanizados”, afirma 
o Presidente/CEO do Grupo São Cristóvão 
Saúde, eng. Valdir Pereira Ventura. 
 
O programa de Telemedicina está disponível 
para pacientes dos programas: Serviço de 
Medicina Integral (SMI), especialidade de 
Clínica Geral, Monitoramento de Pacientes 
Especiais (MOPE) e Atenção Primária à 
Saúde (APS).

Informações para agendamentos e 
outras dúvidas sobre atendimentos 
via Telemedicina no Centro de 
Atenção Integral à Saúde (CAIS) 
pelos telefones: 

Serviço de Medicina Integral (SMI) 
11 2029.7805 / 11 2029.7698 /  
11 2029.7360

Monitoramento de Pacientes 
Especiais (MOPE)
11 2029.7386 / 11 2029.7387
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Hotel Recanto São Cristóvão: uma ótima  
opção em Campos do Jordão

O hotel é ideal para um final de semana em família

Uma área com mais de 11,5 alqueires, com 
ar puro e muito verde. Situado na Serra 
da Mantiqueira, em Campos do Jordão, o 
Hotel Recanto São Cristóvão é cercado 
de montanhas, lagos, jardins, trilhas, 
muita natureza e conta com mais de 50 
apartamentos aconchegantes, diversas 
opções de lazer e diversão.

Os apartamentos oferecem condições 
variadas de acomodações, com opções 
de hospedagem conjugadas para até sete 
pessoas, todas com varanda privativa, 
decoração colonial, TV de led, aquecedor, 
telefone, cama queen size e de solteiro, e 
toalete com aquecimento central. Para o 
conforto dos hóspedes, o hotel também 
disponibiliza uma minicozinha nos andares, 
com micro-ondas e frigobar. Além disso, o 
Recanto São Cristóvão oferece a casa da 
fazenda para quem deseja levar seu pet 
de estimação, com seis suítes, tvs de led, 
frigobar, micro-ondas, aquecedores e sala 
de estar.

A área de lazer possui opções para todas 
as idades. Sua estrutura contempla 
piscinas climatizadas adulto e infantil, 
sauna seca, passeio a cavalo, trilhas de 
bike com diferentes níveis – que vão desde 
o mais simples até o mais radical, quadra 
de tênis, cancha de bocha, playground, 
brinquedoteca, casa na árvore, sala de 
carteado, salão de jogos (tênis de mesa, 
sinuca, jogos eletrônicos, pebolim), sala 
de estar com lareira, sala de tv, sala de 
massagem, sala de convenções para até 

100 pessoas, amplo salão de festas e muito 
mais. 

E o que falar da gastronomia? Nosso bar e 
restaurante servem pratos preparados com 
produtos orgânicos da própria horta, além 
de um delicioso café da manhã colonial. 

Venha conhecer a estrutura de conforto e 
lazer do nosso hotel, que oferece desconto 
de 20% aos beneficiários dos planos de 
saúde São Cristóvão. 

O Hotel Recanto São Cristóvão fica a 800 
metros do Portal da cidade de Campos do 
Jordão e a 50 metros do Centro de Lazer 
Tarundu. 

As reservas podem ser feitas através do 
e-mail reservas@recantosaocristovao.
com.br e pelos telefones: 12 3662.2888 / 11 
2029.7615 / 12 3662.2889 / 11 2029.7215 / 
12 99246.8736 (WhatsApp) / 11 98934.1316 
(WhatsApp).

HOTEL RECANTO SÃO CRISTÓVÃO

Rodovia Floriano Rodrigues 
Pinheiro, KM 45 - Campos do 
Jordão – SP 

Site: recantosaocristovao.com.br

Instagram: 
@hotelsaocristovaocampos 

Facebook: Hotel São Cristóvão - 
Campos do Jordão
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Tecnologia a favor do beneficiário
Recurso visa otimizar tempo na chegada aos ambulatórios do Grupo

Você já ouviu falar no Check-in de Consultas 
Ambulatoriais do São Cristóvão Saúde? 
Implantado recentemente, trata-se de 
mais uma inovação tecnológica voltada 
para conforto e agilidade no atendimento 
ao beneficiário dos planos de saúde do 
São Cristóvão. O mecanismo permite 
a confirmação da consulta agendada 
diretamente pelo aplicativo do Grupo.

Todo o processo de concepção, integrações, 
análises de negócios e desenvolvimento 
de regras foi elaborado pela equipe de 
Tecnologia da Informação interna. Já 
a front-end (interface) foi criada pela 
empresa Medicinia, também responsável 
por produzir o aplicativo corporativo. 

“A novidade, também disponível em nosso 
app, traz mais uma facilidade aos pacientes, 
não sendo mais necessária a confirmação 
de presença nas recepções e totens. Esse 
método auxilia na redução de filas e agiliza 
o tempo de atendimento ambulatorial. 
Dessa forma, após fazer o check-in via 
aplicativo, nosso paciente será chamado 
e encaminhado diretamente para sala do 
médico especialista”, destaca o Presidente/
CEO do Grupo São Cristóvão Saúde, eng. 
Valdir Pereira Ventura.

Para realizar o check-in de consultas 
ambulatoriais, basta ter em seu celular 
o App São Cristóvão Saúde disponível 
gratuitamente nas versões android e 
iOS, manter a geolocalização ativada e 
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Como funciona?

permanecer dentro de uma das unidades 
ambulatoriais do Grupo antes do horário da 
consulta médica.

O beneficiário agenda o atendimento médico 
desejado por um dos canais disponíveis 
(aplicativo, telefone, presencialmente ou 
Agendamento Online). No dia da consulta, o 
paciente acessa o App São Cristóvão Saúde 
na funcionalidade “Meus Agendamentos”, 
ativa a localização e clica em “check-
in”. O atendimento será confirmado e o 
beneficiário receberá os dados da consulta, 
como local, nome do médico, especialidade, 
horário, entre outros.

 “O check-in para consultas ambulatoriais é 
uma funcionalidade de altíssima tecnologia 
que permite ao nosso beneficiário otimizar 
o atendimento, dispensando a utilização 
das recepções para confirmar a consulta 
agendada. Dessa forma, há um ganho 
substancial de tempo, acolhimento, 
qualidade e transparência”, afirma o 
coordenador de Inteligência Artificial do 
Grupo São Cristóvão Saúde, Luiz Megda, que 
completa: “Nossa Instituição é inovadora, 
pois não há no mercado de saúde nenhuma 
solução com igual entrega”.

Para que a confirmação de consultas seja 
efetiva é importante lembrar que o usuário 
mantenha sempre o aplicativo atualizado, 
além de chegar com antecedência nas 
consultas, uma vez que o recurso não 
permite realizar o check-in após o horário 
agendado, e manter a segurança de seus 
dados, não compartilhando ou fornecendo 
informações pessoais do aplicativo a 
terceiros.  Além desse benefício, o App 
São Cristóvão Saúde também traz diversas 
funcionalidades, como: Carteirinha Digital, 
Boleto, Meus Agendamentos, Agendamento 
Online, Histórico de Atendimentos, 
Medicamentos, Alergias, Resultados 
Laboratoriais, Comunicados, Unidades e 
Fale Conosco.

Aponte a câmera do seu celular  
para um dos QR Code e baixe o aplicativo 
oficial do Grupo São Cristóvão Saúde.

Google Play Apple Store



Visando manter o nível de excelência no atendimento, bem como ampliar a oferta de 
produtos e serviços ao mercado, a Instituição anuncia a chegada de novos executivos para 
compor o time de profissionais do São Cristóvão Saúde

São Cristóvão Saúde contrata  
executivos renomados para sua equipe

Áreas contempladas abrangem Plano de Saúde/Comercial,  
Administrativo, Tecnologia da Informação e Assistencial
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Ronaldo Pontes Martins é o novo Diretor Comercial do Plano de 
Saúde São Cristóvão, com vasta experiência como executivo no 
setor de saúde, seguro de saúde e gestão comercial. Conduziu 
projetos de destaque no que tange a inserção de novos produtos, 
ampliação de carteira e fidelização de clientes, construindo sua 
carreira em grandes instituições do âmbito health, como Amil, 
Grupo NotreDame Intermédica e Medial Saúde. A missão do novo 
diretor é implementar as diretrizes e estratégias comerciais nas 
áreas sob sua responsabilidade, a fim de consolidar a expansão 
de nosso mercado em regiões predefinidas em conformidade 
com o planejamento estratégico.

Para a Diretoria Médica do Plano de Saúde, Dr. Douglas Kendi 
Arashiro veio na função de Diretor Médico de Operações. Dr. 
Douglas é médico formado pela Escola Paulista de Medicina, com 
MBA em Economia e Gestão de Saúde e Auditoria Médica. Possui 
mais de 20 anos de experiência na área da saúde e, na Instituição, 
é o responsável pelos setores de Rede Credenciada, Regulação 
de Saúde, Auditoria e Contas Médicas, cujo foco é promover 
e realizar ações conjuntas que promovam a sustentabilidade 
técnica e econômico-financeira do São Cristóvão Saúde.

Na área de Desenvolvimento de Produtos, a Instituição 
contratou a Gerente Vanessa de Carvalho Arruda do Amaral. 
A profissional, com doutorado em Saúde Pública, mestrado 
em Gestão em Negócios da Saúde e MBA em Gestão de 
Planos de Saúde, atuou em grandes empresas do ramo, como 
UnitedHealth Group, Qualicorp e Vivest. Sua responsabilidade 
é pesquisar, criar e lançar novos produtos, gerir o portfólio de 
produtos, envolvendo acompanhamento e análise de resultados, 
ações táticas, desenvolvimento de materiais de suporte e 
monitoramento de mercado, visando fortalecimento de imagem 
da marca, aumento de share e lucratividade.

No que diz respeito à parte assistencial, o médico especialista Dr. 
José Carlos Ferrari Júnior, assumiu a Diretoria Médica Hospitalar 
do Grupo São Cristóvão Saúde. Dr. Ferrari é cirurgião oncológico 
e geral e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Oncológica, com pós-graduação em cirurgia minimamente 
invasiva. Além de exercer a função de Diretor Médico do São 
Cristóvão Saúde, também é coordenador (gestor) da Cirurgia 
Geral e atua no tratamento cirúrgico dos casos oncológicos do 
HMSC. Sua responsabilidade como Diretor Médico Hospitalar 
é garantir assistência e acolhimento, através de rounds diários 
multidisciplinares, além de otimizar o fluxo cirúrgico e manter a 
segurança do nosso paciente.

Em Tecnologia da Informação, o Grupo contratou Patricia Hatae 
como Gerente de TI. A executiva possui extensa experiência de 
mercado e know-how técnico atuando ao longo de sua trajetória 
em diversas instituições voltadas à saúde, como Hospital Geral 
de Pedreiras, Hospital Nipo-Brasileiro, Hospital Santa Catarina, 
Grupo Oncoclínicas e Ameplan Saúde. Sua função é produzir 
informações através dos ERPs e sistemas implantados, conduzir 
projetos com métodos ágeis e nas práticas DevOps para 
automação dos fluxos de trabalho.

“O São Cristóvão Saúde fica muito feliz em comunicar a contratação desses profissionais 
de alta performance e com expertise em suas áreas de atuação. Nosso objetivo é crescer 
de maneira constante para atender cada vez mais e melhor nossos colaboradores, 
beneficiários e prospects, tendo como líderes executivos extremamente qualificados. 
Parabenizo os novos profissionais da Instituição e desejo a cada um sucesso nessa nova 
jornada”, finaliza o Presidente/CEO do Grupo, eng. Valdir Pereira Ventura.



O Grupo São Cristóvão Saúde adquiriu 
uma nova tecnologia clínica, trazendo uma 
solução que faz a diferença no dia a dia no 
atendimento dos pequenos pacientes: o 
visualizador de veia.

O modelo VeinViewer – 3.0 é adequado para 
ambiente hospitalar, além de ultraportátil, 
leve e confiável, é sugerido para maior 
flexibilidade dentro dos leitos, gerando 
celeridade e garantia na realização do 
procedimento.  No Hospital e Maternidade 
São Cristóvão, o aparelho foi destinado 
para a Unidade de Terapia Intensiva 
Infantil, localizada no andar Pediátrico do 

VeinViewer: tecnologia em prol  
dos serviços assistenciais

VeinViewer

Tecnologia evita possíveis complicações de punção inadequada,  
oferecendo mais segurança às crianças

34

IEP Dona Cica 
realiza primeiro 
treinamento com 
manequins de alta 
fidelidade

Treinamento de simulação  
realística traz para a prática  
todo o exercício técnico, de  
habilidades e raciocínio clínico que  
o profissional de saúde deve ter

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

“Demos o primeiro passo para uma trajetória 
incrível que será traçada pelo Grupo São 
Cristóvão Saúde. 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. É um privilégio enorme dos 
colaboradores terem tamanha tecnologia 
para utilização em prol do ensino, 
aprendizagem e desenvolvimento”, afirma 
a coordenadora da Educação Continuada, 
Adriana Bacchin Pelissari.

Na ocasião, a equipe envolvida conseguiu 
simular, de forma fidedigna, dois 
cenários clínicos que podem ocorrer nos 

Treinamentocomplexo assistencial. “A aquisição do 
VeinViewer foi pensada, especialmente, 
para nossos pequenos guerreiros, trazendo 
mais rapidez e assertividade na realização 
da punção venosa, por meio da equipe 
de Enfermagem. Com visualização antes, 
durante e após o procedimento, essa 
tecnologia evita possíveis complicações 
de punção inadequada, oferecendo assim, 
mais segurança às crianças”, afirma o 
Presidente/CEO do Grupo, eng. Valdir 
Pereira Ventura.

O visualizador de veia foi desenvolvimento 
para garantir o 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.

Com imagem HD (ultra definição) e DF2 
(Digital Full Field), o VeinViewer apresenta 
imagem simultânea e tecnologia AVIN TM 
(navegação ativa por imagem vascular), 
que possibilita a visualização de sangue 
(hematoma, infiltração e extravasamento) 
até 15mm de profundidade e veias 
relevantes até 10mm de profundidade. 
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.

atendimentos da Instituição, sendo Sepse 
e TEP (Tromboembolismo Pulmonar). O 
treinamento foi de extrema relevância 
para o grupo de enfermeiros trainees, 
pois tiveram a oportunidade de aprender 
na prática e de maneira realística os 
procedimentos necessários, condutas e 
exercitar o raciocínio clínico para casos de 
Sepse e TEP.

Conforme explica o diretor do IEP Dona 
Cica, Dr. Fernando Schuh, 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, trazidos 
diretamente da Noruega e têm a capacidade 
de reproduzir 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”, afirma o Presidente/CEO do 
Grupo São Cristóvão Saúde, eng. Valdir 
Pereira Ventura.



Com foco na segurança e no cuidado com 
o paciente e, vivenciando um momento 
pandêmico enfrentado mundialmente, 
o Grupo São Cristóvão Saúde sempre 
pensando em manter a prestação de 
serviços assistenciais com excelência, 
investiu - desde o início de 2021 - em diversos 
equipamentos médico-hospitalares, de 
acordo com a Engenharia Clínica da 
Instituição, a fim de proporcionar mais 
saúde e qualidade de vida aos beneficiários, 
além de trazer completa inovação no seu 
parque tecnológico.

Os equipamentos são:

Investimento: novas tecnologias  
de ponta em equipamentos  

médico-hospitalares
São Cristóvão saúde investe para atender mais e melhor

Monitor Multiparâmetro Adulto: foram 
47 unidades adquiridas do monitor de 
pacientes que oferece total desempenho, 
sendo flexível para diversas áreas 
assistenciais. Os monitores foram 
destinados ao Pronto-socorro Adulto, 
UTIs e Centro Cirúrgico. Os benefícios 
incluem as opções de relatórios de alarmes 
para melhor gerenciamento e cuidado 
instantâneo em casos de arritmia, pressão 
arterial alta/baixa e desprendimento da 
derivação de eletrocardiograma.

Monitor Multiparâmetro Infantil: os 
16 aparelhos designados para a ala de 
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Pediatria (Pronto-socorro, internação e UTI) 
possuem, além de todas as funcionalidades 
do módulo adulto, acessórios específicos 
para pacientes infantis e neonatais. O 
objetivo é auxiliar na demanda cotidiana 
dos pacientes pediátricos.

Central de Monitoramento: essa tecnologia 
possibilita maior flexibilidade e segurança 
para a equipe assistencial, já que possui 
o controle dos pacientes para um 
acompanhamento mais preciso, trazendo 
os relatórios simultaneamente, além de 
integrar os monitores multiparâmetros. As 
quatro centrais de monitoramento foram 
instaladas nas UTIs (adulto e infantil) e 
Centro Cirúrgico. Essa tecnologia permite 
ao time de Enfermagem e corpo clínico 
a visualização de todos os leitos em uma 
única tela no posto assistencial, com 
gestão dos alarmes e ajustes de todos os 
parâmetros dessa tela.

Módulo de Capnografia: essa inovação 
auxilia na análise de gases (CO2) dos 
pacientes internados, ajudando tanto no 
suporte clínico quanto assistencial. Os 
quatro módulos foram direcionados para as 
UTIs. 

Ventilador Pulmonar: foram adquiridos 
19 ventiladores pulmonares, que possuem 
sistema de ventilação acionado por turbina 
incorporada, com tempo de resposta 
rápido e entrega contínua de alto fluxo 
de oxigênio, além de ampla variedade de 
modos de ventilação. Eles atendem aos 
processos assistenciais voltados a pacientes 
com Covid-19, bem como a pacientes que 
necessitam de equipamentos para ajudar 
no sistema respiratório.

Ventilador Pulmonar Não Invasivo: possui 
ventilação invasiva e não invasiva para 
variedade de pacientes não dependentes. 
Os cinco modelos adquiridos são 
apropriados para crianças pequenas 
(acima de 13 kg) e adultos com patologias, 
como doença neuromuscular, síndrome de 
hipoventilação por obesidade e doença 
pulmonar obstrutiva crônica, sendo usado 
na Fisioterapia Interna do São Cristóvão 
Saúde. Os Ventiladores Não Invasivos são 
para pacientes com Covid-19 que não se 
encontram em estado grave.

Ventilador Pulmonar de Transporte 
Modelo Oxymag: ele auxilia no transporte 
de pacientes intra-hospitalar e extra-
hospitalar que necessitam de ventilação, 
já que possui bateria com autonomia de 
até seis horas, garantindo mais segurança 
na mobilização dos pacientes do Pronto-
socorro Infantil, não sendo necessária a 
retirada de equipamentos que auxiliam nas 
questões respiratórias.



Colaboradores ganham novos  
treinamentos através do IEP

Nova sede concentra os treinamentos realizados pela Educação Continuada

O setor de Educação Continuada do 
Grupo São Cristóvão Saúde vem realizando 
diversos treinamentos para toda a equipe 
multidisciplinar composta pela Instituição.
O processo de capacitação profissional 
dos colaboradores, realizado na nova sede 
do Instituto de Ensino e Pesquisa Maria 
Patrocínia Pereira Ventura - IEP Dona Cica, 
inaugurada em maio deste ano, contempla 
diversas áreas, tanto assistencial quanto 
administrativa, incluindo: enfermagem, 
médicos, recepção, segurança, manobrista, 
higiene e limpeza, entre outras.

De acordo com a coordenadora da 
Educação Continuada, Adriana Bacchin 
Pelissari, os treinamentos são promovidos 
usando diversas formas e metodologias 
de ensino e aprendizado, sendo 
presencial, semipresencial ou EAD, além 
de treinamentos híbridos para o público 
interno do São Cristóvão Saúde e on-line 
para os colaboradores e público externo, 
como o programa “Sextas ao vivo”, criado 
em outubro de 2020 pelo time de Educação 
Continuada, com o intuito de promover 
aulas on-line todas as sextas-feiras, de forma 
totalmente gratuita pela plataforma Zoom, 
trazendo temas diferenciados e com foco 
na equipe multidisciplinar. Essa iniciativa já 
atingiu mais de mil alunos desde o início do 
projeto e vem crescendo mensalmente.
Os treinamentos são realizados pelo time 
de Educação Continuada, composto pelas 
profissionais: enfermeira Adriana Bacchin 
Pelissari (coordenadora de Educação 
Continuada), enfermeira Vânia da 

Ventilador Pulmonar de Transporte 
Modelo Oxylog: trata-se de um ventilador 
de transporte e emergência, ciclado no 
tempo (transição da fase inspiratória para 
a expiratória), com controle de volume e 
pressão para pacientes que necessitam 
de ventilação mecânica controlada ou 
assistida. Os três ventiladores foram 
destinados a UTIs e Centro Cirúrgico, 
ajudando no processo de intubação correta 
e desempenho de ventilação constante.

Ventilador Pulmonar de Alta Frequência: o 
modelo 3100A é destinado, exclusivamente, 
para ajudar na ventilação e tratamento 
de insuficiências respiratórias graves e 
barotrauma em pacientes neonatais e 
pediátricos. As condições específicas 
do paciente tratadas pelo aparelho são 
diversas, como: insucesso na ventilação 
convencional, síndrome do desconforto 
respiratório (SDR), insuficiência respiratória 
causada por enfisema intersticial pulmonar 
ou síndrome de escape de ar. O Ventilador 
Pulmonar de Alta Frequência foi destinado 
à Fisioterapia Interna da Instituição.

Laser Terapêutico: os dois aparelhos 
sem fio foram adquiridos para a área de 
Fisioterapia Interna, cujo objetivo principal 
é atuar na cicatrização de feridas, além de 
alívio da dor e de processos inflamatórios.

Monitor de Sinais Vitais: o modelo 
Carescape V100 é um monitor “2 em 1”, 
utilizado tanto para verificações rápidas 
quanto para monitorização contínua, 
trazendo agilidade no processo de triagem 
dos pacientes com aferição dos parâmetros 
de saturação de oxigênio, temperatura 
e pressão arterial, além do carro de 
transporte que possibilita mais agilidade na 
mobilização do equipamento dentro dos 
leitos. A Instituição investiu em 24 unidades, 
distribuídas nos andares de Internação, 

UAR - Unidade de Apoio Respiratório e 
Maternidade.

Foco Cirúrgico: a iluminação certa no 
ato cirúrgico é essencial para o sucesso 
do procedimento. Pensando nisso, o São 
Cristóvão Saúde incorporou dois novos 
focos para a estrutura cirúrgica. A tecnologia 
LED de iluminação cirúrgica fornece luz fria 
com cores naturais e contraste rico por 
milhares de horas de operação, trazendo 
mais segurança aos nossos beneficiários.
De acordo com o Presidente/CEO do Grupo 
São Cristóvão Saúde, eng. Valdir Pereira 
Ventura, os investimentos tecnológicos 
foram executados para atender os 
públicos adulto e infantil, suprindo a alta 
demanda assistencial, tanto de pacientes 
com Covid-19 como os que necessitam 
de outros cuidados especiais. “O cenário 
apresentado em nosso território nacional 
é, de fato, preocupante. 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. Apesar do 
panorama atual, nossas atualizações no 
segmento health não param, tudo para 
atender cada vez mais e melhor, cumprindo 
sempre com nossa missão Institucional”.

Conceição Augusto de Souza, enf. Danielle 
Cristina dos Santos Goto, farmacêuticas 
Myrian Kazumi Sano e Jaqueline Spadari, 
todas analistas de educação continuada 
com ampla experiência no mercado e 
habilitadas para treinamentos teóricos, 
práticos, BLS, ACLS, simulações realísticas 
e treinamento de habilidades.

Com a chegada da coordenadora da 
Educação Continuada, Adriana Bacchin 
Pelissari, foi criado um painel de indicadores 
específico do setor, a fim de compreender 
quais os treinamentos gerados para atender 
a demanda institucional, cujos dados 
começaram a ser mensurados, divulgados 
e utilizados para análise crítica, metas e 
planos de ação. O painel de bordo também 
direcionou no aumento da produtividade 
com o incremento de treinamentos nas 
Unidades do Centro Ambulatorial Américo 
Ventura (CAAVs) e Centro de Atenção 
Integral à Saúde (CAIS). “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”, 
afirma Adriana Bacchin Pelissari.

No que diz respeito aos manequins 
importados recentemente da Noruega, o 
primeiro treinamento com o simulador de 
alta fidelidade aconteceu em junho, cujo 
público-alvo é composto por médicos 

38



40

No dia 26 de abril, o infectologista do Grupo São Cristóvão Saúde, Dr. Jorge Garcia Paez, 
participou do programa “Acontece Agora”, da emissora RIT TV - Rede Internacional de 
Televisão. A entrevista foi realizada via plataforma Zoom, tendo como foco a pandemia 
e o processo de reinfecção pelo novo coronavírus que, atualmente, já matou mais de três 
milhões de pessoas em todo o mundo.

De acordo com pesquisa realizada na Inglaterra, pacientes que já foram contaminados com 
a Covid-19 têm 84% menos chances de se reinfectarem em um período de sete meses. 
Porém, conforme nosso infectologista, a doença é muito recente e não há estudos de 
longo prazo sobre a capacidade de imunização protetora após a vacinação ou a infecção 
primária. “Essa porcentagem trata-se de uma proteção relativa, tendo em vista que existem 
altas chances de reinfecção, à medida que os anticorpos no nosso organismo diminuem. 
Podemos, dessa forma, falar em uma proteção efetiva de três meses”.

No Brasil, após a segunda onda, houve um aumento significativo no número de reinfecções 
principalmente em jovens e profissionais da saúde, ou seja, pessoas que mais estão 
expostas a cargas virais altas. Atualmente, já foram detectadas diversas cepas do vírus, 
passando por uma mutação constante e facilitando a proliferação da doença. De acordo 
com o profissional, o país - após a situação catastrófica da doença no mês de março - 
está saindo de um pico elevado de transmissão, porém ainda estamos em um patamar 
considerado alto, com média diária de óbitos acima de duas mil. O infectologista do Grupo 
São Cristóvão Saúde ressalta que a liberação das quarentenas e o isolamento acontecem 

Reinfecção pelo novo coronavírus:  
infectologista do São Cristóvão Saúde  

divulga informações sobre o tema

Dr. Jorge

Dr. Jorge Garcia Paez divulgou dados de uma pesquisa realizada na Inglaterra

de diversas especialidades, equipe de 
Enfermagem e grupo  multidisciplinar. Os 
manequins, situados na sala de simulação 
realística clínica e comportamental do IEP, 
reproduzem sons pulmonares, cardíacos, 
abdominais, bem como o movimento 
dos olhos, pulsos palpáveis nos quatro 
membros, possibilidade de punção venosa, 
infusões de medicamentos e passagens de 
cateteres diversos, podendo ser utilizados 
para todos os tipos de simulações.

Para garantir um treinamento linear e 
homogêneo a toda equipe Institucional, 
a Educação Continuada - com o apoio 
e aprovação da alta direção do Grupo - 
contratou duas profissionais das áreas 
de Enfermagem e Farmácia para compor 
o time. “Nosso objetivo é manter os 
colaboradores dos mais variados setores 
em constante processo de atualização 
e capacitação profissional. Por isso, a 
Educação Continuada do São Cristóvão 
Saúde 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 
pacientes, seja na parte administrativa ou 
assistencial”, declara o Presidente/CEO do 
Grupo, eng. Valdir Pereira Ventura.



Instituição entrega ovos de Páscoa  
a colaboradores e pacientes

Mais do que marcar a data, a ação teve o intuito de trazer um pouco de leveza  
e doçura, em meio ao momento tão difícil que estamos vivendo

Pelo segundo ano consecutivo, a data 
que representa a Páscoa passa por um 
momento complexo e desafiador, uma vez 
que o mundo permanece na constante luta 
contra a Covid-19, enfrentando, dia após 
dia, o inimigo invisível, impossibilitando, 
consequentemente, a celebração junto aos 
entes queridos. 

Pensando em amenizar os efeitos negativos 
causados pela pandemia, bem como 
presentear os profissionais da Instituição, 
o Grupo São Cristóvão Saúde entregou 
mais de 3.600 ovos de Páscoa a todos 
os colaboradores CLTs, além de médicos, 
chefes de plantão, jovens aprendizes, alunos 
do curso de pós-graduação de Fisioterapia, 
conselheiros da Associação de Beneficência 
e Filantropia São Cristóvão e pacientes 
internados no Hospital e Maternidade São 
Cristóvão que, de acordo com o serviço de 
Nutrição, podem consumir o alimento.

Além das categorias mencionadas, os 
ovos também foram distribuídos a todos 
os funcionários CLTs da Santa Casa de 
Francisco Morato, que contaram, também, 
com a presença inusitada do coelhinho. 

“A Páscoa simboliza um tempo de 
renovação. Nesse momento, todos nós 
precisamos de muito amor, apoio, fé 
e esperança. Poder agraciar nossos 
colaboradores e pessoas especiais que 
fazem parte da família São Cristóvão 
é muito gratificante. Desejo que todos 
tenham uma Páscoa abençoada, repleta de 
novos sonhos e recomeços, na esperança 
de que o futuro seja de paz e muita 
saúde”, deseja o Presidente/CEO do Grupo 
São Cristóvão Saúde, eng. Valdir Pereira 
Ventura.

muito rápido e, dessa forma, não é possível 
ter uma queda significativa de transmissão 
de casos, evitando mutações e infecções 
graves. 

Com relação às vacinas disponibilizadas 
contra a Covid-19, Dr. Jorge Paez alerta 
que elas não são 100% efetivas, porém 
diminuem, consideravelmente, as formas 
graves da doença. Ao ser questionado 
sobre a porcentagem “segura” de pessoas 
vacinadas para voltarmos à vida normal, 
o infectologista declara: “Assim como em 
Israel, onde cerca de 70% da população foi 
vacinada e pessoas já podem permanecer 
em ambientes abertos sem máscaras, 
acreditamos que esse número seja 
razoável, mas ainda precisamos de mais 
investigações para termos uma certeza. Por 
isso, todas as medidas de prevenção devem 
permanecer para evitar a proliferação da 
Covid-19, como lavagem das mãos, uso 
de álcool em gel, utilização de máscara 
corretamente, distanciamento social e 
evitar reuniões familiares e ambientes com 
pouca ventilação”.  

O Grupo São Cristóvão Saúde apoia 
os estudos científicos mundialmente 
realizados em combate à Covid-19 
e demonstra total transparência na 
divulgação de suas ações contra o 
novo coronavírus, através da gestão do 
Presidente/CEO do Grupo, eng. Valdir 
Pereira Ventura.
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Homenagens e eventos

No dia 29 de abril, o Grupo São Cristóvão 
Saúde iniciou o Curso de Cálculos para 
Administração de Medicação. Esse projeto 
foi criado com o intuito de desenvolver, 
treinar e capacitar a equipe de Enfermagem 
para a realização de cálculos, a fim de 
administrar as medicações da forma correta 
e segura.

O curso, com carga horária de quatro horas, 
é realizado pelas enfermeiras do setor 
de Educação Continuada do Grupo São 
Cristóvão Saúde, enfermeiras Vania Souza 
e Anna Gonçalves, sendo aberto a todos os 
profissionais da Enfermagem (enfermeiros, 
técnicos, auxiliares e estudantes).

“Implantamos esse curso na Instituição 
visando sempre garantir a segurança 
do paciente, através do seguimento 
das Boas Práticas na Administração de 
Medicamentos. Dessa forma, oferecemos 
ao nosso beneficiário atendimento 
assistencial de excelência, com profissionais 
extremamente capacitados. Essa ação, 
além de atualizar o profissional da área, 

Instituição realiza 
Curso de Cálculos 
para administração
de medicação

O curso treina os profissionais de 
Enfermagem para administrar os 
medicamentos de forma correta e segura

também auxilia na habilidade prática dessa 
medicação, resultando em processos 
seguros e eficazes”, reforça o Presidente/ 
CEO do Grupo São Cristóvão Saúde, eng.
Valdir Pereira Ventura.

São Cristóvão Saúde 
apoia a Cebasp  
com reformas 
estruturais em 
sua sede e ginásio 
esportivo recebe  
o nome de Américo 
Ventura

Homenagem foi feita pela  
entidade assistida pelo Grupo

Um gesto de solidariedade e gratidão. 
Foi assim que a Comunidade Educacional 
de Base Sítio Pinheirinho, localizada na 
zona leste de São Paulo, declarou sobre a 
parceria sólida com o Grupo São Cristóvão 
Saúde que, recentemente, reformou e 
contratou o artista gráfico, Anderson 
Souza de Oliveira, para personalizar o muro 
externo da entidade filantrópica. 

A Cebasp, através do seu corpo diretivo, ficou 
muito lisonjeada pelo apoio da Instituição e, 
em complemento, homenageou o ex-diretor 
e ex-administrador geral da Associação de 
Beneficência e Filantropia São Cristóvão, sr. 
Américo Ventura, e também pai do atual 
Presidente/CEO do Grupo, eng. Valdir 
Pereira Ventura, nomeando, assim, a quadra 
da comunidade de Ginásio de Esportes 
Américo Ventura. “Ter o nome do meu 
saudoso e respeitoso pai no ginásio da 
Cebasp foi, sem dúvida, um tributo muito 
nobre. Sou grato pelos ensinamentos do sr. 
Américo Ventura, que deu início às obras 
sociais, há mais de 40 anos. A todos da 
Cebasp, o meu muito e sincero obrigado”, 
declarou Valdir Ventura. 

A Cebasp é uma comunidade beneficente, 
sem fins lucrativos, com mais de 25 anos 

de existência, sendo parte das instituições 
assistidas pelo Grupo São Cristóvão Saúde 
por meio das obras sociais que, anualmente, 
distribui dezenas de toneladas de alimentos, 
fraldas, produtos de higiene e limpeza aos 
mais carentes. Além da reforma e pintura 
do muro, o São Cristóvão Saúde também 
é o responsável pela confecção das redes 
de proteção (de cobertura e cortinada) da 
sede.

Em contrapartida, considerando o Grupo 
São Cristóvão como empresa parceira, o 
Esporte Clube AJR Voleibol/Cebasp, equipe 
formada por jovens que disputam diversos 
campeonatos dentro desse segmento, 
receberá uniformes de jogo e de treino para 
o time feminino e masculino estampadas 
com a logomarca São Cristóvão Saúde, 
além da rede e postes para instalação na 
quadra. Outra ação feita pelo São Cristóvão 
Saúde inclui a confecção dos uniformes dos 
mais de 100 colaboradores da comunidade.

A diretoria da Cebasp, agradece o Grupo 
São Cristóvão Saúde pela parceria, 
solidariedade e filantropia que, através de 
um planejamento de cooperação e ajuda à 
comunidade, promoveu várias benfeitorias 
nas unidades da Comunidade Educacional 
de Base Sítio Pinheirinho.
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O governo de São Paulo disponibilizou, 
para o início de abril, as doses da 
vacina contra a Covid-19 aos policiais 
do Estado. Por isso, o Grupo São 
Cristóvão Saúde, através da parceria 
sólida junto à Polícia Militar, concedeu 
os insumos necessários para a 
aplicação das doses, incluindo a 
cessão dos profissionais da saúde.

A campanha aconteceu entre os dias 
5 e 12 de abril, aplicando mais de 1.100 
doses da vacina. Entre os insumos 
doados estão caixas descarpack, 
sacos brancos infectantes, luvas de 
procedimento, álcool em gel, aventais 
descartáveis para os vacinadores, 
algodão, além de 1.600 blood stop 

Vacinação no 21º Batalhão da Polícia Militar:  
Grupo São Cristóvão Saúde apoia  

com insumos e profissionais da saúde

Mais de 1.100 doses da vacina foram aplicadas em oito dias de campanha

Vacinação
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(bandagem - minicurativos) e 1.600 
swab (panos umedecidos com álcool).

Foram mobilizadas diversas áreas 
da Instituição, entre elas: Segurança 
do Trabalho, Centro de Atenção 
Integral à Saúde, Marketing, 
Farmácia, Enfermagem, Compras 
e Almoxarifado. Na ocasião, o São 
Cristóvão Saúde foi o responsável pela 
triagem dos profissionais, através dos 
bombeiros da Instituição, verificando 
a possibilidade de tomar a vacina. 
Após essa etapa, os profissionais de 
Enfermagem aplicaram as doses nos 
policiais militares e guardas civis. 

“É com muita satisfação que 
realizamos a doação de insumos, 
bem como a cessão de profissionais 
da saúde para a aplicação da vacina 
contra a Covid-19 nos policiais, que 
tanto merecem nosso respeito e 
admiração. Sabemos quão crítica 
e preocupante está a situação 
pandêmica no país e no mundo, por 
isso, nossa Instituição orgulha-se 
em apoiar e fazer parte dessa ação, 
que visa imunizar esses excelentes 
profissionais de São Paulo”, afirma 
o Presidente/CEO do Grupo São 
Cristóvão Saúde, eng. Valdir Pereira 
Ventura.

Incentivo ao 
esporte: São 
Cristóvão Saúde 
apoia piloto da 
Stock Car e recebe 
homenagem 
durante a corrida

Guga Lima adesivou no carro um 
agradecimento a Valdir Pereira Ventura, 
Presidente/CEO da Instituição

No dia 16 de junho, aconteceu a 2ª etapa 
da corrida de Stock Car, no Autódromo 
de Interlagos, transmitida pela TV Band, 
SporTV2, YouTube e Motorsport.tv. O Grupo 
São Cristóvão Saúde, na oportunidade, 
apoiou o piloto da modalidade, Guga Lima, 
jovem talento que iniciou sua carreira 
na Stock Car em 2015 e que possui vasta 
experiência nacional e internacional, 
disputando, inclusive, campeonatos na 
Europa. Atualmente, Guga integra o 
conjunto de grandes pilotos do Brasil, 
como Felipe Massa, Cacá Bueno, Gabriel 
Casagrande e Rubens Barrichello. 

O apoio contou com a divulgação da 
logomarca São Cristóvão Saúde que 
envelopou todo o carro do profissional, 
bem como o box de corrida. Além disso, 
Guga Lima prestou uma homenagem ao 
Presidente/CEO do Grupo, eng. Valdir 
Pereira Ventura por consolidar essa 

importante parceria, inserindo o nome do 
CEO na parte frontal do carro, em forma 
de agradecimento. “Estamos em mais uma 
categoria, buscando sempre  o incentivo 
ao esporte, ao movimento. Confesso que 
fiquei muito surpreso e lisonjeado pela 
homenagem feita por Guga Lima para nós 
do Grupo São Cristóvão Saúde. Foi, sem 
dúvida, um ato nobre. Nosso objetivo é 
continuar apoiando o esporte, em suas 
diversas modalidades, como sinônimo de 
qualidade de vida”, declara Ventura. 

Nessa data, foram realizadas duas corridas, 
nas quais Guga Lima ficou em 14º e, na 
segunda etapa, não finalizou a corrida 
devido ao envolvimento em incidente que 
o retirou da prova.

Homenagem no carro do Guga Lima



Combate a Dor no Hospital e  
Maternidade São Cristóvão

Através de palestras, equipe multidisciplinar explicou como manejar  
e controlar diversos tipos de dores em quadros distintos

Durante todo o mês de abril, o Grupo São 
Cristóvão Saúde realizou palestras voltadas 
ao Combate a Dor. O projeto foi criado com 
a necessidade substancial em divulgar o 
manejo adequado da dor, seu protocolo de 
realização, além de incluir o processo na 
cultura da Instituição. 

Os temas abordados através da equipe 
multidisciplinar do Hospital e Maternidade 
São Cristóvão foram:  Manejo da Dor no 
Paciente Crônico (Dra. Gabriela Silveira 
– Anestesiologista), Manejo da Dor na 
Neonatologia (Dra. Ludmila F. V. Simões 
– coordenadora dos Serviços Médicos 
da Neonatologia e vice-diretora Clínica), 
Controle da Dor no Pós-operatório (Dr. 
Giulliano Gardenghi – Doutor em Ciência 
pela Faculdade de Medicina da USP e 
consultor técnico do IEP), e Aspectos 
Emocionais da Dor (Susi Andrade - 
Psicóloga).

As palestras fazem parte do Projeto 
Educação Ao Vivo realizado pela Instituição, 
garantido que nossos profissionais tenham 
acesso a diversas atualizações sobre 
conteúdos relevantes na área da saúde. 
“Para esse projeto esperamos o manejo 
adequado ao nosso paciente com dor, 
internado dentro do complexo hospitalar 
do São Cristóvão Saúde, a fim de que sua 
permanência conosco seja livre de danos, 
além de acolhedora e segura”, relata o 
Presidente/CEO do São Cristóvão Saúde, 
eng. Valdir Pereira Ventura.

Além das palestras on-line, o projeto também 
trouxe diversas ações que ocorreram 
de maneira simultânea, com foco no 
gerenciamento da dor, incluindo: vídeo com 
o Grupo Operação de Riso (demonstrando 
de forma lúdica a necessidade do controle 
da dor); palestra no auditório com o 
neurocirurgião Dr. Alexandre; distribuição 
de camisetas com a frase “Eu avalio a 
dor do meu paciente” (para a equipe de 
Enfermagem do hospital); pop up no 
sistema MV com a frase “Já avaliou a dor 
do seu paciente hoje?”; criação de arquivo 
digital com protocolo de dor para equipe 
de Enfermagem; e treinamento institucional 
para equipe multidisciplinar, com foco na 
apresentação, implementação e manejo da 
dor de forma adequada.

Entre os dias 10 e 14 de maio, o Grupo São Cristóvão Saúde 
realizou a comemoração de sua 21ª Semana da Enfermagem. A 
ação serviu para homenagear esses profissionais pelo esforço 
e dedicação contínuos, visando o melhor atendimento aos 
pacientes do Grupo, especialmente nesse último ano, onde o 
mundo viveu e ainda vive um cenário ameaçador no que diz 
respeito à saúde. 

Na oportunidade, a Instituição promoveu almoço e jantar especial 
dedicado a toda equipe de Enfermagem, além de um tributo feito 
aos profissionais da área, com direito a violinistas que estiveram 
em todas as Unidades do Centro Ambulatorial Américo Ventura, 
no Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS) e no Hospital e 
Maternidade. “Não poderíamos deixar de homenagear a equipe 
de Enfermagem que atua no São Cristóvão Saúde. O cuidado 
que eles têm com cada paciente envolve, também, muito carinho 
e atenção, o que torna o processo de recuperação muito mais 
fácil. É graças a esse cuidado especial que nossos beneficiários 
vivem mais e melhor. Muito obrigado!”, declara o Presidente/ 
CEO do Grupo São Cristóvão Saúde, eng. Valdir Pereira Ventura.
Um brinde especial também foi entregue aos profissionais, além 
do QR Code, no qual todos os colaboradores da Instituição 
tiveram a oportunidade de enviar mensagens motivacionais a 
equipe.

21ª Semana da Enfermagem
Evento homenageou profissionais que compõem  

a equipe de Enfermagem da Instituição
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Campanha de Vacinação contra Influenza

Grupo São Cristóvão Saúde realiza 
vacinação gratuita e destinada a idosos 
acima de 60 anos e pacientes crônicos

Entre os dias 11 e 14 de maio, o Grupo São 
Cristóvão Saúde realizou a Campanha Anual 
de Vacinação contra Influenza (Gripe), 
aplicando 1.140 doses.

A ação, em parceria com a UVIS Mooca 
(Unidades de Vigilância em Saúde), foi 
totalmente gratuita e feita de forma 
presencial no estacionamento do Centro 
Ambulatorial Américo Ventura I (CAAV 
I), situado na Rua Américo Ventura, 25 - 
Mooca, das 8h às 12h. Porém, devido ao 
momento de pandemia e, seguindo as 
recomendações da Secretaria de Saúde, 
a campanha deu início à imunização em 
idosos, com idade à partir dos 60 anos, 
abrangendo beneficiários do Plano de 
Saúde São Cristóvão e a toda comunidade.

Nos dias 9 e 11 de junho, a campanha voltou 
a ser realizada no mesmo horário e local, 
tendo como público-alvo pacientes crônicos 
e idosos. Lembrando que a vacina é somente 
para imunização contra o vírus influenza, 
que causa a gripe, não protegendo contra 
o novo coronavírus. Pessoas que foram 
vacinadas contra a Covid-19 só puderam 
receber a vacina contra a Influenza após 14 
dias da dose contra a Covid-19. 

Campanha de Vacinação contra Influenza

Apoio do bem: 
Mooca Unida  
Contra a Fome

Ação arrecadou mais  
de 2,2 toneladas de alimentos

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 “Mooca Unida Contra a 
Fome”. A campanha, que durou de 14 a 31 de 
maio, foi criada com o intuito 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.

O projeto, idealizado pelo Mooca Plaza 
Shopping com o Instituto Devolver, contou 
com o apoio do Grupo São Cristóvão 
Saúde e mais de 15 empresas e parceiros 
da região como Clube Atlético Juventus, 
Lar da Redenção, Legião Mirim, Nova 4E, 
Rotary Club São Paulo – Mooca e Alto 
da Mooca, Associação Comercial de São 
Paulo – Distrital Mooca, entre outros. 
As doações foram realizadas através da 
loja Juventus e Mooca Plaza Shopping, 
além da arrecadação on-line por meio do 
aplicativo do Shopping Mooca, QR Code 
e site do Instituto Devolver. Outra opção 
disponibilizada para a entrega de alimentos 
foi o mega drive-thru solidário, realizado 
de 22 a 25 de maio, no estacionamento do 
shopping.

Grupo São Cristóvão Saúde. 
Todos unidos contra a fome!

“Esse projeto, em parceria com o Mooca 
Plaza Shopping e empresas da região, 
é um ato de muito amor ao próximo. O 
momento crítico vivido pelo agravamento 
da pandemia, trouxe, infelizmente, um 
aumento substancial de pessoas que se 
encontram em situação de vulnerabilidade 
financeira. Por isso, cuidar do outro é mais 
do que um ato de carinho, é uma forma 
de manter a vida de todos em constante 
movimento. Apoiar a ação de combate 
a fome é, sem dúvida, muito prazeroso 
para todos nós. Juntos vamos vencer esse 
cenário assolador”, destaca o Presidente/
CEO do Grupo São Cristóvão Saúde, eng.
Valdir Pereira Ventura.
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Desde o início da pandemia, registrada 
no país em março de 2020, muitas 
pessoas deixaram momentaneamente de 
realizar diversos compromissos, como ir 
ao supermercado e à farmácia, praticar 
atividades que estimulam a saúde física 
e mental e, dentre as mais importantes 
responsabilidades: doar sangue.

Com isso, o cenário atual deu origem a 
uma situação crítica no que diz respeito ao 
estoque de hemocomponentes nos mais 
variados serviços de sangue de São Paulo, 
dificultando o atendimento aos pacientes e 
colocando, em muitos casos, suas vidas em 
risco.

Frente a essa realidade e, 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 - o Grupo São Cristóvão Saúde 
incentiva a doação de sangue. O objetivo 
é elevar o estoque dos hemocomponentes, 
dos mais variados tipos, tendo como foco a 
preservação da vida humana.

“Sabemos que, diariamente, ocorrem 
milhares de acidentes, cirurgias, 
intercorrências e tratamentos patológicos, 
nos quais a transfusão de sangue é de 
extrema necessidade e urgência. Por 
isso, sabemos o quão é importante e vital 

Grupo São Cristóvão Saúde incentiva  
campanha de Doação de Sangue

Objetivo é conscientizar e elevar o estoque de sangue de todos os tipos

aumentarmos o estoque de sangue nos 
postos de coleta. É um ato simples, mas de 
muito amor e que salva a vida de milhares 
de pessoas. Nós, do Grupo São Cristóvão 
Saúde, apoiamos o incentivo à doação 
de sangue e acreditamos que juntos 
conseguiremos reverter essa situação”, 
afirma o Presidente/CEO, eng. Valdir Pereira 
Ventura.

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!

Envolvendo diversas áreas administrativas e assistenciais, a Federação das Santas Casas 
e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo realizou, em junho, a 30ª edição do 
Congresso Fehosp.

Com o tema principal “A esperança nos move e a governança nos guia“, o evento 100% 
on-line contou com mais de 40 palestrantes do setor health em 80 horas de duração e 
abordou assuntos, como: “Ressignificando a gestão da saúde através das experiências 
adquiridas no enfrentamento à pandemia”; “Saúde Mental: como ajudar os profissionais 
da saúde e porque cuidar disso em nossas instituições”; “Gestão de riscos organizacionais 
para a sustentabilidade e diminuição de desperdícios”, entre outros.

O Congresso de 2021 criou debates sobre os desafios do setor hospitalar no momento de 
pandemia, no qual o mundo ainda enfrenta a Covid-19, buscando novas soluções.
Na oportunidade, o São Cristóvão Saúde e a Santa Casa de Francisco Morato (cuja 
instituição foi assumida integralmente pelo Grupo São Cristóvão Saúde desde o início 
de 2021), através de Rogério Medeiros (um dos assessores do Presidente/CEO do São 
Cristóvão Saúde, eng. Valdir Pereira Ventura), participaram do tema “Os impactos da 
pandemia para as operadoras e os hospitais filantrópicos e as oportunidades atuais e 
futuras”. Medeiros abordou que as operadoras filantrópicas são as melhores em resultados 
e aceitas pelos pacientes segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (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.

“Foi muito produtivo para nós da Instituição participarmos do 30º Congresso Fehosp. Nele, 
tivemos a oportunidade de resgatar experiências, vivenciar conhecimentos assistenciais 
e técnicos de diversos setores e expandir nosso conceito de gestão hospitalar. É sempre 
importante estarmos ativos em renomados congressos destinados à saúde, buscando 
novas formas para oferecer o melhor atendimento e cuidado ao nosso paciente”, enfatiza 
o Presidente/CEO do São Cristóvão Saúde, eng. Valdir Pereira Ventura.

30º Congresso Fehosp

Evento abordou “A esperança nos move e a governança nos guia”  
com participação do São Cristóvão Saúde
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12º Fórum de Saúde Digital: avanços do setor  
e adoção de novas tecnologias

Fórum teve a gerente de TI, Patrícia Hatae, como um dos destaques da edição

Acelerada pela pandemia desde o ano 
passado, a transformação digital na área 
da saúde tornou a tecnologia um fator 
irreversível em todos os segmentos do 
setor. Os novos modelos de negócios 
vão desde aplicativos móveis para 
facilitar o agendamento de consultas até 
serviços mais complexos de avaliação de 
pacientes, gestão de planos, telemedicina 
e healthtechs. Tais ferramentas aliadas 
à saúde comprovam, cada vez mais, os 
benefícios em desenvolver mecanismos e 
dispositivos eficientes para a medicina.

Pensando nisso, o pioneiro 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) que, a partir de agosto, podem 
gerar multas complexas, 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. Com o tema “Admirável Saúde 
Nova da IA - Dados e Automação vão gerar 
a saúde da nova década”, o debate teve 

como foco a crise atual, sendo um lembrete 
de que nossos recursos de mão de obra 
em saúde já estavam esgotados. Com isso, 
a automação combinada com tecnologia 
de IA aplicada e insights gerados pelos 
dados, promete reduzir a carga de trabalho 
e melhorar a qualidade e assertividade das 
aplicações em saúde.

Em sua apresentação, Patrícia Hatae 
explicou sobre projetos, parcerias e 
intensificação de tecnologia e inovação no 
Grupo São Cristóvão Saúde. Esclareceu, 
também, um comum questionamento, 
ressaltando que o futuro não visa a 
substituição dos médicos. “Ensinamos as 
máquinas a raciocinar pela coleta de dados, 
para que assim possam ser uma ferramenta 
mais assertiva de auxílio aos médicos na 
tomada da decisões, como diagnósticos 
com análises preditivas, como, por 
exemplo, identificação de achados críticos 
em exames de imagens e cruzamento de 
informações”, explica a especialista.

“É possível também otimizar fluxos de 
atendimento com eliminação de gargalos 
do sistema. Muitas instituições já fazem 
uso da inteligência artificial e, atualmente, 
usa-se também para a produção de 
novos medicamentos, inclusive vacinas”, 
complementa Patrícia. O painel 4 teve, 
ainda, outros participantes, como Guilherme 
Kato, CTO do dr.consulta; Avi Zins, CEO da 
CareI Strategic Consulting; e Felipe Pontieri, 
diretor de TI da DASA e finalizou com 
perguntas relacionadas ao tema, para que 
os especialistas pudessem responder aos 
questionamentos do público.

Em uma recente pesquisa da auditoria 
Deloitte, 82% dos early adopters disseram 
ter registrado retorno financeiro de seus 
investimentos em IA. “As implementações 
de IA trazem consigo diversos desafios 
técnicos e a maioria das organizações ainda 
está aprendendo e adquirindo habilidades 
para lidar com eles de forma eficiente”, 
finaliza Patrícia Hatae.
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Em 2021, devido ao excelente serviço na área 
da saúde, de forma humanizada e acolhedora 
aos beneficiários e à comunidade em geral, 
o eng. Valdir Pereira Ventura, que está à 
frente do Grupo São Cristóvão Saúde com 
sua consolidada gestão como Presidente/
CEO, foi contemplado por organizações de 
amplos setores do mercado, por meio de 
premiações, certificações e homenagens, 
ampliando, ainda mais, seu acervo de 
conquistas realizadas ao longo de sua 
jornada na Instituição, recebendo destaque:

Embaixador (SAHE): no início do ano, foi 
eleito Embaixador do Estado de São Paulo 
na SAHE - South America Health Education 
2021. No maior evento de educação 
executiva da América Latina, Ventura foi 
credenciado pelo Grupo Mídia recebendo 
o título por sua atuação de excelência no 
ramo da saúde e por todos os serviços 
prestados no âmbito health.

Homenagem do RCSP: o Rotary Club 
de São Paulo Vila Carrão prestou uma 
homenagem de gratidão ao CEO, que 
também é membro do Rotary Club de 
São Paulo Alto da Mooca, pela parceria 

CEO/Presidente do 
Grupo São Cristóvão 
Saúde recebe homena-
gens e premiações em 
diversos segmentos 
Ao todo, o eng. Valdir Pereira Ventura 
possui mais de 260 prêmios, incluindo o 
de 100 Mais Influentes da Saúde da Década

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 ao eng. Valdir Ventura, 
por consolidar essa importante parceria 
na modalidade esportiva, colocando seu 
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” 
para o CEO, Valdir Ventura, considerada a 
maior outorga da Câmara Municipal para 
executivos e empresários. A congratulação 
será oferecida pela vereadora Rute Costa, 
vice-presidente da Câmara Municipal da 
cidade de São Paulo.

100 Mais Influentes da Saúde da Década: 
através do Grupo Mídia e por meio de sua 
plataforma Healthcare Management, o 
CEO do São Cristóvão Saúde recebeu o 
prêmio de “100 Mais Influentes da Saúde da 
Década“. Além disso, Ventura também foi 
capa da Revista Healthcare Management 
dessa edição.

Comendador: o Presidente/CEO eng. Valdir 
Pereira Ventura foi contemplado com o 
título de Comendador - Ordem da Estrela e 
Cruz de Honra ao Mérito Rural, pelo Grão-
mestre Antônio José Mendes Teixeira e 
pelo chanceler Marcelo Antônio Teixeira 
para que possa usufruir dos privilégios 
decorrentes da alta investidura deferida e 
pelo muito que merece em conceito público 
e na gratidão de todos os brasileiros.

Ao todo, Ventura possui mais de 260 
premiações e todas elas estão no Memorial 
São Cristóvão, que também conta com 
o acervo físico, digital e interativo da 
Instituição. O memorial está situado 
na nova sede do Instituto de Ensino e 
Pesquisa Maria Patrocínia Pereira Ventura 
- IEP Dona Cica, na Rua Terenas, 182 - 
Mooca. 
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Visando sempre incentivar o entretenimento e a prática de atividades físicas, com foco 
na melhor qualidade de vida, o Grupo São Cristóvão Saúde renovou e iniciou, em 2021, o 
patrocínio com diversas modalidades esportivas. São elas:

Sempre em movimento pela saúde: patrocínios 
esportivos são mantidos em 2021

Confira quais são as equipes e atletas que recebem o apoio do Grupo

Clube Atlético Juventus - CAJ

Em janeiro deste ano, a Instituição renovou, 
por mais um ano, com o time profissional 
de futebol masculino do Clube Atlético 
Juventus (CAJ). 

O patrocínio contempla a logomarca no 
peito e nas costas da camisa oficial da 
equipe (inclusive nas camisas de jogo, 
treino e social dos atletas e comissão 
técnica, em posições de destaque), 
instalação de duas placas publicitárias para 
exposição da marca na Praça de Esportes 
no Estádio Conde Rodolfo Crespi – Rua 
Javari, exposição da marca em eventos 
oficiais e em outros eventos/locais nas 
dependências do estádio, ingressos para os 
jogos do time na Javari, camisas oficiais do 
time e envio de ambulância UTI nos jogos 
de mando do Juventus. 

Em 2021, o time participa do Campeonato 
Paulista de Futebol Profissional - Série 
A2, Copa Paulista e outras competições 
esportivas.

Mooca Destroyers
O São Cristóvão Saúde mantém seu 
patrocínio máster com o time de futebol 
americano da região, Mooca Destroyers. 
A ação contempla a presença de marca 
e merchandising, incluindo logomarca da 
Instituição nas camisas de jogo, comissão 
técnica, camisa réplica de jogo, capa da 
fanpage oficial, mídias de divulgação dos 
jogos, menção na bio do Instagram, direito 
do uso de imagem dos atletas e direito a 
anúncio nas redes sociais.

Paulistão 2021
Foi retomado o plano de mídia no Campeonato Paulista de Futebol de 2021, tendo a 
logomarca São Cristóvão Saúde divulgada em painéis de led, marcando presença em 
placas de publicidade no gramado durante os jogos que forem exibidos de forma televisiva.

Portuguesa
A Portuguesa de Desportos agora conta 
com um novo patrocinador máster: o Grupo 
São Cristóvão Saúde.
 
A consolidada parceria junto ao time de 
futebol profissional inclui a aplicação da 
logomarca institucional na parte frontal 
das camisas oficiais de jogo e treino, 
durante o Campeonato Paulista - Série A2, 
Campeonato Brasileiro – Série D e demais 
competições profissionais, além de placa 
no setor de cadeiras do Estádio do Canindé, 
espaço no painel de entrevistas (backdrop), 
logo no site oficial da Portuguesa, duas 
placas de campo, ações conjuntas de 
marketing, entre outras.

Kart
Outra renovação feita na área do esporte é 
com o piloto mirim de Kart, Gabryel Romano, 
cujo apoio vem desde 2019. A Instituição 
patrocina o uniforme completo do piloto, 
incluindo layout do carro, possibilitando 
também a mudança de equipe, sendo 
composta por chefe de equipe/preparador 
de motor, dois mecânicos, coach e 
telemetrista.
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Stock Car
O Grupo São Cristóvão Saúde apoiou o piloto, Guga Lima, na 2ª etapa da corrida de Stock 
Car, ocorrida no mês de maio, no Autódromo de Interlagos. O profissional da Stock Car 
possui vasta experiência nacional e internacional, e, atualmente, integra o conjunto de 
grandes pilotos do país, como Felipe Massa, Cacá Bueno, Gabriel Casagrande e Rubens 
Barrichello.
 
Na oportunidade, o apoio contou com a divulgação da logomarca São Cristóvão Saúde, 
que envelopou todo o carro do piloto, bem como o box de corrida. Além disso, Guga 
Lima prestou uma homenagem ao Presidente/CEO do Grupo, eng. Valdir Pereira Ventura, 
por consolidar essa importante parceria, inserindo o nome do CEO na parte frontal do 
carro, em forma de agradecimento. A Instituição patrocinará Guga Lima durante todo o 
Campeonato Brasileiro da Stock Car em 2021.

Conforme afirma o Presidente/CEO do Grupo São Cristóvão Saúde, eng. Valdir Pereira 
Ventura, “o patrocínio vai muito além de apoiar o entretenimento, nosso objetivo é 
estimular a prática esportiva, associando nossa marca à saúde física/mental e alinhando, 
inclusive, a parte de socialização, bons hábitos e disciplina. Esporte, saúde e qualidade de 
vida trabalham juntos, influenciando, de forma positiva, a mente e o corpo. Por isso, nossa 
Instituição tem o prazer em colaborar com o incentivo ao esporte”, finaliza.

Parcerias

Buscando sempre contribuir de forma 
crescente para a melhoria da qualidade e 
do acesso à saúde pública, o Grupo São 
Cristóvão Saúde assume, em 2021, a gestão 
administrativa e assistencial da Santa 
Casa de Francisco Morato, com ações de 
cooperação ao SUS, a fim de fortalecer o 
sistema público de saúde. 

Essas ações são frutos de um movimento 
iniciado em 2019, tendo como ponto de 
partida a parceria firmada em 2020 entre 
o Grupo São Cristóvão Saúde, a Secretaria 
de Saúde de Francisco Morato e a Santa 
Casa de Misericórdia do mesmo município, 
administrada até então pelo Lar Assistencial 
São Benedito.

Ao longo do ano de 2020, por meio do 
forte apoio na gestão do local, o Grupo São 
Cristóvão Saúde foi convidado a assumir, 
integralmente, a Santa Casa de Misericórdia 
de Francisco Morato, fazendo às vezes 
da entidade coirmã Lar Assistencial São 
Benedito, uma associação sem fins 
lucrativos que exercia o papel de gestor e 
provedor da Santa Casa.

Grupo São Cristóvão 
Saúde assume  
a Santa Casa de 
Francisco Morato
A gestão administrativa 
e assistencial será feita em 
cooperação ao Sistema Único de Saúde

“Ficamos muito lisonjeados pela proposta 
feita pelo Lar Assistencial São Benedito 
através da sua presidente à época, Dra. 
Walkiria Galera Blanco, e com as bençãos 
da prefeita de Francisco Morato, Dra. 
Renata Sene. O reconhecimento da 
nossa gestão na área da saúde só vem 
ratificar que estamos no caminho certo, 
e acima de tudo confirmar a seriedade 
com que estamos prestando assistência 
com qualidade e excelência”, declara o 
Presidente/CEO do Grupo São Cristóvão 
Saúde, eng. Valdir Pereira Ventura.

A partir de um longo processo jurídico entre 
as partes objetivando os ajustes no Estatuto 
do Lar Assistencial São Benedito, em 2021, 
o Grupo São Cristóvão Saúde passa a ser 
o gestor do Lar, e, por conseguinte, gestor 
da Santa Casa. Com esse movimento, o 
Grupo passa a incorporar mais 90 leitos de 
internação e possibilidades de ampliação 
para até 300 nos próximos dez anos, por 
meio da expansão das instalações, além do 
compromisso em levar as melhores práticas 
de gestão à Santa Casa, tornando esta sua 
principal referência de atendimento SUS do 
São Cristóvão Saúde.

Além da cidade de Francisco Morato, o 
Grupo São Cristóvão Saúde ainda provê 
assistência por meio dos diferentes 
programas filantrópicos, tais como o de 
Atenção Básica à Saúde, Maternidade 
e, principalmente, o Programa de 
Atendimento a Mama aos municípios de 
Embu-Guaçú, São Caetano do Sul, Ribeirão 
Pires, São Lourenço da Serra, Taboão da 
Serra e Campos do Jordão.
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Vôlei Feminino São Cristóvão Saúde/Osasco
Em 2021, a Instituição continua como patrocinadora oficial do time de Vôlei Feminino do 
São Cristóvão Saúde/Osasco. A parceria contempla o uso da marca e aporte financeiro 
tendo a visibilidade publicitária da marca em propriedades de marketing, incluindo: namig 
right da equipe, logomarca na frente e nas costas dos uniformes de jogo/treino e comissão 
técnica, placas/painéis estáticos espalhados pelo Ginásio, placa de quadra durante os 
jogos liberados pela CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) e FPC (Federação Paulista 
de Volleyball), ativações comerciais do Plano de Saúde no Ginásio de Esportes, ativações 
junto à torcida durante os jogos, divulgação da marca e informativos institucionais nas 
mídias sociais do clube, utilização do uso de imagem junto a atletas e comissão técnica 
para ações comerciais e publicitárias, marca São Cristóvão Saúde nas propriedades e  nos 
utensílios do time, além dos uniformes do staff operacional e demais ações.

Piloto Guga Lima Atleta da equipe São Cristóvão Saúde/Osasco



Patrocinado pelo Grupo São Cristóvão Saúde, 
Clube Juventus anuncia novo técnico

Fahel Junior assume o lugar do antigo técnico do clube, Sérgio Soares

O Departamento de Futebol do Clube 
Atlético Juventus anunciou a saída do 
técnico Sérgio Soares e a contratação do 
treinador Fahel Júnior. A diretoria do clube 
agradece ao treinador Sérgio Soares pelos 
serviços prestados, o qual desempenhou 
sua função com profissionalismo e 
seriedade, desejando-lhe sucesso e sorte 
na caminhada do futebol. Para a sequência 
do Campeonato Paulista da Série A2, Fahel 
Junior, que possui ampla bagagem no 
futebol paulista, foi apresentado ao elenco.
O último time dirigido por Fahel foi o 
Comercial Futebol Clube, de Ribeirão 
Preto. Em 28 jogos, obteve 14 vitórias, 8 
empates e 6 derrotas: um aproveitamento 
de 59,5%. Fahel também teve passagens 
pelo Rio Claro – SP, Santo André – SP, 
A.D.Confiança – SE, Votuporanguense – SP, 
Rio Branco – SP, Brasil de Pelotas - RS, São 
José – SP,  Noroeste – SP,  Botafogo – SP, 
Ituano – SP e por alguns clubes no Japão. 
Em 2008, comandando o E.C. Santo André, 
foi Campeão Paulista da Série A2 (acesso à 
Série A1). 

De acordo com Fahel, a expectativa é 
muito boa para assumir o Juventus. “Minha 
alegria é enorme para comandar um time 
com tanta tradição, camisa e história. Onde 
moro, todo mundo acompanha e torce pelo 
Juventus. Sou frequentador da Rua Javari e 
já fui em vários jogos”, comenta. 

O Grupo São Cristóvão Saúde, principal 
patrocinador do Clube Atlético Juventus 
pelo quarto ano consecutivo, acredita na 

promoção da saúde e longevidade por meio 
da prática esportiva e sempre destaca a 
importância da atividade física. Para o CEO/
Presidente do Grupo São Cristóvão Saúde, 
eng. Valdir Pereira Ventura, a parceria com 
o clube é fruto de uma antiga relação de 
respeito e admiração. “O Juventus faz parte 
da história da Mooca e, por isso, faz parte 
da nossa história também. Temos orgulho 
de tê-los como parceiros”, comemora.

A logomarca do São Cristóvão Saúde foi 
estampada na frente e atrás das camisas 
do uniforme de jogo e treino dos jogadores 
de todas as modalidades. Durante as 
competições realizadas no estádio da 
Javari, o São Cristóvão Saúde disponibiliza 
uma ambulância UTI com médico, 
enfermeiro e motorista socorrista que 
ficam dentro do estádio, dando cobertura 
para qualquer eventualidade com os atletas 
ou, até mesmo, com os torcedores.  “Nós 
valorizamos o esporte e sua importância 
na promoção da saúde e bem-estar. Este 
é um dos pilares do São Cristóvão Saúde”, 

Conferência Rotary: São Cristóvão Saúde  
é o patrocinador máster

Ronaldo P. Martins, diretor Comercial do Plano de Saúde São Cristóvão, representou  
o Presidente/CEO, eng. Valdir Pereira Ventura durante o evento

Anualmente, os distritos do Rotary 
International promovem um encontro, cujo 
objetivo é comunicar aos 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 - que representou 
o Presidente/CEO, eng. Valdir Pereira 
Ventura - participou da 2ª Conferência do 
Distrito 4563 do Rotary, no Hotel Bourbon 
Atibaia Resort.

O evento híbrido (realizado de forma 
presencial e on-line) com o tema 
“Conferência do  Reencontro” aconteceu 
entre os dias 25 e 27 de junho, tendo o São 
Cristóvão Saúde como patrocinador máster. 
A conferência seguiu todos os protocolos 
preventivos contra a Covid-19, como 
higienização do ambiente com ozônio, 
câmara de desinfecção, distanciamento dos 
assentos, uso de máscara N95 e dispensers 
de álcool em gel, recomendados pelas 
autoridades sanitárias. O Grupo apresentou 
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 Pontes Martins a todos os 
participantes do evento. Na oportunidade, 
o diretor Comercial 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 compõem o 
Grupo. Ao término da apresentação houve 
sorteio de brindes personalizados com a 
marca São Cristóvão Saúde.

Dentre os mais de 400 convidados, estavam 
presentes diversos rotarianos que, inclusive, 
nasceram no Hospital e Maternidade São 
Cristóvão, além da participação do ex-
governador de São Paulo, Geraldo Alkmin.
“Com princípios igualitários, o Grupo 
São Cristóvão Saúde participou 
desse importante evento, onde tive a 
oportunidade de levar a mensagem do 
nosso CEO, Valdir Ventura, de compromisso 
social para toda a população. Sem dúvida 
foi um acontecimento muito favorável para 
nós como Instituição”, afirmou o diretor 
Comercial, Ronaldo Martins. 

No ensejo, o atual governador do Rotary 
- Distrito 4563, Jô Antiório, enalteceu a 
participação do Grupo como patrocinador 
máster do evento, destacando Valdir Pereira 
Ventura – que também é membro do Distrito 
Alto da Mooca - como personalidade de 
extrema importância ao Rotary.
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É com muito orgulho que o São Cristóvão Saúde anuncia 
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 3º lugar na Superliga 
2020/21. O novo time conta com renomadas atletas em novo 
ciclo de competições, como Tandara (eleita a melhor oposta 
do último campeonato nacional e que defenderá o Brasil nas 
Olimpíadas de Tóquio) e Camila Brait (eleita a melhor líbero da 
última Superliga e que no decorrer dos seus 13 anos de Osasco, 
levantou 2 títulos da Superliga, 9 dos 15 troféus de campeão 
paulista, 4 sul-americanos e o Mundial de Clubes).

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 o logo institucional no Ginásio 
José Liberatti, entre outros.

“Para nós, seguir com o apoio do Grupo São Cristóvão é um 
orgulho e uma honra. Saber que uma empresa que cuida 
diretamente da vida das pessoas entende e incentiva o esporte 
como ferramenta de promoção da saúde é um incentivo a 
mais para seguir na luta por vitórias e títulos. Quero agradecer 
especialmente ao Valdir Pereira Ventura, CEO do Grupo São 
Cristóvão Saúde”, afirma o técnico do time Luizomar.

Osasco Vôlei Clube: patrocínio máster  
do São Cristóvão Saúde é renovado

A parceria traz a renovação da temporada, garantido o patrocínio máster até 2022

Na oportunidade, Ventura também comemora 
a renovação do contrato. “Estamos muito 
honrados em renovar essa importante 
parceria com o time de vôlei feminino do São 
Cristóvão Saúde/Osasco. Nossas atletas de 
alta performance já nos deram muitas vitórias. 
Além disso, patrocinar o esporte é uma prática 
do Grupo que visa o bem-estar, qualidade de 
vida, prevenção e promoção à saúde”, garante.
Este 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.
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Fique por dentro de todas as novidades
do Grupo São Cristóvão Saúde pelo site

www.saocristovao.com.br

Auto Paulista
REVISTA

abril a junho de 2021


