Agosto/ Setembro 2021

Área Assistencial
PARTO HUMANIZADO
Buscando tornar ainda mais especial e acolhedor um dos
momentos mais importantes para a parturiente, além de
oferecer assistência especializada, estamos preparando um
espaço que irá acolher a gestante e o bebê. O local - situado
no mesmo ambiente pré-parto, parto e pós-parto (PPP)- faz
parte do setor da Maternidade, interligado ao nosso
Centro Obstétrico, e contará com duas salas
especializadas, equipe totalmente qualificada e todos os
equipamentos de apoio ao trabalho de parto, incluindo
cavalinho obstétrico, barra de ling (espaldar), bola suiça,
banqueta para parto, entre outros, proporcionando alívio
da dor, relaxamento e redução do estresse. O espaço será
inaugurado ainda este ano.
GUARDIÕES DA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
O Instituto de Ensino e Pesquisa
“Maria Patrocínia Pereira Ventura”
- IEP Dona Cica concluiu o
treinamento e a nomeação oficial
dos Guardiões da Higienização das
Mãos. O projeto, em parceria com
o SCIH (Serviço de Controle de
Infecção Hospitalar), tem como
principal objetivo capacitar os
profissionais da equipe de Enfermagem do São Cristóvão Saúde, a fim de auditar o time
multidisciplinar da Instituição nos cinco momentos da higienização das mãos.
Na ocasião, 38 profissionais da saúde realizaram o treinamento, incluindo enfermeiros, técnicos e
auxiliares de enfermagem, com o intuito de zelar pelas boas práticas na prevenção de infecções
relacionadas a assistência à saúde. Os colaboradores nomeados como Guardiões receberam
bottom de identificação e certificado pela conclusão do curso.

Ações Realizadas
NOVOS PRODUTOS: PLANO DE SAÚDE SÃO CRISTÓVÃO
No mês de agosto, realizamos o
lançamento de quatro produtos do
Plano de Saúde. São eles: Conforto,
Conforto Plus, Bem-Estar 40+ e
Essencial Saúde, somando 50
produtos a carteira já existente.
Mais do que atendimento médico
hospitalar, o diferencial dos novos
planos
são
os
“Acessórios”,
oferecendo serviços especializados
para cada categoria.
Os novos planos contemplam Pessoa Física e Jurídica, nas modalidades Individual, Familiar, PJ e
Adesão, além do padrão de acomodação (enfermaria e apartamento) e o tipo de segmentação
(urgência, internação, consultas, serviços de diagnóstico e tratamento). Os “Acessórios”, inclusos
em todos os novos produtos, contam com Central de Referência em Saúde, *Emergência Médica
Domiciliar, *Equipe Multidisciplinar, Orientação Médica por Telefone, Academia, Teleconsulta de
Urgência e Emergência e Desconto em Medicamentos.
O Plano de Saúde São Cristóvão também inovou na categoria Odonto, passando de uma para três
opções de contratação, oferecendo serviços especiais, como consulta odontológica por telefone
24h.
Na ocasião, também foi anunciada a nova campanha de Incentivo de vendas, que acontecerá de
setembro a novembro deste ano, tendo como público-alvo Plataformas, Supervisores e
Corretores.
WORKSHOP: EVOLUÇÃO DIGITAL
No dia 17 de setembro, o time de Tecnologia
da Informação do Grupo São Cristóvão Saúde
realizou um Wokshop sobre “Evolução Digital”
no Instituto de Ensino e Pesquisa Maria
Patrocínia Pereira Ventura- IEP Dona Cica.
A ação foi destinada aos líderes do Grupo e
serviu para abordar diversos aspectos da
tecnologia, principalmente no segmento da
saúde. O workshop foi conduzido pela Head de
Tecnologia e Inovação, Patricia Hatae, e teve a participação de Kamyla Ferrarezi (gerente de
projetos da MV) e do Professor do MIT Fernando Arbache (Engenheiro Civil da UFJF e Mestre em

Engenharia Industrial da PUC/Rio). O evento destacou a importância do uso de tecnologias para a
melhoria e qualidade de vida do paciente, sendo um meio para alcançar os melhores resultados
clínicos. Também foi comentado como a Instituição investe, continuamente, em seu parque
tecnológico, implantando novas ferramentas, a fim de garantir o melhor atendimento aos
beneficiários São Cristóvão Saúde.
Agradecemos a equipe de TI pelo excelente workshop apresentado.
PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM OTTO XPERIENCE
O Otto Xperience - Fórum de Inovação e
Gestão em Saúde, em evento gratuito e
online, reuniu entre os dias 04 e 05 de agosto
grandes nomes do setor para abordar sobre
informações, como genética, análise de
dados e farmacoeconomia.
Na oportunidade, a gerente de Tecnologia e
Inovação do São Cristóvão Saúde, Patrícia
Hatae, foi um dos grandes destaques
trazendo alguns dos resultados que se pode
obter com a contribuição tecnológica.
Ao longo de sua apresentação, Patrícia trouxe como o Grupo têm aproveitado este momento para
uma transformação cultural, considerando a nova realidade e compreendendo que a
transformação digital é fundamental para o processo de transformação e expansão.
No painel, também foi comentado sobre as principais ações de TI realizadas no trabalho de
expansão do Grupo, onde se é trabalhado IA, machine learling, interpretação de textos através de
linguagem de processamento natural e mineração de dados, data quality das informações, BI e
IOT.
ALMOÇO COM REPRESENTANTES DA QUALICORP
No dia 27 de agosto, recebemos toda Diretoria da Qualicorp - Corretora e Administradora em um
almoço oferecido pelo Grupo São Cristóvão Saúde, onde celebramos nossa parceria para
oferecimento de nossos planos assistenciais. Na oportunidade, o CEO da Qualicorp, Bruno Blatt,
declarou estar imensamente satisfeito e motivado com a nova ação.
VISITA: CAIS
Em setembro, realizei uma visita no Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS), sendo
extremamente produtiva e estratégica, tanto para a Unidade de Negócio quanto para a
Instituição.
O intuito da visita foi equalizar, otimizar e aproximar cada vez mais a Alta Direção e os envolvidos
a eventuais necessidade das unidades segregadas entre os diversos setores, áreas e

departamentos do CAIS, assim como flexibilizar necessidades de aprovações e/ou intervenções
pontuais vinculadas a temas que possam comprometer a imagem Institucional, a saúde financeira
da
corporação
e,
principalmente,
o
acolhimento
de
nossos
beneficiários.
A visita permitiu dirimir possíveis dúvidas, além de apresentar os principais pontos de
atenção, ações e projetos em andamento do CAIS.
PATROCÍNIO MASTER DO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE NA PRODUÇÃO DA MAIOR PIZZA DO BRASIL
No dia 22 der agosto, o bairro da Mooca, em comemoração
ao seu aniversário de 465 anos completados no dia 17,
produziu a maior pizza do país, sendo entregue,
gratuitamente, para a população.
O evento trouxe o tradicional sabor de muçarela, com 20
metros e 29 centímetros de comprimento, 668 pedaços e
mais de 115 quilos. A ação ofereceu, também, recreação
gratuita para as crianças, com direito a tatuagem
temporária, brinquedos com monitores, algodão doce, pipoca e muita música.
A comemoração foi feita pela Pizzaria Sacada tendo o
patrocínio master do Grupo São Cristóvão Saúde. A ação
foi auditada pelo Rank Brasil (recordes brasileiros) que
entregou ao idealizador, José Leandro da Silva, uma placa
e medalha pela pizza mais longa do Brasil. Além disso,
todo alimento arrecadado durante a festividade foi
entregue para entidades da região.
NOVO PATROCÍNIO COM A PORTUGUESA
Com o intuito de sempre reforçar a
importância do esporte para a sociedade,
o São Cristóvão Saúde anuncia o novo
patrocínio com a Portuguesa, desta vez,
contemplando a equipe de futebol
feminino.
O patrocínio contempla a exibição da
logomarca do São Cristóvão Saúde
estampada na frente das camisas de jogo da equipe feminina, exposição no backdrop e placa de
campo no estádio, além de ações de relacionamento envolvendo os torcedores e associados do
clube.

CAMILA BRAIT E LUIZOMAR NO IEP DONA CICA
No dia 12 de agosto, recebemos a visita da líbero
do São Cristóvão Saúde/ Osasco e medalhista
olímpica nas Olimpíadas de Tóquio, Camila Brait, e
o técnico do vôlei feminino do São Cristóvão
Saúde/ Osasco, Luizomar.
Os profissionais visitaram as instalações do
Instituto de Ensino e Pesquisa “Maria Patrocínia
Pereira Ventura” – IEP Dona Cica e agradeceram a
Instituição pela parceria sólida com o vôlei
feminino patrocinado pelo São Cristóvão Saúde
(com início em 2019 e renovado pela segunda vez em junho deste ano), bem como o apoio e
incentivo dado nos campeonatos disputados pela equipe.
Durante as Olimpíadas de Tóquio, nossa líbero representou o país através da seleção brasileira
de vôlei. Já o técnico do São Cristóvão Saúde/ Osasco, Luizomar de Moura, foi o técnico da
seleção queniana de voleibol feminino, disputando, inclusive, uma das partidas com o Brasil.
Após a visita, Camila Brait e Luizomar conheceram o Memorial São Cristóvão, onde consta, além
de todo o acervo físico e digital, a camisa oficial do time São Cristóvão Saúde/ Osasco.

Ações em Andamento
UNIVERSIDADE SÃO CAETANO DO SUL
Em setembro demos início ao planejamento da “Escola Enfermagem São Cristóvão”. No dia 22,
recebemos a representando a Universidade de São Caetano do Sul, Dra. Regina Maura Grespan, e
o CEO da Healthers, Alberto Leite, para discutir a possiblidade de uma parceria triangulada entre a
Universidade São Caetano, o Hospital São Caetano e o São Cristóvão Saúde para criação de um
Hospital Escola. A ideia básica é o Grupo São Cristóvão Saúde assumir a gestão do Hospital São
Caetano e a Universidade prover os alunos para atendimento no Hospital. Atualmente, serão
desenvolvidas novas reuniões, a fim de avaliar a viabilidade da possível parceria.
TELEMEDICINA
Realizamos a expansão de novas especialidades para atendimentos de Telemedicina Ambulatorial.
No momento, a equipe médica selecionada está em fase de credenciamento e treinamento para
iniciar os atendimentos nas próximas semanas.
Para maior expansão e velocidade, iniciamos, também, os estudos de corpo clínico externo em
diversas especialidades para atendimentos via Telemedicina, com o intuito de aprimorar, cada vez
mais, a facilidade e o acesso de tecnologias aos nossos beneficiários.

REDUÇÃO DE DESPERDÍCIO
Diariamente, por meio do Comitê de Crise, os líderes da Instituição - compostos por Diretorias,
Superintendências e Gerências de múltiplas áreas - se reúnem com o propósito de disseminar
novas ideias de redução de desperdício, sem prejudicar a qualidade da assistência prestada aos
nossos beneficiários. Atualmente, o número chega a 420 ações, estando elas em fase de
inicialização, finalização e/ou implementação. Agradeço o engajamento dos profissionais do Grupo
São Cristóvão Saúde na busca pela redução de desperdício.
SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE INTEGRA REDE CMB PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
A convite do Membro Diretor da CMB e Consultor do
Grupo São Cristóvão Saúde em assuntos filantrópicos,
Rogério Medeiros, participamos do encontro promovido
pela CMB – Santas Casas Filantrópricas, com o intuito de
oferecer suporte de retaguarda nos casos de urgência e
emergência para beneﬁciários que estejam em trânsito
em locais situados fora da área de cobertura assistencial
delimitada nos seus planos.
Para tanto, foi criado um comitê com mais de 40 Instituições, sendo definido um
regulamento para atendimento a esses casos, bem como a criação de um sistema e mecanismo de
elegibilidade. Conforme evolução desse processo, o São Cristóvão Saúde se preparou
internamente e criou uma frente de trabalho composta pelas áreas de Projetos Institucionais,
Atendimento (Pronto-Socorro e Ambulatório), Qualidade e Processos, Tecnologia da Informação,
Comercial Hospital, Comercial Plano de Saúde, Regulação, Filantropia e Marketing, a fim de
estruturar um processo, tanto na parte operacional como de comunicação, pensando na
efetividade e integração em atendimento ao cronograma de implantação estabelecido pela Rede
CMB, com início em setembro de 2021.

Homenagens e Premiações
JANTAR ESPECIAL NA PORTUGUESA
No dia 10 de setembro, promovemos um jantar
de relacionamento junto à comunidade
portuguesa de São Paulo.
Com o tema “A tradição que nos conecta”, o
evento foi realizado no Cais do Porto Taberna,
situado dentro do Clube da Portuguesa de
Desportos, no Canindé, sendo destinado ao
corpo diretivo do clube, bem como aos líderes

da Instituição e comunidade lusa. Dentre os convidados, estavam: Presidente Manuel Magno
Alves (Conselho da Comunidade Luso-brasileira do Estado de São Paulo), Presidente Dr. Nuno
Rebelo de Sousa (Câmara de Comércio Brasil-Portugal, filho do Presidente de Portugal), Cônsul
Geral Adjunto - Dr. Jorge Longa Marques (Consulado Geral de
Portugal em São Paulo), Presidente Antonio Castanheira
(Associação Portuguesa de Desportos), Presidente Antero
Pereira (Associação e Sindicato da Indústria de Panificação e
Confeitaria do Estado de São Paulo) e demais participantes
que representaram suas casas regionais.
Durante o evento, algumas homenagens foram realizadas ao
ex-Diretor Comercial do São Cristóvão Saúde, Luiz Antonio
Pereira Martinho, que também foi membro do Conselho da
Comunidade Luso-brasileira e grande colaborador e torcedor
da Rubro-Verde. Na oportunidade, a fadista cantou músicas
típicas de Portugal em tributo ao Sr. Martinho, emocionando
a todos.
O jantar teve como principal objetivo estreitar o relacionamento entre os convidados, bem como
apresentar os novos produtos do Plano de Saúde São Cristóvão, lançados no mercado no mês de
agosto. Além disso, o encontro também serviu para oficializar o Grupo como o plano de saúde da
comunidade portuguesa de São Paulo.
Durante o jantar, os convidados foram contemplados com um kit personalizado - camisa oficial,
cachecol do clube e azulejo português com o nome de cada família presente - sendo uma
lembrança criada em conjunto e parceria entre São Cristóvão Saúde e Portuguesa de Desportos.
HOMENAGEM EM LIVRO DE PERSONALIDADES - ANIVERSÁRIO DA MOOCA
O Grupo Jornal da Mooca confeccionou o Livro Personalidades
Ilustradas, contendo as principais celebridades que marcaram o
bairro da Mooca durante todos esses anos. Na oportunidade, como
Presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão Saúde, recebi a
homenagem no livro, cujo lançamento ocorreu na data em que o
bairro
completou 465 anos, no dia 17 de agosto. Outros dirigentes
do São Cristóvão Saúde também receberam o tributo, como:
Paulete Ventura (Diretora do Centro de Atenção Integral à
Saúde – CAIS), Paulo Madarasz (Gerente de Marketing) e, in
memorian: José Augusto Ventura (Presidente nos anos 60),
Américo Ventura (Administrador Geral por mais de 30 anos),
Maria Patrocínia Pereira Ventura - Dona Cica (cujo Instituto de

Ensino e Pesquisa do São Cristóvão Saúde leva seu nome) e Luiz Martinho (Diretor Comercial até 2020).
O evento aconteceu no Teatro São Cristóvão Saúde e contou com a presença de grandes executivos da região e
mídias adjacentes.
Estou muito lisonjeado pela homenagem. Fazer parte deste importante livro que soma as
principais personalidades da região é muito gratificante. Mooca e São Cristóvão Saúde crescem
em constante movimento. Por isso, como morador do bairro, parabenizo com grande alegria a
nossa saudosa Mooca.
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO E ROTARY CLUB DE SÃO PAULO PRESTAM
HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE
Encerrando o mês de agosto, bem como os
festejos em virtude dos 465 anos da Mooca,
o Rotary Club de São Paulo (RCSP) - Mooca, a
Associação Comercial de São Paulo (ACSP) –
Distrital Mooca e o Rotary Club de São Paulo
(RCSP) - Alto da Mooca homenagearam
importantes profissionais da saúde.
Na oportunidade, a Gerente de Enfermagem,
Andreia Pereira, e o médico Intensivista,
Diretor Clínico e Coordenador das UTIs
Adulto do São Cristóvão Saúde, Dr. José Roberto Aldrighi, receberam uma placa dessas entidades,
pelos relevantes serviços prestados no setor health.
A celebração fechou com chave de ouro as ações executadas no decorrer do mês, que
comemoraram mais um ano de tradição do bairro mooquense.
VISITA DO TENENTE CORONEL DA POLÍCIA MILITAR
Iniciamos o mês de setembro com a presença do Tenente
Coronel do 21º Batalhão Metropolitano da Polícia Militar,
Alan Fernandes. que atende as regiões Mooca e Vila
Prudente.
Na ocasião, o Coronel esteve nas dependências do Instituto
de Ensino e Pesquisa - IEP Dona Cica para prestar um gesto
de gratidão pelos serviços relevantes oferecidos aos policiais,
através da parceria com insumos e profissionais da saúde na
aplicação da vacina contra a COVID-19, ocorrida no mês de
abril.

PREMIAÇÃO HEALTHARQ E HEALTH-IT
No dia 09 de setembro, participamos dos fóruns realizados pelo
Grupo Mídia, no Centro de Convenções Rebouças, em São
Paulo.
No Fórum+Prêmio HealthARQ, a primeira discussão foi sobre
“A arquitetura projetando um caminho durante a pandemia nas
edificações de saúde” e o São Cristóvão Saúde foi representado
pela arquiteta Cibeli Bagnato.
Já sob a moderação de Luis
Gustavo Kiatake, presidente da SBIS – Sociedade Brasileira de
Informática em Saúde, foi realizado o Fórum+Prêmio Health-IT, com
a participação de lideranças do setor da saúde e debate sobre “A
transformação do ecossistema da Saúde Digital”. Patricia Hatae,
gerente de Tecnologia e Inovação do São Cristóvão Saúde,
representou a Instituição neste Fórum, salientando que com o
paciente engajado é possível fazer análise preditiva e, assim, evitar
sinistralidade.
Na oportunidade, o Grupo São Cristóvão Saúde recebeu o prêmio nas duas categorias: Arquitetura
e Tecnologia da Informação, pelos relevantes serviços prestados no âmbito health.

Inaugurações
EMPÓRIO ARTE NATA (CENTRO AMBULATORIAL AMÉRICO VENTURA – UNIDADE I)
Com foco na expansão e atualização em toda
estrutura física e tecnológica, a Instituição,
adotando uma nova essência no âmbito
gastronômico apresentou, no dia 02 de
agosto, o novo parceiro que compõe a
equipe de profissionais do Grupo no que se
refere a prestação de serviço com
excelência: O Arte Nata.
O eminente Empório Português traz um
conceito
de
cafeteria
totalmente
diferenciado. Situado na Unidade I do Centro Ambulatorial Américo Ventura, o local passou por
ampla reforma e ampliação física, aumentando, de forma substancial, a capacidade de
acomodação e atendimento. O espaço conta com o que existe de melhor e mais moderno no
segmento, oferecendo refeições requintadas, incluindo culinária europeia e doces típicos, através

de uma cozinha moderna com equipamentos de última geração, profissionais qualificados, além
de sistema take-away para facilidade e rapidez no atendimento.
O espaço oferece produtos típicos, tradicionalmente
portugueses, com fabricação própria e artesanal, além de
ampla variedade de produtos, com o objetivo de proporcionar
momentos únicos, de descontração e muito especiais, em um
ambiente acolhedor, aconchegante e 100% climatizado. Em
breve, a cafeteria da Maternidade São Cristóvão também será
totalmente reestruturada.
Venha conhecer e saborear os produtos oferecidos pelo
Empório Arte Nata/ São Cristóvão Saúde.
AMPLIAÇÃO DO SETOR DE ROUPARIA E IMPLANTAÇÃO DA TECNOLOGIA RFID PARA CONTROLE
DO ENXOVAL HOSPITALAR
Realizando novos ciclos de melhoria,
bem como investindo em diversos
cenários,
como
modernização,
tecnologia
e
estrutura
física,
inauguramos, no dia 10 de setembro, o
novo espaço CDEH - Centro de
Distribuição de Enxoval Hospitalar.
O setor faz parte da Hotelaria do Grupo,
sendo o responsável pelas etapas de
recebimento, estocagem, distribuição interna nas unidades e coleta, além de realizar a gestão de
todo o enxoval hoteleiro e cirúrgico .
O local ampliou sua capacidade física e de atendimento, contemplando: área administrativa, copa,
vestiário, banheiros, espaços destinados a roupas limpas e sujas (respeitando os fluxos e
cruzamentos), além de janelas para iluminação externa e ventilação natural, prateleiras em aço
inox que facilitam a higienização, balanças, área equipada com detectores de fumaça e hidrante,
além de ambiente totalmente climatizado.
Outra novidade no CDEH é a implantação do sistema RFID. Através de um chip é possível
armazenar diversas informações, podendo rastrear, controlar e proteger as peças de cada tipo de
enxoval. Outros benefícios é que ela auxilia no controle de entrada e saída das roupas, prevenindo
possível evasão, além de aprimorar a questão do transporte, por meio do registro automático,
preciso e eficiente de controle do estoque de todo o enxoval hospitalar.

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL SANTA CASA DE FRANCISCO MORATO
Juntamente com diversos representantes
do Grupo São Cristóvão Saúde, estive nas
novas instalações da Santa Casa de
Misericórdia de Francisco Morato/ Lar
Assistencial São Benedito, no dia 15 de
setembro,
para
inaugurarmos
a
revitalização do local.
A entidade teve sua gestão assistencial e
administrativa assumida, integralmente
pelo São Cristóvão Saúde, em janeiro de
2021. Desde então, foram realizados diversos investimentos em múltiplas áreas, incluindo
estrutura, equipamentos, processos e contratações.
Dentre as melhorias nas instalações físicas da Santa Casa há o Centro Cirúrgico, que conta com
três salas cirúrgicas, uma sala de parto, uma sala de pré-parto, uma sala de repouso pósanestésico, conforto médico, posto de enfermagem, equipamentos e instrumental cirúrgico, além
de nova rede de gases e ambiente 100% climatizado, seguindo rigorosamente os protocolos da
Vigilância Sanitária e do Centro de Controle de Infecção Hospitalar.
Outra ação executada diz respeito ao
AVCB. Após 30 anos, a Santa Casa
conseguiu regularizar o seu alvará junto
aos bombeiros e está com a melhor
solução disponível, sendo realizado,
inclusive, treinamentos para dezenas de
colaboradores da brigada de incêndio. O
Grupo São Cristóvão Saúde também
realizou novas contratações em diversas
áreas, como Administrativa, Higiene e
Limpeza, Enfermagem e Portaria, aumentando em 40% o quadro de funcionários da Santa Casa e
gerando, consequentemente, novos empregos na cidade.
Além de conhecer a inaugurar a revitalização da Santa Casa, o encontro entre a Instituição e os
representantes do município, incluindo a Prefeita Renata Torres de Sene, o Vice Prefeito Ildo
Gusmão, o Superintendente de Saúde, Thiago Campos Amado, e respectivos Assessores e
Diretores da Saúde serviu para estreitar o relacionamento.
Outras obras em andamento na Santa Casa compreendem o Berçário e a UTI Neonatal, deixando a
ala completa para funcionamento após receberem a habilitação do Estado para iniciar partos. Já
os projetos futuros no local incluem a expansão de leitos, passando de 90 para 120, durante o ano
de 2022.

INAUGURAÇÃO “SAÚDE DA MULHER II”
No dia 16 de setembro, promovemos mais uma
importante inauguração envolvendo o Centro
Ambulatorial Américo Ventura, Unidade IV –
Saúde da Mulher, ampliando a prestação de
serviços assistenciais em prol dos beneficiários
e, em especial, das gestantes.
O evento foi realizado no Teatro São Cristóvão
Saúde, dando sequência à inauguração do CAAV
IV- Saúde da Mulher II – atendimento Pré-Natal.
Situado dentro do Mooca Plaza Shopping, o local conta com ambiente climatizado e moderno,
oferecendo todo o conforto e atenção que as
mamães merecem. Com layout sofisticado, possui
três consultórios médicos, sala exclusiva para
cardiotocografia, com equipamento ultramoderno
e sala de espera. Já o lounge também foi
totalmente revitalizado e conta com tótem de
autoatendimnento e painel exclusivo para facilitar
a logística das pacientes, trazendo mais conforto,
tranquilidade e direcionamento assertivo dos
atendimentos.
No que diz respeito a sustentabilidade, o novo espaço possui iluminação em led e ar condicionado
com sistema inteligente, sendo mais eficiente e
econômico. A fachada da Unidade “Saúde da Mulher II”
dispõe de um painel de led de 10m² que apresenta, de
forma contínua, toda a estrutura do Grupo São Cristóvão
Saúde.
Na oportunidade, a Instituição também ampliou a
capacidade de atendimento do Centro Ambulatorial
Américo Ventura III – Espaço Dermatológico, através da
readequação da estrutura, proporcionando um ambiente
mais acolhedor aos beneficiários e clientes em geral.
Já a Unidade IV do Centro Ambulatorial Américo Ventura
“Saúde da Mulher I” permanece englobando as
especialidades de Mastologia e Ginecologia/ Obstetrícia,
bem como todos os procedimentos relativos ao cuidado
da mulher, através de seis consultórios e salas para
exames como ultrassonografia, prevenção ginecológica,

mama e desintometria óssea, sem contar o espaço exclusivo destinado a Clínica de Vacinação,
adulto e infantil.
Os ambulatórios do Grupo São Cristóvão Saúde, instalados no
Mooca Plaza Shopping, passaram por uma importante atualização
em sua estrutura, a fim de oferecer o melhor atendimento
assistencial e acolhedor aos beneficiários e comunidade em geral,
através da excelência na prestação de serviços voltados à saúde e
qualidade de vida.
Os convidados, após realizarem o tour pela Unidade, foram
direcionados para um coquetel no restaurante Di Cunto. No
decorrer do evento, todos foram contemplados com brindes
exclusivos com a marca São Cristóvão Saúde.
CENTRO DE MASTOLOGIA E CLÍNICA DE VACINAÇÃO
Com o objetivo de expandir os serviços assistenciais e
aprimorar o atendimento prestado aos beneficiários e
público em geral, encerramos o mês de setembro com
as inaugurações do Centro de Mastologia e da Clínica de
Vacinação, ambos situados nas dependências do Centro
Ambulatorial Américo Ventura- Unidade I (CAAV I).
O evento realizado de forma presencial contou com o
cerimonialista, Rogério Medeiros, e os speakers da
noite: Alta Direção;
Coordenadora Médica da
Maternidade e da Mastologia (Dra. Alessandra Schuh);
Mastologista do Hospital e Maternidade (Dra. Tarsila Prudencio); e Infectologista e responsável
técnica das Clínicas de Vacinação do São Cristóvão Saúde (Dra. Andreia Perejão).
O Centro de Mastologia leva o nome do médico que muito se dedicou, durante mais de 30 anos de
atuação no Grupo São Cristóvão Saúde: Dr. Rubens Murilo de Athayde Prudencio. Mastologista
renomado, compartilhou seu conhecimento e experiência na área, falecendo em 14 de dezembro
de 2020. O local é um
segundo espaço destinado
ao
atendimento
de
Mastologia
e
exames
preventivos da mama. Com
mais de 90m², conta com
área de espera exclusiva,
amplos consultórios, sala
de mamografia com equipamento digital, sala com resolutivo ultrassom, além de sala de laudos
com workstation de última geração.

Outro setor inaugurado foi a Clínica de Vacinação, com
ambientes confortáveis e aconchegantes, incluindo ampla
sala de espera e sala para aplicação de vacinas, com
equipamentos modernos. Além da nova Clínica de
Vacinação, o São Cristóvão Saúde conta com o serviço
ativo, também, nas Unidades II e IV e, em breve, nos
Centros Ambulatoriais V (Itaquera), VII (Anália Franco) e VIII
(Santana).
As alas inauguradas contaram com a benção do Padre
Laurício (Igreja São Pedro Apóstolo). Após o
descerramento das fitas, houve a realização de um
coquetel no local e a entrega de brindes Institucionais a
todos os convidados, incluindo o livro escrito pelo Dr.
Rubens Prudencio, intitulado “Câncer de Mama: Vitória de
mãos e mentes”.
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