
 

São Cristóvão Saúde realiza Workshop 
aos profissionais da medicina 

 
Com o tema central “Desenvolvimento e Comportamento”, o Workshop foi 

promovido através da Diretoria Clínica do Grupo São Cristóvão Saúde, sendo 

ministrado pelas coordenadoras do ambulatório de Crescimento e 

Desenvolvimento do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da faculdade de 

Medicina da USP, Profa. Dra. Ana Paula Scoleze Ferrer Barreto e Profa. Dra. 

Sandra Grisi.   

 

O evento, realizado de forma híbrida no auditório do Instituto de Ensino e 

Pesquisa Maria Patrocínia Pereira Ventura- IEP Dona Cica, foi destinado aos 

médicos e profissionais multidisciplinares, tanto do setor administrativo quanto 
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Diretor Médico Hospitalar (Dr. José Carlos Ferrari), Diretor Clínico (Dr. Fernando Barreto), Dra. Sandra Grisi,  
Presidente/ CEO (Valdir Ventura) e Dra. Ana Paula Scoleze Ferrer Barreto 



assistencial. O objetivo foi apresentar o projeto criado pelo CEDI - Centro de 

Desenvolvimento Infantil, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(FMUSP) sobre a avaliação de crianças com suspeita de atraso de 

desenvolvimento/problemas de comportamento, detecção precoce de casos que 

precisam de algum tipo de intervenção e encaminhamento apropriado e precoce 

para a melhor condução do problema da criança. Na oportunidade, os assuntos 

contemplaram os “Conceitos atuais sobre a ótica do neurodesenvolvimento” e os 

“Desafios da avaliação e condução terapêutica”.  

 

“Sem dúvida é um 

projeto muito valioso 

na área da medicina, 

através de pesquisas e 

estudos minuciosos, 

buscando a melhor 

assistência ao paciente. 

O Grupo São Cristóvão 

Saúde, através do 

Presidente/ CEO, Engº 

Valdir Pereira Ventura, e diversas equipes envolvidas estudam uma maneira para 

implantar esse projeto em nosso complexo assistencial, por isso estamos muito 

contentes e otimistas”, declarou o Diretor Clínico da Instituição, Dr. Fernando 

Eduardo Cordeiro Barreto. 

 

Ao final do Workshop, diversos profissionais do time São Cristóvão Saúde 

puderam esclarecer suas dúvidas sobre o assunto.  

Dras Sandra Grisi e Ana Paula Barreto esclarecem dúvidas da plateia 


