
 

 

 

Área Assistencial 
  

CAMPANHA OUTUBRO ROSA  

Com o objetivo de alertar as mulheres sobre a 

importância da prevenção e do diagnóstico 

precoce do Câncer de Mama, o Grupo São 

Cristóvão Saúde promoveu a Campanha 

Outubro Rosa 2021. 

Com a hashtag #OCÂNCERNÃOESPERA, este 

ano, a campanha trouxe ações voltadas, 

principalmente, às beneficiárias do Plano de 

Saúde. 

Para facilitar o acesso aos exames, durante 

todo o mês de outubro, o Grupo fez uma 

megaoperação para a realização do exame de mamografia, no Centro Ambulatorial Américo 

Ventura – Unidade IV “Saúde da Mulher I” e na Unidade I do Centro de Mastologia “Dr. Rubens 

Murilo de Athayde Prudencio”. O objetivo foi oferecer a expansão do atendimento, na busca de 

prevenção no combate ao Câncer de Mama. Para isso, as beneficiárias, além dos canais habituais 

de agendamento de mamografia, enviaram por e-mail o pedido médico e os dados pessoais para 

facilidade no agendamento do exame.  

No dia 26 de outubro, a campanha #OCÂNCERNÃOESPERA promoveu um encontro de mulheres 

que já passaram ou ainda estão passando pelo tratamento do Câncer de Mama, com aula de 

maquiagem, alongamento, conversa com mastologista e psicólogos, além das trocas de 

experiências, visando proporcionar momentos gostosos e de 

bem-estar. Já no dia 27, aconteceu o bate-papo com os 

profissionais da mastologia do São Cristóvão Saúde, aberto a 

toda a comunidade, através de uma conversa descontraída e 

instrutiva, com o intuito de sanar dúvidas referente ao 

assunto, através de informações, esclarecimento e 

acolhimento.  

O São Cristóvão Saúde, durante todo o mês de outubro, fez 

um preço especial para a realização do exame de mamografia 

para quem não era beneficiária do Plano. 

Este ano, a campanha também contou com: música “Se cuidar 

é agora”, do Grupo Operação de Riso em conjunto com o 

Grupo São Cristóvão Saúde, contando com a participação dos profissionais da Instituição; arcos 

com bexigas nas Unidades de Mastologia, simbolizando o Outubro Rosa; camiseta 
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“ocâncernãoespera” aos colaboradores da linha de frente; folder de orientação e caneta de 

recordação do Outubro Rosa 2021; vídeos de pacientes falando sobre sua lição de vida e 

mensagem a todos; além do vídeo Institucional trazendo a atriz e influencer Thais Fersoza, 

focando a importância do cuidado e prevenção do Câncer de Mama.  

 

MITOS E VERDADES SOBRE O CÂNCER DE PRÓSTATA 

O Urologista do Grupo São Cristóvão Saúde, Dr. 

Milton Filho, esclareceu sobre os mitos que 

envolvem o Câncer de Próstata, além de 

informações fundamentais para a redução de riscos 

e detecção precoce da doença. 

De acordo com o especialista, para o Câncer de 

Próstata, não existe nenhuma ação, medicamento 

ou alimento que possa, de fato, prevenir a doença, 

mas sim tentar detectar, de maneira precoce, o 

câncer em sua fase inicial e isso só é possível 

através de exames de rotina, como o PSA, indicado a partir dos 45 anos. 

O mês de novembro também é conhecido como “Novembro Azul”, que elucida a luta pelo 

combate ao Câncer de Próstata. A campanha do Grupo São Cristóvão Saúde 

#OCÂNCERNÃOESPERA, permaneceu também em novembro e realizou ações, como: arco de 

bexigas azuis no CAAV I, camiseta “#OCÂNCERNÃOESPERA” aos colaboradores da linha de frente, 

distribuição de folder sobre Câncer de Mama e Câncer de Próstata, distribuição de caneta alusiva 

ao assunto para pacientes em atendimento pelo Urologista e informações sobre o câncer de 

próstata nas redes sociais do Grupo.  

 

CURSO DE GESTÃO DA CLÍNICA NO IEP DONA CICA  
Concluímos um importante projeto 

destinado aos profissionais da área 

assistencial sobre "Curso de Gestão da 

Clínica”. 

Os colaboradores foram criteriosamente 

selecionados pela equipe de gestão, 

todos com ótima performance e grande 

possibilidade de desenvolvimento 

profissional. O curso, com carga horária de 25 horas, foi ministrado pelo Enfermeiro Adriano 

Sousa, especialista em práticas assistenciais. 

A “Gestão da Clínica” foi composta por profissionais multidisciplinares, incluindo enfermeiros, 

fisioterapeutas, farmacêuticos, psicólogos, nutricionistas e assistentes sociais. O objetivo principal 

do curso foi preparar os colaboradores envolvidos para uma atuação de alto desempenho na 



 

 

gestão de serviços de saúde, com foco na melhoria do cuidado em saúde, difundindo boas práticas 

e incentivando à reinvenção de modelos que levam a sustentabilidade do negócio. 

 

SIMPÓSIO DE CIRURGIA ROBÓTICA  

Em outubro, promovemos o primeiro 

simpósio de Cirurgia Robótica, sendo um 

procedimento cada vez mais utilizado na 

área da saúde, uma vez que se trata de uma 

técnica moderna e minimamente invasiva, 

conduzida por médicos extremamente 

capacitados com o auxílio de um robô. 

O simpósio, concretizado no IEP Dona Cica e 

voltado aos profissionais do segmento assistencial, abordou dois importantes temas da atualidade 

tecnológica no cenário, sendo “Cirurgia Robótica em Oncourologia”, através do Dr. Hamilton 

Zampolli (Chefe da Divisão de Urologia do ICAVC, Chefe da Clínica Urológica do Centro de 

Oncologia do Hospital Oswaldo Cruz, Coordenador do Grupo de Cirurgia Robótica, Laparoscópica e 

Endourologia da Confederación Americana de Urologia) e “Cirurgia Robótica em Oncologia”, por 

meio da palestra realizada pelo Dr. Michel Chebel (Cirurgião Oncológico, Vice-Presidente da SBCO 

Regional Minas Gerais e Coordenador do Programa de Cirurgia Robótica do Uberlândia Medical 

Center).  

 

NEOBRAIN BRASIL 2021   

No início de novembro, patrocinamos 

o evento promovido pela PBSF- 

Protecting Brains & Saving Futures: O 

BRAIN BRASIL HIGHLIGHTS. 

O Congresso de atualização científica 

foi realizado via plataforma digital e 

trouxe importantes profissionais 

renomados de diversos países, incluindo Brasil, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Israel.  

O patrocínio deste ano permitiu ao São Cristóvão Saúde: aplicação da logomarca durante toda a 

divulgação do Neobrain e na landing page do evento; vídeo Institucional com foco no Berçário e 

UTI Neonatal do Hospital e Maternidade São Cristóvão nos intervalos das atividades e 10 

inscrições gratuitas para a participação virtual. 

Os assuntos abordados na edição de 2021 foram: “Monitoramento cerebral na população 

prematura – que informações podemos obter?” (Valerie Chock, Stanford University, EUA); “Asfixia 

perinatal em prematuros” (Krisa Van Meurs, Stanford University, EUA); “Exames de imagem do 

cérebro prematuro” (Jarred Garfinkle, McGill University, Canadá); “Infecções bacterianas e virais 

no prematuro” (Pablo Sanchez, National Children’s Hospital, EUA); “Potencial uso de inteligência 



 

 

artificial no manejo clínico do bebê prematuro” (Gabriel Variane, Santa Casa de SP, Brasil); 

“Manuseio mínimo e cuidados para o neurodesenvolvimentista” (Kathi S. Randall, Stanford 

University, EUA); “Prevenção do HPIV e tratamento de hidrocefalia pós-hemorrágica” (Khorshid 

Mohammad, University of Calgary, Canadá); “Instabilidade hemodinâmica, hipertensão pulmonar 

e PCA: impacto no cérebro” (Gabriel Altit, McGill University, Canadá); “Conexão cérebro-intestino 

no prematuro” (Nicholas Embleton, Newcastle University, Inglaterra); “Eixo cérebro-pulmão” 

(Guilherme Sant’Anna, McGill University, Canadá); “Episódios de apneia, bradicardia e 

desaturações e o cérebro prematuro: o que é conhecido e direções futuras” (Wissam Shalish, 

McGill University, Canadá) e “Convulsões nos prematuros” (Dr. Eilon Shany, Israel).  

“Temos muito orgulho em patrocinar uma instituição tão idônea na área da saúde e que sempre 

desenvolve importantes metodologias e eventos voltados ao cuidado do pequeno paciente. 

Parabéns a todos os participantes em mais uma edição do Neobrain Brasil Highlights”, afirma a 

Pediatra e Neonatologista, Gerente Médica da Neonatologia, Vice-Diretora Clínica do Grupo São 

Cristóvão Saúde e também médica da PBSF, Dra. Ludmila de Freitas Ventura Simões. 

 

HOMENAGEM AOS MÉDICOS DA INSTITUIÇÃO   

Produzimos um vídeo para homenagear os 

médicos do Grupo como forma de expressar 

gratidão e apreço a todos os profissionais da 

medicina, tendo em vista as horas de 

dedicação, atenção e zelo com cada vida 

acolhida, traduzindo a dignidade e sabedoria 

dessa belíssima profissão.  

Na oportunidade, os profissionais da saúde 

receberam um convite digital para apreciar o 

vídeo-homenagem e o tributo feito aos médicos 

pelo cantor e artista Michel Teló, em nome do 

Grupo São Cristóvão Saúde, além de cesta de pic-

nic e brindes exclusivos com a logomarca 

Institucional.  

Parabéns aos médicos de todas as especialidades 

pelas incansáveis horas de dedicação, trabalho 

mútuo e cuidado com o paciente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE CONQUISTA SELO OURO SINASC  

Premiado pela pontualidade na digitação e 

qualidade dos dados registrados, o Hospital 

e Maternidade São Cristóvão foi 

contemplado, pela 11ª vez, com o Selo Ouro 

SINASC - Sistema de Informação sobre 

Nascidos Vivos. A categoria ouro é dada a 

instituições idôneas, que mantém o padrão 

de qualidade das informações. 

No Hospital e Maternidade São Cristóvão, a 

premiação foi dada pela pontualidade de 

digitação dos dados e a qualidade de informações sobre nascidos vivos, referente ao ano de 2020.  

 

QR CODE EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS  

No movimento de implementação da cultura Lean e 

inovação tecnológica, realizamos a identificação dos 

equipamentos médicos através do QR Code. O 

objetivo é oferecer acesso rápido as informações do 

parque tecnológico Institucional aos usuários das 

tecnologias médicas, permitindo ao time assistencial 

consultar a validade dos serviços de preventiva, 

calibração e segurança elétrica por meio dos 

dispositivos mobiles (celular e tablet), tanto em suas rotinas convencionais quanto nos processos 

de auditoria e certificações de qualidade. 

 

Ações Realizadas 
 

PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM DO ROTARY CLUB DE SÃO PAULO 

O Rotary Club de São Paulo – Alto da 

Mooca (RCSP) promoveu seu primeiro 

Fórum em outubro abordando dois 

importantes temas: Fundação Rotária e 

Administração de Clube.  

O evento, realizado no Hotel Refúgio 

Cheiro de Mato, em Mairiporã, contou com a participação de diversos rotarianos da Distrital e São 

Cristóvão Saúde.  

Na sexta-feira (01/10) aconteceu o receptivo aos convidados, com direito a wellcome drink, 

seguido de um jantar especial e entretenimento. No sábado, foi dado início ao Fórum, tendo as 



 

 

palestras ministradas por: Marcelo Abramo (Presidente do Rotary Club - Alto da Mooca), Valter 

Kwast (Governador 2016/17), Kaue Baiza (Presidente da Comissão de Administração do Clube), 

Saul Filho (Membro da Comissão Distrital da Fundação Rotária) e Rodolpho Barbosa (Presidente da 

Comissão da Fundação Rotária do Clube). Já o domingo serviu para entretenimento. 

Na oportunidade, a primeira edição do Fórum RCSP- Alto da Mooca contou com sorteio de brindes 

personalizados São Cristóvão Saúde, como bolsa térmica, camisa de jogo oficial (futebol Juventus e 

vôlei Osasco/ São Cristóvão Saúde), álcool em gel, kits praia, smartwatch, folder e revista São 

Cristóvão Notícias/ Auto Paulista.  

 

CONSELHO DA MULHER EMPREENDEDORA E DA CULTURA TRAZ TEMA SOBRE CÂNCER DE 

MAMA COM A PARTICIPAÇÃO DO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE                                         

No dia 20 de outubro, o CMEC - Conselho da Mulher 

Empreendedora e da Cultura, da Associação Comercial de São 

Paulo (ACSP), realizou uma palestra sobre prevenção e 

cuidados relacionados ao Câncer de Mama. 

O evento contou com a participação do São Cristóvão Saúde, 

que esteve presente  através da divulgação da 

campanha #OCâncerNãoEspera e da palestra realizada sobre 

o tema para as participantes.  Na oportunidade, também 

foram distribuídos material instrutivo e caneta 

personalizada.  

Após o encerramento, diversos balões rosas foram soltos no 

Pátio do Colégio - Sé, em homenagem ao mês de outubro, 

simbolizando o combate ao Câncer de Mama. 

 

SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE E AS HEXADECACAMPEÃS DO VÔLEI 

O mês de outubro marcou importantes 

encontros entre o Vôlei Osasco/ São Cristóvão 

Saúde e a Instituição. O objetivo foi celebrar a 

vitória das atletas no Campeonato Paulista 2021, 

bem como estreitar o relacionamento entre 

equipe e patrocinador. 

Comandado pelo técnico Luizomar, o time 

conquistou o Hexadeca no Campeonato Paulista, 

derrotando, na final, o Barueri Volleyball Club, 

dando ao time o seu 16º troféu estadual da 

história.  



 

 

Ainda em outubro, as atletas estiveram presentes no IEP Dona Cica, onde se apresentaram, de 

forma descontraída, aos líderes do São Cristóvão Saúde. Na oportunidade, a Instituição realizou 

esse encontro de confraternização, com direito a apresentação do Grupo Operação de Riso, coffee 

e brunch, tour pelo IEP Dona Cica, além do bolo 

surpresa e “parabéns”, comemorando os 

aniversários de três atletas: Camila Brait, Tiffany e 

Michelle.  

Este ano, a Instituição renovou a parceria junto ao 

time, permanecendo como patrocinador master 

do vôlei feminino. Outros estudos junto ao 

Osasco/ São Cristóvão Saúde são realizados para 

aprimorar, ainda mais, a parceria com a equipe, incluindo melhorias nas dependências do Ginásio 

Esportivo Professor José Liberatti, em Osasco. 

 

SIPAT 

Entre os dias 08 e 12 de novembro, a Instituição 

realizou, de forma on-line, a XIX SIPAT – Gestão 

2021/2022. Com o tema “Superando Desafios”, o 

evento trouxe diversos conteúdos disponibilizados, 

diariamente, pela intranet aos nossos colaboradores. 

Dentre os temas estavam: ‘Treinamento e 

Desenvolvimento – RH”, “Cuidados e Prevenção – 

SCIH”, Prevenção de Acidentes – Segurança do 

Trabalho”, “Prevenção de Acidentes com Material Perfurocortantes – Educação Continuada” e 

“Alimentação na Prevenção da Obesidade – SND”.   

 

DIPAT 

Voltada para a saúde emocional, o DIPAT – Dia Interno 

de Prevenção de Acidentes de Trabalho foi realizado 

aos profissionais do Centro de Atenção Integral à 

Saúde (CAIS), no dia 29 de novembro. 

Com o slogan “A conexão do corpo e mente – 

Autocuidado e Segurança”, a abertura foi realizada 

pelo gerente da Unidade, Dener Gambarini dos Santos, seguido dos temas e atividades: “A conexão do 

corpo e mente além do toque: sensações a flor da pele” (Fabiana Tejeda), “Lian Gong- Exercícios para 

saúde” (Fisioterapeuta Luciane Criado), “O que é saúde mental e sua importância? (Psicóloga Susi Andrade) 

e “Saúde além da atual realidade” (Enfermeira Karina Keiko). Na oportunidade, houve sorteio de brindes, 

coffee break especial e entrega dos certificados dos brigadistas de incêndio, através do bombeiro Willian 

Santos. 

 



 

 

BOLETO DIGITAL E WHATSAPP OFICIAL DO GRUPO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE 

Visando oferecer novos serviços que auxiliam o beneficiário, 

bem como otimizam o seu dia a dia, trouxemos mais duas 

novidades: Boleto Digital e Whatsapp Oficial do Grupo. 

O Boleto Digital garante total privacidade dos dados e agilidade 

no recebimento da fatura, além de contribuir, de forma 

sustentável, com o meio ambiente.  

Para aderir a essa modalidade, é de suma importância a 

atualização dos dados pessoais. Para isso, o beneficiário possui 

os canais: telefone (2029.7300), e-mail (planosdesaude@saocristovao.com.br) e site 

(saocristovao.com.br) > Área do Beneficiário / Beneficiário / Componente Cadastral / Dados 

Cadastrais. Já para realizar a adesão do boleto digital, o beneficiário deve 

acessar: https://portalservicos.saocristovao.com.br/Login, efetuar o login e 

clicar em Financeiro>Adesão Boleto Digital. 

A outra novidade que otimiza o tempo do beneficiário é o atendimento via 

Whatsapp oficial do Grupo. O serviço é um importante canal para solucionar 

as demandas, de forma ágil e prestativa. As funções oferecidas são: 

segunda via de boleto e cartão de beneficiário, declaração de IR, consulta da 

rede credenciada e, em breve, agendamento de consultas e exames.  

O número oficial do Whatsapp São Cristóvão Saúde é 11 2029-7300, ou 

através do QR CODE (ao lado). 

 

VEREADORA RUTE COSTA VISITA IEP DONA CICA   

Para conhecer um pouco mais sobre o São 

Cristóvão Saúde, a Vereadora e Vice-Presidente da 

Câmara Municipal de São Paulo, Rute Costa, bem 

como seu esposo, Pastor Adauto Silva, estiveram 

no IEP Dona Cica, onde debatemos sobre as 

próximas homenagens a serem recebidas ainda 

este ano, como Salva de Prata e medalha Anchieta. 

Essas honrarias são concedidas pela Câmara 

Municipal de São Paulo durante sessão solene, pela 

grande atuação de destaque na cidade. 

Ambos tributos serão concretizados no mês de dezembro, indo de encontro com o aniversário de 

110 anos do Grupo São Cristóvão Saúde.  

 

 

 

QR Code do 
whatsapp do 

Grupo  
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Inaugurações 
 

REESTRUTURAÇÃO DA UAR E UAPS  

Dando sequência ao processo de melhoria contínua 

Institucional do São Cristóvão Saúde, no dia 04 de 

novembro, inauguramos a expansão de duas alas 

assistenciais do complexo hospitalar. 

A UAR (Unidade de Apoio Respiratório) tem como 

foco atender pacientes de longa permanência e que 

estão em tratamento intensivo por alguma patologia pulmonar. A capacidade de atendimento foi 

ampliada em 55%, somando 14 leitos, com box 

individualizado, divisórias em vidros e ambiente 

preparado para a realização de procedimentos, 

como hemodiálise, além de painéis que atendem ao 

programa de cuidado central no paciente e na 

família, com monitoramento 24h. A unidade também 

traz o Robô Laura, sendo o primeiro robô cognitivo 

“gerenciador de riscos”, uma verdadeira inovação no 

cuidado ao paciente.  

Já a UAPS (Unidade de Apoio ao Pronto-Socorro) é destinada a pacientes que carecem de uma 

internação rápida, 

contando com o melhor 

atendimento,  tecnologia 

de ponta e acolhimento 

assistencial. O espaço foi 

ampliado, passando para 

310m² de área construída. 

A Unidade conta com 19 leitos individuais, oferecendo 

expressiva privacidade e cores harmoniosas, deixando o ambiente mais agradável e acolhedor, 

além de material antibactericida e antifungicida.  

Os setores têm em comum a iluminação natural, sendo 

100% climatizados, tecnologia de ponta e profissionais 

altamente qualificados. No que diz respeito aos 

equipamentos assistenciais, possuem monitores 

multiparamétricos, ventiladores modernos para 

fisioterapia ventilatória, elevador elétrico maximove para 

pacientes acamados, graves e/ou obesos, permitindo seu 

manuseio com segurança, Sara Plus (dispositivo ergonômico que ajuda na melhora da mobilidade 



 

 

e nos exercícios fisioterápicos voltados ao paciente), camas hospitalares eletrônicas e camas 

especiais para pessoas obesas, além de carrinhos à beira leito, que auxiliam na preparação de 

medicamentos e leitura dos parâmetros do paciente, de forma ágil e segura. 

O evento de inauguração aconteceu no IEP Dona Cica e contou 

com o mestre de cerimônias, Rogério Medeiros, e a participação 

da Alta Direção, do Diretor Médico Hospitalar (Dr. José Carlos 

Ferrari Jr.), da Gerente Geral do Pronto-Socorro (Dra. Danniela 

Mioto) e da Gerente de Enfermagem (Andreia Pereira). 

Após a inauguração, os 

convidados participaram 

de um coquetel e 

receberam brinde exclusivo São Cristóvão Saúde.  

Ainda em 2021, o Grupo fará mais inaugurações de cunho 

administrativo e assistencial para melhor atender seus 

beneficiários. Aguardem! 

 

 

 

Valdir Pereira Ventura 

Presidente/ CEO  

Grupo São Cristóvão Saúde 


