
 

 

 Você conhece as especialidades  

dos nossos Centros Ambulatoriais?  

 

Com o propósito de atender cada vez mais e melhor, o Grupo São Cristóvão Saúde cresce de 

maneira constante, através da expansão física e assistencial, oferecendo serviços de 

excelência aos mais de 156 mil beneficiários do Plano de Saúde. 

 

Entre as Unidades de Negócio que englobam o Grupo está o CAAV - Centro Ambulatorial 

Américo Ventura. Com oito Unidades distribuídas nas Zonas Leste e Norte de São Paulo, o 

CAAV conta com dezenas de especialidades médicas, incluindo Clínicas de Vacinação, 

oferecendo atendimento de qualidade a beneficiários e público em geral. “Nossos projetos 

de expansão estão sempre em constante movimento. Pretendemos inaugurar mais Centros 

Ambulatoriais em diversas regiões da capital, a fim de levar nossos serviços assistenciais 
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para toda a cidade de São Paulo”, declara o Presidente/ CEO do São Cristóvão Saúde, Engº 

Valdir Pereira Ventura.  

Confira abaixo a localização e as especialidades oferecidas nas Unidades Ambulatoriais 

próprias do Grupo: 

 

UNIDADE I (Diversas especialidades + Clínica de Vacinação)  

O primeiro Centro Ambulatorial 

Américo Ventura está localizado ao 

lado do Hospital e Maternidade e 

dispõe de dezenas de 

especialidades clínicas, realizando, 

em média, 260 mil consultas/ano. 

Entre as mais de 30 especialidades, 

o CAAV I conta com o Centro Cardiológico e o Centro de Mastologia, ambos com 

atendimento assistencial de referência.  

A Unidade também possui: Programa Ambulatório Pós-Alta (APA), Central de Marcação de 

Consultas, Liberação de Guias, Central Fone e FAX, consultas, exames e procedimentos, 

além da Clínica de Vacinação que estará disponível em breve. 

Endereço: Rua Américo Ventura, 25 – Mooca (2029-7222 - Ramal 7754/ 7757). 

 

UNIDADE II (Pediatria + Clínica de Vacinação) 

O Centro Ambulatorial Américo Ventura II 

dispõe de moderna infraestrutura, com 

confortáveis e espaçosos consultórios 

para atender, exclusivamente, a parte de 

Pediatria, realizando mais de 65 mil 

consultas/ ano, além do Serviço de 

Vacinação (adulto e infantil). 

O espaço conta com cobertura translúcida para aproveitamento da luz natural, utilizando 

iluminação em led, sistema de controle de acesso, economizador de energia nas salas e 

sistema de água de reuso. 



 

Para o atendimento aos pequenos beneficiários, possui decoração temática e lúdica, com 

características alegres e aconchegantes, incluindo amplos consultórios e brinquedoteca 

interativa. 

      Endereço: Avenida Paes de Barros, 635 – Mooca (4305-2052). 

 

UNIDADE III (Dermatologia)  

Essa Unidade destinada, 

exclusivamente, ao atendimento 

Dermatológico, está localizada no 

Mooca Plaza Shopping. Possui 

ambiente climatizado com 

consultórios e sala para 

procedimentos, além de controle 

de acesso integrado, economizador de energia e iluminação em led. 

Recentemente, a unidade passou por expansão, ampliando o número de consultórios e 

otimizando, ainda mais, a capacidade de atendimentos, sendo direcionado tanto para 

beneficiários como público particular. 

Endereço: Mooca Plaza Shopping - Rua Capitão Pacheco e Chaves, 313 (2029-7200). 

 

UNIDADE IV (Saúde da Mulher I + Vacinação)  

A Unidade focada na “Saúde da Mulher” 

também está localizada no Mooca Plaza 

Shopping, sendo um espaço completo de 

cuidados direcionados ao público feminino, 

através das especialidades: Mastologia, 

Ginecologia, Obstetrícia e local exclusivo 

dedicado a Clínica de Vacinação (adulto e 

infantil). 

O espaço possui estrutura moderna, painéis digitais, iluminação em led, ambiente 

climatizado, decoração especial, ampla recepção, sala de laudos e equipamentos de ponta 

para a realização de exames ao público feminino. 



 

Endereço: Mooca Plaza Shopping - Rua Capitão Pacheco e Chaves, 313 (2029-7200). 

 

UNIDADE IV (Saúde da Mulher II)  

O Centro Ambulatorial Américo Ventura IV – 

Saúde da Mulher II é um espaço destinado ao 

atendimento Pré-Natal, com consultórios 

modernos, área externa (lounge) e 

equipamentos de ponta para atender as 

gestantes com todo carinho e atenção que 

elas merecem. Possui três consultórios 

médicos, sala exclusiva para cardiotocografia, 

com equipamento ultramoderno e sala de espera. A fachada dispõe de um painel de led de 

10m² que apresenta, de forma contínua, toda a estrutura do Grupo São Cristóvão Saúde. Já 

o lounge conta com tótem de autoatendimnento e painel exclusivo para facilitar a logística 

das pacientes, trazendo mais conforto, tranquilidade e direcionamento acertivo dos 

atendimentos.  

Endereço: Mooca Plaza Shopping – Rua Capitão Pacheco e Chaves, 313 (2029-7200). 

 

UNIDADE V - Itaquera (Diversas especialidades)  

Com mais de 1.300m², o local atende a 

região de Itaquera, com as especialidades 

de Clínica Geral, Ginecologia/ Obstetrícia, 

Pediatria e Serviço de Vacinação (em 

breve), além de áreas de observação e 

medicação, local para pequenos 

procedimentos e realização de exames 

ginecológicos, cardiológicos, coleta de análises clínicas e ultrassonografia. 

Endereço: Avenida Campanella, 881- Itaquera (2029-7200). 

 

 

 



 

UNIDADE VI (Oftalmologia) 

O local é especializado no diagnóstico e 

tratamento de doenças oculares, 

proporcionando atendimento personalizado e 

humanizado, através de médicos qualificados e 

tecnologia de ponta. 

Possui sete consultórios, três salas de espera, 

sala de exames e de aplicações intravítreas, com 

equipamentos de última geração para oferecer mais conforto aos nossos pacientes. 

Endereço: Rua Fernando Falcão, 1111 - 15º andar - Conjunto Empresarial – Mooca 

(2029-7200). 

 

UNIDADE VII – Anália Franco (Ortopedia + Clínica de Vacinação) 

Nosso Centro Ortopédico cuida do bem-estar locomotor: articulações, ligamentos, ossos e 

músculos. Aqui, o paciente conta com 

métodos clínicos, físicos e cirúrgicos, 

além de exames para tratar, corrigir 

enfermidades, lesões e deformidades, 

enfim, tudo o que for relacionado ao 

aparelho locomotor, sistema esquelético 

e demais estruturas associadas. 

Os exames de análises clínicas, Ultrassom e Raio-X estão disponíveis para beneficiários e 

pacientes particulares. Já  o serviço de Vacinação (adulto e infantil) estará disponível em 

breve. 

Endereço: Avenida Dr. Eduardo Cotching, 804 – Anália Franco (2029-7200). 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDADE VIII Santana (Diversas especialidades + Clínica de Vacinação) 

Essa é a primeira Unidade do Grupo São 

Cristóvão Saúde situada na Zona Norte, 

em Santana. 

Possui as especialidades de Clínica Geral, 

Pediatria, Ginecologia/ Obstetrícia, 

Ortopedia, Dermatologia e Sala de 

Vacinação (em breve), além de exames, 

como coleta de análises clínicas, 

ginecológicos, cardiológicos, Ultrassonografia e Raio-X.  

O local conta com 15 consultórios, equipamentos de ponta e diversas salas, incluindo 

medicação, observação adulto e infantil, inalação, gesso, estabilização e pequenos 

procedimentos, tudo para atender com mais rapidez e conforto. 

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 4020 – Santana (2029-7200). 

 

Para saber mais informações sobre os Centros Ambulatoriais e outras Unidades de Negócio 

do Grupo São Cristóvão Saúde, acompanhe nossas redes sociais ou acesse o site 

www.saocristovao.com.br. 
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