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Área Assistencial
CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA
Entre os dias 04 e 06 de abril, realizamos, no estacionamento do
Centro Ambulatorial Américo Ventura – Unidade I, a Campanha de
Vacinação contra Influenza, destinada a idosos a partir de 60 anos.
A campanha aconteceu através dos profissionais do Centro de
Atenção Integral à Saúde – CAIS. A vacinação foi gratuita, tanto para
beneficiários quanto para a comunidade.
A ação teve o intuito de oferecer ao público-alvo ainda mais
proteção e qualidade de vida, além de reduzir, de forma substancial,
o número de internações e o risco de morte devido à gripe.
CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA
No dia 09 de abril, a sede social
do Corinthians nos recebeu para
realizarmos a Campanha de
Vacinação contra a Influenza.
Destinada aos jogadores do
futsal masculino, atletas do
futebol feminino, associados e visitantes do clube, a ação disponibilizou, além das vacinas com
preços especiais, profissionais da equipe de Marketing e área Comercial do Plano de Saúde,
realizando a divulgação e venda dos produtos e distribuição de folhetos.
Entre os atletas vacinados no dia estavam o capitão da categoria futsal do clube, Deives Moraes, e
a meia-atacante do futebol feminino, Gabi Maria Zanotti, ambos imunizados com a dose
quadrivalente contra a Influenza.
CAMPANHA DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
No Dia Mundial da Higienização das Mãos,
celebrado em 05 de maio, o Serviço de Controle
de Infecção Hospitalar (SCIH) do São Cristóvão
Saúde realizou a Campanha de Higienização das
Mãos, destinada aos colaboradores do Grupo.
A ação contou com um vídeo personalizado,
apresentando os cinco momentos de
higienização das mãos e sua importância, com

base nas publicações da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da OMS- Organização
Mundial da Saúde.
Já no IEP Dona Cica, os colaboradores puderam, através da
utilização da caixa de luz negra, identificar os pontos de
melhoria para higienização das mãos, a fim de obter mais
prevenção e controle de doenças infecciosas, transmitidas pelo
contato.
Outra ação vinculada à campanha foi o desenvolvimento do
questionário via QR-Code, contendo perguntas relacionadas ao
assunto central.
DIA DA ENFERMAGEM
Na data de 12 de maio, promovemos um
evento voltado ao time de Enfermagem do
Grupo São Cristóvão Saúde, em comemoração
ao Dia da Enfermagem.
Os convidados foram recepcionados com um
coffee no Instituto de Ensino e Pesquisa - IEP
Dona Cica. Na oportunidade, como
Presidente;/ CEO do Grupo, dei as boas-vindas
aos participantes e falei um pouco sobre a
origem da profissão, incluindo importantes ações implementadas no São Cristóvão Saúde, como:
Projeto Tutor; Projeto Trainee; Programa de treinamento EAD sobre práticas assistenciais para
técnicos, auxiliares e enfermeiros; implementação do carro beira leito em todo o hospital e
checagem eletrônica; reunião científica de enfermagem (mensal); implementação e inovação dos
protocolos; rund de acolhimento; reformulação ao cuidado centrado ao paciente e família (painel
de comunicação – leito); múltiplos investimentos,
além
dos
diversos
desafios
enfrentados
rotineiramente pela equipe de Enfermagem.
Para animar e descontrair, ainda mais, o ambiente, o
Grupo Operação de Riso realizou uma apresentação
voltada aos profissionais da Enfermagem, em
homenagem ao dia. O evento também contou com a
palestra “Poder e Alta Performance”, ministrada pela
Enfermeira e Coah de Enfermagem, Dyanna Cardoso.
Agradeço ao grupo de Enfermagem que, rotineiramente, em jornadas extenuantes, dedica o seu
trabalho na recuperação dos nossos pacientes. Parabéns pela competente e indispensável atuação
na linha de frente do cuidar, inclusive no combate à pandemia.

PROGRAMA PRÓ-SAÚDE
Com o objetivo central de personalizar o atendimento
dos nossos beneficiários e humanizar, ainda mais, a
relação médico-paciente, criamos o “Pró-Saúde”, que
foca em destacar um profissional de referência ao
beneficiário, direcionando todo o seu ciclo de
tratamento.
O programa garante maior agilidade no controle dos
problemas de saúde pré-existentes, além de otimizar o
agendamento de consultas e facilitar o monitoramento
e acompanhamento de cada caso. Após a inclusão no programa, o beneficiário terá cuidados
inicialmente centralizados com um médico generalista, responsável por avaliar sua saúde e
direcioná-lo à especialidade mais adequada para o momento.
As patologias atendidas pelo Pró-Saúde englobam as áreas de: Cardiologia, Clínica Geral,
Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, Hematologia, Nefrologia, Neurologia e Pneumologia.
Porém, o programa pode, ainda, oferecer suporte para outras especialidades, como Ortopedia e
Ginecologia, bem como proceder encaminhamento para determinada área, com foco no
acompanhamento conjunto.
A adesão ao Pró-Saúde pode ser feita por qualquer beneficiário maior de 18 anos, novo no Plano
de Saúde São Cristóvão, buscando atendimento nas áreas descritas acima. Para realizar
o agendamento, o beneficiário deve ligar na Central de Agendamento (11 2029-7200) ou através
do Whatsapp Oficial do Grupo (11 2029-7300).
ASSINATURA: CONVÊNIO CÂNCER
Continuamos ampliando nossa atuação junto às mulheres
com Câncer de Mama. No dia 01 de maio, assinamos a
parceria com a Prefeitura de Osasco para atender o público
feminino com essa patologia. A ação estreita ainda mais os
laços com a cidade de Osasco, uma vez que o São Cristóvão
Saúde já é patrocinador do time de Vôlei feminino da
cidade.
Com um programa muito importante para a saúde que já
atendeu mais de duas mil mulheres, daremos apoio ao
público feminino com diagnóstico de Câncer de Mama,
ajudando a acabar com as longas filas de espera para o tratamento na cidade.
Também fomos convidados para ajudar a reorganizar a Maternidade Amador Aguiar, que realiza
cerca de 350 partos/mês, com nossa experiência e certificações de qualidade.
O movimento da vida será ainda mais forte em Osasco.

Ações Realizadas
1º PEDALA SAÚDE AMÉRICO VENTURA
Em comemoração ao Dia Mundial da Saúde (07 de
abril), o Grupo São Cristóvão Saúde, em parceria
com o Rotary Mooca, realizou, no dia 10 de abril, o
1º Pedala Saúde Américo Ventura.
A concentração do evento aconteceu no
estacionamento do Mooca Plaza Shopping,
reunindo mais de 300 pessoas de todas as idades,
que realizaram um percurso de 10km pelas
principais ruas do bairro. Na ocasião, um trio
elétrico com muita música e descontração
acompanhou todo o trajeto.
O São Cristóvão Saúde disponibilizou aos participantes a aferição de pressão arterial, de glicemia e
IMC (índice de massa corpórea), além das equipes Comercial e departamento de Recursos
Humanos. O evento, que também tinha cunho beneficente, arrecadou 300 quilos de alimentos,
sendo destinados às famílias e entidades carentes da região.
Agradeço ao Presidente do Rotary Club da Mooca,
José Leandro da Silva, a RVS, através dos Srs.
Rogério e Ricardo Stipkovic, e ao Jornal da Mooca,
por meio dos proprietários Marcelle e Nelson
Costa, pela linda homenagem feita ao meu pai,
Ameriquinho, pessoa íntegra e que muito
contribuiu pela saúde de todos e que nos deixou
um grande legado.

VISITA DA VEREADORA EDIR SALES
A Vereadora Edir Sales esteve nas dependências do Grupo
São Cristóvão Saúde onde visitou a Alta Direção, bem
como destacou a importância dos serviços prestados pelos
nosso excelentes profissionais e Instituição como um todo
para o relevante desenvolvimento da Zona Leste de São
Paulo. Agradecemos a visita e os elogios recebidos da
Vereadora.

CAMPANHA MOVIMENTO DAS VENDAS
Em maio, realizamos a Campanha de Incentivo no
Movimento das Vendas. O evento premiou os principais
corretores de diversas plataformas de vendas parceiras
do Grupo, bem como as principais Corretoras.
A gratificação, concretizada no auditório nobre do
Instituto de Ensino e Pesquisa Maria Patrocínia Pereira
Ventura – IEP Dona Cica, ocorreu em duas etapas. A
primeira foi destinada aos corretores, premiando 30
ganhadores, além da entrega de 10 troféus em
homenagem aos melhores vendedores. Já a segunda foi
direcionada às Plataformas de Vendas, sendo as 05
melhores ranqueadas no decorrer da Campanha, que
foram: 5º colocada (Viva Saúde), 4ª colocada (Affinity
Corretora), 3ª colocada (Dinasty Corretora), 2ª colocada
(Exclusiva Corretora) e 1ª colocada (Ventura Gestão em
Saúde).
Parabéns aos ganhadores da Campanha!
ROTARY CLUB ALTO DA MOOCA NO HOTEL RECANTO SÃO CRISTÓVÃO
Entre os dias 29 de abril e 01 de maio, o Rotary Club de
São Paulo Alto da Mooca, em parceria com o Grupo
São Cristóvão Saúde, realizou um Fórum nas
dependências do Hotel Recanto São Cristóvão, em
Campos do Jordão.
Durante os três dias, membros do Rotary Club de São
Paulo – Distrital Alto da Mooca e seus familiares
puderam prestigiar as palestras, incluindo a troca de
experiências, networking para futuros negócios, além de muito entretenimento e
companheirismo.
Os convidados puderam participar do coquetel de boas-vindas, jantar especial, além das palavras
Presidente do Rotary Club de São Paulo Alto da Mooca, Marcelo
Najjar Abramo. Na ocasião, como Presidente/ CEO do São Cristóvão
Saúde e também membro do Rotary Club Alto da Mooca, explanei
sobre as estruturas e atividades do Grupo, incluindo ações
realizadas e projetos em execução. Dando continuidade, o
Governador 2018/19 e Líder Distrital de Capacitação 2022/23 -

Distrito 4563, Edson Borcato, falou sobre “Projetos Humanitários”. Outro assunto elucidado
durante o evento foi o Fórum de
Serviços
à Juventude, por meio do Governador
2020/21 e Conselheiro da Comissão
Distrital de Serviços à Juventude
2021/22 - Distrito 4563, Jô Antiório.
Além dos assuntos discutidos no final de
semana, os convidados também
apreciaram a culinária local, usufruíram
das instalações do Hotel Recanto São Cristóvão e realizaram passeios pelos principais pontos
turísticos da Serra da Mantiqueira.
EVENTO DESENVOLVIMENTO BRASIL – CONSELHO COMUNIDADE LUSO
BRASILEIRA
No dia 01 de maio, foi comemorado o evento promovido pelo Conselho
Comunidade Lusa Brasileira. Na ocasião, fui convidado para palestrar e
meu assessor, Rogério Medeiros, foi meu representante no evento. Pude
exaltar a importância da comunidade Luso no Brasil, com investimentos
nas mais diferentes áreas, além de destacar com muito orgulho que meu
avô, Sr. Augusto Ventura, foi um destes Portugueses que aqui chegaram
para desenvolver o Brasil.
ANIVERSÁRIO: SEMANÁRIO ZONA NORTE
Fomos convidados a participar do evento de aniversário de 23
anos do Jornal Semanário da Zona Norte e que teve a
presença ilustre de diversas autoridades políticas, militar e
empresários da região, como o Prefeito da cidade de São
Paulo, Ricardo Nunes.
Na ocasião, muitas homenagens e felicitações foram
realizadas para o anfitrião da festa, João Carlos Dias, entre
elas a do Grupo São Cristóvão Saúde, entregando algumas
lembranças Institucionais.
Na ocasião, várias homenagens de gratidão e parceria foram
efetuadas pelo Sr. João Carlos aos participantes, inclusive à minha pessoa, além de me conceder a
honra, da entrega da homenagem do jornal aniversariante, ao Exmo. Prefeito Sr. Ricardo Nunes e
sua esposa.

CONFERÊNCIA DA FELICIDADE
Entre os dias 26 e 29 de maio, o Tauá Hotel e
Convention foi palco da 03ª Conferência do
Rotary Club de São Paulo - Distrito 4563,
denominada “Conferência da Felicidade”, e o
apoio do Grupo São Cristóvão Saúde.
No decorrer do evento houve diversas ações,
entre elas: hasteamento das bandeiras, sessão
plenária (com mensagens do presidente do
Rotary Club de Atibaia, Renato Soulé, do
Governador 2021-22 do Distrito 4590, Frédson
Santos Dally, do Prefeito de Atibaia, Emil Ono, do representante do Presidente do Rotary
Internacional e do Governador Augusto Cesar dos Santos), apresentação da Governadora indicada
para a gestão 2023/24, Ana Maria Lima Forli, palestras “Aproveitando o lado bom e gostoso das
redes sociais” (Kaue Macedo), “As competências do Líder no Mundo das Transformações” (Prof.
Claudio Queiroz) e “Dos pés vermelhos de barro ao solado vermelho do Louboutin” (Naíle
Mamede), além de desfile de modas, bingo, talk show (com a participação especial do cantor
renomado, Ronnie Von), plantio da
árvore da amizade, coquetel, happy
hour, almoço de confraternização,
jantar com música ao vivo, baile da
felicidade, sorteio de brindes São
Cristóvão Saúde e muito mais.
Parabenizo a iniciativa desse
encontro, bem como o êxito de seus organizadores e ressalto não ser por acaso o título de
‘Conferência da Felicidade’, pois é de imenso contentamento e muito gratificante cumprir os
desígnios e a missão do Rotary Club.
EVENTO ASPECTOS JURÍDICOS – LGPD
Promovemos, no dia 25 de maio, a palestra sobre
“Aspectos jurídicos relacionados a Proteção de
Dados e Privacidade do Prontuário”, tendo como
palestrante o Dr. José Luiz Toro da Silva (advogado
do Grupo São Cristóvão Saúde, professor convidado
do Centro de Direito Biomédico da Universidade de

Coimbra – Instituto Luiz Mário Moutinho e da Escola Paulista de Direito, além de Mestre e Doutor
em Direito e pós-doutorando do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito de Coimbra).
A palestra contou com a presença de diversos colaboradores do Grupo São Cristóvão Saúde e da
Santa Casa de Francisco Morato. O evento trouxe um assunto de extrema relevância para a
atualidade, sendo realizado pela solicitação da Comissão de Prontuários, diante de alguns
aspectos evidenciados nas auditorias anteriores, além de ir de encontro com a legislação da LGPD
– Lei Geral de Proteção de Dados.
O público presente no evento participou ativamente durante toda a apresentação, através de
diversas perguntas e esclarecimento de dúvidas. Agradeço a palestra do parceiro e amigo, Dr.
Toro, por nos proporcionar seu vasto conhecimento no assunto.
HONRARIAS: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Na data em que se comemora o Dia Mundial da Saúde, 07 de
abril, o São Cristóvão Saúde e eu, como Presidente/ CEO do
Grupo, fomos contemplados com duas importantes honrarias
da Câmara Municipal de São Paulo: Salva de Prata e Medalha
Anchieta.
A sessão solene aconteceu no IEP Dona Cica e contou com a
presença de autoridades da Câmara Municipal, imprensa
regional, executivos parceiros e líderes da Instituição.
A Salva de Prata, concedida ao Grupo São Cristóvão Saúde, é
oferecida a instituições como forma de destacar e reafirmar os
serviços prestados para a cidade, além do comprometimento
pela conscientização popular e o engajamento pelas causas sociais do Grupo.
Já a Medalha Anchieta é entregue a pessoas físicas, nascidas na cidade de São Paulo, por ações ou
trabalhos prestados em prol dos cidadãos
paulistanos.
As honrarias foram dadas pela Vereadora e VicePresidente da Câmara, Rute Costa, a pedido dos
empresários do Grupo Jornal da Mooca,
Marcelle Costa e Nelson Costa Jr.
Meus sinceros agradecimentos à Câmara
Municipal de São Paulo. Estou lisonjeado e
emocionado pelo reconhecimento e o valor
dado ao nosso trabalho e dedicação.

Ações em Andamento
STATUS - MV SOUL
Visando minimizar impactos na entrada em produção da migração do sistema SOULMV, segurança
no atendimento e correta execução dos processos institucionais, identificamos a necessidade de
replanejamento das atividades internas.
Desta forma, o cronograma está sendo revisado, com previsão de entrada em produção para o dia
11 de junho.
Estamos trabalhando intensamente na revisão e correção dos itens encontrados durante o
processo de testes, no término do desenvolvimento das integrações e documentos essenciais para
a Instituição.
STATUS INTELIGÊNCIA E OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS
Essas reuniões foram iniciadas em setembro de 2021, com o objetivo de estimular nossos
gestores, bem como abrir um canal para a apresentação de propostas de melhoria de processo,
inovação e redução de desperdícios identificadas em qualquer área da Instituição. As propostas
têm o apoio direto da Alta Direção para o desenvolvimento e implementação, além da integração
entre os gestores e o surgimento de novas ideias.
Em setembro de 2021 iniciamos com 156 ações e agora em maio/22 chegamos a 1394 ações.
VISITA MOCK SURVEY QMENTUM
Dando continuidades às atividades relacionadas a gestão da qualidade, realizamos nos dias 29 e 30
de março a visita de preparação - Mock Survey - para recertificação da metodologia Qmentum,
junto a Instituição acreditadora QGA.
Demonstramos nossa capacidade de resiliência e evolução, mesmo durante o difícil período de
pandemia enfrentado. Receberemos, no mês de junho, a visita oficial de recertificação da
metodologia Qmentum.
Contamos com o apoio e empenho de todos para mantermos nosso hospital acreditado
internacionalmente Qmentum Diamante.

Descritivo das Obras
Ampliação do Pronto-Socorro Adulto: estamos trabalhando na 2º fase da obra, que engloba o
complemento do box de medicação e a nova sala de emergência, com mudança do local mais
estratégico e ampliando a capacidade em 100%.
Almoxarifado: estamos construindo um novo almoxarifado em um imóvel adquirido pelo Grupo.
O local está sendo adaptado e ampliado, aumentando a capacidade instalada em 60%.

CAIS II: a nova unidade assistencial,
localizada na Av. Paes de Barros, é
um prédio de 11 andares e dois
subsolos de garagem, totalizando
uma área de 3864,00m². O espaço
contempla
uma ampla área
comum, provida com recepção, sala
de espera, estacionamento e
lanchonete. Possui 29 consultórios
distribuídos em 4 andares, além de
uma consultório de atendimento
acessível para pacientes em leito, no térreo. O novo espaço ainda abrigará uma área
administrativa-gerencial.
O foco de atendimento dessa unidade será concentrado em consultas eletivas de caráter
preventivo e reabilitação, dentro dos programas já fortemente qualificados, como Idoso Bem
Cuidado, Medicina Integrativa, Entrevista Qualificada, dentre outros. Na unidade CAIS I, o
atendimento terapêutico e fisioterápico seja mantido e expandido.
Central Fone: estamos construindo um novo espaço em um imóvel do Grupo São Cristóvão Saúd,
localizado na Rua do Oratório, na Mooca. Com essa unidade, vamos aumentar a capacidade de
atendimento em 50%.
O edifício conta com dois pavimentos, ambiente climatizado, mobiliário exclusivo, além de um
local colorido e confortável. Teremos, também, gerador, sistema de segurança e tecnologia da
informação de ponta.
Instalação de Tubo Pneumático: estamos finalizando a instalação em todos os postos de
recebimento de medicamentos. Esse tudo leva medicação da Central da Farmácia através de
cápsulas até as unidades de internação, UTIs, Centro Cirúrgico, Pronto-Socorro Adulto e Infantil e
Unidade de Respiratória, TMO (Transplante de Medula Óssea) e Unidade de apoio ao ProntoSocorro, totalizando 38 pontos.

Ampliação do Espaço para Medicação no Pronto-Socorro Adulto
Visando o cuidado e o bem-estar dos nossos pacientes e na
busca constante por atualização tecnológica e ampliação física,
inauguramos, no dia 13 de maio, a expansão da área de
medicação do Pronto-Socorro Adulto.
O novo local, com 170m², foi preparado para atender o público
com total atenção e zelo, oferecendo ainda mais conforto,
passando de 27 para 50 poltronas com cabines privativas

(Incluindo PNE- Pessoas com Necessidades Especiais - e obesos), suporte para acessórios e
tomadas individuais para celular.
O Posto de Enfermagem teve sua área duplicada,
contando com mais espaço para preparo de medicação,
higienização, além de três postos administrativos e a
implantação do tubo pneumático. Através dele, a unidade
ganhará mais agilidade e segurança no transporte do
medicamento, desde a saída da Farmácia Central do
Hospital até sua chegada no Pronto-Socorro. Essa
tubulação já passa por todo o complexo hospitalar e
entregará, até o início de junho, toda a parte de
medicamentos para as unidades de Internação (adulto
e infantil), Pronto-Socorro (adulto e infantil), UTIs
(adulta e pediátrica) e Centro Cirúrgico. Em breve, o
tubo também incluirá os exames de sangue.
O novo espaço conta com carrinhos beira leito para
facilitar a atuação do time de Enfermagem, sala para
aplicação intramuscular (permitindo conforto ao
paciente) e consultório de reavaliação, proporcionando menor circulação dentro do ProntoSocorro e oferecendo mais agilidade no atendimento. O local possui seis TVs com canais
interativos e iluminação com foco em cromoterapia, transformando o ambiente em um espaço
mais aconchegante e acolhedor.
Em paralelo, o local que atualmente realiza o
serviço de medicação será temporariamente
desativado para reforma e restruturação,
ampliando, ainda mais, a capacidade de
atendimento, bem como os serviços prestados
dentro do Pronto-Socorro Geral.
Estamos sempre em constante evolução e
movimento, ampliando e aprimorando nossas
mais diversas áreas de atuação assistencial.
Agradeço todas as equipes de profissionais envolvidas nesse importante projeto.

Valdir Pereira Ventura
Presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão Saúde
Presidente da Santa Casa de Francisco Morato

