
 

 

 

 

Área Assistencial 
 

ENTREVISTA COM OS MÉDICOS 

(HOSPITAL) 

Dando sequência ao aumento das 

contratações médicas, em julho 

realizamos cerca de 40 integrações, 

entre médicos do Pronto-Socorro 

Adulto, Infantil, Ortopédico, 

Cirúrgico e Obstétrico. 

 

ENTREVISTA COM OS MÉDICOS 

(AMBULATÓRIO) 

Seguimos em contratação contínua de novos profissionais da saúde. Para isso, a Instituição 

possui grande exigência de capacitação, além de residência médica e/ou título de 

especialidade emitidos pelos órgãos competentes dos médicos contratados para atuação em 

nossa rede ambulatorial. Isso reforça a garantia da assistência prestada, potencial de 

resolutividade e melhor desfecho assistencial para os nossos clientes.  

 

REUNIÃO COM A EQUIPE DE CIRURGIA (CABEÇA E PESCOÇO) E CIRURGIA INFANTIL  

Dando sequência as reuniões com as equipes médicas, demonstramos os indicadores da 

especialidade aos médicos e realizamos alinhamento de parceria com a Instituição para melhoria 

contínua dos serviços assistenciais. Na oportunidade, foram propostos protocolos assistências, 

dando sequência ao almoço entre as equipes médicas e Alta Direção do Grupo São Cristóvão 

Saúde. 

 

CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS 

No dia 24 de junho, o Instituto de Ensino 

e Pesquisa - IEP Dona realizou a 

formatura de mais uma turma do Curso 

de Cuidador de Idosos. 

O evento contou com as boas-vidas às 

formandas, composição da mesa, 

discurso da Oradora, juramento, entrega 

dos certificados, além de uma 

homenagem feita aos professores do 

curso. Ao todo, cinco alunas se formaram na IV turma.  
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O curso é destinado ao público em geral externo, com carga horária de 110 horas e duração de 

seis meses, tendo um rigoroso processo seletivo, incluindo aulas teóricas, práticas, treinos de 

habilidades e simulação realística.  

 

RESIDÊNCIA MÉDICA 

Nosso Hospital e Maternidade possui vagas de Residência Médica em Cirurgia Geral e Cirurgia 

Plástica. O concurso de Residência Médica é realizado em conjunto com o processo seletivo do 

SUS/SP, coordenado pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. No momento, 

aguardamos a autorização do MEC para oferecer vagas nas especialidades de Mastologia e 

Pediatria. 

 

Ações Realizadas  
 

ENCONTRO COM AS CORRETORAS  

Convidamos nossas parceiras administradoras que comercializam o produto coletivo por adesão 

da operadora para uma reunião no Instituto de Ensino e Pesquisa – IEP Dona Cica, a fim de 

fortalecer o relacionamento com o nosso Plano de Saúde.  

O encontro contou com as presenças de João Drumond (Qualicorp), Cláudio Pardal (Corpe 

Saúde), Alexandre Coelho (AllCare), Nilson Lana (Safe Life) e Crislene Lima (representando Regis 

Costa, da Affix). 

Após a reunião, contemplamos nossos parceiros com brindes São Cristóvão Saúde, fortalecendo, 

ainda mais, os laços comerciais.  

 

VÍDEO CONVITE: CONGRESSO CMB 

Realizamos um vídeo, com o  propósito de 

convidar as pessoas para participarem do 

30º Congresso Nacional das Santas Casas e 

Hospitais Filantrópicos e 13º Congresso 

Internacional das Misericórdias, que 

ocorrerá entre os dias 23 e 25 de agosto, no 

Centro de Eventos e Convenções Brasil 21.  

O tema deste ano “Conectar e Inovar para 

assegurar o futuro da saúde” é extremamente importante, considerando os desafios que 

enfrentamos desde o início da pandemia e o que o futuro nos reserva a partir desse marco 

histórico.  

Vamos todos aproveitar a troca de experiências, fomentar conhecimento, informação, 

integração e promover alianças positivas. 

 



 

 

VISITA: CAMILA BRAIT E LUIZOMAR 

No mês de junho, anunciamos a renovação da 

parceria com o time de Vôlei Feminino do Osasco 

por mais uma temporada. 

Na oportunidade, a líbero, Camila Brait, e o técnico 

do time, Luizomar de Moura, estiveram nas 

dependências do Grupo onde gravaram algumas 

cenas e divulgaram os serviços prestados pelo São 

Cristóvão Saúde aos beneficiários e público em 

geral.  

A atleta também informou que, a partir de agora, 

será a Embaixadora do time São Cristóvão Saúde/ Osasco e que ficará, temporariamente, fora 

das quadras.  

A equipe segue diariamente com os treinos e se prepara para os próximos jogos que iniciam em 

agosto, como o Campeonato Paulista e, posteriormente, a Superliga de Vôlei.  

 

IMPLANTAÇÃO DO MV SOUL  

Visando manter a constante evolução no parque 

tecnológico, concretizamos a implantação do novo sistema 

de Gestão Hospitalar: o MV SOUL. 

A ação foi uma das principais ações do setor de Tecnologia 

da Informação, que realizou a migração do sistema MV 2000i 

para uma plataforma mais robusta e segura, denominada 

HTML. Além de moderna, conta com atualização constante 

para evolução do produto, disponibilizando novas 

funcionalidades

, além de oferecer mais segurança, agilidade, 

excelência e otimização de processos, uma vez que 

gerencia diversos dados, sejam eles clínicos, 

administrativos, financeiros, entre outros, dentro 

de um único sistema.  

O processo de implantação, que durou 

aproximadamente um ano, contou com a 

participação de múltiplas áreas Institucionais, 

através de ações de melhoria, sustentação da 

empresa, revisão de cadastros, acessos e novos 

desenvolvimentos para suportar a nova tecnologia. 

Além das ações para a implantação do MV SOUL, foi 



 

 

realizado o treinamento de todas as áreas que possuem acesso ao sistema, entre elas: Centros 

Ambulatoriais, Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS), complexo hospitalar e Plano de Saúde.   

  

HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS 

Fomos presenteados pelo Grupo Jornal da Mooca com a bandeira do 

bairro, a fim de que fosse hasteada juntamente com as bandeiras expostas 

em nosso complexo hospitalar, que contemplam: Brasil, Estado de São 

Paulo, bairro da Mooca e Grupo São Cristóvão Saúde. Agradecemos ao 

Grupo Jornal da Mooca pelo respeitoso presente.  

 

WORKSHOP - DELOITTE  

No dia 29 de junho, a Deloitte realizou um workshop no auditório do IEP Dona Cica, sendo 

destinado aos gestores, através de apresentação e discussão estratégica da aplicabilidade do 

tema central “Margem e Provisão Financeira” à realidade do São Cristóvão Saúde, tendo a 

participação do gerente sênior Bruno Atanaka, especialista em desenvolvimento de projetos de 

reestruturação e recuperação financeira e operacional de operadoras de saúde. 

Na ocasião, foi apresentada a visão na perspectiva da Agência e do Mercado sobre as principais 

provisões financeiras e seus impactos sobre os aspectos regulatórios, societários e de caixa. 

 

BÊNÇÃO DE SÃO CRISTÓVÃO 

Pelo 20º ano, o Grupo São Cristóvão 

Saúde concretizou mais uma edição da 

Bênção aos veículos. No dia 25 de julho, 

comemorou-se o dia do Santo São 

Cristóvão, protetor da saúde dos 

motoristas e viajantes e patrono da 

Instituição. 

Na oportunidade, os padres Norival 

(Paróquia São Felipe Néri – Pq. São Lucas) 

e Jesus (Paróquia São Pedro Apóstolo - Mooca) estiveram presentes em frente ao Pronto-

Socorro, onde promoveram a benção de mais de 1.200 veículos, em um período de seis horas, 

entre eles carros, motos, ambulâncias e até bicicleta.  

Além da bênção, também foram entregues chaveiro, oração do Santo e porta-documentos. 

 

31º CONGRESSO FEHOSP    

Com o tema central "Gestão da Saúde Filantrópica: Legado que inspira, futuro que transforma", 

entre os dias 06 e 09 de junho, aconteceu o Congresso Anual da Federação das Santas Casas e 

Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (Fehosp), em Atibaia, reunindo mais de 1.150 

participantes de diversos estados, incluindo a presença de autoridades.  



 

 

Na oportunidade, participei ativamente, 

através das mesas de discussões e 

debates, que trouxeram importantes 

reflexões acerca da gestão da saúde 

filantrópica, além da feira de negócios e 

exposição de produtos e serviços 

durante todos os dias do evento. 

Os fóruns técnicos renderam grande 

aprendizado ao público presente e 

abordaram assuntos diversos e de 

extrema relevância. Entre os eixos que tiveram a participação do Grupo São Cristóvão Saúde, 

estão:  Filantropia,  Inovação e Tecnologia, Sustentabilidade Social, Ambiental e Governança; 

Captação de Recursos e Pessoas. 

 

Ações em Andamento   
 

REUNIÕES DE INTELIGÊNCIA E OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS 

As reuniões iniciaram em setembro de 2021, com o objetivo de estimular nossos gestores, bem 

como abrir um canal para a apresentação de propostas de melhoria de processos, 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 junho deste ano estávamos com 1.485 ações, fechando o mês de julho com 1.539. 

 

CSI – COMITÊ DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

O Grupo São Cristóvão Saúde entende que a 

informação corporativa é um ativo essencial 

para suas atividades e deve ser 

adequadamente resguardada e protegida 

contra ameaças e riscos, através da adoção 

de políticas e procedimentos que 

estabeleçam responsabilidades para 

proteção da informação, preservando a 

Instituição, seus colaboradores, 

beneficiários e a imagem do Grupo.   

O Comitê de Segurança da Informação (CSI) é um time de trabalho permanente, efetivado pela 

Diretoria Institucional, cuja finalidade é tratar questões ligadas à Segurança da Informação, 

tendo diversas responsabilidades, como: Atualizar a estratégia de Segurança Cibernética e da 

Informação; Fornecer orientação estratégica; Promover a Segurança Cibernética e da Informação 



 

 

aprovando políticas e normas que reflitam a cultura da organização e as melhores práticas de 

mercado; Garantir que os riscos sejam tratados; Garantir que a conscientização sobre Segurança 

Cibernética e da Informação seja fornecida aos colaboradores, prestadores de serviços, parceiros 

e fornecedores; Analisar infrações, sanções e penalizações referentes a incidentes de Segurança 

da Informação; Garantir a disponibilidade dos recursos necessários para uma efetiva gestão; 

Analisar a adoção de medidas cabíveis em casos de risco, entre outras.  

 

Recertificações, Prêmios e Honrarias   
 

RECERTIFICAÇÃO QMENTUM INTERNATIONAL DIAMOND E ISO 9001: 2015 

O mês de junho foi marcado por grandes 

conquistas para o Grupo São Cristóvão 

Saúde. Na oportunidade, a Instituição 

passou por duas auditorias importantes 

dos selos de qualidade, sendo um voltado 

às áreas assistenciais do Hospital e 

Maternidade São Cristóvão e o outro aos 

processos do Plano de Saúde e Áreas de 

Apoio. São eles: Qmentum International - 

Categoria Diamond e ISO 9001:2015. 

 A acreditação Qmentum foi conquistada 

em 2019 e passou por sua primeira auditoria de recertificação entre os dias 01, 02 e 03 de junho, 

tendo a divulgação oficial no dia 20. As avaliadoras do organismo Acreditador QGA (Quality 

Global Alliance) visitaram nossas dependências assistenciais, realizaram análises documentais, 

entrevistas com gestores e colaboradores, observação de processos e de registros. As áreas 

auditadas envolveram os setores de atendimento assistencial adulto, pediátrico e neonatal, 

como: Centro Cirúrgico, Unidades de Internação, Unidades de Terapia Intensiva, Pronto-Socorro, 

Unidade I do Centro Ambulatorial Américo Ventura e setores de apoio. 

Ao longo da auditoria de recertificação, a equipe de avaliadoras obteve evidências de 

conformidade e atendimento aos padrões da respectiva acreditação e, através dessas 

informações, observaram os pontos fortes, oportunidades de melhoria e desafios sistêmicos. 

Posteriormente, o Comitê de Acreditação Internacional conferiu ao Hospital e Maternidade São 

Cristóvão a Acreditação Internacional - Qmentum Diamante. 

Já a certificação da ISO 9001:2015, conquistada pelo Plano de Saúde São Cristóvão e demais 

processos das áreas de apoio desde 2009, foram submetidos à auditoria de manutenção entre os 

dias 20 e 23 de junho, pelo organismo certificador SGS do Brasil Ltda. O processo de 

auditoria, realizado anualmente, ocorreu de forma remota, tendo como métodos de auditoria 

aplicados: entrevistas, testes, observação de atividades, análise da documentação e dos 

registros. Dentre as diversas áreas que participaram do processo estavam: Relacionamento, 



 

 

Marketing, Almoxarifado, Compras, Segurança do Trabalho, Medicina do Trabalho, Financeiro, 

Comercial, Pós-Vendas, Desenvolvimento de Produtos, Prevenção e Reabilitação, 

Credenciamento, Ouvidoria, Qualidade e Processos, Planejamento Estratégico e Alta Direção. 

Como resultado desta auditoria, o auditor evidenciou que o Plano de Saúde possui um Sistema 

de Gestão da Qualidade que observa os requisitos estabelecidos pela norma ISO 9001:2015 e 

demonstra a capacidade sistêmica em atender aos requisitos aplicáveis aos produtos e serviços 

cobertos pelo escopo, bem como a política e objetivos estabelecidos. Baseado no nível de 

desenvolvimento e maturidade demonstrado pelo sistema de gestão e nos resultados desta 

auditoria, o auditor recomendou que a certificação seja continuada. 

Parabéns a todos os envolvidos por essas importantes conquistadas. 

 

HONRARIAS: "MEDALHA CONSTITUCIONALISTA" E "MEDALHA DA CONSTITUIÇÃO"  

No dia 09 de julho, tive a honra de receber duas importantes 

honrarias em virtude dos acontecimentos históricos que marcaram a 

Revolução de 32: "Medalha Constitucionalista" e "Medalha da 

Constituição". As honrarias destacam personalidades civis e militares 

que mantêm vivos os ideais Constitucionalistas de 32, qual seja a 

defesa do estado democrático de direito e o bem-estar do povo 

paulista. 

A solenidade ocorreu em dois momentos, sendo a Medalha 

Constitucionalista no Monumento Mausoléu ao Soldado 

Constitucio

nalista de 32, e a Medalha da 

Constituição na Assembleia Legislativa 

Plenário Juscelino Kubitschek. Esse 

ano, o evento celebrou os 90 anos do 

movimento Constitucionalista. 

Na oportunidade, recebi a Medalha 

Constitucionalista das mãos do 

Secretário de Segurança de São Paulo, General 

João Camilo Pires de Campos, e do governador 

do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. Já a 

Medalha da Constituição foi dada diretamente 

pelo deputado Coronel Telhada.  

Ser homenageado com essas duas honrarias, 

sem dúvidas, é algo que lembrarei por toda a 

minha vida. Só posso expressar minha eterna 

gratidão por esse reconhecimento.    

 



 

 

 

PRÊMIO “100 MAIS INFLUENTES DA SAÚDE”   

Na noite de 28 de julho, o  Grupo Mídia 

promoveu a 9ª edição dos “100 + 

Influentes da Saúde”,  evento 

considerado, no âmbito health, o Oscar 

da Saúde. 

 A cerimônia reuniu diversos líderes que 

foram destaque nos últimos 12 

meses. Os ganhadores foram escolhidos 

pelo conselho editorial do Grupo Mídia, 

através de duas bases de dados: votação aberta pelo público no site da Healthcare Management 

e por pesquisa de mercado. 

Entre as autoridades presentes estavam o Ministro da 

Saúde, Marcelo Queiroga, e o Secretário Estadual da 

Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn. Na 

oportunidade, fui contemplado com o prêmio“100 Mais 

Influentes da Saúde”, na categoria “Gestão e Eficiência”, 

sendo representado pela Diretora de Estratégia e 

Gestão do São Cristóvão Saúde, Caroline Amaro. 

O prêmio é entregue aos principais executivos na busca 

por melhores resultados para uma administração mais 

justa e assertiva, feito por meio de expansões e 

melhorias no ambiente de atendimento, aumento da 

receita bruta e conquista de certificações de excelência. 

Além do prêmio, também fui capa da 

Revista Healthcare Management (edição 84). Agradeço 

o reconhecimento do Grupo Mídia.  

 

 

 

Valdir Pereira Ventura 

Presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão Saúde 

                                                                                  Presidente da Santa Casa de Francisco Morato 
 


