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Moradores da Mooca recebem avaliação bucal gratuita

Dr. Marcos de Faria tende paciente no Odonto Móvel

Visando promover a conscientização da higiene e cuidados bucais, o São Cristóvão Saúde inova
e traz, pela primeira vez, o Odonto Móvel. A ação, realizada entre os dias 21 e 23 de novembro,
ofereceu, gratuitamente, uma avaliação total da boca em diversas regiões da Mooca.

Com o slogan “Sorrir faz toda a
diferença” a campanha foi promovida
na Unidade I do Centro Ambulatorial
Américo Ventura, no Mooca Plaza
Shopping e no Centro de Atenção
Integral à Saúde (CAIS) realizando mais
de 70 atendimentos. “Ficamos muito
felizes em promover ações como essa
aos moradores da Mooca. Nosso

Consultório móvel, brindes personalizados e informação
sobre o Plano Odonto fizeram parte da campanha
#sorrirfaztodaadiferença

objetivo foi oferecer um serviço de qualidade e informações importantes para uma excelente
saúde bucal”, afirma o CEO e Presidente do São Cristóvão Saúde, Engº Valdir Pereira Ventura.

Além do atendimento especializado e aparelhos modernos, a equipe comercial também
participou da ação, onde divulgaram o Plano Odonto oferecido pelo São Cristóvão Saúde,
através de folders e brindes personalizados da campanha.

Na oportunidade, o Odonto Móvel também foi
reportagem na Zona Leste TV, que esteve
presente para promover a ação Institucional.
“A nossa proposta é trazer para esse evento
uma odontologia de nível”, destacou o Diretor
Clínico da MK Odontologia – empresa parceria
do São Cristóvão nessa ação - Dr. Marcos de
A campanha foi reportagem na Zona Leste TV

Faria.

De acordo com a gestora Comercial do Grupo São Cristóvão Saúde, Daniela Rodrigues,
somente na região da Mooca, existem mais de 80 pontos de consultórios particulares que
atendem o Plano São Cristóvão Odonto, através de uma ampla rede credenciada, com mais de
seis mil dentistas na região de São Paulo.

Clique aqui e assista a reportagem do São Cristóvão Odonto
feita pela Zona Leste TV

Para saber mais sobre como adquirir o Plano Odontológico do São Cristóvão Saúde, ligue 20297320.

