
 

Campanha São Cristóvão Saúde vai até você! 
Instituição inova e agora leva serviço de vacinação a condomínios, colégios e empresas  

 

Pensando, sempre, na saúde e qualidade de vida da comunidade em geral, a Instituição 

inova em seu atendimento e inicia a Campanha São Cristóvão Vai Até Você, levando o 

serviço de vacinação a condomínios, colégios e empresas, trazendo mais conforto, 

segurança, rapidez e praticidade.  

 

Essa prática assistencial tem o objetivo 

de abranger grupos de pessoas, como 

idosos, portadores de necessidades 

especiais ou que, por motivos 

específicos, não possuem a 

disponibilidade ou não conseguem se 

locomover até uma clínica de vacinação 
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ou unidade de saúde para receber a vacina. A ação traz diversos benefícios, uma vez 

que aumenta o índice de vacinação no público em geral, ocasionando, 

consequentemente, a redução de doenças e epidemias.  

 

A “Campanha São Cristóvão Saúde 

Vai Até Você” deu início no dia 05 de 

maio, em um condomínio situado no 

bairro da Mooca, sendo aplicada a 

vacina quadrivalente contra Influenza 

(Gripe) nos moradores do local, além 

de outros condomínios na região e 

colégio particular, localizado no 

Belezinho.  O serviço é realizado por 

equipe multidisciplinar e profissionais especializados em vacina, incluindo a presença 

de uma infectologista, sendo a responsável técnica para acompanhamento da ação. 

Lembrando que a dose aplicada pelo São Cristóvão Saúde neste serviço não contempla 

a vacina contra a COVID-19.   

 

De acordo com o Presidente/ 

CEO do Grupo, Engº Valdir 

Pereira Ventura, a Instituição 

tem o propósito de levar 

expertise e padrões de 

qualidade já utilizados nas 

Clínicas de Vacinação. 

“Iniciamos esse trabalho 

devido ao avanço dos diversos serviços ofertados à domicílio, além de oferecer mais 

segurança aos beneficiários e comunidade em geral pela situação de pandemia. Para 



isso, contamos com equipamento especializado de refrigeração e soluções necessárias 

para manter a qualidade no processo de armazenando das vacinas. Nosso intuito é dar 

continuidade nesta ação, proporcionando  atendimento de excelência para outros 

ambientes, fora das nossas unidades assistenciais, como escolas, condomínios e 

empresas parceiras”.  

 

Para saber mais informações sobre os serviços oferecidos pela “Campanha São 

Cristóvão Saúde Vai Até Você”, entre em contato com a equipe Comercial do Hospital 

e Maternidade São Cristóvão, através dos telefones 2029-7614/ 7356 ou e-mail 

comercial@saocristovao.com.br. 
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