
 

 

São Cristóvão Saúde realiza Campanha de 

Vacinação no Sport Club Corinthians Paulista 

 

No dia 09 de abril, a sede social do 

Corinthians recebeu de braços 

abertos o Grupo São Cristóvão 

Saúde, para a realização da 

Campanha de Vacinação  contra a 

Influenza. 

 

Destinada aos jogadores do futsal 

masculino, atletas do futebol feminino, associados e visitantes do clube, a 

campanha disponibilizou, além das vacinas com preços especiais, profissionais 

da equipe de Marketing e área Comercial do Plano de Saúde, realizando a 
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Superintendente dos Centros Ambulatoriais do São Cristóvão Saúde, Anderson Amaro (direita), com os jogadores e 
comissão técnica do futsal masculino do Corinthians 

Campanha de Vacinação do São Cristóvão Saúde 
 na sede do Corinthians 



 

divulgação e venda dos produtos e distribuição de folhetos, incluindo balão 

inflável e wind banners. 

 

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, 

através dos profissionais do Grupo São 

Cristóvão Saúde. Na ocasião, Deives também 

levou seus filhos, David e Laura,  para se 

vacinarem.    

 

Segundo dados do Ministério da Saúde, estima-

se que, anualmente no mundo, haja um bilhão 

Capitão do futsal, Deives Moraes; atleta do futebol feminino, Gabi Zanotti, e membro da comissão técnica do futsal 

masculino recebem a vacina quadrivalente da influenza 

Profissionais do São Cristóvão Saúde 
 no Parque São Jorge 

Deives com os filhos, David e Laura 



 

de casos de Gripe, incluindo casos graves, ocasionando em 290 a 650 mil mortes 

por doenças respiratórias pertinentes a essa patologia.  

 

Proteja sua saúde e a saúde de quem você ama. Vacine-se! 

 

 

Mais informações sobre as Clínicas de Vacinação do Grupo São Cristóvão 

Saúde: 

 

Centro Ambulatorial Américo Ventura II (CAAV II) 
Av. Paes de Barros, 635 - Mooca 
11 4305-2052 
vacina@saocristovao.com.br 
 

Centro Ambulatorial Américo Ventura IV (CAAV IV) 
Rua Capitão Pacheco Chaves, 313 – Mooca 
Mooca Plaza Shopping – Piso L2 
11 2029-7200/ Ramal 7005 
vacina4@saocristovao.com.br 
 

 
 

  


