CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE DA CAMPERJ
- De 12/04/2019 a 28/06/2019 -

A CAMPERJ convida os associados para a Campanha de Vacinação contra a Gripe! Uma
oportunidade para cuidar de você, da sua família e aproveitar o que a vida tem de melhor!

1) LOCAIS DE VACINAÇÃO:

•

SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – POSTO DE ATENDIMENTO CAMPERJ
Av. Marechal Câmara, 370 - Prédio 7 – 4º andar
o Dias: 24/04 (quarta-feira), 30/04 (terça-feira) e 08/05 (quarta-feira).
o Horário: de 10:00h às 16:00h.
o Blitz da Saúde: aferição de pressão arterial, cálculo do IMC, teste de glicemia.
o Durante os dias 24/04 (quarta-feira), 30/04 (terça-feira) e 08/05 (quarta-feira), será
realizada a atualização cadastral dos associados que comparecerem ao Posto de
Atendimento da CAMPERJ para a vacinação.

• VACCINI CLÍNICA DE VACINAÇÃO
o Dias: De 12/04/2019 a 28/06/2019
o Endereços e Horários de Funcionamento:
o RIO DE JANEIRO – Capital e Grande Rio
✓ Vaccini Barra Américas: Américas Medical City – Av. Jorge Cury, 550, Bloco A, loja 145
- (21) 3325-6878 - Seg. a Sex. (8h às 19h) | Sab. (9h às 15h).
✓ Vaccini Barra Life: Barra Life Medical Center – Av. Armando Lombardi, 1000 Bloco 1,
Loja 107 | (21) 2495-1909 - Seg. a Sex. 8h às 19h | Sab. 9h às 15h.
✓ Vaccini Botafogo: Rua Voluntários da Pátria, 445 - loja 206 | (21) 2579-0388 - Seg. a
Sex. 8h às 19h | Sab. 9h às 15h.
✓ Vaccini Copacabana: Rua Barata Ribeiro, 370 - lojas 203 e 204 | (21) 2256-3843 - Seg.
a Sex. 8h às 19h | Sab. 9h às 13h.
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✓ Vaccini Duque de Caxias: Rua Conde de Porto Alegre, 477 salas 506 e 508 | (21) 36853523 - Seg. a Sex. 8h às 18h | Sab. 8h às 14h.
✓ Vaccini Largo do Machado: Largo do Machado, 21 sala - 711 | (21) 2205-4857 - Seg. a
Sex. 8h às 19h | Sab. 9h às 15h.
✓ Vaccini Méier: Rua Dias da Cruz 215 - SS 101 | (21) 2269-7700 - Seg. a Sex. 9h às 18h |
Sab. 9h às 13h.
✓ Vaccini Nova Iguaçu: Rua Doutor Otavio Tarquino, 410 - sala 1109 - Ed. Via Light
Metropolitan | (21) 2668-4995 - Seg. a Sex. 9h às 18h (Almoço das 12h às 13h) | Sab.
8h às 13h.
✓ Vaccini Tijuca: Shopping 45 - Pça Saens Pena, 45 Loja SS 109 | (21) 2264-1167 - Seg. a
Sex. 9h às 19h | Sab. 9h às 15h.

o RIO DE JANEIRO – Interior
✓ Vaccini Campos: Rua 13 de Maio, 286 - sala 407 – Centro | (22) 2734-1251 - Seg. a Sex.
9h às 19h | Sab. 9h às 12h.
✓ Vaccini Macaé: Rua Dr. Luis Belegard, 340, Imbetiba | (22) 2762-3571 - Seg. a Sex. 9h
às 18h | Sab. 9h às 13h.
✓ Vaccini Petrópolis: Rua do Imperador, 288 - sala 603 – Centro | (24) 2237-5666 - Seg.
a Sex. 9h às 19h | Sab. 9h às 14h.

• PREVCENTER CLÍNICA DE VACINAÇÃO
o Dias: De 12/04/2019 a 28/06/2019
o

Endereços e Horários de Funcionamento:

o

RIO DE JANEIRO – Capital e Grande Rio

✓ PREVCENTER Copacabana: Rua Siqueira Campos, 93 - sala 606 - Copacabana – Seg. a
Sex.: 9h às 19h.
✓ PREVCENTER Ipanema: Rua Visconde de Pirajá, 260, Ipanema - Seg. a Sex.: 9h às 18h.
✓ PREVCENTER Barra: Avenida das Américas, 3255 - loja 252 - Shopping Barra Garden Seg. a Sáb.: 9h às 20:30h.
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o NITERÓI
• BYO TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA & IMUNIZAÇÃO
o

Dias: De 12/04/2019 a 28/06/2019

o

Endereço e Horário de Funcionamento:
✓

Rua Mem de Sá, 19 – Icaraí – Niterói – Seg. à Sex.: 9h às 18h – Sáb.: 9h às 13h.

_______________________________________________________________________

2) INFORMAÇÕES GERAIS

2.1) Para se vacinar, o (a) beneficiário (a) deverá apresentar a carteira de identificação da
CAMPERJ e o documento de identidade.
2.2) A vacinação será realizada com a vacina Gripe Quadrivalente, contemplando, de
acordo com as recomendações da OMS, as mesmas três cepas do vírus influenza mais
a cepa influenza B / Phuket / 3073/2013 (linhagem Yamagata).
2.3) As vacinas não contêm vírus e, portanto, não são capazes de causar a doença. A eficácia
varia de 60 a 90%, dependendo da idade e da situação imunológica de cada pessoa. As
vacinas são seguras e protegem contra os 3 ou 4 tipos de influenza em circulação este
ano.
2.4) Estão recomendadas para todas as pessoas com mais de 6 meses de idade que estejam
em gozo de sua saúde.
2.5) As vacinas contra a gripe estão contraindicadas para pessoas com alergia aos
componentes da fórmula como ovo, gentamicina e hidrocortisona. Também existe
contraindicação para as pessoas que apresentaram, previamente, reações alérgicas à
vacinação antigripal.
2.6) Até a presente data, não foi documentada nenhuma reação adversa relacionada ao
uso de bebida alcoólica e à vacinação.
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2.7) Doenças febris não constituem contraindicação – recomenda-se apenas adiar a
vacinação para não confundir a piora da doença pré-existente com uma simples reação
à vacina.
2.8) É recomendável que as gestantes e as mulheres que estão amamentando consultem
os seus médicos previamente.
2.9) Os eventos adversos são raros. Em regra, quando ocorrem, restringem-se a reações no
local de aplicação (dor, calor, vermelhidão), que desaparecem de 24 a 72 horas.
2.10) A vacina em apresentação multidose contém timerosal, o que a contraindica para
quem tem história de anafilaxia ao mercúrio.
2.11) Mesmo quem se vacinou em 2018 deve se vacinar em 2019, pois a composição da
vacina foi alterada e a proteção conferida pela vacina é temporária.
2.12) Para as crianças com menos de 9 anos, que nunca tomaram vacina contra a gripe, são
recomendadas 2 doses da vacina trivalente ou da quadrivalente de 2019. As que
tomaram a vacina em anos anteriores só precisam de uma dose.
2.13) Para as crianças a partir de 9 anos de idade, adolescentes e adultos precisam apenas
de uma dose anual.
_______________________________________________________________________

3) PERGUNTAS FREQUENTES
3.1) As vacinas contra a influenza podem ser aplicadas durante a gestação?
Sim, gestantes constituem o grupo prioritário para a vacinação, por conta do maior risco
de desenvolverem complicações decorrentes do adoecimento também pela transferência
de anticorpos ao bebê, o que vai protegê-lo nos primeiros meses de vida. As vacinas podem
e devem ser aplicadas em qualquer idade gestacional.

3.2) A vacina pode ser aplicada simultaneamente com outras vacinas?
Sim, mesmo com a vacina contra a febre amarela.

3.3) A vacina pode ser aplicada em imunodeprimidos e pessoas com comorbidades?
Por ser uma vacina inativada, não há restrições de uso em populações
imunocomprometidas – representam, inclusive, um dos grupos prioritários para a
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vacinação. Como as pessoas, nessa condição tendem a produzir menos anticorpos, é
importante que aqueles com quem convivem também sejam vacinados.

3.4) Qual a via de administração?
As vacinas devem ser administradas por via intramuscular.

3.5) Quais são as contraindicações?
Nos casos de histórico de reação grave à vacina antigripal há contraindicação.

3.6) Quais são os eventos adversos possíveis?
Embora pouco frequentes, os mais comuns ocorrem no local de aplicação: eritema, edema
localizado, dor, equimoses e enduração. Reações sistêmicas são incomuns, mas podem
ocorrer: febre, mal-estar, calafrios, fadiga, cefaleia, sudorese, mialgia e artralgia. Estas
reações normalmente desaparecem espontaneamente em 1 ou 2 dias.

3.7) Qual é o esquema de doses?
As crianças entre 6 meses e 8 anos, 11 meses e 29 dias de idade e que nunca foram
vacinadas anteriormente devem receber 2 doses, com intervalo de 1 mês; nos anos
subsequentes, a indicação é de apenas uma dose anual.

3.8) Qual a duração da proteção?
A imunidade é geralmente obtida em 2 ou 3 semanas após a vacinação. A duração da
imunidade é, usualmente, de 6 a 12 meses.

3.9) A ingestão de bebida alcóolica após a vacinação é contraindicada?
Não há esse tipo de contraindicação.
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