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V A C I N A Ç Ã O  C O N T R A  G R I P E

Todos os anos a Caberj coordena a vacinação conta a gripe influenza  
(Influenza, H1N1) dos pacientes dos programas domiciliares AED e 

PGD, bem como recomenda e incentiva os associados a participarem 
das campanhas de vacinação promovidas pelo do Programa Nacional de 

Imunização, do Ministério da Saúde. 

Realizadas anualmente, essas campanhas têm sido antecipadas e/ou 
prorrogadas, em função de epidemias (como a do sarampo) e agora, de 

pandemias, como a do COVID-19. Ocorre que a antecipação causa 
alguns problemas, uma vez que a campanha é deflagrada antes mesmo 

que os estoques da vacina estejam disponíveis. O que causa o 
desabastecimento: ou seja, faltam vacinas, tanto para os postos de 
vacinação do Governo, tanto quanto para as clínicas particulares de 

vacinação.

É devido a esse fator que a Caberj ainda não teve condições de prestar 
esse serviço, como todos os anos, aos mais de  600 pacientes dos seus 

programas domiciliares AED e PGD. 

As vacinas já foram obtidas junto as autoridades, porém a Caberj está 
aguardando a Secretaria Municipal de Saúde liberar o lote reservado 

aos nosso pacientes dos programas AED e PGD. Um dos maiores 
desafios nesta operação são a logística de entrega, armazenamento 

adequado e seguro e operacionalização do gesto vacinal (aplicação), que 
se torna ainda mais complexo no cenário atual de pandemia e medidas 

restritivas. 

A Caberj está envidando todos os esforços para que esse processo seja 
concluído o mais rápido possível, para que possamos levar este serviço 
aos pacientes dos programas AED e PGD, com toda a segurança que 

demanda essa operação. Vacinar todos esses pacientes é o nossos 
compromisso. E vamos fazer de tudo para cumpri-lo. 

Manteremos todos informados sobre esse e outros assuntos 
relacionados a assistência  à saúde e suporte aos nosso associados 

nesse momento crítico.
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