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Assunto: AÇÃO – VACINAÇÃO GRIPE 2017.

Assunto: AÇÃO – VACINAÇÃO GRIPE 2017.

Srs. Pais ou Responsáveis.
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A Gripe é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. É de elevada transmissibilidade
e distribuição global, com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais. A transmissão ocorre
por meio de secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir, espirrar ou pelas mãos,
que após contato com superfícies recém-contaminadas por secreções respiratórias podem levar o agente
infeccioso direto a boca, aos olhos e ao nariz.
A principal intervenção preventiva em saúde pública é a vacinação. Vários estudos demonstram que
títulos de anticorpos pós-vacinais para proteção contra a gripe declinam no curso de um ano após a vacinação.
Assim, a vacinação anual é recomendada pelo Ministério da Saúde, mesmo que já tenham recebido a vacina
na temporada anterior.
A vacinação é indicada para crianças a partir de 6 meses, adultos e idosos.
Cepas 2017 – Vacina Fluarix Tetra – Laboratório GSK
A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-like vírus.
A/Hong Kong/44801/2014(H3N2) – like vírus.
B/Brisbane/60/2008- like vírus.
B/Phuket/3073/2013-like vírus.
Preocupados com esta realidade a Clínica Adventista de Porto Alegre, em parceria com a Rede
Adventista de Ensino, disponibilizará a vacina para alunos, funcionários, e seus respectivos familiares. A
campanha ocorrerá na própria sede da Instituição de ensino nos dias 18 e 19/04, das 08h às 16h. O custo
para a realização da dose da vacina é de R$ 95,00, que deverá ser pago no momento da aplicação para a
própria clínica através de cartões de débito e crédito (master e visa) ou dinheiro.
As crianças de Pré, 1º, 2º Anos, serão vacinadas APENAS COM A PRESENÇA DOS PAIS. Os alunos
das outras turmas poderão ser vacinados mediante a autorização por escrito. Nossa equipe de professores e
monitores irá monitorar o procedimento.
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A vacinação acontecerá nos dias 18 e 19 de abril (terça e quarta-feira). Atenção para com os horários:
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18/04 – Terça 08h às 16h.
19/04 – Quarta 08h às 16h.

Alunos do Pré, 1º ao 5º Ano e Familiares
Alunos do 6º ao Ensino Médio, Familiares e Funcionários.

Obs.: Por ter estoque limitado aguardamos a sua manifestação para fazermos as reservas necessárias.
Portanto nos envie a autorização até o dia 17/04. No dia respectivo da série do seu filho compareça ao COAG
e receberás uma senha de atendimento ou no caso dos maiores, serão encaminhados da sala de aula de
acordo com horário determinado internamente.

Elizeu Batista

Laureci B. do Canto

VICE DIRETOR

DIRETOR
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Aluno:____________________________________________ Turma:__________ Tel.: _________________
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RG __________________________________________, responsável pelo aluno acima identificado,
AUTORIZO a aplicação da vacina da gripe tetravalente 2017, a um custo de R$ 95,00 (noventa e cinco reais.)
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