
CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

OBJETIVOS: Proporcionar a imunização contra a gripe 
visando reduzir o número de beneficiários acometidos por esta 
patologia, estimulando a prevenção em saúde e buscando 
diminuir os gastos advindos com a realização do tratamento 
para gripe e suas consequências. 

MÉTODOS: Nos meses de janeiro e fevereiro, os beneficiários 
residentes nas cidades do estado do RS abrangidas pela 
campanha, receberam e-mail informando-os sobre a 
necessidade de manifestação de interesse na vacina contra 
gripe e o número de doses previstas para seu grupo familiar, 
ressaltando que a referida manifestação representa o 
compromisso com o pagamento das doses indicadas, 
independente da realização efetiva da vacina. Somente o 
beneficiário titular do plano de assistência da Cabergs, pode 
realizar a referida manifestação, mediante acesso a área 
restrita no site. A Campanha de Vacinação ocorreu no período 
de 13/04 a 19/05/2020 e foram estabelecidas parcerias com a 
Rede de Farmácias PanVel Clinic e o SESI RS, que 
disponibilizarão a imunização (vacina e gesto vacinal). Aqueles 
associados que optaram pela vacinação no interior do Estado, 
parceiro PanVel Clinic, os mesmos se dirigiram a estes 
estabelecimentos, já para os associados do Interior do Estado 
que optaram pelo SESI RS, a vacinação ocorreu nas 
dependências das agências do Banrisul, onde o titular do plano 
labora, ou nos Sindicatos dos Bancários, conforme parcerias 
firmadas com a Cabergs. Para aqueles que optaram em 
realizar a vacina na Capital, Porto Alegre, o parceiro era a 
PanVel, a mesma foi realizada no Ambulatório Médico da 
Entidade. Este ano, em face da Pandemia do Coronavírus, 
COVID-19, realizamos a aplicação, além do Ambulatório, no 
sistema inédito de Drive Thru, no intuito de minimizarmos o 
risco dos nossos beneficiários se exporem ao vírus.

RESULTADOS: Durante o período de campanha, foram 
aplicadas 6.614 doses de vacina quadrivalente contra a 
influenza. Destas, 57% foram aplicadas em Porto Alegre, em 
sua grande maioria, utilizando o sistema Drive Thru, oferecido 
pela operadora a seus beneficiários, proporcionando maior 
segurança, devido à pandemia do Coronavírus. 76 cidades 
foram abrangidas pela campanha 2020, sendo 74 no estado do 
Rio Grande do Sul, 01 em Santa Catarina e 01 no Paraná. O 
total de doses aplicadas, correspondeu à 93,43% da 

população-alvo (beneficiários na faixa etária entre 06 à 59 
anos, que manifestaram interesse previamente na vacina da 
gripe), percentual este, superior à cobertura vacinal atingida 
pelo estado do RS, que foi de 90%.

 

 

Gráfico 1: Distribuição de vacinas, por local de realização.

Gráfico 2: População atingida em relação ao total estimado.

CONCLUSÃO: A gripe, causada pelo vírus influenza, é uma 
das doenças respiratórias que mais acomete o homem. Cerca 
de 10% da população mundial tem, pelo menos, uma gripe a 
cada ano. A vacina contra a gripe, que tem ação imunitária por 
12 meses é, comprovadamente o meio mais eficaz de 
prevenção da infecção gripal e das suas complicações, com a 
vantagem de não implicar em riscos para a saúde, pois é feita a 
partir de vírus inativados. Como a vacina precisa de um 
determinado tempo para estimular o sistema imunológico e 
conferir proteção ao vacinado, a imunização deve ser feita 
antes do inverno, entre os meses de abril e maio, época de 
maior circulação do vírus e que a aglomeração de pessoas em 
locais abrigados facilita a disseminação da doença. Neste ano, 
além de diminuir a incidência de casos de Influenza nos 
beneficiários, a campanha de vacinação contra gripe, 
cooperou para o diagnóstico mais preciso para o Coronavírus, 
auxiliando os profissionais de saúde na exclusão do 
diagnóstico para COVID-19. 

Porto Alegre/RS, novembro de 2020.

Figura 1: Drive Thru em funcionamento
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