TERMOS PARA COMPRA DE VACINA NA CAMPANHA DA CAA/PR 2018
1. ORIENTAÇÕES DE COMPRA:
1.1 Os (as) advogados (as) poderão fazer uma única compra, limitado a compra de até 5 (cinco) doses no total,
destinadas a advogados e dependentes estatutários; (cônjuges e filhos menores, ou até 25 anos em
graduação).
1.2 A escolha do local a para a vacinação é única para todas as doses compradas: Curitiba – Sede da OAB/PR,
Curitiba – Edifício Maringá ou Subseções da OAB/PR;
1.3 As opções de pagamento são cartão de crédito/débito ou boleto bancário, através do PagSeguro. Em caso de
esquecimento de senha, a mesma deverá ser solicitada direto no site do PagSeguro. A pré compra estará
disponível para finalização por até 24h no link http://www.caapr.org.br/vacinacao-consulta/. Para
pagamentos em boleto bancário, o comprovante de pagamento deverá ser apresentado no ato da
vacinação;
1.4 Tendo em vista se tratar de compra antecipada, após a finalização da compra não haverá devolução de valores
pagos. Na ausência do advogado (a) e/ou dependente na data de aplicação, este terá o prazo de até 03 dias
para solicitar o reagendamento da vacina junto ao local escolhido inicialmente. (Curitiba Sede 41 3250-5800
– Curitiba Edifício Maringá – 41 3513-2800 e Subseções locais.)
2. IDENTIFICAÇÃO, COMPOSIÇÃO, IDADE E POSOLOGIA, RESTRIÇÕES E REAÇÕES:
Identificação da vacina - Fluarix® Tetra - vacina influenza tetravalente
Fluarix® Tetra – Laboratório GlaxoSmithkline
2.1 Composição:
Cada dose de 0,5 mL de Fluarix® Tetra contém 15 g de hemaglutinina de cada uma das seguintes cepas:
Cepa tipo A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 (A/Singapore/GP1908/2015, IVR-180)
Cepa tipo A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016, NIB-104
Cepa tipo B/Brisbane/60/2008 (B/Brisbane/60/2008, tipo selvagem)
Cepa tipo B/Phuket/3073/2013 (B/Phuket/3073/2013, tipo selvagem)
A vacina está de acordo com as cepas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (Hemisfério Sul)
para a temporada de gripe de 2018.
Fluarix® Tetra atende aos requisitos da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre substâncias biológicas e
vacinas contra gripe, bem como aos da Farmacopeia Europeia relativos a essas vacinas.
2.2 Idade e posologia:
Adultos e crianças a partir de 3 anos de idade para prevenção da gripe, ou seja, para estimular o organismo a
produzir defesas contra o agente causador dessa doença, prevenindo-a.
Gestantes e lactantes devem apresentar autorização do pedido do Obstetra e/ou Pediatra no momento da
aplicação;
Crianças de 3 anos a 8 anos (inclusive) nunca vacinadas contra influenza devem receber uma segunda dose de
0,5 mL após intervalo mínimo de 4 semanas. Na campanha realizada pela CAA/PR será disponibilizada
somente uma única dose para crianças nunca vacinadas.
Ressaltamos que a vacina se destina à prevenção da doença, e não ao seu tratamento.
2.3 Restrições:
Ficarão impedidos de se vacinar quem apresentar febre e/ou tomando antibiótico e quem for alérgico a ovo
ou algum dos componentes da vacina; Mesmo com gripe pode receber a vacina, salvo se estiver apresentando
quadro de febre. Porém, é importante lembrar que a vacina não vai aliviar os sintomas da gripe já instalada.
O objetivo de tomar a vacina contra gripe é prevenir novos casos quando houver um surto. Se a pessoa já
estiver contaminada com o vírus, a dose não vai fazer efeito contra essa infecção;
2.4 Reações:
Os efeitos mais comuns da vacina contra a gripe ocorrem já no local da aplicação. São relatados, muito
eventualmente, casos de dor local, endurecimento e vermelhidão, que podem durar até 48 horas. Mais
raramente a vacina ocasiona reações sistêmicas, como febre e dores musculares;

