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A Campanha de Vacinação Contra a Gripe é uma importante ação preventiva, e, no
momento de Pandemia da Covid-19, constitui uma das frentes de atuação do BRB em
parceria com a Saúde BRB. Ainda que a vacina contra a gripe não tenha eﬁcácia contra o
coronavírus, a imunização protege e evita que o vírus inﬂuenza sobrecarregue o sistema
respiratório. Essa vacina também auxilia os proﬁssionais de saúde a descartarem as
inﬂuenzas na triagem, facilitando o processo de deﬁnição do diagnóstico para a Covid-19,
quando necessário.
Os cronogramas, abaixo, registram os locais e as datas de vacinação, por ordem alfabética
dos beneﬁciários titulares e dos colaboradores não associados ao Plano.

1 – Horário: 8h às 17h

Cronograma de Vacinação
Locais

AABR – Setor de Clubes Esportivos Sul – Trecho 1 Conjunto 3 Lotes 5/6
Clínica Saúde BRB – SGAS Quadra 902 Conjunto B
Vacinação por ordem alfabética dos Beneﬁciários ativos e aposentados
Beneﬁciários dependentes seguirão a ordem alfabética dos titulares.
Crianças de 6 meses a 9 anos serão vacinadas conforme cronograma 2

Cronograma – Ordem alfabética titulares

Data

A

20/04

B, C, D

22/04

E, F

23/04

G, H, I

26/04

J, K

27/04

L

28/04

M

29/04

N, O, P

30/04

R, S

03/05

T, U, V, W, Y, Z

04/05

Cronograma de Vacinação

2 – Horário: 8h às 17h

Beneﬁciários titulares com crianças de 6 meses a 9 anos
Beneﬁciários dependentes seguirão a ordem alfabética dos titulares

Cronograma – Ordem alfabética titulares

Data

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

21/04 – Feriado
Local:
Clínica Saúde BRB
SGAS Quadra 902
Conjunto B

L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Y, Z

24/04 – Sábado
Locais:
Clínica Saúde BRB
SGAS Quadra 902
Conjunto B
AABR
Setor de Clubes Sul
Trecho 1
Conjunto 3
Lotes 5/6

A vacina da Campanha é a quadrivalente que protege contra 4 subtipos dos vírus que mais
circularam no Hemisfério Sul no último ano, inclusive o H1N1.
O Ministério da Saúde recomenda que as vacinas contra a gripe e contra a Covid-19 não
devem ser aplicadas de forma simultânea, devendo ser respeitado um intervalo de 14 dias
entre elas.
Nos casos de resultados positivos do exame RT-PCR para Covid-19, a vacina contra a gripe
somente poderá ser aplicada após transcorridos 30 dias, a contar da data do resultado.
As pessoas impossibilitadas de receberem a vacina contra a gripe dentro do cronograma
estabelecido, pelos motivos relacionados à Covid-19, deverão formalizar para o e-mail
vacinacaogripe2021@saudebrb.com.br solicitação para vacinação em data posterior,
com a informação do nome, telefone, data(s) de vacinação contra Covid-19, 1ª e/ou 2ª doses,
ou a data da conﬁrmação do exame RT-PCR.
Para evitar aglomerações, a imunização será realizada preferencialmente em drive-thru
(ﬁla de carros).
É obrigatória a apresentação de documentos de identiﬁcação do titular e dos
dependentes.
No local de vacinação, aguarde o atendimento em seu carro.
É obrigatória a apresentação individual do formulário, preenchido e assinado, pela pessoa a
ser vacinada ou responsável – clique aqui para imprimir o formulário a ser preenchido.
Para facilitar o gesto vacinal, solicitamos usar roupas de mangas curtas.
Durante o gesto vacinal, é obrigatório o uso de máscara.
A segunda dose da vacina infantil deverá ser solicitada por meio do e-mail
vacinacaogripe2021@saudebrb.com.br, com a informação do nome da criança, telefone
do titular, e a data de vacinação da primeira dose.
Os colaboradores ativos, não associados ao Plano, que optarem pela vacinação, arcarão
com o valor de R$30,00, que corresponde a 50% do seu custo, não sendo permitido vacinar
dependentes. Clique aqui para imprimir o formulário a ser preenchido de autorização de
débito em conta corrente.
O cronograma para a vacinação nas Agências localizadas fora do DF será divulgado
oportunamente.
Vacina é proteção. Durante a pandemia do coronavírus é de extrema importância a
imunização contra a gripe!

