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APMP AntecipA COM SUCESSO suA
vacinação - totalmente gratuita
Foto: APMP

Entidade de classe bate recorde com 3.600 vacinas aplicadas (aumento de 117%)

I

munização para associados, cônjuges, filhos e dependentes legais foi antecipada em abril, na Capital e em todas as
Sedes Regionais: Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Guarulhos, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos,

São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté. As cidades de São
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EDITORIAL

CAPACIDADE DE RESPOSTA IMEDIATA E
COMPROMISSO CUMPRIDO com associados
só mantivemos a vacinação como decidimos antecipá-la. E com sucesso!
Além da escassez e do encarecimento das vacinas, a aquisição e aplicação das doses enfrentou uma série
de contratempos, de acordo com a disponibilidade dos distribuidores. Os laboratórios têm de aguardar liberação
legal e obrigatória dos lotes pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o que retarda todo o processo.
Outro complicador é a necessidade
de logística apropriada e da disponibilidade de profissionais capacitados.
Chegamos a oferecer auxílio para
o transporte das vacinas para o Interior, mas a empresa responsável argumentou – com razão – que o enca-

N

este primeiro semestre, acompanhamos com grande preocupação o agravamento da situação da saúde no país, com aumento
assustador e em larga escala dos casos
de gripe provocadas pelo vírus H1N1
em período incomum, anterior ao inverno. Isso teve consequências fora de
controle, como a procura desproporcional por vacinas, a consequente escassez generalizada das doses em todo
o país e o encarecimento do produto.
Tradicionalmente, mesmo não
sendo um órgão público de saúde e
não tendo este serviço como atividade-fim, a APMP oferece todo ano
vacinação gratuita para seus associados, cônjuges, filho e dependentes
legais, na Capital e em todas as Sedes Regionais do Interior. Mas agora a situação era diferente, muito
mais delicada, e exigia capacidade
de resposta imediata. Por isso, não
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giões mais atingidas pela Gripe H1N1. A
Capital, mais populosa, sempre é a primeira a receber a imunização; mas, desta vez, a dividimos em duas etapas, justamente para priorizar as Sedes Regionais. E, num grande esforço de nosso Departamento Médico e do parceiro plano
de saúde Lincx, conseguimos uma aquisição
recorde de 3.600 vacinas, complementando a antecipação da vacinação no Interior
em uma só data e, posteriormente, fazendo reforço em São Paulo e em Campinas.
Missão cumprida. Médicos entrevistados elogiam, neste Boletim Extra, a
iniciativa da APMP, a capacidade de superar as dificuldades, os critérios adotados e o serviço prestado. Cabe-nos, então, fazer um resumo de todo o proce-

“Com base nos dados dos governos federal e estadual,
elencamos as regiões mais atingidas pela Gripe H1N1. A
Capital, mais populosa, sempre é a primeira a receber a
imunização; mas, desta vez, a dividimos em duas etapas,
justamente para priorizar as Sedes Regionais.”

deamento era essencial para a efetividade de nossa campanha. Por tudo
isso, porém, tornou-se impossível cumprir o cronograma estabelecido para
a APMP, em uma só data, na Capital
e em todas as Sedes Regionais. Mas
não desistimos. Decidimos escalonar
em etapas a antecipação da vacinação – e cumprimos esse compromisso.
Com base nos dados dos governos federal e estadual, elencamos as re-

dimento, com transparência e responsabilidade. É o que dispomos nas próximas
páginas, com a satisfação de sermos, no
país, a única entidade de classe do sistema de Justiça a ofertar de forma totalmente gratuita – e antecipada – a imunização contra o vírus da Gripe H1N1.
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APMP antecipou, com sucesso, vacinação
antigripal gratuita em todo o Estado
Imunização foi feita mesmo com escassez de vacinas e aumento desproporcional da procura pelo produto

APMP em Ação - Extra Maio 2016

Foto: APMP

G

raças ao esforço da parceria entre a APMP e o plano de saúde
Lincx, a vacinação antigripal totalmente gratuita para associados, cônjuges, filhos e dependentes legais foi antecipada, em abril, na Capital e em todas
as Sedes Regionais do Estado de São Paulo: Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca,
Guarulhos, Marília, Presidente Prudente,
Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio
Preto, Sorocaba e Taubaté. As cidades
de São Paulo e de Campinas, inclusive,
tiveram segunda etapa como reforço, em
maio (leia na página 6). A imunização foi
feita mesmo com o agravamento da situação da saúde no país, com aumento
desproporcional da procura por vacinas
contra a Gripe H1N1 e consequente esgotamento desse produto no mercado.
A APMP cumpriu, assim, o compromisso de antecipar em um mês a vacinação, que costuma oferecer apenas
em maio. Em 2015, por exemplo, a entidade de classe fez a imunização nos dias
13 e 14 de maio e o Ministério Público
do Estado de São Paulo (MPSP), no dia
6 de junho. Merece destaque, também,
o fato de que a APMP foi a única entidade de classe do sistema de Justiça em
todo o país, neste ano, a ofertar gratuitamente a imunização (leia na página 10).
Além disso, mobilizando em tempo integral seu Departamento Médico, a
APMP conseguiu expressivo aumento de
117% no número de doses compradas e
aplicadas, passando de 1.700, em 2015,
para a significativa marca de 3.600, em
2016 (leia na página 7). “Enfrentamos graves obstáculos neste ano, devido à total
escassez de vacinas – algo verificado, inclusive, nos maiores hospitais particulares
de São Paulo. Mas decidimos enfrentar o
problema e, além de garantir a imunização
totalmente gratuita para os associados
em todo o Estado, a antecipamos, com
sucesso, em um mês”, ressalta o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti.
A compra das vacinas pela APMP
teve que ser feita, desta fez, conforme
disponibilidade dos distribuidores. Labo-

Mesmo com escassez de vacinas no país, imunização foi garantida para associados, cônjuges, filhos e dependentes legais

ratórios produtores têm de aguardar liberação legal e obrigatória de novos lotes pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), o que retarda todo o
processo de venda, entrega e aplicação.
Outro complicador foi a logística: a diretoria da entidade de classe chegou a oferecer auxílio para o transporte das vacinas
para o Interior, mas a empresa responsável argumentou que o encadeamento é
essencial para a efetividade da campanha.
Ou seja, somente a empresa, com
profissionais habilitados e logística adequada, pode entregar e aplicar as vacinas. Por todos esses motivos, a empre-

sa responsável pela imunização comunicou que não conseguiria cumprir o
cronograma previamente estabelecido
para a vacinação oferecida pela APMP
- em uma só data, na Capital e em todas as Sedes Regionais. Como um primeiro lote de vacinas já havia sido entregue, com prazo de armazenamento
e risco de perda, a solução foi escalonar
as datas de imunização, priorizando as
regiões mais afetadas pela Gripe H1N1
(leia nas páginas 4 e 5). E esse programa foi cumprido no prazo, com avisos
antecipados, para todos os associados,
cônjuges, filhos e dependentes legais.
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Imunização por etapas prio

N

Dados da Secretaria Estadual apontaram prioridade para as regiões de S.J.do Rio Preto e Araçatuba

odo de imunização foi feita no horário padrão de 10h às 18h ou enquanto
durou a quantidade de doses disponibilizadas, previstas por cada uma das
Regionais para atender sua demanda.
Seguindo o critério de regiões
com maior índice de casos da Gripe

H1N1 (pelos dados dos governos estadual e federal), a 1ª etapa da antecipação da vacinação ofertada gratuitamente pela APMP no Interior ocorreu
na Sede Regional de São José do Rio
Preto, em 15/04. As etapas seguintes
aconteceram em Araçatuba (18/04),

Foto: APMP

este ano, devido à escassez de
vacinas e aos diversos obstáculos aos processos de compra, entrega e aplicação das doses, a
antecipação da imunização gratuita
oferecida para associados, cônjuges,
filhos e dependentes legais foi feita
por etapas, segundo critério de áreas mais atingidas pela Gripe H1N1 no
Estado de São Paulo, segundo dados
(sempre atualizados) da Secretaria
Estadual da Saúde e do Ministério da
Saúde. Como a região da Grande São
Paulo, mais populosa, é a mais atingida, a vacinação foi feita primeiro pela
APMP na Capital. Todas as datas, horários, endereços e justificativas sobre as etapas de vacinações foram informadas por comunicados, em prazo hábil, para todos os associados.
A antecipação da vacinação na
cidade de São Paulo ocorreu no dia
13/04, em dois locais: na Sede Executiva da APMP, no Centro, e no Complexo
Judiciário “Ministro Mário Guimarães”/
Fórum Criminal da Barra Funda. Tanto
na Capital quanto no Interior, o perí-

Reprodução do site da Secretaria Estadual da Saúde (em 13/04/2016)

Escalonamento da APMP foi definido por dados da Se

Adultos, crianças e idosos foram atendidos com toda a atenção e higienização na Capital e em todas as Sedes Regionais da APMP no Interior, no mês de abril
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orizou áreas mais atingidas
Reprodução do site do Ministério da Saúde (em 13/04/2016)

ecretaria Estadual da Saúde e do Ministério da Saúde

Mapa do Ministério da Saúde em 13/04 apontava Capital e arredores como áreas mais atingidas

Campinas (19/04) e Piracicaba (20/04).
Foi então que a diretoria da entidade
de classe, seu Departamento Médico
e o parceiro plano de saúde Lincx fizeram um esforço final para concluir
a antecipação da vacinação em abril.
Com a compra e liberação de
novos lotes de doses, a imunização
foi feita nos dias 25 e 26/04 em nove
Sedes Regionais de uma só vez: Bauru, Franca, Guarulhos, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, Sorocaba e Taubaté. E no mês
de maio ainda houve segunda etapa
de reforço da imunização em Campinas e na Capital (leia na página 6).
A vacinação na Capital foi dividida
em dois dias exatamente para priorizar o Interior. A segunda etapa em
Campinas ocorreu porque foi a única entre todas as Sedes Regionais
da APMP que, devido às dificulda-

Profissionais habilitados e logística adequada garantiram imunização segura e eficiente contra a gripe

APMP em Ação - Extra Maio 2016
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des logísticas, teve déficit de vacinas no primeiro dia de imunização.

Isso porque a compra de vacinas pela entidade de classe teve que
ser feita, desta vez, conforme a disponibilidade dos distribuidores. Mas
o programa de remanejamento planejado da APMP permitiu que vacinas fossem aplicadas, também, em
localidades como Caraguatatuba, Jureia, São Carlos, São José dos Campos e São Roque (leia detalhes na
página 7). “Por todos esses obstáculos enfrentados e superados, comemoramos o sucesso da antecipação
da vacinação gratuita em todo o Estado. Agradecemos a compreensão
dos associados, o esforço do Departamento Médico, a cargo do diretor
Luiz Roberto Cicogna Faggioni e do
gerente Gledson Maia, a colaboração dos diretores regionais e a dedicação dos nossos funcionários, do
plano de saúde Lincx, nosso parceiro
na campanha, dos distribuidores e de
todos os envolvidos”, frisa Felipe Locke Cavalcanti, presidente da APMP.

Além de antecipar vacinação, APMP
fez reforço na Capital e em Campinas
Foto: APMP

Imunização na cidade de São Paulo foi feita em duas vezes para privilegiar Sedes Regionais do Interior

Mesmo com cenário de grave escassez de vacinas no país, de procura desproporcional pelo produto e de aumento no preço das doses, APMP completou campanha com sucessso

T

anto na Capital quanto em todas
as Sedes Regionais, a vacinação
contra o vírus da Gripe H1N1 foi
antecipada no mês de abril, quando tradicionalmente ocorre apenas em maio.
Além disso, a entidade de classe conseguiu fazer reforço com segunda etapa
de vacinação na cidade de Campinas e
na Capital, nos dias 05 e 06/05, respectivamente. A campanha deste ano teve
início e foi encerrada na cidade de São
Paulo, com dois dias de imunização, exatamente para que no intervalo fossem privilegiadas as Sedes Regionais do Interior.
Devido à escassez de vacinas e
aos diversos obstáculos aos processos de
compra, entrega e aplicação de doses, a
antecipação da vacinação foi feita pela
APMP em etapas, obedecendo ao critério de áreas mais atingidas pela Gripe
H1N1 no Estado de São Paulo, segundo
dados da Secretaria Estadual da Saúde
e do Ministério da Saúde (leia nas pági-
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nas 4 e 5). A segunda etapa em Campinas
ocorreu porque foi a única entre todas
as Sedes Regionais da APMP que, devido
às dificuldades logísticas, teve déficit de
vacinas no primeiro dia de imunização.
Isso porque a compra de vacinas pela APMP teve que ser feita, desta vez, conforme a disponibilidade dos
distribuidores. Laboratórios produtores
têm de aguardar liberação legal e obrigatória de novos lotes pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o
que retarda todo o processo de venda,
entrega e aplicação. Outro complicador
é o processo de logística: a diretoria chegou até a oferecer auxílio para o transporte das vacinas para o Interior, mas
somente a empresa responsável pela
imunização está autorizada a fazer isso.
Como a região da Grande São Paulo, mais populosa, é a mais atingida, foi
o local que teve o primeiro dia de imunização. Em seguida, pelo mesmo critério,

as doses foram ofertadas gratuitamente, pela ordem, nas Sedes Regionais de
São José do Rio Preto, Araçatuba, Campinas e Piracicaba. Foi então que a diretoria da entidade de classe, seu Departamento Médico e o plano de saúde
parceiro Lincx fizeram um esforço final
para garantir a antecipação total da vacinação ainda no mês de abril, em nove
Sedes Regionais: Bauru, Franca, Guarulhos, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, Sorocaba e Taubaté.
Tudo isso foi feito em um cenário
de grave escassez de vacinas no país, de
procura desproporcional pelo produto e
de aumento no preço das doses (leia na
página 11). Ainda assim, com todas as dificuldades e obstáculos, a APMP foi a única
entidade de classe do sistema de Justiça, no
país, a oferecer gratuitamente a vacinação
contra a Gripe H1N1 (leia na página 10).
Com segurança, de forma antecipada e respeitando os procedimentos obrigatórios.
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Recorde: 3.600 vacinas aplicadas representa
117% de aumento em relação ao ano passado
Se comparada às 1.000 doses ofertadas no ano de 2013, campanha da APMP teve incremento de 260%
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A

lém de conseguir antecipar em
um mês sua vacinação antigripal gratuita para os associados, cônjuges, filhos e dependentes
legais em todo o Estado de São Paulo, a APMP ainda teve aumento de
117% no número de doses compradas e aplicadas, passando de 1.700,
em 2015, para a significativa marca
de 3.600, em 2016. Para se ter uma
ideia do que representa esse incremento, basta lembrar que, no primeiro ano de mandato da atual diretoria
da APMP, em 2013, a quantidade total foi de 1.000 vacinas aplicadas. No
ano seguinte, sempre com o propósito de expandir a vacinação – gratuita
– para os associados, cônjuges, filhos
e dependentes legais, a entidade de
classe aplicou 1.459 doses. Ou seja: em
três anos, a APMP aumentou em 260%
o número de doses vacinas ofertadas.
Por concentrar a maior parte de
associados e ser a área mais populosa
(e, consequentemente, a mais atingida pelo vírus da Gripe H1N1), a Capital tradicionalmente requer maior número de vacinas. Assim, neste ano, as
quantidades recordes de 1.392 doses
aplicadas na Sede Executiva da APMP,
de 382 no Fórum da Barra Funda e de
mais 26 na Sede Regional de Guarulhos. Próxima à Capital, a cidade de
Campinas, a única entre todas as Sedes Regionais da APMP onde, devido às dificuldades logísticas, houve
déficit de vacinas no primeiro dia e
necessidade de segunda etapa, teve
aplicadas gratuitamente 239 doses.
Nas outras Sedes Regionais
do Interior, foram aplicas 197 vacinas contra a Gripe H1N1 em Ribeirão
Preto, 176 em Bauru, 162 em Sorocaba, 153 em Santos, 146 em Taubaté,
132 em São José do Rio Preto, 122 em
Presidente Prudente, 108 em Araçatuba, 100 em Piracicaba, 86 em Marília e 80 em Franca. Todas essas quantidades obedeceram (e muitas vezes
suplantaram) os pedidos feitos pelas

Programa de remanejamento planejado da APMP permitiu que vacinas fossem aplicadas em várias localidades no Estado

próprias Sedes Regionais com base
na perspectiva de suas diretorias.
E o programa de remanejamento planejado da APMP permitiu, ainda, que vacinas fossem destinadas aos associados, seus cônjuges, filhos e dependentes legais em
outras localidades no Estado. Assim,
34 vacinas foram aplicadas em São
Carlos, 24 em São Roque, 21 na Ju-

reia, 10 em Caraguatatuba e mais 10
em São José dos Campos. A entidade
de classe cumpriu, assim, o compromisso de antecipar em um mês a vacinação, que costuma oferecer apenas em maio. E, mesmo não sendo
um órgão público da área de saúde
e não tendo este serviço como atividade-fim, fez a imunização gratuitamente - e de forma antecipada.

7

Médicos elogiam planejame
Decisões de antecipar vacinação e priorizar as regiões

T

rês médicos infectologistas ouvidos
pela APMP consideram corretas as
decisões da entidade de classe de
antecipar em um mês sua campanha de
vacinação gratuita contra o vírus da Gripe H1N1 para associados, cônjuges, filhos
e dependentes legais. Da mesma forma,
diante da escassez generalizada de vacinas e dos obstáculos encontrados para
aquisição, transporte e aplicação das doses, os profissionais de saúde elogiaram
a decisão da Associação de escalonar por
etapas a imunização, adotando como critério a prioridade para as áreas mais afetadas pelo vírus no Estado de São Paulo.
“As decisões da campanha da
APMP foram acertadas, é importante antecipar a vacinação”, comenta Jean Gorinchteyn, médico infectologista do Hospital Emílio Ribas, na Capital, mestre em
doenças infecciosas pela Coordenação
dos Institutos de Pesquisa da Secretaria
do Estado da Saúde de São Paulo e professor adjunto da Disciplina de Doenças
Infecto parasitarias (Dipa) da Faculdade
de Medicina da Universidade de Mogi
das Cruzes. Ele elogia ainda o cuidado de
observar as regiões mais atingidas, para

divisão das etapas de imunização, seguindo dados oficiais da Secretaria Estadual de Saúde e do Ministério da Saúde.
Leonardo Weissmann, médico infectologista do Instituto de Infectologia
Emílio Ribas e do núcleo de Hepatites
Virais, também destaca a campanha da
APMP: “A iniciativa é válida. A vacinação
contra a gripe é a forma mais eficiente
para a redução do impacto da doença.
Sendo assim, quanto maior a cobertura
vacinal, mais pessoas estarão protegidas”. Para ele, a decisão da entidade de
classe de antecipar em um mês a imunização foi importante. “O vírus da gripe H1N1 chegou mais cedo no país – final de verão e começo do outono, o que
causou pânico na população em busca
da vacina para se proteger”, ressalta.
“Acho que o ideal seria se vacinar todos, porém, pela falta de vacinas
ocorrida este ano, foi acertada a opção
da APMP de escalonar a imunização por
etapas, priorizando as regiões mais atingidas pelo vírus da Gripe H1N1 no Estado”, afirma Marcelo Roveri José, médico pediatra e diretor técnico da Prontovacin Sistema de Vacinação Integral,

‘A iniciativa da APMP é válida’, afirma Leonardo Weissman, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas

em Ribeirão Preto (SP). O profissional
também tranquiliza os que foram imunizados pela campanha da Associação
com produtos trivalente ou tetravalente: “Ambos são de igual proteção contra o vírus H1N1. A tetravalente protege
contra um tipo a mais de vírus, só isso”.
“Não há motivo para preocupação.
Quem determina a composição necessária dos vírus contidos na vacina é a Organização Mundial de Saúde (OMS), que
se baseia na maior circulação observada de vírus no hemisfério Norte no ano
anterior”, reforça Leonardo Wessmann.
“A vacina trivalente protege contra dois subtipos de influenza A (H1N1
e H3N2) e outro vírus do tipo B. Já a tetravalente protege contra tudo isso e
mais um tipo de Influenza B, que circula nos Estados Unidos. Vale destacar que o influenza A H1N1 está contido tanto na tri quanto na tetravalente”,
diz o médico (leia mais na página 12).
Wessmann garante ainda: “A proteção existe por aproximadamente um
ano. Sendo assim, quem tomou a vacina não corre o risco, depois do período
de duas a três semanas, quando ela começa a fazer efeito. A vacina demora
de duas a três semanas para fazer efeito, quando começa a produção de anticorpos protetores contra a gripe. Quem
toma a vacina não tem chance de ‘ficar
gripado’ como reação adversa, porque
ela é feita de vírus inativado (morto). O
máximo que pode acontecer é desconforto no local da aplicação e um mal-estar leve e passageiro, no máximo 24 horas após a aplicação. Vale destacar também que a eficácia da vacina contra influenza (gripe) não é de 100%; varia de
50 a 85%, dependendo da idade do paciente, exposição prévia ao vírus, presença de infecções e doenças crônicas”.
Por sua vez, o médico Jean Gorinchteyn frisa: “É importante definir o que
é resfriado e o que é gripe. Resfriado é
causado por vírus, com sintomas como
dor de garganta, nariz entupido, tosse
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ento e critérios da campanha
Fotos: APMP

mais atingidas no Estado foram consideradas corretas

‘As decisões da campanha foram acertadas, é importante antecipar a vacinação’, elogia o médico Jean Gorinchteyn, mestre em doenças infecciosas

e febre, que pode acontecer de forma
bem baixa, sem comprometer o estado
geral. Quando a gente fala de gripe, aí é
diferente, porque são vírus diferentes,
como o Influenza A e o Influenza B, e do
Influenza A nós temos o H1N1, que provocam não só os sintomas já citados como,
ao mesmo tempo, dores no corpo, nas
juntas, e debilitação maior das pessoas”.
Leonardo Weissmann detalha:
“Há três tipos de vírus Influenza, que é
o responsável pela gripe: Influenza A, Influenza B e Influenza C. O Influenza A é
classificado em subtipos de acordo com
as proteínas de superfície: hemaglutinina (H) e neuraminidase (N). São conhecidos atualmente 18 subtipos de hemaglutinina e 11 subtipos de neuraminidase. À combinação entre hemaglutinina e
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neuraminidase dá-se o nome de H1N1,
H1N2, e assim sucessivamente. Portanto,
H1N1 é um subtipo do vírus influenza tipo
A. Cerca de 80% dos casos de gripe que
ocorrem no Brasil são do tipo Influenza
A (H1N1 e H3N2) e 20% do Influenza B”.
“A importância deste vírus [H1N1]
é que ele causa uma doença respiratória mais grave que as outras, e, desde
2009, consta obrigatoriamente na composição da vacina”, acrescenta Marcelo Roveri José, da Prontovacin. Para os
médicos ouvidos pela APMP, não existe
uma explicação, mas várias hipóteses,
para a gripe causada por esse vírus ter
chegado mais cedo ao Brasil em 2016.
“Em 2014 e 2015, tivemos menos
casos da doença, com uma cobertura vacinal baixa, além de pessoas que não fo-

ram expostas previamente ao vírus, que
pode ter encontrado, mesmo fora de época, um ambiente favorável para se disseminar, levando a mais casos de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda
grave”, compara Leonardo Weissmann.
E prossegue: “O fenômeno climático El Niño, que traz mais chuva e calor,
também deve ser considerado. Doenças que ficavam mais concentradas em
determinados períodos do ano passam
a acontecer em qualquer época”. Marcelo Roveri José complementa: “Não
existe uma causa única para esse tipo
de gripe ter chegado mais cedo ao nosso país. Provavelmente, foi pelo maior
intercâmbio mundial entre as pessoas
propagando os vírus e a irregularidade das estações climáticas no Brasil”.
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APMP é a única no sistema de Justiça a
oferecer vacina gratuita e sem restrições
Outras entidade cobraram valor ou restringiram gratuidade; MPSP não informa se fará imunização

A

APMP foi a única entidade de classe do sistema de Justiça, em todo
o país, que ofertou gratuitamente
a imunização – e de forma e antecipada
- a todos os associados, seus cônjuges,
filhos e dependentes legais. No Estado
de São Paulo, por exemplo, a seção local
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
ofertou a vacina gratuitamente apenas
para maiores de 60 anos, e, para os demais, por valor individual de R$ 50,00.
Já a Associação Paulista de Magistrados
(Apamagis) fez a imunização com valor
único de R$ 60,00. A Associação do Mi-

nistério Público da Bahia (Ampeb) aplicou 200 doses, a R$ 150,00 cada uma.
Até o fechamento desta edição,
no encerramento do mês de maio, o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) ainda não havia informado se
ofereceria a imunização neste ano, e com
quais condições. Vale ressaltar que, além
de ofertar a vacinação totalmente gratuita
(e com quantidade recorde de 3.600 doses
aplicadas, um incremento significativo de
117% em relação a 2015), a APMP ainda
a antecipou para o mês de abril, quando
tradicionalmente é realizada em maio.

No ano passado, por exemplo, a
entidade de classe havia feito a imunização nos dias 13 e 14 de maio e o MPSP
apenas no dia 6 de junho. Assim, mesmo não sendo um órgão público da área
de saúde e não tendo este serviço como
atividade-fim, a APMP fez a imunização gratuitamente (e de forma antecipada) em 2016, quando o país enfrenta agravamento da situação da saúde,
com aumento desproporcional da procura por vacinas contra a Gripe H1N1
e esgotamento e encarecimento desse
produto no mercado (leia na página 11).

Governo federal encerra campanha e postos de SP ficam sem doses
Imagem: reprodução do site da Folha de S. Paulo

risco, crianças e idosos que
ainda não foram imunizados
têm deixado postos de saúde da capital sem a vacina. E,
se depender do poder público, eles devem continuar assim, porque não está prevista a chegada de mais doses”.
De nove unidades visitadas pela Folha naquela
semana, só uma tinha a vacina contra a gripe, a UBS
Boracea, em Santa Cecília
(Centro). “Mesmo assim”,
prosseguia a reportagem,
“um funcionário informou
que a oferta era intermitente, e as doses tinham faltado
nas semanas anteriores”. O
jornal informava ainda que
“a rede particular costuma
cobrar cerca de R$ 150 pela
vacina, mas ela também está
em falta em várias unidades – de cinco clínicas procuradas (...), só uma tinha
Reportagem apontou que diversos postos de saúde da rede municipal, na Capital, tinham suas doses de vacinas esgotadas em maio
doses para todas as idades”.
Por fim, a Folha listava
Enquanto o governo federal tinham suas doses esgotadas, sem pos- que, até aquela data (18/05), já haviam
encerrava sua Campanha Nacional sibilidade de ofertar a imunização para sido registrados 509 casos de H1N1 na
de Vacinação contra a Gripe no dia a população. Notícia do jornal Folha de Capital, com 69 mortes. E que no Esta20/05, diversos postos da rede muni- S.Paulo publicada em 18/05 informava do a soma era de 1.209 casos (maior
cipal de saúde da cidade de São Paulo que “embora façam parte do grupo de número do país), com 223 mortes.

10

APMP em Ação - Extra Maio 2016

Revista apurou preços de R$ 100 a R$ 180
para a vacina na cidade de São Paulo
Reportagem da Veja SP listou valor em clínicas e hospitais particulares e registrou gravidade da situação
co da área de saúde e não tem este
serviço como atividade-fim. E que,
mesmo assim, fez a imunização gratuitamente e de forma antecipada,
com sucesso.
A Veja São Paulo ainda listava,
naquele momento, os preços unitários das vacinas trivalente e tetravalente em clínicas e hospitais particulares. “O valor da dose varia de
R$ 100 a R$ 180, em média”, informava. E prosseguia: “A procura pelo
medicamento nas clínicas particulares
aumentou bastante. (...) Nem todos
os endereços conseguem dar conta
da demanda. ‘Na terça-feira [29/03],
recebi um estoque de 500 frascos,
que acabou em oito horas’, afirma
o médico Marun David Cury, dono
da Clínica Infantil Santa Isabella, na
Chácara Santo Antônio”.
Diante deste quadro, ganha
ainda mais relevância o esforço feita pela APMP, em parceria com o
plano de saúde Lincx, que garantiu a vacinação antigripal antecipada - e totalmente gratuita - para associados, cônjuges, filhos e dependentes legais na Capital e em todas
as Sedes Regionais do Estado de São
Paulo. Com segurança, respeitando
os procedimentos obrigatórios e seguindo escalonamento com prioridade para as regiões mais atingidas
pela Gripe H1N1.

Tabelas reproduzidas das páginas 29 e 30 da revista Veja São Paulo de 6 de abril de 2016

A

decisão da APMP de antecipar
neste ano a vacinação contra o vírus da Gripe H1N1 foi
o agravamento da situação da saúde no país e, em particular, no Estado de São Paulo. Reportagem da
revista Veja São Paulo publicada no
dia 06/04 (ou seja, apenas uma semana antes do início da imunização
pela entidade de classe) alertava: “o
atual surto que acomete São Paulo e
outros estados é inédito. Não há registro anterior de um aumento tão
significativo de casos entre fevereiro
e março, ou seja, em pleno verão”.
A revista dizia que o cenário
preocupante obrigou o governo do
Estado e a Prefeitura a adotar medidas emergenciais. “No momento,
o foco está voltado para a antecipação da vacinação”, acrescentava
a reportagem – ou seja, a mesma
medida adotada pela APMP, uma
entidade que não é um órgão públi-

Tabela publicada pela reportagem da revista Veja São Paulo no
dia 06/04 (à direita) apontava a
variação de preços em hospitais
e clíncias particulares da cidade
de São Paulo. A publicação alertava para o aumento significativo
dos casos de Gripe H1N1 no Estado de São Paulo em pleno verão
e para os casos de pacientes graves e de infectados registrados
pela Prefeitura no início do ano
(tabela reproduzida à esquerda)
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Como o produto Fluarix® esgotou no país, APMP completou com Influvac®, igualmente eficiente

Associados receberam todas as
informações e explicações necessárias
dos profissionais que aplicaram as
vacinas nas Sedes da Associação

O

primeiro lote disponibilizado
para a APMP aplicar em seus
associados contra o vírus da
Gripe H1N1 foi do produto Fluarix® Tetra
da GlaxoSmithkline Brasil, que depois
esgotou completamente no mercado
nacional. Para cumprir seu cronograma de vacinação e com total confiança
na qualidade do produto oferecido, a
diretoria da APMP concluiu a imunização, após complicada busca por produtos, com a vacina holandesa Influvac®
Vacina Influenza Trivalente, fabricada
e importada pelo Laboratório Abbot.
O produto é atualizado com Cepas 2016, que imunizam contra os principais vírus, inclusive o H1N1, que estão em circulação no país durante este
ano. Esta vacina não estava disponível
em um primeiro momento no país. A
APMP foi uma das primeiras a conseguir, em 22/04, lotes do produto para
atender a seus associados e dependentes. Vale explicitar que a cepa sobressalente, que consta da vacina Tetra da Glaxo, sequer foi detectada no
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Brasil e não se trata do vírus H1N1,
cujos casos de infecção causam hoje
maior preocupação. Segundo o próprio Ministério da Saúde, que imunizou a população com vacinas trivalentes produzidas pelo Instituto Butantã,
não foi registrado sequer um caso, no
país, por contaminação por este vírus.
Notícia do site Minha Vida, especializado em Saúde, publicada em
11/04, informa que, de acordo com o
médico infectologista Celso Granato,
professor livre docente da Faculdade
de Medicina da Universidade Federal do Estado de São Paulo (Unifesp) e
diretor científico do laboratório Fleury, as pessoas que tomaram ou ainda
vão tomar a vacina trivalente não precisam se sentir inseguras em relação
a ela, pois ambas protegem contra o
vírus H1N1. Segundo o especialista, o
que a vacina quadrivalente faz é proteger contra um tipo de vírus B que
é muito difícil de afetar a população.
Por sua vez, Ana Escobar, médica e professora livre docente da Fa-

culdade de Medicina da Universidade
de São Paulo (USP), afirmou, em notícia do portal G1 publicada em 04/04,
que “quem determina a composição
necessária dos vírus contidos na vacina é a OMS (Organização Mundial da
Saúde) que se baseia na maior circulação observada de vírus no hemisfério
norte no ano anterior. Em novembro de
2015, a Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária] endossou a orientação da OMS e a vacina trivalente 2016,
que contém os vírus determinados pela
OMS, está sendo produzida pelo Instituto Butantã de São Paulo. Importante
reiterar que todas estas vacinas – da
rede pública ou privada, trivalente ou
tetravalente – protegem eficazmente contra os vírus da gripe de 2016”.
Por fim, é importante ressaltar que, mesmo não sendo um órgão
público da área de saúde e não tendo este serviço como atividade-fim, a
APMP cumpriu o compromisso de antecipar a vacinação no mês de abril,
que costuma ocorrer apenas em maio.
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Imunização à Gripe H1N1 totalmente
garantida com dois produtos diferentes

