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Parceria > Rihappy
PROPHYLAXIS E RIHAPPY
INICIAM PARCERIA
A Prophylaxis e a Ri Happy
iniciaram uma parceira para
difusão de informação qualificada sobre vacinação, com
foco em gestantes e pais de
primeira viagem atendidos
pelo programa de Consultora
de Experiências Únicas
(C.E.U.), serviço disponibilizado pela Ri Happy para seus
clientes.
Nessa primeira fase da
parceria, uma equipe da
Prophylaxis apresentou
palestras e tirou dúvidas
sobre vacinação em eventos
realizados nas lojas da Ri
Happy no Norte Shopping,
Americas Shopping, Nova
Iguaçu Shopping e Nova
América.
O objetivo é que esta parceria
tenha continuidade e outros
desdobramentos no próximo
ano.

Rede > Reunião semestral de vacinadores
- Identificação e conduta em
caso de reação alérgica imediata (anafilática) pós-vacina;

Nos dias 24.09 e 10.11 foi
realizado nosso “Encontro
semestral de Vacinadores”.
Os assuntos abordados
foram:
- Hesitação em Vacinar: técnica de atendimento;
- Revisão sobre “intervalo
entre doses de vacinas” e
“locais e vias de administração de vacinas”;

- Identificação e conduta em
caso de reação adversa grave
(não anafilática) pós vacina;

Nosso encontro foi
um sucesso!

Franqueadora > Nova unidade
Prophylaxis Downtown de
casa nova!
Na segunda quinzena de
outubro a unidade Downtown mudou de endereço.
Continuamos no mesmo
shopping, agora no bloco 2
loja 114, bem ao lado do
banco Itaú, a mesma
qualidade, conforto e
segurança seguindo o
padrão PROPHYLAXIS de
segurança.

WWW.PROPHYLAXIS.COM.BR
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Entrevista > Dra. Miriam Tendler

“A Prophylaxis sabe o que faz.”
Miriam Tendler é médica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1972), Mestre e Doutora em
“Doenças Infecciosas e Parasitárias” pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1980 Mestrado e
1985 Doutorado), Pós-Doutorado em Biologia Molecular Parasitária pelo Marine Biological Laboratories, Mass., USA (1987), Pesquisadora Titular do Instituto Oswaldo Cruz/Fiocruz de 1987-2011; Coordenadora do Projeto sobre o “Desenvolvimento de Vacina Anti Helmintica contra a Esquistossomose
e a Fasciolose” no Laboratório de Esquistossomose Experimental do Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, Ministério da Saúde do Brasil; Membro Titular da Academia de Medicina do Estado
do Rio de Janeiro; Prêmio Inventora relevante para a Sociedade no “Dia Mundial da Propriedade
Intelectual” /World IP Day, Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ, RJ,
em abril de 2017 pelo trabalho “Desenvolvimento de uma Vacina contra a Esquistossomose”.
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A Dra Miriam criou e fundou, em 1992, a Prophylaxis Clínica de Vacinação, onde hoje exerce a função
de presidente do conselho diretor da empresa.
> Como foi que surgiu o serviço de vacinação em domicílio da Prophylaxis?
Dra. Miriam Tendler: Quando a Prophylaxis iniciou as atividades de vacinação externa, em 1992, em
domicílios, escolas, empresas, houve uma enorme reação contrária das empresas privadas conservadoras existentes na época, no Brasil.
A Prophylaxis, pacientemente, esclareceu e demonstrou que em absoluto era criadora desta estratégia de vacinação, que ao contrário, vinha sendo feita mundo afora, nos lugares mais longínquos e
desprovidos de infraestrutura de toda ordem, onde as pessoas precisavam e tinham todo o direito de
serem vacinadas.
Há uma máxima em vacinação para o controle das doenças transmissíveis que é: “a vacina deve
chegar às pessoas e não o contrário". Isto se dá tanto no nível das ações de governo, na área pública,
quanto nas ações de vacinação no âmbito da vacinação privada.
A vacinação extramuros de um serviço de saúde é parte integrante das ações de vacinação contra
as doenças imunopreveníveis. Globalmente é uma ação que se dá de modo coletivo, com vistas ao
alcance dos maiores índices de cobertura vacinal, que garantem a proteção contra as doenças às
quais se destinam.
> Em suas conferências e artigos um tema recorrente é a segurança das vacinas.
Dra. Miriam Tendler: As vacinas são cada vez mais seguras por conta dos avanços da biotecnologia
e a vacinação é um ato muito simples e sério. Todo o conhecimento que temos sobre estabilidade
das vacinas e a chamada cadeia de frio devem ser aplicadas com muito rigor e sem desvios .
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> A senhora teria algum exemplo dessa simplicidade?
Dra. Miriam Tendler: De nada adianta um equipamento caro e sofisticado como, por exemplo, uma
geladeira portátil, se não houver um sólido conhecimento sobre as vacinas, seu processo de produção, estabilidade, características e como garantir sua preservação.
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Na realidade, quanto mais automatizados os dispositivos, maior o risco imputado à manutenção da
cadeia de frio. Dispositivos eletrônicos falham com mais frequência do que se supõe. As caixas
isotérmicas mais simples e controláveis (caixas de isopor, por exemplo) são na realidade e de fato
os meios mais seguros para transporte das vacinas e controle da cadeia de frio.
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Dra. Miriam Tendler: A adoção de critérios rigorosos de controle dos parâmetros que integram a
cadeia de frio é que garantem a qualidade e eficácia das mesmas até chegarem ao usuário final.
Simplicidade e seriedade são os principais atributos de um serviço de vacinação, seja de vacinação
externa, ou em clínicas e consultórios, tanto na área pública quanto privada de vacinação.

VOCÊ

> Para encerrar, quais são os pré-requisitos para quem se propõe a prestar um serviço de vacinação?
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PERGUNTE AGORA SOBRE TODAS AS VACINAS
QUE VOCÊ E SUA FAMÍLIA DEVEM FAZER,
SAÚDE É FUNDAMENTAL VACINA É PRIORIDADE.
PREÇOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PAGAMENTO.

Existem cálculos bem precisos da relação entre a quantidade de acumuladores de frio (bolsas de
gelo reciclável), dimensão da caixa isotérmica e número de doses de vacinas armazenadas, estabelecidos pela OMS (Organização Mundial da Saúde) num cenário bem diferente de uma geladeira
eletrônica portátil, na qual não se pode garantir que não falhou em algum momento do transporte. A
aferição e registro das temperaturas ao longo do transporte das vacinas ,além da manutenção da
quantidade adequada dos acumuladores de frio na caixa isotérmica, são os únicos recursos efetivamente confiáveis.
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