
   Quem Somos  

 A CENTROVAC é um centro especializado em vacinação, autorizado pela Vigilância 

Sanitária para atuar na área de aplicação de imunobiológicos. 

  Contamos com profissionais treinados e capacitados, seguindo uma tradição de 23 anos 

na prestação de serviços de vacinação. 

  A manutenção das vacinas em temperaturas e condições ideais durante o transporte até 

as empresas se dá através do controle da rede de frio: controle da temperatura das caixas 

térmicas através de termômetros devidamente calibrados, veículos com ar refrigerado. Além 

disso, treinamento da equipe técnica para atualização constante e boas práticas de higiene 

são essenciais para manutenção da qualidade dos serviços prestados.   

 Vacinar é um ato de respeito e amor à vida, portanto, realizar este trabalho requer extrema 

competência, qualidade e ética, valores que formam a base de sustentação da CENTROVAC. 



• Validade da Proposta: 15 dias. 

• Disponibilidade para aplicação: imediata. 

• Os valores apresentados também são válidos para os dependentes dos sindicalizados. 

• As vacinas contra Gripe 2018 são apresentadas de duas formas: 

TRIVALENTE: 1 cepa viral A/Michigan/45/2015 pdm09 (H1N1); 

                 1 cepa viral A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2); 

                 1 cepa viral B/Phuket/3073/2013. 

TETRAVALENTE: 1 cepa viral A/Michigan/45/2015 pdm09 (H1N1); 

                     1 cepa viral A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2); 

                     1 cepa viral B/Phuket/3073/2013; 

              1 cepa viral B/Brisbane/60/2008). 

Proposta de Orçamento 

Discriminação Valor/dose 

Vacina Influenza TRIVALENTE R$ 55,00 

Vacina Influenza TETRAVALENTE R$ 70,00 

26 de abril de 2018. 



 A Gripe e as Doenças Pneumocócicas estão diretamente ligadas, tanto é que a 

Pneumonia é a complicação mais frequente da Gripe.  

 A Vacina Prevenar 13, além da Pneumonia, protege contra outras doenças, tais 

como Meningite Pneumocócica, Septicemia, Otite, Sinusite, entre outras. 

  Para as empresas que firmarem parceria na Vacina contra a Gripe, será 

automaticamente concedido desconto (16%) na Vacina Prevenar 13 para os 

sindicalizados e dependentes que tiverem interesse em fazê-la.  

 A Prevenar 13 poderá ser feita junto com a Vacina da Gripe ou posteriormente,  

na clínica, até dia 30/05/2018. 

 

  
 

Obs.: Vacina licenciada e recomendada para uso em bebês a partir de 2 meses, crianças, adultos e idosos. 

 

Discriminação Valor / dose  
(SEM DESCONTO) 

Valor / dose 
(COM DESCONTO empresas parceiras) 

Vacina Prevenar 13®  R$ 280,00 R$ 235,00 (valor válido até 30/05/18) 

Benefício Extra (Prevenar 13®) 
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