
 

 

RaiaDrogasil inicia aplicação de vacina da gripe em 12 

Estados 

 

Imunização tetravalente, que protege contra os vírus H1N1, H3N2 e 

influenza tipo B, será aplicada nas lojas da rede em 12 estados e estará 

disponível para ações em condomínios e empresas  

 

A RD-RaiaDrogasil iniciou, nesta segunda-feira (29), a campanha de vacinação 

contra a gripe. As doses - que protegem contra H1N1, H3N2 e influenza tipo B -  

estarão disponíveis em 111 unidades das marcas Drogasil e Droga Raia, em 12 

estados: Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, 

Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.  

 

Para garantir a imunização nas unidades é necessário agendamento prévio, que 

pode ser realizado nos sites https://www.drogaraia.com.br/vacina-gripe-temp  

e https://www.drogasil.com.br/vacina-gripe-temp. Dessa forma, a rede garante a 

segurança de clientes e funcionários ao evitar aglomerações. A aplicação da vacina 

é feita em uma sala privativa, com a adoção de todos os protocolos de segurança. 

 

Outra conveniência oferecida pela rede é a vacinação em empresas e condomínios. 

Neste modelo, a RaiaDrogasil disponibiliza os farmacêuticos habilitados e toda 

infraestrutura no local de preferência para aplicação da imunizante, de forma 

totalmente segura. A opção está disponível para condomínios e empresas de Belo 

Horizonte, Campinas, Distrito Federal, Niterói, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São 

Paulo e Santo André. Para realizar o agendamento ou para obter informações 

adicionais sobre o serviço basta ligar no telefone 3003-7242.   

 

Serviço: 

Vacinação contra gripe 

Data: a partir de 29/04/2021 

Horário: Agendamento das 08:00 as 19:00 

Valor: 89,90 



 

 

Local: A lista completa de lojas com vacinação contra a gripe pode ser consultada 

nos links: https://www.drogaraia.com.br/vacina-gripe-temp  e 

https://www.drogasil.com.br/vacina-gripe-temp 

Quem pode se vacinar: A partir dos 3 anos de idade 

 

Sobre a Companhia – A RD – Gente, Saúde e Bem-estar foi formada em 2011, 
após a fusão entre a Droga Raia e a Drogasil, que combinam 200 anos de história 
no varejo farmacêutico brasileiro. Com o propósito de “cuidar de perto da saúde 
e do bem-estar das pessoas em todos os momentos da vida”, a empresa possui 
mais de 2.300 lojas em 24 Estados.  
 

Atendimento à imprensa RD – RaiaDrogasil 

RPMA Comunicação 

rd@rpmacomunicacao.com.br  

www.rpmacomunicacao.com.br 


