
PREVENÇÃO E SAÚDE

VA C I N E - S E  E 
P R O T E J A  A  T O D O S



A partir do dia 12 de abril,  
inicia a Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Influenza 
(Gripe)  2021,  com o objetivo 
de prevenir o surgimento da 
doença e suas complicações,  
principalmente neste momento 
de pandemia em que sintomas 
similares aos da Covid-19  
podem se confundir.



PREVENÇÃO E SAÚDE

O que é  
a Influenza?

Vacinação Covid e 
Influenza



voltar

O que é a influenza?
Trata-se de uma infecção viral aguda, que 
afeta o sistema respiratório e tem alta taxa de 
transmissibilidade.

TRANSMISSÃO 
 
Normalmente, ocorre 
de pessoa para pessoa, 
por meio de gotículas 
liberadas por tosse,  
espirros ou mesmo 
durante a fala. Também 
pode ser transmitida 
por aerossol, contato 
direto ou indireto com 
secreções respiratórias 
e ao tocar superfícies 
contaminadas. 

SINTOMAS 
 
Costuma manifestar-se 
com febre alta (sinal 
mais importante, que 
dura cerca de três dias), 
seguida de dor muscular, 
dor de garganta, dor de 
cabeça, coriza e tosse 
(que pode se manter de 
três a cinco dias, mesmo 
após o desaparecimento 
da febre).

QUEM PODERÁ SE VACINAR? 
 
Em decorrência da pandemia da Covid-19, o Ministério 
da Saúde dividiu a campanha de vacinação contra a influ-
enza em três fases. Os grupos prioritários são formados 
por idosos com 60 anos ou mais e profissionais da saúde, 
portadores de doenças crônicas, crianças de 6 meses a 
menores de 6 anos, gestantes, puérperas, pessoas com 
deficiências e mais alguns grupos específicos. 



voltar

É importante lembrar: quem recebe a dose contra a influ-
enza não está imune ao coronavírus; ainda assim, ela é de 
extrema importância, pois previne um outro tipo de gripe 
que também pode ter consequências severas à saúde. 
Para as pessoas dos grupos prioritários para a da influ-
enza que ainda não foram vacinadas contra a Covid-19, a 
prioridade é dada para a administração da vacina contra a 
Covid-19 e após a da influenza, respeitando-se o intervalo 
mínimo de 14 dias entre as duas vacinas. A administração 
simultânea não é recomendada. 

Vacinação  
Covid  
e Influenza 
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