
PORQUE É IMPORTANTE SE 

VACINAR
COVID-19



Quem não se vacina não coloca apenas 
a própria saúde em risco, mas também a 
de seus familiares e outras pessoas com 

quem tem contato, além de contribuir 
para aumentar a circulação de doenças.



Tomar vacinas é a melhor maneira de se 
proteger de uma variedade de doenças 

graves e de suas complicações, que 
podem até levar à morte.



Segurança 
e eficácia 

das vacinas



Sim. Todas as vacinas que são 
licenciadas são rigorosamente 

testadas. Tanto o registro ou mesmo 
a autorização emergencial só são 
realizados a partir de estudos que 

comprovem a segurança e a eficácia das 
vacinas.



Mesmo após seu registro, há um 
monitoramento rigoroso de eventuais 
eventos adversos, tanto em estudos 
científicos como pelas equipes de 

vigilância epidemiológica e sanitária.



Que efeitos 
adversos posso 

esperar da 
vacina?



Mesmo depois do registro, é feito o 
monitoramento para acompanhar 

eventuais efeitos adversos das vacinas. 
Já são milhares de doses aplicadas. 



O que se observa é que as vacinas 
são muito seguras. Apesar de pouco 

comuns, podem ser observados 
eventualmente sintomas como dor de 
cabeça, dor muscular, febre baixa, dor 
ou vermelhidão no local da aplicação.



Pessoas que contraíram a 
Covid-19 na primeira fase da 

epidemia têm risco de contrair 
novamente?



Sim, a ocorrência de reinfecção está 
comprovada e a primeira infecção pode 

ter ocorrido em qualquer momento 
desde o início da pandemia, não se 

limitando ao início dela.



Há casos de 
pessoas que 

tomaram 
vacina e 

contraíram
a doença.

Por que isso 
ocorre?



Sim, isso é possível visto que a vacina 
em muitos casos não impede que a 
pessoa se contamine com o vírus. 



As vacinas têm se mostrado eficazes 
para diminuir os casos que necessitam 

hospitalização dentre eles os casos 
graves e óbitos.



Isso também pode ocorrer pela 
contaminação ter ocorrido alguns dias 
antes da vacina ou logo nos primeiros 
dias após a aplicação da vacina, antes 

de desenvolver a proteção.



Por isso é importante continuar 
com as medidas de proteção não 

farmacológicas como o uso de máscara, 
higienização pessoal e distanciamento 
social para evitar a circulação do vírus.



Uma pessoa vacinada 
pode transmitir Covid-19?



Sim. As vacinas atualmente disponíveis 
não impedem totalmente que uma 

pessoa contraia o vírus, e muitas vezes 
podem aparecer sintomas clínicos. 

O que se espera é que esses sintomas 
sejam mais brandos. Desta forma, uma 

pessoa pode contrair e transmitir o vírus 
mesmo que seja vacinado.



Pessoas vacinadas que 
tiveram contato com uma
pessoa infectada devem

ficar em isolamento?



Sim, esse isolamento é importante, 
visto que mesmo que uma pessoa seja 

vacinada, ela pode contrair o vírus e 
transmitir a doença.



Quando 
serei 

imunizado?



A Vacinação da COVID, Segue em ritmo 
acelerado em todo Brasil, acompanha 

sua faixa etária na sua cidade. 



Onde 
estão os 

postos de 
vacinação 
na minha 
cidade?



A organização da vacinação será 
definida por cada um dos municípios, 
desta forma é importante ficar atento 

às informações disponibilizadas na sua 
cidade com a relação dos postos de 

vacinação e sua faixa etária.



Será feito cadastramento 
para tomar vacina, em 

faixas etárias mais novas?



A organização da operacionalização da 
vacinação está sendo definida de forma 
diferente em cada estado e mesmo entre 

os municípios de um mesmo estado. 
É importante buscar a informação de 
como está sendo operacionalizada no 

seu município.



Preciso dar 
um intervalo 

entre a 
vacina de 

gripe e 
a vacina 
contra 

Covid-19?



Sim. O Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação contra 
Covid-19 prevê um intervalo mínimo de 
14 dias entre a vacina contra Covid-19 
e qualquer outra vacina. Isso se aplica 

também à vacina contra gripe.



Minha faixa 
etária para 
vacinação 

contra covid 
vai coincidir 

com a 
vacinação 

contra gripe. 
Qual devo 
priorizar?



As duas vacinas são importantes, por 
isso é indicado que se tome as duas. 
O Ministério da Saúde orienta que a 

prioridade deve ser para a vacina contra 
a Covid-19. Lembre-se que é necessário 
respeitar um intervalo de no mínimo 14 

dias entre uma vacina e outra.



A segunda dose tem de 
ser do mesmo fabricante?



É fundamental que o esquema de 
vacinação seja realizado com a mesma 

vacina, isto é, se a primeira dose foi feita 
com a CoronaVac, a segunda também 

deve ser feita com esta vacina.  



Ainda preciso 
manter as 
medidas 

preventivas, como 
distanciamento 
social, uso de 

máscara
e limpeza 
das mãos 

com álcool 
em gel?



Sim, principalmente porque neste 
primeiro momento apenas uma parcela 
da população será imunizada e a vacina 

leva alguns dias para fazer efeito. 
Além disso, essas medidas auxiliam na 

prevenção de várias outras doenças.



O cuidado é de cada um. A 
responsabilidade é de todos. Ainda que 

o Brasil esteja avançando em vacinação, 
é importante que a população mantenha 

medidas de prevenção e controle 
orientadas pelo ministério da Saúde. 

É adotando medidas simples que 
salvaremos mais vidas!



A pandemia
não acabou!



Referências
Vacinação contra a COVID-19 (conass.org.br)

Você pode tirar suas dúvidas por e-mail com nossos especialistas, 
enfermeiros e equipe de saúde: marketing@humanittare.com.br

http://www.aids.gov.br/hepatites

