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mais e
melhor!

Para viver

:: Informação para sua qualidade de vida ::

A estação da gripe está chegando. Saiba como se prevenir
A estação da gripe no Hemisfério Sul se intensifica a partir de abril. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, em todo o mundo, 
o número de pessoas infectadas pelo vírus influenza, que causa a doença, 
seja superior a 1 milhão. Mas você não precisa fazer parte dessa estatística.

Por que proteger é melhor que remediar?  

-

Porque grande parte das 
infecções respiratórias 
durante o inverno está 
associada com o vírus 
influenza, causador 

da gripe. 

Porque essas infecções 
estão entre os principais 

motivos de consultas 
médicas em todas 
as faixas etárias.

Porque quando você está 
imunizado, você não 

se infecta e não transmite 
o vírus influenza para 
outras pessoas, muitas 
das quais com grande 
risco de complicações 
decorrentes da gripe: 
gestantes, crianças 
menores de 2 anos, 
idosos e outras com

 o sistema imunológico 
comprometido.

Porque a vacinação 
é sempre um melhor 
investimento do que 

o tratamento.
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Observe: 
A concentração de pessoas em ambientes 
fechados, como escolas, empresas e no 
transporte público, por exemplo, facilita a 
disseminação de vírus. A vacinação previne 
a ocorrência de surtos nesses ambientes 
e a transmissão de doenças aos familiares 
e na comunidade.
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SAIBA A DIFERENÇA

A vacina trivalente estimula a proteção contra três tipos 
do vírus influenza, enquanto a vacina quadrivalente protege 
contra quatro, sendo, por isso, mais completa. 

Todos os anos a composição das vacinas é alterada por 
recomendação da OMS, com o objetivo de oferecer 
proteção contra os tipos do vírus que estão em circulação 
a cada “estação da gripe”. Por isso é importante se vacinar 
anualmente.

As vacinas são seguras. Não contêm vírus e, 
portanto, não são capazes de causar a doença. 

A eficácia varia de 60% a 90%, dependendo da idade 
e situação imunológica de cada pessoa. 

Estão recomendadas para todas as pessoas com mais 
de 6 meses de idade. 

A Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) orienta para o uso preferencial das vacinas quadrivalentes, 
pelo seu maior espectro de proteção. Porém, não sendo possível escolher a quadrivalente, não abra mão da 

vacina trivalente. É importante saber que:

Proteção: vacina tri e quadrivalente  

Qual das vacinas é a mais indicada?

Contraindicação

Protegem contra os três ou quatro tipos de 
vírus influenza em circulação, dependendo 
da vacina utilizada – se trivalente ou 
quadrivalente. 

Não existem restrições após a vacinação.

Apenas para pessoas que apresentaram anafilaxia 
(alergia grave) após ingestão de ovo de galinha ou 
à dose anterior da vacina. 

Recomenda-se adiar a vacinação de pessoas com 
febre apenas para não confundir a piora da doença 
pré-existente com uma simples reação à vacina. 

 Os eventos adversos são raros. 
Na maioria das vezes restringem-se a reações no local de aplicação 

(dor, calor, vermelhidão), que desaparecem entre 24 a 72 horas.

Saiba que:

mais e
melhor!

Para viver

Fonte: Dra. Isabella Ballalai 
(CRM-RJ: 52.48039-5)
Diretora-Médica da Rede Vaccini

Para saber mais, acesse: 
vaccini.com.br/fique-por-dentro/perguntas-e-respostas 
e converse com seu médico 

Conheça os calendários de vacinação do Homem, da Mulher e do Idoso
da Sociedade Brasileira de Imunizações em: http://www.sbim.org.br/vacinacao


