
1) Quem deve tomar a vacina?
Todos! Pessoas com pressão alta, diabetes, que fizeram trans-
plante, e com demais condições, devem e podem se vacinar. 
Caso a pessoa tenha passado por uma cirurgia recentemente 
ou tenha tomado uma outra vacina, ela também pode se vaci-
nar normalmente.
 
2) Quem não pode tomar a vacina?
Não há contraindicações.
 
3) A vacina tem reações? Posso ficar doente?
A reação mais comum apresentada pela vacina é a de sentir 
dor na região em que ela foi aplicada. Há casos em que se 
apresente febre e mal-estar, em razão das reações ao sistema 
imune.
Em situações raras, é possível que aconteça reações alérgicas, 
como a vermelhidão na pele, lábios inchados e a língua mais 
grossa.
  
4) Quantas doses devo tomar?
Como os vírus do influenza mudam muito, é preciso renovar a 
dose vacina anualmente.
 
5) Qual a composição da vacina? 
A formulação da vacina da gripe quadrivalente para 2021, já 
aprovada pela ANVISA:
• um vírus do tipo A / Victoria / 2570/2019 (H1N1) pdm09;
• um vírus do tipo A / Hong Kong / 2671/2019 (H3N2);
• um vírus do tipo B / Washington / 02/2019 (linhagem B / 
Victoria); e
• um vírus do tipo B / Phuket / 3073/2013 (linhagem B / 
Yamagata).

INFORMAÇÕES SOBRE A 
VACINA DA GRIPE



6) Posso pegar gripe após tomar a vacina?
Não. A vacina é feita com vírus inativado, ou seja, morto. Dessa ma-
neira, não há possibilidade de atacar o organismo. O que costuma 
acontecer é que, pela vacina ser aplicada entre o outono e inverno, 
período de maior circulação do vírus causador, é comum que outros 
tipos de vírus, que não constam no produto, causem a doença.
Com isso, tem-se a impressão de que foi o imunizante que levou 
aos sintomas, mas na verdade foi outro tipo de infecção.
 
7) Gripe e resfriado é a mesma coisa? A vacina da gripe protege 
contra o resfriado?
A doença da gripe é pelo vírus influenza. Já o resfriado é também 
causado por um vírus, mas de outros tipos, como os rinovírus.
A diferença entre os dois é que na gripe há a febre alta e no resfria-
do os sintomas são mais brandos e a febre é menos comum e, 
quando ocorre, é bem mais leve.

8) Além da vacina, quais outros cuidados posso tomar para 
evitar a doença?
Alguns cuidados são: lavar as mãos, usar lenço descartável para 
limpar o nariz, não dividir objetos de uso pessoal - como talheres, 
pratos, copos ou garrafas, por exemplo.
Em ambientes bem ventilados, é importante evitar contato próximo 
com pessoas que apresentem os sintomas e cobrir o nariz ao tossir 
e espirrar. Especialistas indicam usar a área entre o braço e o ante-
braço para que os vírus não fiquem na mão.



9) A vacina contra gripe protege contra COVID-19?
Não, pois são vírus diferentes e para isso também precisamos de 
vacinas diferentes. Portanto deve-se tomar as duas vacinas, contra 
gripe e contra COVID-19 (quando disponível)

10) Se eu tomar as duas vacinas, contra gripe e contra COVID-19 
posso ter alguma reação?
Ainda não há casos relatados de que o uso das duas vacinas possa 
causar alguma reação.

11) Posso tomar vacina de COVID-19 após a vacina de gripe?
Qualquer vacina pode ser tomada antes da vacina de covid, não há 
intervalo.  Mas se for o contrário, se a pessoa tiver tomado a vacina 
de covid terá que aguardar 15 dia para tomar qualquer outra 
vacina.
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