
A vacina contra gripe é de apenas 
uma dose. Só há necessidade de uma 
segunda dose para crianças com 
menos de 9 anos de idade que nunca 
tomaram essa vacina antes. Nesse 
caso, o intervalo entre uma dose e 
outra será de um mês. A partir daí, é 
uma dose todos os anos.

Dosagem da vacina da gripe

A temporada outono-inverno faz com que doenças respiratórias, 
como a gripe, surjam com mais força. Por isso você deve se vacinar.

A vacina da gripe protege contra a gripe, 
e a do coronavírus, contra o coronavírus.

Há estudos sobre o assunto, mas todos 
são retrospectivos, ou seja, pesquisavam 
pessoas que tinham sido vacinadas contra 
gripe para saber se elas, comparadas às 
que não se vacinaram, tinham mais ou 
menos casos graves de coronavírus.
Portanto, não há conclusões definitivas. 

Como existe uma fila de vacinação para a 
Covid, é importante se vacinar primeiro 
contra ela e, depois, contra a gripe.

É fundamental prestar atenção à 
campanha de vacina da gripe para não 
perder a chance de imunização, caso 
esteja em um dos grupos prioritários.

A vacina da gripe fornece 
alguma proteção contra 
o coronavírus? 

Qual vacina 
tomar primeiro?

A pessoa deve esperar pelo menos 30 dias a contar da 
data do primeiro sintoma. Se ela fizer o RT-PCR (teste 
padrão ouro para descobrir se o indivíduo está infectado 
ou não) e perceber que está assintomática, o primeiro dia 
considerado será aquele em que o exame foi feito.

Depois de 30 
dias, poderá 

tomar qualquer 
vacina, incluindo 

a da gripe.

Esse prazo só é válido se a pessoa estiver 
totalmente recuperada. Alguns casos de 
Covid se estendem bastante. Portanto, a 
vacina só pode ser tomada por quem estiver 
completamente restabelecido.

A diferença entre os grupos 
prioritários de cada vacina é que
a vacina contra gripe contempla 
crianças, gestantes e puérperas. 
Como visto, no caso da vacinação 
para Covid, só estão liberadas 
gestantes com comorbidades
e apenas para as doses da Pfizer 
e da CoronaVac.

Quem deve tomar a 
vacina da gripe?

Você não deve tomar nenhuma vacina 
14 dias antes ou 14 dias depois de cada 
uma das doses. Quando completar as 
duas doses, precisa esperar 14 dias e, aí 
sim, tomar a vacina contra gripe.

Como a medicina ainda não tem muito 
histórico sobre o vírus, nem muito 
conhecimento adquirido sobre a vacina 
contra o coronavírus, é importante manter 
uma boa janela para evitar imprevistos. 

Qual o intervalo 
necessário entre 
a vacina da gripe 
e a vacina do 
coronavírus?

14
DIAS

ATENÇÃO

Confira as respostas neste infográfico.

5perguntas
sobre vacina

É necessário abrir mão 
de um imunizante? 

Mas como a vacina Covid-19 
se relaciona com a da gripe?

A vacina contra gripe também 
protege contra Covid-19? 

Crianças
a partir de 6 meses
e com menos de 6 anos

Gestantes
e puérperas
com até 45 dias pós-parto

Pessoas sem comorbidades
a partir dos 55 anos

Pessoas com comorbidades
(com imunodeficiência, diabetes,
transplantados ou que fizeram transplante
de células-tronco hematopoiéticas).

Profissionais da saúde
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Se a pessoa teve coronavírus, 
quanto tempo deve esperar 
para tomar outras vacinas?

30
DIAS

do coronavírus
e vacina da gripe
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