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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DIVISÃO DE IMUNIZAÇÃO

8ª Campanha Nacional de Seguimento e Vacinação de
Trabalhadores da Saúde contra o Sarampo e 24ª Campanha Nacional de

Vacinação contra a Influenza

Perguntas frequentes

1) Posso aplicar as vacinas da Influenza + COVID no mesmo dia?
Sim, mas apenas para indivíduos maiores de 12 anos de idade. Para
crianças de 5 a 11 anos dar prioridade a vacina do COVID e agendar a
Influenza para 15 dias.

2) Qual a dose de Influenza para adulto?
Para indivíduos maiores de 3 anos a dose é de 0,5ml.

3) Qual a reação adversa mais comum da Influenza?
Endurecimento no local e dor, orientar o uso de compressa gelada.

4) Posso aplicar Tríplice Viral + Influenza + COVID no mesmo dia?
Sim. Desde que o paciente seja adulto, temos que identificar no cartão de

vacina o local onde foram aplicadas e administrar a vacina contra a COVID sozinha
no deltóide direito.

5) Posso aplicar a vacina do COVID  em crianças?
Sim, em crianças maiores de 5 anos.
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6) Gestantes podem tomar a Tríplice Viral?
Não! A vacina tríplice viral é feita de vírus vivos atenuados. Por ser vírus
vivo, tem risco potencial se realizado na gravidez, podendo provocar
malformação fetal.

7) Posso usar qualquer vacina de Tríplice Viral em crianças?
Não! Para crianças é recomendado utilizar a vacina do laboratório Fiocruz/
Bio-Manguinhos para prevenção de efeitos adversos em crianças portadoras
de alergia à proteína do leite (APLV).

8) Em que situações a vacina é contraindicada?
● Se a pessoa estiver com algum sintoma gripal.
● A vacina da gripe também é contraindicada para crianças menores de 6

meses e para pessoas que tiveram reação alérgica grave quando tomaram a
vacina da gripe anteriormente.

● Já a vacina de sarampo é contraindicada para gestantes e crianças menores
de 5 anos com imunodepressão grave por pelo menos 6 meses ou com
sintomatologia grave.

● Pessoas que tiveram reação alérgica grave quando tomaram a vacina tríplice
viral anteriormente também não devem ser vacinadas contra o sarampo.

● A vacina também é contraindicada para pessoas alérgicas aos componentes
do imunizante.

9) A nova vacina da gripe já está atualizada com a cepa H2N3?
Sim. A vacina é trivalente e protege contra os três tipos de vírus que mais

circularam em 2021: H3N2, H1N1 e Influenza B.


