
  As vacinas são eficazes, seguras e protegem,
principalmente, contra a forma grave da doença,
diminuindo a chance de internação e o risco de morrer;
  Algumas pessoas, mesmo vacinadas, podem
desenvolver a doença, geralmente de forma leve;
      Somente estaremos protegidos depois que a maioria
da população estiver vacinada com as duas doses;
   Mesmos vacinados, precisamos continuar com as
outras medidas de prevenção:

  As vacinas são eficazes, seguras e protegem,
principalmente, contra a forma grave da doença,
diminuindo a chance de internação e o risco de morrer;
  Algumas pessoas, mesmo vacinadas, podem
desenvolver a doença, geralmente de forma leve;
      Somente estaremos protegidos depois que a maioria
da população estiver vacinada com as duas doses;
   Mesmos vacinados, precisamos continuar com as
outras medidas de prevenção:

O que é importante SABER
na hora de se vacinar?

2 metros

Distanciamento

Uso de máscara
(de preferência,

N95)

Lavar as mãos
Usar álcool em gel

Evitar ambientes
fechados ou mal

ventilados

Quem pegou
Covid pode se

vacinar?

Por que são
definidos

grupos para se
vacinar?

SIM
4 semanas após o início

dos sintomas ou do
último teste de
laboratório com

resultado positivo

Como ainda não há número
suficiente de vacinas para

todos, o calendário de
vacinação definido pelo SUS

prioriza as pessoas com
maior risco e em

vulnerabilidade social.
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CONHEÇA A FRENTE PELA VIDA!

https://frentepelavida.org.br/

QUAL O INTERVALO ENTRE AS DOSES?

Quais são os possíveis
efeitos adversos?

São geralmente leves e de curta
duração. A pessoa vacinada pode

sentir o braço dolorido, febre baixa,
dor de cabeça, enjôo, diarreia,

fraqueza e dor no corpo. 

Podem se vacinar?

Com a Coronavac ou a Pfizer: todas.
Com a Astrazeneca: Por enquanto, a
orientação é não vacinar.

grávidas:

quem pariu há pouco
tempo e quem
amamenta:

SIM.

SIM. e as novas
variantes?

-Até o momento, as
vacinas são efetivas;
-Quanto mais lenta a
vacinação, mais
variantes aparecerão;
-Poderá ser necessário
dose de reforço ou o
desenvolvimento de
novas vacinas. 
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