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Vacine-se!



A Covid-19 causa uma infecção 
respiratória que apresenta 

elevada chance de gravidade. 
Segundo a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), cerca de 15% das 
pessoas infectadas podem 

desenvolver a doença severa, 
necessitando de suporte de 

oxigênio e/ou cuidados intensivos.

As pessoas afetadas com a forma 
grave da doença podem também vir 

a desenvolver complicações 
respiratórias e em outros órgãos e 

sistemas do corpo.



Para que
tomar a vacina

contra Covid-19?

As vacinas contra a 
Covid-19 tem como 
alguns de seus 
objetivos:

diminuir as chances de desenvolvimento 
de formas graves e mortes;

reduzir as possíveis complicações 
decorrentes das formas severas da 
infecção.

Para maior proteção, é importante tomar 
todas as doses programadas (1ª, 2ª e 3ª 
doses, conforme o caso) 



As vacinas protegem 
contra as formas mais 
graves da doença, mas não 
impedem o contágio.
Por isso, as medidas de etiqueta 
respiratória, higienização das 
mãos e distanciamento social 
permanecem extremamente 
importantes!



Quais são os 
efeitos colaterais 

mais comuns da 
vacinação?

Dor no local da injeção
Fadiga (ou “cansaço”)

Dor de cabeça
Vermelhidão e inchaço no 

local da injeção 

Caso você, que tomou a 
vacina, sinta algum desses 

sintomas, procure orientação 
em um posto de saúde mais 

próximo à sua casa.



Onde e como se 
vacinar? 

Procure informações sobre �luxos e 
datas na secretaria de saúde do seu 

município ou no posto de saúde mais 
próximo à sua residência.
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COVID-19
CARTÃO DE VACINAÇÃO

NOME
VACINA

PRIMEIRA DOSE

SEGUNDA DOSE

10 ml

10 ml

09/2023COVID-19VACCINE

Leve seu Cartão 
do SUS e um 
documento de 
identidade 
com foto.



Quem tem 
contraindicações à 

vacinação para 
covid-19:

◆ Pessoas com hipersensibilidade ao 
princípio ativo ou a qualquer dos 
excipientes da vacina;

◆ Pessoas que já apresentaram reação 
reação alérgica grave confirmada a 
uma dose anterior de uma vacina 
COVID-19;

◆ Pessoas que sofreram trombose 
venosa e/ou arterial importante em 
combinação com trombocitopenia 
após vacinação com qualquer dose 
vacinal para a COVID-19 
(considerando o imunizante 
AstraZeneca).



confira os 
números sobre 

vacina no país

(169.431.198 pessoas)
da população brasileira 
receberam a 1º dose

78,87%

(153.038.661 pessoas) da 
população brasileira 

estão totalmente 
imunizados

71,24%
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caminhando para superar 
esse cenário desafiador! 

Se ainda não estiver 
totalmente imunizado, 

colabore! Faça parte! 
Vacine-se!

ESTAMOS
JUNTOS

Caso você tenha dúvidas sobre o assunto, a 
DIASE/PROPAE está à disposição para auxiliá-lo. 

Você pode nos contactar pelos canais: 

WhatsApp Saúde diase: (85) 3332.6262 
E-mail: atendimento.diase@unilab.edu.br  
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