Vacinas antigripe

De que modo a vacina
antigripe difere da
vacina de spray nasal
Ao contrário da vacina antigripe, que é
produzida a partir de um vírus morto que é
injetado no músculo da pessoa, o spray nasal
é o vírus vivo inalado pelo nariz. O spray nasal
é produzido com um vírus suficientemente
forte para estimular o organismo a produzir
anticorpos, mas não forte o suficiente para
fazer a pessoa adoecer.
• O spray nasal só deve ser usado por pessoas
saudáveis de 2 a 49 anos de idade.
• A vacina anti-H1N1 pode ser aplicada
em pessoas saudáveis e pessoas com
problemas de saúde com mais de 6 meses
de idade.
• Tanto a vacina injetável quanto a em spray
nasal protegem contra a gripe H1N1.

A melhor defesa:
a importância das
vacinas antigripe
sazonal e H1N1.

Aumente o seu QI da gripe
• Vigilância da Gripe em Connecticut –
www.ct.gov/ctfluwatch para obter
atualizações e informações adicionais
• Flu.gov – www.flu.gov
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Onde ser vacinado
Você pode receber a vacina antigripe sazonal
e antigripe H1N1 em diversos locais. Por
exemplo, clínicas de vacinação coordenadas
por departamentos municipais de saúde,
consultórios médicos, escolas, locais de
trabalho e farmácias.

Vacinar-se
A coisa mais importante que a pessoa pode
fazer para proteger-se contra a gripe, tanto a
sazonal quanto a H1N1, é vacinar-se. Como
pode haver dois tipos de gripe este ano
(a sazonal e a H1N1), é importante vacinarse contra os dois tipos de gripe. Baseados
em quem tem mais probabilidade de
contrair a gripe H1N1 e quem corre
mais risco de contrair doença grave em
decorrência da gripe, os Centros de Controle
e Prevenção de Doenças (CDC) elaboraram
uma lista das pessoas que deveriam receber
a vacina prioritariamente. Esta é a lista:
• Mulheres grávidas
• Pessoas que tenham contato doméstico
e cuidadores de crianças com menos de
6 meses de idade
• Profissionais de saúde e de atendimento
médico de emergência
• Todas as pessoas entre 6 meses e 24
anos de idade – especialmente crianças
pequenas
• Pessoas entre 25 e 64 anos de idade
que tenham problemas de saúde que
as coloquem em risco de adoecer
gravemente se contraírem a gripe

• A vacina antigripe H1N1 pode ser dada em
forma injetável ou de spray nasal.
• As pessoas com alergia a ovos podem ter
uma reação alérgica às vacinas antigripe;
elas não devem receber nenhuma das duas
vacinas.
• Para obter informações sobre os locais
de vacinação, fale com o seu médico,
departamento municipal de saúde ou visite
o site www.ct.gov/ctfluwatch.

Por que alguns grupos
são prioritários
Alguns grupos de pessoas correm um
risco mais alto de contrair o vírus H1N1 ou
de adoecer gravemente se contraírem o
vírus H1N1 e por isso devem ser vacinadas
prioritariamente. Estudos atuais mostram que
pessoas com mais de 65 anos de idade têm
menos probabilidade de contrair a gripe H1N1
do que pessoas mais jovens. Isso significa
que pessoas com mais de 65 anos de idade
devem tomar a vacina depois das pessoas
que correm um risco mais alto. À medida
em que mais vacinas forem produzidas, elas
serão disponibilizadas para mais grupos de
pessoas. Com o tempo, todas as pessoas
serão vacinadas.

A vacina anti-H1N1
é segura
A vacina anti-H1N1 é produzida da mesma
forma que a vacina antigripe sazonal e
espera-se que sua segurança seja a mesma.
A exemplo do que ocorre com muitas
vacinas, pode haver efeitos colaterais. Os
efeitos colaterais costumam ser leves; entre
eles, vermelhidão, dor ou inchaço no local da
vacina.

