
A gripe, ou influenza, dissemina-se todos os anos! 
Se tem 65 anos ou mais, se está grávida ou se faz parte de um dos “grupos de risco*”, 
pode ficar gravemente doente se contrair a gripe.Se ainda não tomou a vacina contra a 
gripe, tome rapidamente. Não deixe passar a oportunidade!

Ar you ready to 
Beat Flu
Pronto para  
vencer a gripe?

Posso tomar a 
vacina contra 
a gripe?

Proteja-se!
A gripe é causada por vírus que podem 
sofrer mutações a cada ano. Para se proteger 
melhor, é importante tomar a vacina contra a 
gripe todos os anos, de preferência no outono, 
antes de a gripe começar a disseminar-se. A 
vacina contra a gripe é a melhor maneira de 
evitar o contágio ou a disseminação da gripe.

O que é a gripe?
A gripe é uma doença viral que se dissemina rapidamente. Dissemina-se todos os anos 
e é mais comum no inverno. Os sintomas aparecem de repente e podem ser severos. 
Geralmente incluem febre, calafrios, dor de cabeça, dores musculares, tosse e dor de 
garganta. A maioria das pessoas em boa condição física recupera totalmente da gripe, 
mas para algumas pessoas a gripe pode ser grave e requerer tratamento hospitalar. 
Todos os anos, morrem pessoas devido à gripe no Reino Unido.

Como posso 
receber a vacina 
contra a gripe?
PARA ADULTOS, a vacina contra a gripe é uma 
injeção e a maioria das pessoas toma a vacina no 
respetivo centro de saúde. Também está disponível 
em algumas farmácias.

PARA CRIANÇAS a partir dos 2 anos, a vacina 
é, geralmente, um spray nasal. As crianças de 2 
e 3 anos (idade no dia 31 de agosto) receberão a 
vacina no centro de saúde. Entre em contacto com 
o centro para marcar uma consulta. Se o seu filho 
está na escola primária (ano 0 (reception class) ou 
ano 1, 2 ou 3), irá receber uma carta a solicitar o 
seu consentimento e ele poderá receber a vacina 
em forma de spray nasal na escola. As crianças 
em “grupos de risco” a partir dos 6 meses de 
idade que não estão no ano 0 (reception class) 
ou nos anos 1, 2 ou 3 da escola devem receber 
a vacina nos respetivos centros de saúde. O 
spray nasal não é adequado para crianças com 
menos de 2 anos, pelo que a vacina para estas 
crianças elegíveis será em forma de injeção.

A vacina contra a gripe é grátis 
no Sistema Nacional de Saúde no 
País de Gales para as pessoas*
• A partir dos 65 anos
•  Com doenças crónicas, tais como: 

doenças torácicas (incluindo asma 
moderada a grave), doenças cardíacas, 
renais ou hepáticas, diabetes, doenças 
neurológicas, AVC (ou mini-AVC) ou mau 
funcionamento do baço

•  Com imunidade reduzida devido a alguma 
doença, medicação ou tratamento contra 
o cancro

•  Com obesidade mórbida (com um IMC 
igual ou superior a 40)

•  Que moram em lares para idosos

Também é grátis para
• Mulheres grávidas
•  Crianças de 2 ou 3 anos
•  Crianças no ano 0 (reception class) e 

nos anos 1, 2 ou 3 da escola primária
• Cuidadores (não remunerados)
•  Socorristas comunitários
•  Pessoas que trabalham em 

organizações voluntárias que prestam 
primeiros socorros programados

Os trabalhadores da área da saúde 
e da assistência social com contacto 
direto com os pacientes/clientes devem 
receber a vacina anual contra a gripe 
para se protegerem a si mesmos e 
às pessoas sob os seus cuidados. 
Se for um emprego remunerado, o 
seu empregador deve ajudá-lo com 
a obtenção da vacina. Se o trabalho 
for voluntário, pode receber a vacina 
gratuitamente no seu centro de saúde 
(GP surgery) ou em algumas farmácias 
comunitárias.

Visite o site www.beatflu.org ou pergunte ao seu médico, enfermeiro ou farmacêutico.
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Oh nAo - é o temido 
vírus da gripe!

Mas… 
He he! Uma 
criancinha 
indefesa!

NAo! A 
equipa da 
vacina!

Ah, nAo! NAo me 
apanhas porque 
tomei a vacina 
contra a gripe!

Derrotem-
no!

Ui!

Po
f!


