
Uma parceria do Laboratório São Marcos e COPASS SAÚDE.

Campanha de Vacinação
Previna-se contra a Gripe

Responsável Médico: Dr. Adelino de Melo Freire Júnior l CRM-MG 38.211 l Infectologista



Olá! 

Você tem a oportunidade de cuidar mais da sua saúde, prevenindo-se contra a gripe.

O Laboratório São Marcos, em parceria com a Copass Saúde, realiza uma Campanha 
de Vacinação no período de 05 de abril a 21 de junho.

Confira os procedimentos e regras da campanha.



A vacina
A Vacina Influenza (gripe) Trivalente oferece proteção contra três tipos de vírus da 
gripe e é recomendada para todas as idades a partir dos 6 meses de vida. 

CEPAS:
Vírus similar ao vírus influenza A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09;

Vírus similar ao vírus influenza A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2); 

Vírus similar ao vírus influenza B/Phuket/3073/2013.

Quem pode se vacinar?
Todos os empregados e seus dependentes, inscritos nos planos da COPASS SAÚDE, com faixa etária acima 
de 5 anos e abaixo de 60 anos.



O São Marcos até você
Para a comodidade dos funcionários e dependentes a vacinação contra Gripe no interior 
do estado será realizada nos distritos e sistemas que possuem estrutura adequada para vacinação.
Em Belo Horizonte e região metropolitana a vacinação acontecerá nas unidades 
vacinadoras do Laboratório São Marcos.

Unidades Vacinadoras

BELO HORIZONTE
Barreiro
Av. Sinfrônio Brochado, 261

Belvedere
Avenida Luís Paulo Franco, 729,

Buritis
Av. Professor Mário Werneck, 1309

Castelo
Av. dos Engenheiros, 359

Floresta
R. Pouso Alegre, 1138

Grajaú
Avenida Silva Lobo, 993

Mangabeiras
Praça da Bandeira, 120

Prado
Av. do Contorno, 9797

Prudente 
Avenida Prudente de Morais, 583

Santa Ef igênia
Avenida Bernardo Monteiro, 918

Savassi
R. Fernandes Tourinho, 457,

Silveira
Avenida Cristiano Machado, 1731

Venda Nova
R. Padre Pedro Pinto, 506

CONTAGEM
Centro de Contagem
Av. Prefeito Gil Diniz, 495,

Horário de vacinação: Segunda-Sexta 8h às 16h - Sábado 8h às 12h
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Como participar
Fique atento as orientações de atendimento e regras: 
 • É indispensável a apresentação da carteira do plano, documento de identidade. 
 • Deve-se realizar o preenchimento da listagem de vacinados no ato da vacinação.

Contraindicações
 • Caso a pessoa esteja com febre, deve-se adiar a vacinação até que aconteça uma melhora.
 • A vacina não é indicada para pessoas com histórico de alergia grave ao ovo de galinha, com sinais de anafilaxia.

Não são necessários cuidados especiais antes da vacinação.

Cuidados
 • Em casos de reações, realize compressas frias no local da aplicação. 
   Se os sintomas persistirem, pode-se usar medicação para dor, sob recomendação médica.

 • Qualquer sintoma grave e/ou inesperado após a vacinação deve ser notificado. 
   Entre em contato por whatsapp (31) 98270-2449.



Dúvidas Frequentes
1. Para qual público a vacina é indicada?
Todas as pessoas a partir dos 6 meses de vida, principalmente aquelas que possuem risco de 
infecções respiratórias, que podem ter complicações agravando a doença.

*Beneficiários com faixa etária entre 0 a 5 anos e acima de 60 anos, não poderão ser vacinado nesta campanha, 
pois pertencem ao grupo controle do Ministério da Saúde e podem se vacinar gratuitamente 

nas unidades de saúde do serviço público.

2. Posso tomar a vacina em qualquer época do ano?
Sim, porém auge de eficácia da vacina ocorre nos primeiros 3 meses, o ideal é se vacinar antes 
da chegada do inverno, que é o período em que os surtos de gripe começam a aparecer. 

3. É possível contrair a gripe através da vacina?
Não. A vacina é feita com fragmentos do vírus, ou seja, não há nenhuma possibilidade de a 
pessoa ficar gripado devido à vacinação.

4. Grávidas podem receber a vacina da gripe?
Sim, é muito importante que gestantes se previnam contra gripe através da vacinação, 
nesta campanha as grávidas não serão vacinadas pois pertencem ao grupo 
controle do Ministério da Saúde e podem se vacinar gratuitamente nas 
unidades de saúde do serviço público.



Dúvidas Frequentes
5. Pessoas imunossuprimidas, como portadores de HIV ou transplantados,   
podem ser vacinados?
Sim, todas as pessoas podem tomar a vacina para se protegerem da gripe. 

6. A vacina da gripe interfere no efeito de alguma outra vacina?
Não, a vacina da gripe pode ser administrada no mesmo dia ou em datas próximas 
de outras vacinas sem anular os efeitos de outras. 

7. Quanto tempo demora para a vacina da gripe ter efeito?
São necessárias ao menos 2 semanas para que os anticorpos induzidos pela vacina 
possam ser produzidos.

8. É preciso se vacinar todos os anos?
Sim, a vacinação precisa ser reforçada todos os anos. 
A vacina que você tomou em 2017 não protege durante o surto de gripe do inverno de 2018.

Em caso de dúvidas, entre em contato com à COPASS SAÚDE.




