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Fui vacinado contra

a Covid-19, e agora?

Discentes organizadoras: Bruna Silveira, 

Maria Amanda Bibiano e Nathalia Auzani. 

Docente responsável: Mda. Bruna Marta Halberstadt. 

Apoio: Equipe Diretiva da UNIPAMPA - 

Campus Uruguaiana.

Ações desenvolvidas pela

Unipampa durante a

Pandemia 
 Aplicação de vacinas; 

Produção e doação de cerca de 40.000

litros de álcool 70% e álcool glicerinado;

Empréstimo de respiradores,

equipamentos hospitalares  e cilindros de

oxigênio ao Hospital;

Doação de insumos (material de higiene e

limpeza, luvas, toucas, seringas, etc.),

materiais hospitalares (termômetros,

oxímetros), medicamentos, lençóis e

edredons ao Hospital e Secretaria

Municipal de Saúde;

Atuação de 41 residentes (enfermeiros,

fisioterapeutas, nutricionistas,

farmacêuticos, educadores físicos e

psicólogos) nos serviços de saúde de

Uruguaiana;

Aproximadamente 2000 atendimentos de

fisioterapia de forma gratuita por mês;

Reabilitação de pacientes pós-Covid;

Realização de exames diagnósticos para

Covid-19 (RT-PCR);

Aplicação de testes rápidos no Centro de

Triagem e a domicílio - pesquisa EPICOVID

e busca ativa aos pacientes que não

compareceram para testagem;

Doações de máscaras e cestas básicas;

Pesquisas de busca de medicamentos e

monitoramento dos efeitos da pandemia;

Capacitação de profissionais de saúde;

Produção e doação de protetores faciais;

Disponibilização de ultrafreezeres para

armazenamento de vacinas;

Formação de profissionais de saúde de

forma gratuita e com qualidade.

Quer saber mais?

Acesse o site da UNIPAMPA:

https://unipampa.edu.br/uruguaiana/

Siga o perfil do campus Uruguaiana e

não esqueça de marcar
@campus_uruguaiana na foto da

aplicação da tua vacina!
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Posso doar sangue após ter
feito a vacinação contra a
Covid-19? 

Se sua vacina foi...
-Coronavac: aguardar 2 dias

após a vacinação;

-Astrazeneca: Aguardar 7 dias

após a vacinação.

Quando procurar consulta médica?
Quando apresentar

 reações adversas 

acompanhadas de 

sintomas gripais.

Atenção!
Mesmo após completar as duas doses da

vacina contra a Covid-19, as medidas de

proteção devem ser mantidas. Portanto: 

- Continue usando máscara;
- Mantenha distanciamento mínimo de
1,5 m de outros indivíduos;
- Lave as mãos sempre que possível e
faça uso de álcool em gel;
 - Evite aglomerações.

Qual o intervalo entre as doses das
vacinas contra a Covid-19?

- Coronavac/Butantan - 4 semanas;

- Astrazeneca/Fiocruz - 12 semanas.;

As datas ficam programadas no seu

cartão de vacina recebido no momento

da aplicação da primeira dose. 

Qual o tempo de intervalo entre
as vacinas da Covid-19 para a
vacinação da Influenza? 
Preconiza-se o intervalo de 

14 dias entre as vacinas para a

Covid-19 e  diferentes vacinas do

calendário nacional de

vacinação.

Porque é necessário realizar a             
2ª dose da vacina? 

Para garantir a eficácia total da vacina.

Ou seja:
A vacina da Influenza (gripe) deve
ser aplicada pelo menos 14 dias
antes ou após qualquer dose da
vacina da Covid-19.

Orientações gerais:

Se você faz uso de anticoagulantes:
-Pode ocorrer sangramento ou hematoma

no local da aplicação da vacina.

Vacina Coronavac - Butantan

- Dor no local da aplicação;

- Cansaço;  - Febre;

- Dor no corpo  - Dor de cabeça;

 - Náuseas e vômito.

Reações adversas: 

Vacina Astrazeneca- Fiocruz

- Dor no local da aplicação;

- Dor muscular;    - Dor de cabeça;

- Fadiga;        - Febre;     - Calafrios; 

- Dor nas articulações;

- Náusea.

Reações adversas: 

Cuidado de enfermagem:
-Se tiver dor no local da aplicação, 

 utilizar uma compressa fria na

região, para alívio da dor local. 

Evite fazer esforços com o braço em

que a dose foi aplicada!


