
Por que devo tomar a vacina contra COVID-19?
A COVID-19 pode causar doença grave ou até mesmo a morte. 
Não há nenhuma maneira de saber como a COVID-19 afetará 
você. E se você pegar o vírus, você pode contaminar seus amigos, 
família e a qualquer um que chegar perto de você, mesmo que 
você não tenha sintomas ou só tenha sintomas leves. Todas as  
vacinas contra COVID-19 atualmente disponíveis nos Estados  
Unidos têm se mostrado muito eficazes na prevenção da 
COVID-19. Mesmo que você seja infectado após a vacinação,  
a vacina pode evitar que você fique muito doente.

A vacina pode me dar COVID-19?
Não, a vacina não causa COVID-19. Nenhuma das vacinas contra 
COVID-19 aprovadas contém o vírus que causa COVID-19. Leva 
algumas semanas após a vacinação até seu corpo construir  
anticorpos que o protejam do vírus. Isso significa que é possível 
que você possa seja infectado com o vírus que causa a COVID-19 
antes ou logo após ter tomado a vacina e ainda assim ficar doente.

A vacina vai machucar ou me deixar doente?
Algumas pessoas podem ficar doloridas, cansadas ou ter febre 
baixa depois de serem vacinadas. Essas reações significam que 
a vacina está trabalhando para ensinar seu corpo a combater a 
COVID-19 se você tiver sido exposto. Para a maioria das pessoas, 
estes efeitos colaterais duram só poucos dias. Se você tiver  
alguma dúvida, contate seu médico ou enfermeira.

Devo tomar a vacina se eu já tiver tido COVID-19?
Sim, mesmo assim você deve tomar a vacina porque você pode 
se infectar mais de uma vez. Embora você possa ter alguma 
proteção natural no curto prazo (conhecida como imunidade) 
após se recuperar da COVID-19, não sabemos quanto tempo  
essa proteção dura. A vacinação é a melhor proteção e ela é  
segura. As pessoas que pegam COVID-19 podem ter doenças 
graves e algumas têm sintomas que perduram por meses. Se  
você já teve COVID-19, pergunte ao seu médico, enfermeira ou 
clínica quando você deverá tomar a vacina.

Quando posso tomar a vacina?
O Departamento de Saúde Pública de Massachusetts estabeleceu 
um cronograma para a vacina com três fases, começando com  
os profissionais de saúde e pessoas mais velhas/doentes e  
terminando com o público em geral. Acesse www.mass.gov/
covid-19-vaccine para saber quando você poderá tomar a vacina. 
Quando a vacina estiver disponível para o público em geral, clínicas 
públicas de vacinação serão disponibilizadas no site interativo 
do CDC: www.vaccinefinder.org. O estado de Massachusetts 
também tem sites de vacinação abertos. Para se inscrever, acesse 
mass.gov/COVIDVaccineMap.

Tenho de pagar pela vacina?
Não. O governo federal está fornecendo a vacina gratuitamente  
a todas as pessoas que moram nos Estados Unidos.
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Greater Lowell Health Alliance:  greaterlowellhealthalliance.org/covid-19
Lowell Community Health Center:  lchealth.org/patients/covid-19-updates
CDC:  cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
MA DPH:  mass.gov/info-details/covid-19-updates-and-information#covid-19-vaccine-
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Qual é a melhor vacina? 
A melhor vacina é aquela que você conseguir. Uma vacina não é 
claramente melhor do que a outra. Todas as vacinas aprovadas 
nos EUA são seguras e eficazes na prevenção de casos graves da 
doença e da morte. A Food and Drug Administration (FDA) dos 
EUA autorizou as vacinas para uso emergencial, sendo certo que 
os médicos e especialistas independentes confirmaram que todas 
elas satisfazem os mais altos padrões de segurança.

Quem não deve tomar a vacina contra COVID-19?
Antes de tomar a vacina, informe a quem for lhe vacinar se você:

	» Tem histórico de reações alérgicas graves
	» Estiver com febre
	» Tiver alguma doença hemorrágica ou se tomar diluidores  

do sangue
	» Tiver alguma doença autoimune ou estiver tomando algum 

remédio que afete o sistema imunológico
	» Estiver grávida, planeja engravidar ou estiver lactando
	» Já tomou vacina contra COVID-19.

Voce não deve tomar a vacina se já tiver tido alguma reação 
alérgica grave a uma dose anterior da vacina contra COVID-19 ou 
a qualquer ingrediente da vacina. As vacinas contêm o princípio 
ativo RNA mensageiro (mRNA), além de gordura, sais e açúcares 

que protegem o mRNA e ajudam-no a funcionar melhor no  
corpo. Você deve ter pelo menos 12 anos de idade para tomar  
a vacina, dependendo de qual vacina a ser tomada.

Quantas doses de vacina eu tomarei e qual é o  
intervalo entre elas? 
Dependendo da vacina que você tomar, pode ser que você tome 
só uma dose ou duas doses, com três a quatro semanas de  
intervalo entre elas.

Ainda preciso de usar máscara e praticar  
distanciamento social após tomar a vacina? 
Pessoas já totalmente vacinadas contra a COVID-19 podem se  
reunir em pequenos grupos sem máscara ou distanciamento 
físico. Mas se você estiver com pessoas que ainda não tomaram  
a vacina, você ainda precisa usar a máscara, ficar a dois metros  
de distância e lavar sempre as mãos.
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Este cartão de 
vacinação é só para 
fins de exibição. 
Nunca divulgue 
o seu cartão 
preenchido com as 
suas informações 
pessoais.


