
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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Que vacinas estão disponíveis?
Até o início de fevereiro, há duas vacinas disponíveis: As da  
Pfizer-BioNTech e Moderna. Ambas foram aprovadas pela FDA 
para uso emergencial. Os peritos médicos do Advisory Committee 
for Immunization Practices e do Western States Scientific Safety 
Review Workgroup confirmaram que as vacinas cumprem as 
normas 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 cor-
po. Você precisa ter ao menos 16 anos para tomar a vacina  
da Pfizer-BiONTech e 18 anos para tomar a vacina da Moderna.

Quanto tempo tenho de esperar entre a primeira  
e a segunda dose da vacina contra COVID-19?
A vacina da Pfizer requer duas doses administradas com 21  
dias de intervalo. A vacina da Moderna requer duas doses  
administradas com 28 dias de intervalo.

Ainda preciso de usar máscara e praticar  
distanciamento social após tomar a vacina?
Sim. É importante que todos continuem a usar todas as  
ferramentas disponíveis para deter a pandemia, tais como usar 
máscara cobrindo o nariz e boca, lavar as mãos com frequência  
e ficar a pelo menos a 2 metros de distância das pessoas que  
não morarem na sua residência. Tomar a vacina contra a 
COVID-19 e seguir as recomendações do CDC para a sua 
proteção e para a proteção dos outros é a melhor maneira de 
evitar que você pegue COVID-19 e contamine os outros
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