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•  A vacina contra Covid-19 impede que você experimente

 doença severa devido ao vírus. 

•  A vacina é administrada em duas doses, com um intervalo

 de 3 a 4 semanas. Ambas as doses devem ser tomadas para

 garantir que a vacina surta efeito. 

•  A vacina contra Covid-19 não contém um vírus vivo e não

 acarreta risco de causar a doença em indivíduos vacinados. 

SOBRE A VACINA: 



 • Eu preciso tomar a vacina se já tiver contraído Covid-19? 

 Sim. As primeiras evidências sugerem que a imunidade como

 resultado de já ter contraído Covid-19 não é duradoura, e são

 necessários mais estudos para compreender melhor este aspecto.

 No entanto, indivíduos que já foram infectados pelo Covid-19 devem

 esperar 90 dias a partir da data de diagnóstico para tomar a vacina.

 Consulte seu médico para entender melhor sobre quando você deve

 tomar a vacina. 

•  Existem efeitos colaterais graves da vacina contra Covid-19? 

 Apenas em casos raros existem efeitos colaterais graves da vacina

 contra Covid-19. Cerca de 15% das pessoas experimentam sintomas de

 curta duração no local da injeção, e 50% desenvolvem reações

 sistêmicas, tais como dor de cabeça, calafrios, fadiga, dor muscular

 ou febre com duração de um ou dois dias. Estes efeitos colaterais

 indicam que o seu sistema imunológico está respondendo à vacina,

 e que ela está funcionando! 

•  Eu devo usar máscara após ser vacinado(a)?

 Sim. A vacina contra Covid-19 foi desenvolvida e testada por sua

 capacidade de prevenir doença severa e morte devido ao Covid-19.

 Não está bem claro se esta vacina pode prevenir infecção

 assintomática e disseminação, portanto, é possível que você propague

 o vírus sem ter sintomas após ter tomado a vacina. 

• Que informações sobre mim mesmo(a) devo dar ao profissional de

 saúde que aplicar a vacina? 

 Se você tiver: 

 - Alergias 

 - Febre  

 - Distúrbios hemorrágicos ou se toma anticoagulantes 

 - Se você estiver imunocomprometido(a) ou se tomar medicamentos

   que comprometem seu sistema imunológico 

 - Se você estiver grávida, se planeja ficar grávida ou se estiver

   amamentando 

 - Se você já tiver tomado uma dose de vacina contra Covid-19 

PERGUNTAS COMUNS: 



FONTES:

www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/featured-topic/

covid-19-vaccine-myths-debunked

www.health.clevelandclinic.org/

8-common-covid-19-vaccine-myths-explained/

POSTAGENS GERAIS SOBRE COVID NA MÍDIA SOCIAL

(JÁ TRADUZIDAS)  :  

www.fda.gov/consumers/minority-health-and-health-equity/

covid-19-social-media-toolkit

CRONOGRAMA NO ESTADO DE OHIO: 

Este link contém imagens das fases de distribuição da vacina 

no estado de Ohio, já traduzidas! 

www.coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/

covid-19-vaccination-program

#InThisTogetherOhio

#MasksOnOhio
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