Vacinas contra a COVID-19:
Perguntas frequentes
Quais são os benefícios de ser vacinado contra a COVID-19?
A vacinação pode impedir que você seja infectado com a COVID-19 e pode proteger sua
família e comunidade, impedindo que adoeçam. Ser vacinado é muito importante para o
combate da pandemia de COVID-19 e para que nossas comunidades voltem ao normal.

Quais vacinas contra a COVID-19 estão disponíveis atualmente?
No momento, existem duas vacinas aprovadas:
Vacina contra a COVID-19 da Pfizer BioNTech
Vacina contra a COVID-19 da Moderna
Ambas as vacinas são muito eficazes e foram realizados estudos e pesquisas para garantir que
sejam seguras para a população.

Quem deve ser vacinado?
Pessoas com 16 anos ou mais podem ser vacinadas com a vacina da Pfizer BioNTech e
pessoas com 18 anos ou mais podem ser vacinadas com a vacina da Moderna.

Quando posso ser vacinado?
O estado do Maine realizará a vacinação em fases. No momento, estamos na primeira fase.
Nesta fase, profissionais de saúde, equipes de emergência, pessoas em casas de repouso e
asilos e pessoas com mais de 70 anos estão sendo vacinadas.
Pessoas de 65 a 69 anos e adultos com condições médicas de alto risco serão vacinados
na próxima fase.
É possível que o público em geral seja vacinado no verão de 2021.

Como a vacina é administrada?
Ambas as vacinas são administradas por injeção intramuscular e duas doses são
necessárias. Na vacina da Pfizer BioNTech, a segunda dose é administrada duas semanas
após a primeira dose. Na vacina da Moderna, a segunda dose é administrada um mês após
a primeira dose.

Deseja saber mais sobre a vacina contra a COVID-19?
Envie suas perguntas para C19vaccine.MECDC@maine.gov
Informações adaptadas do CDC do Maine: https://www.maine.gov/covid19/vaccines/public-faq

Quais informações devo fornecer ao profissional que irá administrar a vacina?
Você deve informar quaisquer condições médicas existentes e se você:
• tem alguma alergia
• está com febre
• apresenta algum distúrbio hemorrágico ou está tomando algum medicamento para afinar o sangue
• está imunocomprometido ou está tomando algum medicamento que afeta seu sistema imunológico
• está grávida ou planeja engravidar
• está amamentando
• foi vacinado com outra vacina contra a COVID-19

Há algum efeito colateral? O que devo fazer se apresentar algum?
A vacina pode causar alguns efeitos colaterais leves. Trata-se de uma reação normal e os
efeitos se resolvem em alguns dias. Os efeitos colaterais podem ser semelhantes aos
sintomas da COVID-19 (dor muscular, dor de cabeça e calafrios) e são mais prováveis após a
segunda dose. A probabilidade de efeitos colaterais graves é muito baixa.

Posso ser vacinada se estiver grávida ou amamentando?
Você deve discutir suas opções com seu médico ou agente comunitário de saúde.

Já tive a COVID-19, ainda devo ser vacinado?
É recomendável que você seja vacinado mesmo após ter contraído a COVID-19. Você pode
ser vacinado a qualquer momento após ter se recuperado da COVID-19.

Eu tenho uma condição médica preexistente, a vacina é segura para mim?
Você deve discutir quaisquer condições ou preocupações com seu médico ou agente
comunitário de saúde para decidir se a vacina é indicada para você.

Irei contrair a COVID-19 ao ser vacinado?
Não, a vacina não fará você pegar a COVID-19.

Deseja saber mais sobre a vacina contra a COVID-19?
Envie suas perguntas para C19vaccine.MECDC@maine.gov
Informações adaptadas do CDC do Maine: https://www.maine.gov/covid19/vaccines/public-faq

O que as vacinas contêm?
As duas vacinas não contêm ovos, conservantes ou látex. Consulte a lista dos ingredientes aqui:
Vacina da Pfizer BioNTech: https://www.fda.gov/media/144414/download
Vacina da Moderna: https://www.fda.gov/media/144638/download

As duas doses da vacina devem ser do mesmo fabricante?
Sim. A primeira e a segunda doses da vacina devem ser do mesmo fabricante (Pfizer ou Moderna).
Você não pode tomar uma dose de cada.

Depois de receber as duas doses, ainda preciso usar máscara e praticar
o distanciamento social?
Sim, mesmo que você tenha sido vacinado, você deve continuar usando máscara e evitar o
contato próximo com outras pessoas. Ainda não há informações suficientes para que o CDC
do Maine autorize a população a deixar de seguir os protocolos de segurança contra a COVID19.
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