
Por que devo ser vacinado 
contra a COVID-19?

A doença do coronavírus (COVID-19) é uma doença nova, que requer novas vacinas. É inteligente ter 
perguntas sobre como a vacina funciona, se é segura para si, e se é fácil de obter.

As vacinas contra a COVID-19 
salvam vidas
Todas as três vacinas contra a COVID-19 aprovadas para 
utilização nos Estados Unidos — Pfizer-BioNTech, Moderna 
e Johnson & Johnson (Janssen) — funcionaram muito 
bem em grandes ensaios clínicos.

Os efeitos secundários graves das vacinas contra a 
COVID-19 são extremamente raros. Um pequeno 
número de pessoas relatou um 
coágulo sanguíneo raro e grave uma a 
duas semanas após receber a vacina 
Johnson & Johnson - a uma taxa de 7 
casos por 1 milhão de vacinas entre as 
mulheres dos 
18 aos 49 anos.

Muitas pessoas diferentes receberam a 
vacina contra a COVID-19 com os mesmos 
bons resultados, incluindo negros, hispânic-
os/latinos, indígenas e outras pessoas de 
cor; pessoas com problemas de saúde; e 
grávidas.

As pessoas que são vacinadas 
estão altamente 
protegidas 
contra a COVID-19.

Mais que 157 milhões 
de pessoas em todos 
os EUA foram totalmente 
vacinadas a partir de 
6 de julho.

Mais de um milhão de 

doses contra a COVID-19 administradas 
em Rhode Island, a partir de 7 de julho.

As probabilidades de ficar muito doente 
com COVID-19 são muito mais 
altas que as probabilidades de ter 
efeitos secundários graves resultantes 
da vacina.

       Isto é importante para a nossa comunidade, e isto é importante 
para o nosso presente e o nosso futuro. Vamos ligar, falar, pedir, 
vamos implorar, mas o mais importante, queremos ver todos a serem vaci-
nados.  Pastor Howard Jenkins, Bethel AME Church, Providence

“
”

As vacinas não podem transmitir-lhe a COVID-19. As vacinas não afetam a capacidade de alguém engravidar ou de ter um bebé. Não há 
nenhuma evidência de que as vacinas contra a COVID-19 possam afetar a fertilidade. Demonstrou-se que são seguras e eficazes durante a 
gravidez. Não podem mudar o seu ADN. Mesmo que tenha tido a COVID-19, deve ainda assim ser vacinado para se proteger contra outras 
variantes.

c19vacinaRI.org | covid.ri.gov

As vacinas contra a COVID-19 
são seguras
A maioria das pessoas tem uma resposta 
imunológica ou efeitos secundários leves, 
como um braço dorido ou dor de cabeça, 
resultantes das vacinas contra a COVID-19.

https://covid.ri.gov/
https://covid.ri.gov/vaccination?language=pt-pt
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Tudo bem se ainda tiver perguntas. Fale com um prestador de cuidados de saúde de confiança. Visite C19vaccineRI.org 
para saber mais. Envie um e-mail para RIDOH.COVID19Questions@health.ri.gov ou ligue 401-222-8022 para qualquer 
pergunta relacionada com a COVID-19.

Ouça os líderes comunitários para saber mais sobre a vacina contra a COVID-19 em bit.ly/vaxRIcommunity

As vacinas contra a COVID-19 
são baseadas em 
décadas de ciência 
e trabalho
Investigadores de todo o mundo juntaram-se para 
desenvolver rapidamente vacinas contra a COVID-19 
porque tantas vidas estavam em jogo. Não saltaram 
quaisquer passos a estudar e a testar as vacinas 
contra a COVID-19.

As vacinas contra a COVID-19 
são gratuitas para 
todas as pessoas em 
Rhode Island
As vacinas não custam nada. Não precisa de seguro. 
Não precisa de dar informações sobre o estatuto de 
imigração. 

As marcações das vacinas são oferecidas perto da 
maioria dos bairros. Visite health.ri.gov/vaccinesites 
para encontrar um local de vacinação COVID-19 
perto de si.

É possível obter ajuda para encontrar uma clínica, 
arranjar transporte e agendar uma marcação em 
várias línguas ligando para 844-930-1779 ou 211. Se 
não puder sair de casa, pode pedir a alguém que lhe 
traga a vacina através do site C19vaccineRI.org.

Pode escolher qual a vacina contra a
COVID-19 que vai receber quando agenda 
uma marcação. Visite c19vacinaRI.org
para saber mais.

Quanto mais pessoas forem vacinadas, mais depressa a pandemia acabará. Se todos os 
habitantes de Rhode Island forem vacinados quando for a sua vez, podemos voltar a viver 
a nossa vida com a família, amigos, trabalho, escola e diversão. A sua injeção aproxima-nos 
um passo mais.

Não há produtos de 
porco, ADN ou células 
fetais nas vacinas. Há mais de 180 lugares para 

ser vacinado em Rhode Island.

       Acho que também tem uma responsabilidade para consigo 
mesmo e para com a sua comunidade e para com a sua família 
para fazer a sua pesquisa e para obter a vacina.
Virginia L. Thimas, Membro da Bethel AME Church, Providence
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https://www.cdc.gov/vaccines/acip/committee/role-vaccine-recommendations.html.
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/committee/role-vaccine-recommendations.html.
https://rihealth.maps.arcgis.com/apps/instant/nearby/index.html?appid=a25f35833533498bac3f724f92a84b4e&sliderDistance=10&find=Fox%2520Point%252C%2520Providence%252C%2520Rhode%2520Island&center=-71.3957%2C41.8162&level=11
https://covid.ri.gov/vaccination?language=pt-pt
http://www.vaccinateRI.org
https://www.surveymonkey.com/r/ZMGLLPQ
mailto:RIDOH.COVID19Questions@health.ri.gov
https://covid.ri.gov/vaccination
https://www.youtube.com/watch?v=Pd5UC64SB2k
https://covid.ri.gov/



