
Porque devem os adolescentes 
ser vacinados contra a COVID-19?

A doença do coronavírus (COVID-19) é uma doença nova, que requer novas vacinas.

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

Os efeitos colaterais graves das vacinas contra 
a COVID-19 são extremamente raros. Um pequeno 
número de pessoas relatou raras condições que 
causam inflamação cardíaca (inchaço) depois de 
receber a vacina Pfizer-BioNTech ou 
Moderna COVID-19. Não é claro se 
estas condições são causadas pelas 
vacinas. A maioria dos casos foi em 
homens jovens e a maioria dos 
pacientes que recebeu cuidados 
recuperou bem. 

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

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

As vacinas contra a COVID-19 
altamente eficazes 
contra doença grave 
e reduzem o risco de 
infetar outras pessoas.

Mais de 170 milhões 
de pessoas  com 12 
anos, ou mais, nos EUA foram 
totalmente vacinadas até 
23 de agosto.

Mais de 1,3 milhões 

de doses da vacina contra a COVID-19 
foram administradas em Rhode Island 
até 23 de agosto.

       A vacina Pfizer-BioNTech COVID-19 é segura para adolescentes com idades desde os 
12 anos ou mais. Num ensaio clínico, foi 100% eficaz contra os sintomas, e é a melhor maneira 
de proteger as nossas crianças - dentro e fora da escola. Incentivo todos os que são elegíveis 
para a vacina contra a COVID-19 a serem vacinados o mais rápido possível.
- Dr. Sabina Holland, Especialista em Doenças Infeciosas Pediátricas no Hospital Infantil Hasbro e no Hospital Bradley
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As vacinas não podem transmitir-lhe a COVID-19. As vacinas não afetam a capacidade de ninguém engravidar ou ter 
um bebé. Demonstrou-se que as vacinas são seguras e eficazes durante a gravidez. Elas não podem mudar o seu 
ADN. Mesmo que tenha sido infetado pela COVID-19, deve ser vacinado para se proteger de outras variantes.

Mais de 50 000 residentes de Rhode Island, com 
idades entre os 12 e 18 anos, receberam pelo 
menos uma dose de vacina contra a COVID-19, 
até 23 de agosto.
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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. Os investigadores 
não saltaram nenhum passo durante os estudos e 
testagem das 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 de vacinas são oferecidas perto da maioria 
dos bairros. Aceda a health.ri.gov/vaccinesites para 
encontrar um local de vacinação COVID-19 perto de si.

Pode 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 
acedendo a c19vacinaRI.org.

Pode escolher a vacina contra a COVID-19 
que irá tomar agendando a marcação 
da vacina contra a COVID-19. Aceda 
a c19vacinaRI.org para saber mais.

Quanto mais pessoas forem vacinadas, maior será a probabilidade do fim da pandemia. Se todos 
os residentes de Rhode Island forem vacinados na sua vez, poderemos voltar a viver as nossas 
vidas com família, amigos, trabalho, escola e divertimento. A vacinação do seu adolescente 
aproxima-nos do objetivo.

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

para vacinar em 
Rhode Island.

       Os nossos filhos adolescentes queriam poder praticar desporto e socializar-se com os 
amigos, e a única maneira de o fazer em segurança era vaciná-los. Nós os vacinámos assim 
que pudemos fazê-lo. Agora sentimo-nos melhor em deixá-los ver os amigos nas suas casas 
sem máscaras, e a equipa de basebol do Greg vai para as finais!  - Maria Wah-Fitta, East Bay
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Não faz mal se ainda tiver perguntas. Fale com um prestador de cuidados de saúde de confiança. Aceda 
a c19vacinaRI.org para saber mais. Envie um e-mail para RIDOH.COVID19Questions@health.ri.gov ou ligue para 
401-222-8022 para questões relacionadas com a COVID-19. 

Saiba mais sobre a vacina contra a COVID-19 junto dos líderes comunitários em bit.ly/vaxRIcommunity




