A Vacina da COVID-19 é Segura?
ct.gov/covidvaccine
Todas as vacinas
da COVID-19 em
uso passaram por
estudos rígidos para
garantir a maior
segurança possível.
• A Administração de Alimentos e Drogas
dos E.U.A. (FDA) concedeu Autorização de
Uso Emergencial (AUE) para duas vacinas
da COVID-19 — Pfzer-BioNTech e Moderna
— com dados comprovando as descobertas
de segurança e efcácia através de grandes
ensaios clínicos. Os dados comprovam que
os benefícios potenciais da vacina superam
os danos conhecidos e potenciais de
contrair a COVID-19.
• A vacina Pfzer sozinha realizou um ensaio de
mais de 40 mil pessoas por um período de
vários meses sem incidentes sérios. Nenhuma
vacina será disponibilizada ao público sem
análise do governo federal e do Subcomitê
de Ciência do Grupo de Aconselhamento
para a Vacina do Governador Lamont. Em
Connecticut, continuamos tomando cada
decisão relacionada à saúde pública como
nossa maior prioridade.
Saiba mais: www.cdc.gov/coronavirus/
2019-ncov/vaccines/safety.html

Perguntas Frequentes
Quais são os efeitos colaterais da vacina?
Você pode ter alguns efeitos
Efeitos colaterais comuns:
colaterais, que são sinais comuns
• Dor e inchaço no braço
da imunização do seu corpo.
onde você recebeu a dose
Tais efeitos podem afetar sua
• Febre
capacidade de realizar tarefas
• Calafrios
diárias, mas devem desaparecer em • Cansaço
alguns dias.
• Dor de cabeça
É seguro tomar a vacina se eu possuir condições de saúde preexistentes?
Sim. A vacina da COVID-19 é principalmente importante para aqueles que
têm problemas de saúde preexistentes, como doenças cardíacas, doenças
pulmonares, diabetes e obesidade. Pessoas com estas condições têm mais
probabilidade de fcar muito doente com a COVID-19. É recomendado que
aqueles com estas condições tomem a vacina.
Eu tive reações alérgicas com outras vacinas, posso tomar a da COVID-19?
Aqueles que já tiveram reações alérgicas com medicamentos injetáveis
devem consultar com seus provedores médicos antes de tomar a vacina
da COVID-19. Seu provedor pode discutir quais alergias poderiam
apresentar riscos caso você tome a vacina da COVID-19, mas a segurança
da vacina foi comprovada na grande maioria dos casos.
Posso tomar a vacina se estiver grávida ou amamentando?
Sim.
A vacina da COVID-19 é segura para crianças?
Presentemente, a vacinação foi autorizada apenas para maiores de 16 anos.
As pessoas que já contraíram a COVID-19 podem tomar a vacina?
Sim. O CDC recomenda tomar a vacina, mesmo se você já tiver contraído
a COVID-19, pois sua reinfecção é possível. Embora você possa ter uma
proteção de anticorpos de curto-prazo após se recuperar da COVID-19,
não sabemos quanto tempo esta proteção durará.

Tomar a vacina é um dos vários passos que você pode dar para
proteger a si mesmo e a outras pessoas da COVID-19.
Para algumas pessoas, a COVID-19 pode causar complicações graves de saúde ou a morte. Tomar a vacina não só lhe protege,
mas também aqueles ao seu redor prevenindo a propagação do vírus. Para pararmos uma pandemia, devemos usar todas as
ferramentas de prevenção disponíveis. As vacinas agem no seu sistema imunológico para que seu corpo esteja pronto para
combater o vírus. Outros passos, como usar máscaras e praticar o distanciamento social, ajudam a reduzir a sua chance de
contrair o vírus e de transmití-lo para outros. Tomar a vacina da COVID-19 e obedecer às orientações do CDC para proteger
a si mesmo e aos outros oferece a melhor proteção para a COVID-19.
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portal.ct.gov/Coronavirus/COVID-19-Vaccinations---FAQs

FACTS
ON THE

VAX

