Fatos Sobre a Vacina da COVID-19
ct.gov/covidvaccine
A vacina da COVID-19
pode mudar meu DNA?

Quem criou a vacina?
Atualmente, duas vacinas são autorizadas e recomendadas
para prevenir a COVID-19: Pﬁzer-BioNTech e Moderna

Não. As vacinas de mRNA da COVID-19
não alteram seu DNA de nenhuma forma.

As duas vacinas passaram por testes clínicos e processos de
aprovação rígidos e transparentes, com eficiência de >94%.

DE EF ICIÊNC IA

Especialistas médicos estão de acordo
que as duas vacinas são eficientes e
seguras na prevenção da COVID-19.

A vacina pode me dar
a COVID-19?
Não. As vacinas não contêm nada
que seja capaz de lhe adoecer.

A vacina da COVID-19 é uma vacina de mRNA. Essas vacinas
instruem nossas células para que criem proteínas inofensivas
encontradas na superfície externa do vírus que causam a
COVID-19. Essa “proteína spike” treina o nosso sistema
imunológico para combater o vírus assim que detectado.

A vacina poderá me
proteger de adoecer
com a COVID-19?
Sim.

E se eu já tiver contraído
a COVID-19, ainda devo
tomar a vacina?
Sim. É importante ser vacinado para
ter uma proteção melhor e mais longa.

De acordo com o Centro de Controle de Doenças,
“devido aos graves riscos de saúde apresentados pela
COVID-19 e ao fato de sua reinfecção ser possível,
a vacina deve ser oferecida a você, mesmo que
você já tenha sido infectado pela COVID-19.”

Ainda devo usar
uma máscara?
Sim.

Ainda devemos proteger nossos
parentes, amigos e nossas comunidades da COVID-19
enquanto mais pessoas tomam a vacina: Use a Máscara,
Pratique o Distanciamento Social, Evite Grandes Grupos
e Higienize Bem as Suas Mãos.

A vacina lhe protege ao preparar seu
sistema imunológico para reconhecer e combater
o vírus que causa a COVID-19 antes que ele possa
se propagar e lhe prejudicar.

Onde encontrar mais
informações sobre a
vacina da COVID-19?

Quando serei protegido?
Você deve receber 2 doses da vacina
espaçadas entre 3-4 semanas para obter
a proteção máxima contra a COVID-19.
A proteção completa ocorre 2 semanas
após a segunda dose.

Há várias fontes confiáveis para obter mais informações:
• Centro de Controle de Doenças (CDC.gov)
• Dep. de Saúde e Serviços Humanos dos E.U.A. (HHS.gov)
• Organização Mundial da Saúde (WHO.int)
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www.cdc.gov/vaccinesafety/index.html
www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/evalwebs.htm
info.primecaretech.com/hubfs/Infographics/Answers-to-Your-Covid-19-Vaccine-Questions.pdf
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/di˜erent-vaccines/mrna.html
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