
Distribuição em massa 
Após o ponto de distribuição: 

O que faço em seguida? 

Tel: 860-509-8000 
www.ct.gov/dph 

Estado de  
Connecticut  

 

Talvez você tenha perguntas sobre o remédio 
que tomou. Para obter mais informações, 
telefone para o departamento local de saúde 
ou visite estes websites: 
 

Connecticut Department of Public Health 
(Departamento de Saúde Pública de 
Connecticut) 
http://www.ct.gov/dph 
 

Centers for Disease Control and Prevention   
(Centros de Controle e Prevenção de Doenças) 
http://emergency.cdc.gov/preparedness/ 
 

 

Perguntas? 

Phone: 860-509-8000 
www.ct.gov/dph 

410 Capitol Avenue 
Hartford, CT  06134-0308 

Sobre vacinas 

Tomei uma injeção no 
local de distribuição 
em massa; para o que 
era? 
Se você tomou uma 
injeção, você tomou uma 
vacina. A vacina é dada 
para evitar que você 

pegue uma doença determinada. 

Por que tomei uma vacina? 

Você tomou uma vacina porque foi, ou 
pode ter sido, exposto a algo que pode 
fazer com que fique muito doente. Esta 
vacina o ajudará a evitar que adoeça. 

O local da injeção está um pouco 
vermelho e inchado. Isso é normal? 

O local onde você tomou a injeção pode 
ficar vermelho, inchado ou dolorido. Isso 
é normal. Se a área estiver muito inchada, 
se houver linhas vermelhas ao longo do 
seu braço, ou se você se sentir febril, 
entre em contato imediatamente com o 
seu médico ou com o departamento local 
de saúde. 



Por que tenho que tomar isso? 

Você pode ter 
recebido uma 
injeção (vacina) 
ou medicamento 
para levar para 
casa (antibiótico 
ou antiviral). O 
medicamento lhe 
foi dado para 
evitar que adoeça 

ou para fazer com que se sinta melhor.  

Se você recebeu medicamento para 
levar para casa, é importante tomá-lo 
EXATAMENTE conforme as instruções 
na embalagem. Você receberá um 
folheto contendo “Informações ao 
paciente”, que esclarece o tipo de 
medicamento que está tomando. 
Mantenha o folheto de “Informações ao 
paciente” em local seguro, pois ele 
contém informações importantes. Se 
perder esse folheto, ou se precisar dele 
em um outro idioma, entre em contato 
com o departamento de saúde local ou 
estadual para receber outra cópia. 

Ouça os noticiários locais para obter 
informações sobre a emergência e 
qualquer outra coisa que precise fazer. 

Sobre antibióticos e antivirais 

I Recebi medicamento para levar para 
casa. Que tipo de medicamento é? 

Se recebeu medicamento para levar para casa, 
pode ser que tenha recebido um antibiótico 
ou antiviral. Pode ser um comprimido ou um 
líquido. O antibiótico age ajudando o seu 
corpo a combater bactérias que podem fazer 
com que fique doente. O antiviral age 
ajudando o seu corpo a combater um vírus 
que poderia fazer com que fique doente. Eles 
podem ser usados para fazer com que você 
se sinta melhor ou para evitar que adoeça. 

Como devo tomá-lo? 

O folheto de 
“Informações ao 
paciente” que você 
recebeu informa como 
tomar o medicamento. 
Para que o 
medicamento tenha 

efeito, é preciso tomá-lo EXATAMENTE 
como descrito na embalagem do 
medicamento. É importante tomar o 
medicamento nos horários certos e não pular 
nenhuma dose. Se não tomar o medicamento 
do modo descrito, você poderá ficar muito 
doente. Certifique-se de manter este 
medicamento em local seguro, fora do 
alcance de crianças.  

Estou me sentindo melhor, posso para 
de tomar o medicamento? 
É muito importante terminar de tomar todo 
o medicamento que recebeu, mesmo se 
estiver se sentindo bem. Não diminua a dose 
nem pare de tomar o medicamento sem 
antes falar com o seu médico ou 
departamento local de saúde, para ter certeza 
se é tudo bem. Se não terminar de tomar 
todo o medicamento, ele não terá efeito ou 
você poderá ficar muito doente. 

E quanto aos efeitos colaterais? 
O folheto de “Informações ao paciente” 
contém os efeitos colaterais que se pode ter 
ao tomar este medicamento. Se você tiver 
algum dos efeitos colaterais sérios que 
constam no folheto “Informações ao 
paciente”, telefone para o seu médico ou 
local departamento de saúde imediatamente. 

O comprimido é grande demais para 
mim e difícil de engolir. Posso esmagá-
lo ou cortá-lo ao meio? 
Dependendo do tipo de medicamento que 
recebeu, talvez não seja possível esmagá-lo 
ou cortá-lo ao meio. Pode ser que não tenha 
efeito se for esmagado ou partido ao meio. 
Telefone para o seu médico ou departamento 
local de saúde para saber como fazer para 
facilitar a ingestão do medicamento ou para 
ver se pode obtê-lo em forma líquida. 


	LHD Info: 


