
Seu médico
Ligue para o seu médico ou marque uma consulta 
on-line

Clínicas de vacinação em massa Acesse nosso site: vaccinelocator.doh.wa.gov/

Ou ligue para 1-800-525-0127 e pressione #. 
O atendimento está disponível em vários idiomas.Farmácias locais

Clínicas temporárias ou 
comunitárias

Depende. É possível que você saiba sobre a clínica 
por causa de um amigo ou um membro da 
comunidade. Pergunte a eles como fazer o 
cadastro.

Pfizer-BioNTech
2 doses, com 21 dias de 
intervalo

Moderna
2 doses, com 28 dias de 
intervalo

Johnson & Johnson 1 dose

Vacinas contra a COVID-19: 
O que você deve saber

A vacina é fornecida 
gratuitamente. Você não 
deverá pagar nada por ela.Não é necessário apresentar 

nenhum tipo de documento, 
mas pode ser 
que seja solicitado:

• identificação

• cartão do seguro

• número da segurança 
social 

Algumas vacinas são 
administradas em duas doses. 
Leva cerca de duas semanas 
após você ter sido totalmente 
vacinado para ter a proteção 
máxima. Algumas pessoas 
podem precisar de uma dose de 
reforço.

Para obter mais informações

Acesse: COVIDVaccineWA.org ou DOH.WA.GOV/Coronavirus

Ligue: 1-800-525-0127 e pressione #. O atendimento está disponível 

em vários idiomas.

Você não precisa ser um cidadão do 
Estados Unidos para tomar a vacina. 
Ninguém perguntará sobre sua 
situação de imigrante. 

Dados pessoais somente serão 
usados para fins de saúde pública.

Onde posso 
tomar a vacina?

Como marco 
uma consulta?

O que devo levar ao 
ponto de vacinação?

Quanto custa a vacina?

Preciso da segunda dose 
da vacina?



DOH 348-804 December 2021 Portuguese (Brazil)
Para solicitar este documento em outro formato, ligue para 1-800-525-0127. Os clientes com 
deficiência auditiva deverão ligar para 711 (Washington Relay) ou enviar um e-mail para 
civil.rights@doh.wa.gov.

É provável que você apresente sintomas 
dos efeitos colaterais. 

Recomendamos a vacina de mRNA contra 
a COVID-19 (Pfizer-BioNTech ou Moderna) 
em vez da vacina de dose única da 
Johnson & Johnson (J&J).

No entanto, a vacina da J&J ainda está 
disponível caso você esteja interessado. 
Fale com o seu provedor de assistência 
médica sobre as suas opções. 

Tomar a vacina fará com que você se mantenha 
seguro no trabalho e possa ver seus amigos e 
sua  família novamente.

A probabilidade será muito mais baixa de você 
ficar gravemente doente, ser internado ou 
falecer devido à COVID-19. 

A vacina prepara seu corpo para 
desenvolver defesas contra a 
COVID-19 para evitar que você 
fique doente.

O que a vacina contra a COVID-19 
faz?

Quais são os efeitos 
colaterais?

No caso das vacinas administradas em duas 
doses, os efeitos colaterais após a segunda 
dose poderão ser mais fortes.

Ligue para 911 se apresentar uma reação 
alérgica. Inscreva-se no V-safe para relatar 
os efeitos colaterais: vsafe.cdc.gov. 

Sim. Todas as vacinas foram testadas em 
dezenas de milhares de pessoas. 

Elas demonstraram ser seguras em diferentes 
pessoas de várias raças e que tinham 
comorbidades, como obesidade, diabetes, 
problemas cardíacos, doenças hepáticas e HIV. 

As vacinas são seguras?

Por que devo tomar a vacina?
Existe uma vacina que 
seja melhor do que as 
outras?

?

Você poderá sentir:

• Cansaço

• Dor de cabeça

• Dor muscular

• Calafrios

• Febre

• Náusea

No braço em que a 
vacina foi aplicada, você 
poderá sentir:

• Dor

• Vermelhidão

• Inchaço

Department of Health (DOH, 
Departamento de Saúde) verifica 
os relatórios com frequência por 
questões de segurança.


