
 
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. 

Serviço de vacinação domiciliar contra a COVID-19 e doses de reforço ajudam a promover o acesso e a equidade 
na saúde 

Considera-se que aproximadamente 30% dos residentes do estado de Washington não estão totalmente vacinados 
contra a COVID-19. Os dados mostram que a vacina oferece proteção contra o vírus. A vacinação diminui a chance 
de agravamento da doença e de morte caso você seja contaminado pelo vírus, além de ajudar a minimizar o risco 
de internações. É importante receber as doses iniciais das vacinas, além da dose de reforço, para ajudar a 
prolongar sua resposta imune contra novas cepas da COVID-19. A recomendação atual das doses de reforço é 
exibida no gráfico abaixo: 

Doses iniciais da vacina 
aplicadas  

Idade autorizada para 
receber as doses de 
reforço 

Intervalo entre as doses 
iniciais (a partir da 
segunda dose ou da 
primeira dose, quando 
aplicável) e a dose de 
reforço 

Quantidade de doses 

Pfizer-BioNTech ≥ 12 anos ≥ 5 meses 1 

Moderna ≥ 18 anos ≥ 5 meses 1 

Janssen ≥ 18 anos  ≥ 2 meses 1 

Proteja-se e proteja quem ainda não conseguiu se vacinar. Há muitas pessoas que não têm condições de sair de 
casa, e para ajudá-las a suprir suas necessidades diárias, outros indivíduos precisam entrar em suas residências. 
Assim, elas acabam ficando vulneráveis à exposição ao vírus, seja por pessoas que não estão vacinadas ou por 
estarem inconscientemente expostas à transmissão comunitária. 

Se você ou alguém que você conhece não pode sair de casa e precisa receber a vacina ou a dose de reforço 
contra a COVID-19, solicite hoje mesmo por meio de uma das opções abaixo:  

• Ligue para a autoridade sanitária local para obter o serviço de vacinação domiciliar. 

• Ligue para a linha direta estadual de assistência à COVID-19 e informe que você precisa do serviço de vacinação 
domiciliar. Ligue para 1-800-525-0127 ou 1-888-856-5816 e pressione #. O atendimento conta com interpretação 
disponível em vários idiomas. 

• Preencha o formulário de registro on-line no link abaixo para entrar em contato com as equipes móveis de 
vacinação do condado e/ou do estado disponíveis que poderão fornecer ou providenciar o serviço de vacinação 
domiciliar. 

Link do Formulário para solicitação do serviço de vacinação domiciliar do Department of Health (DOH, 
Departamento de Saúde): https://redcap.link/WA_HomeBasedVax (site em inglês) 

Em caso de dúvidas sobre este serviço, envie um e-mail para: covid.vaccine@doh.wa.gov. 

Histórico do programa 

O Department of Health (DOH, Departamento de Saúde) começou a fornecer o serviço de vacinação domiciliar em 
março de 2021. O Formulário para solicitação do serviço de vacinação domiciliar do DOH (site em inglês) abrange 
todos os 39 condados do estado de Washington. Os responsáveis pela vacinação na região continuam a fornecer 
assistência e a aplicar as doses iniciais e de reforço nos mais necessitados. O serviço de vacinação domiciliar pode 
ser solicitado em outros idiomas. Basta ligar para a linha direta de assistência à COVID-19 (1-800-525-0127 ou 1-
888-856-5816) e pressionar # para obter ajuda com os idiomas.  
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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. 

 

Melhorando a equidade na vacinação  

O serviço de vacinação domiciliar fornece vacinas contra a COVID-19 que podem estar em falta em outras regiões 
do estado. O objetivo desse serviço é promover a equidade na saúde e o acesso às vacinas contra a COVID-19 para 
todas as pessoas que: 

• Não podem sair de casa, ficar na fila para receber a vacina ou andar qualquer distância;  
• Sofrem de deficiência física ou intelectual; 
• Possuem condições de saúde mental que limitam seu acesso. 

O serviço de vacinação domiciliar ajuda a promover a equidade na saúde em regiões do estado conhecidas como 
“deserto das vacinas”. Esses “desertos das vacinas” existem quando uma das seguintes condições se aplica: 

• Não há locais de vacinação; 
• Não há prestadores de serviços de saúde que possam aplicar a vacina; 
• Há poucos prestadores disponíveis para atender a área geográfica e a população existente.  

O serviço de vacinação para o público pode estar indisponível ou ser de difícil acesso nesses locais. O serviço de 
vacinação domiciliar elimina os problemas de acessibilidade que muitas vezes ocorrem quando se vive em áreas 
geográficas remotas ou regiões de difícil acesso do estado. 

O serviço móvel de vacinação fornece vacinas, que salvam vidas, diretamente na casa das pessoas. Esse serviço 
tem como foco principal as áreas que são conhecidas por ter um alto índice de vulnerabilidade social, o que indica 
potenciais iniquidades em saúde. As pessoas podem solicitar a vacinação por meio do formulário, 
independentemente de onde residem no estado de Washington. 

Há outros serviços domiciliares disponíveis além da vacina contra a COVID-19? 

Atualmente, as equipes móveis de enfermagem só podem fornecer vacinas para imunização contra a COVID-19. A 
vacina contra a gripe e outros possíveis serviços, como coletas de sangue para exames laboratoriais, não estão 
disponíveis no momento.  

O serviço de equipe móvel está disponível para ajudar a promover a equidade na saúde para as populações 
conhecidas por apresentarem um maior risco de morte e hospitalização por COVID-19. Se você conhece alguém 
que precisa ter acesso à vacina contra COVID-19, preencha o formulário hoje mesmo.  

O que posso esperar depois de enviar uma solicitação? 

O DOH coleta os formulários de solicitação semanalmente e os envia à autoridade sanitária local do residente para 
divulgação e ação. A equipe do departamento local de vigilância sanitária entrará em contato com a equipe móvel 
de vacinação. Se a equipe de saúde local não for capaz de organizar todos os serviços de vacinação domiciliar, ela 
contará com o suporte do DOH.  

O serviço conta com uma assistência remota de idiomas para atender a quaisquer necessidades de tradução. Se o 
departamento local de saúde pública não puder ajudar, ele poderá solicitar assistência do DOH. A equipe móvel 
entrará em contato com o solicitante para agendar um serviço gratuito de vacinação domiciliar contra a COVID-19. 


