
Perguntas frequentes sobre o cartão de vacinação contra a COVID-19/MyIR Mobile   

  

O que é um cartão de vacinação?  

O Vax Card (Cartão de vacinação) é um registro oficial de sua vacinação contra a Covid-19. No dia de 

vacinação, você receberá um cartão do Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Centro de 

Controle e Prevenção de Doenças) com a(s) data(s) de vacinação e a marca da vacina contra Covid-19. Se 

você não recebeu ou perdeu este cartão, há outras formas de provar que foi vacinado (consulte as 

perguntas e respostas abaixo).   

  

O que serve como registro oficial de vacinação?  

Os exemplos a seguir são registros oficiais de vacinação:  

  

• Registro de imunização vitalício/Cartão de vacinação contra a COVID-19 do CDC   

• Documento impresso do Immunization Information System (Sistema de informação sobre 

imunização) do Estado de Washington  

• Documento impresso (captura de tela ou Certificado de status de imunização) do MyIR (somente 

em inglês)  

• Certificado de vacinação contra a COVID-19 do MyIR para dispositivos móveis (somente em 

inglês)  

• Documento impresso do registro médico eletrônico verificado do seu provedor de assistência 

médica 

  

Não é permitido criar seu próprio cartão de vacinação, pois ele não será considerado um registro 

oficial. Registros oficiais são documentos médicos verificados e fornecidos no dia da vacinação pelo seu 

provedor de assistência médica ou por meio dos portais de serviço do MyIR listados acima.  

  

Como devo guardar meu cartão de vacinação?  

Guarde seu cartão de vacinação em um local seguro! Considere este documento como se fosse sua 

certidão de nascimento ou passaporte. É possível tirar uma foto, fazer uma cópia e plastificá-la (a original 

não deve ser plastificada) ou tomar outras medidas para garantir que haja cópias disponíveis.   

  

Obtenha mais dicas sobre como guardar seu cartão de vacinação e compartilhe essas informações com 

sua família e amigos. Clique aqui para visualizar o folheto no seu idioma: (atualmente disponível em 

inglês e espanhol). 

  

Por que devo guardar meu cartão de vacinação?  

O cartão de vacinação é uma forma simples de comprovar a sua vacinação contra a COVID-19. O 

comprovante de vacinação pode ser necessário para você poder viajar, comparecer a determinados 

eventos e, possivelmente, adicionar informações sobre doses de reforço futuras.   

  

Atualmente, muitas empresas de Washington oferecem incentivos para quem comprova ter recebido a 

vacinação completa. Isso pode incluir descontos, brindes ou assentos preferenciais em eventos.   

 

O que devo fazer caso não tenha recebido um cartão de vacinação quando tomei a vacina?  

Se você não recebeu um cartão de vacinação ao tomar a vacina contra a COVID-19, entre em contato 

com quem aplicou a vacina em você. Também é possível acessar os registros on-line de vacinação contra 

a COVID-19 em www.MyIRMobile.com (apenas em inglês) e criar uma conta gratuitamente.   

  

O que devo fazer caso tenha perdido meu cartão de vacinação?  

Se você perdeu seu cartão de vacinação, é possível obter um comprovante oficial de vacinação contra a 

COVID-19 por meio de sua assistência médica ou criando uma conta em www.MyIRMobile.com (apenas 

em inglês).  

https://wa.myir.net/login/
https://myirmobile.com/
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/348-809-COVIDVaxCardFlyer.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/348-809-COVIDVaxCardFlyer-Spanish.pdf
http://www.myirmobile.com/
http://www.myirmobile.com/


  

O que é o MyIR Mobile?  

O MyIR Mobile é um portal virtual que dá às pessoas acesso aos registros oficiais de vacinação do seu 

estado. É possível criar uma conta em www.MyIRMobile.com (apenas em inglês).  

  

Lembre-se de que, atualmente, o MyIR Mobile está limitado apenas ao idioma inglês. Para obter 

assistência linguística ou ajuda adicional para conseguir seus registros, você também pode ligar para o 

telefone 360-236-3595 do Office of Immunization and Child Profile (Departamento de imunizações de 

adultos e crianças) do estado de Washington, durante o horário comercial regular, ou entrar em contato 

por e-mail via waiisrecords@doh.wa.gov.  

 

Como obtenho o registro de vacinação contra a COVID-19 do meu filho?  

O seu filho receberá o próprio cartão de vacinação do CDC após tomar a vacina. Guarde-o com o mesmo 

cuidado com que guarda o seu próprio cartão de vacinação. Acima, apresentamos uma lista com opções 

de como guardar o cartão.   

  

Caso o seu filho não tenha um cartão de vacinação do CDC, é possível obter uma cópia oficial por meio 

do pediatra dele ou com quem aplicou a vacina. Também é possível criar uma conta família em 

www.MyIRMobile.com (em inglês apenas) e adicionar o perfil do seu filho ao seu próprio.  

  

E se eu tiver tomado a vacina fora do estado de Washington?  

Se você não tomou a vacina no estado de Washington, seus registros de vacinação talvez não apareçam 

no MyIR Mobile. Certifique-se de ter outro comprovante verificado de vacinação contra a COVID-19, 

como o cartão de vacinação do CDC ou obtenha outros registros verificados por meio de seu provedor de 

assistência médica.  

  

Se a sua vacinação não ocorreu nos Estados Unidos, leve um comprovante oficial de vacinação do país 

onde você tomou a vacina. 

 

Como obtenho todos os registros de vacinação, meus e da minha família (não apenas da vacinação 

contra a COVID-19)?  

Para obter a lista completa de registros de vacinas, seus ou de seus familiares, entre em contato com seu 

provedor principal de assistência médica ou crie uma conta em wa.MyIR.net (apenas em inglês). 

 

Para obter assistência linguística ou ajuda adicional para conseguir seus registros, você também pode 

ligar para o telefone 360-236-3595 do Office of Immunization and Child Profile (Departamento de 

imunizações de adultos e crianças) do estado de Washington, durante o horário comercial regular, ou 

entrar em contato por e-mail via waiisrecords@doh.wa.gov.  
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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 (em inglês)) ou enviar um e-mail para 

civil.rights@doh.wa.gov 
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