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Instruções para usar este guia 
• Este guia foi elaborado para provedores, grupos comunitários e outras pessoas que 

sediem reuniões ou fóruns locais sobre a vacina contra COVID-19, com o objetivo de 
aumentar a confiança na vacina.  

• Ele inclui informações do Departamento de Saúde Pública de Massachusetts (DPH -
Massachusetts Department of Public Health) em resposta a perguntas frequentes e 
incentiva discussão e feedback. 

• Existem pontos de discussão adicionais na seção de notas de cada slide.
• Você pode usar todo esse conteúdo ou parte dele, de acordo com os interesses e 

necessidades da sua comunidade. 
o Informações adicionais para serem usadas no seu fórum podem ser encontradas em 

https://www.mass.gov/covid-19-vaccine-in-massachusetts
• O guia será atualizado com base nas novas informações sobre as vacinas contra COVID-

19 e no feedback dos usuários. 
• Remova este slide da apresentação antes de seu fórum.

https://www.mass.gov/covid-19-vaccine-in-massachusetts


Como solicitar um embaixador do DPH para seu fórum

• Você pode pedir que um embaixador de vacinas contra COVID-19 do DPH compareça ao seu 
fórum comunitário. Os embaixadores não são necessariamente especialistas em vacinas ou 
médicos, mas são profissionais de saúde pública com experiência nas comunidades.

• Os embaixadores dos fóruns podem fazer palestras, responder perguntas ou ouvir o seu 
feedback para compartilhá-lo com o DPH. 

• Se desejar convidar um embaixador do DPH para comparecer ao seu fórum, envie um e-mail 
para Miguel em miguel.arrechea@mass.gov com as seguintes informações:
o Data, hora e público do fórum
o Papel desejado para o embaixador 
o Idioma(s) ou outras considerações importantes

• Se possível, solicite um embaixador pelo menos 2 semanas antes do seu fórum.

• O DPH envidará todos os esforços para atender a todas as solicitações.  

• Remova este slide da apresentação antes de seu fórum.

mailto:miguel.arrechea@mass.gov


Como compartilhar seu feedback com o DPH

• Envie um e-mail para Miguel em miguel.arrechea@mass.gov se: 
o Use as perguntas para discussão no final desses slides. se desejar compartilhar suas 

respostas com o DPH. Suas respostas serão usadas para fundamentar as 
comunicações contínuas e o trabalho de planejamento do DPH.

o Faça comentários ou sugestões para aprimorar este guia.

• Envie um e-mail para COVID-19-Vaccine-Plan-MA@mass.gov para qualquer outra 
pergunta relacionadas às vacinas contra COVID-19.

• Remova este slide da apresentação antes de seu fórum.

mailto:miguel.arrechea@mass.gov
mailto:COVID-19-Vaccine-Plan-MA@mass.gov


O Departamento de Saúde Pública de Massachusetts reconhece que racismo estrutural, 
histórico e atual, discriminação contra deficientes físicos e outras formas de opressão 
tornaram difícil para algumas comunidades (como pessoas negras e pessoas com deficiências) 
ter confiança completa na comunidade de saúde pública, médica e científica. Queremos ser 
abertos e honestos sobre a segurança e o desenvolvimento da vacina contra COVID-19 - o que 
sabemos e o que não sabemos. 

Este guia fornece uma base para essas conversas, mas não aborda todas as necessidades e 
preocupações exclusivas e válidas de diferentes populações e comunidades. O encorajamos a 
adaptar a linguagem e o formato da maneira que for mais relevante e eficiente para as 
pessoas com quem você trabalha.  

Reconhecimento de racismo estrutural, discriminação contra 
deficientes físicos e outras formas de opressão

https://www.racialequitytools.org/resources/fundamentals/core-concepts/structural-racism
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O que é uma vacina e como ela funciona?

• As vacinas evitam doenças que podem ser perigosas ou mesmo mortais. Elas 
trabalham com as defesas naturais do corpo para desenvolver com segurança 
proteção contra uma doença.  

• A vacina ajuda seu sistema imunológico a produzir anticorpos, da mesma forma que 
faria se você fosse exposto à doença. Depois de se vacinar, você terá proteção contra 
a doença, sem ter que pegar a doença primeiro.

• Isso é o que torna as vacinas um medicamento tão poderoso. Ao contrário da 
maioria dos medicamentos, que tratam ou curam doenças, as vacinas evitam as 
doenças.
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Quais são os benefícios de tomar a vacina contra COVID-19?

• A vacinação contra a COVID-19 ajudará a evitar que você fique 
doente com a COVID-19.

• Ficou demonstrado que todas as vacinas contra COVID-19 
disponíveis nos EUA são muito eficazes.

• Usar máscara e manter o distanciamento social ajudam a 
diminuir as probabilidades de você pegar o vírus ou de 
transmitir o vírus para outras pessoas, mas essas medidas não 
são suficientes. 

• A melhor proteção contra a COVID-19 é a combinação de 
tomar a vacina e seguir as recomendações do CDC para se 
proteger e proteger a outras pessoas da COVID-19.

• Quanto mais pessoas forem vacinadas, mais rápido poderemos 
voltar às nossas vidas normais.
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Quais vacinas estão disponíveis?

• Três vacinas das empresas Pfizer, Moderna e Janssen (Johnson & 
Johnson) receberam Autorização para Uso Emergencial da Food 
and Drug Administration (FDA).

• Todas as três vacinas aprovadas contra a COVID-19 são seguras e 
altamente eficazes contra a doença grave, hospitalização e morte.

As vacinas da Pfizer e da Moderna requerem a administração de 2 
doses, com pelo menos 3-4 semanas de intervalo entre elas. As 
pessoas devem receber as duas doses da vacina para estarem 
totalmente vacinadas e para que a vacina tenha efeito.

• A vacina da Janssen (Johnson & Johnson) requer uma única dose.
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Como sabemos que a vacina é segura?

As vacinas passam por mais testes do que qualquer outro produto farmacêutico.

Primeiro, pequenos grupos de pessoas recebem a vacina experimental. 

Em seguida, a vacina é administrada a grupos específicos de pessoas (por 
exemplo, pessoas com determinada idade, etnia e saúde física). 

Em seguida, a vacina é aplicada em dezenas de milhares de pessoas e 
testada quanto à sua eficácia e segurança.
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Como sabemos que a vacina é segura?

Depois disso, o Comitê Consultivo sobre Práticas de Imunização (ACIP -
Advisory Committee on Immunization Practices) analisa os dados para 
determinar se a vacina funciona e se é segura.  O Comitê faz 
recomendações à Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA -
Food and Drug Administration) dos Estados Unidos.

A FDA analisa os dados e as recomendações do Comitê Consultivo e 
decide se aprova ou não a vacina.

A vacina só é aprovada depois de passar por todas essas etapas e os 
especialistas terem certeza de que a vacina é eficaz e segura.

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/index.html
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Como ela pode ser segura, se foi feita tão rapidamente?

O cronograma para o desenvolvimento foi acelerado, mas a segurança nunca foi 
diminuída. Veja aqui como:

Já tínhamos informações úteis
sobre os coronavírus, portanto não 
estávamos começando do zero. 

Os Estados Unidos e outros governos 
investiram muito dinheiro para 
apoiar financeiramente o trabalho 
das empresas fabricantes de vacinas 
em seu trabalho.

Muitas pessoas participaram de 
estudos clínicos e não precisamos 
gastar muito tempo procurando 
voluntários.

A fabricação aconteceu ao mesmo 
tempo que estudos de segurança, 
assim, quando as vacinas goram 
aprovadas, elas estavam prontas para 
serem distribuídas.
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Pesquisa

Exemplo de cronograma da vacina contra COVID-19:

Cronograma tradicional:

Pesquisa Desenvolvimento 
Inicial

Pesquisa
Desenvolvimento 
Inicial

Fabricação e desenvolvimento

Fabricação e 
desenvolvimento Entrega

EntregaTestes

Testes

Aprovações

Aprovações
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Posso pegar a COVID-19 das vacinas contra COVID-19?

Não. As vacinas não contêm o vírus vivo que causa a COVID-19. Isto significa que você 
não pode pegar COVID-19 da vacina.
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As vacinas contra COVID-19 têm algum efeito colateral? 

• São raros os efeitos colaterais graves de vacinas, incluindo da vacina contra COVID-19. 
• É possível que algumas pessoas possam ter efeitos colaterais, que são sinais normais de 

que seu corpo está criando proteção. 
• Esses efeitos colaterais podem afetar sua capacidade de realizar as atividades diárias, 

mas devem desaparecer em poucos dias. 
• Os efeitos colaterais mais comuns são pequenos e incluem:

o Cansaço
o Dor de cabeça 
o Dor no local da injeção
o Dores musculares e/ou nas articulações
o Calafrios 
o Náuseas e/ou vômitos
o Febre
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A vacina da Pfizer foi testada em quem?

A segurança da vacina da Pfizer foi avaliada em 43.448 pessoas com 16 anos de idade ou 
mais em dois estudos clínicos realizados nos Estados Unidos, Europa, Turquia, África do 
Sul e América do Sul. 

Hispânico ou 
Latino

Negro ou Afro-
americano

Asiático Índio Americano
/Nativo do Alasca

Feminino
49%

Masculino
51%

Blanco

Participantes do 
estudo

População de MA
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A segurança da vacina da Moderna foi avaliada em 30.351 pessoas com 18 anos de idade 
ou mais nos Estados Unidos.

A vacina da Moderna foi testada em quem?

Branco Índio 
Americano/
Nativo do 

Alasca

Nativo do 
Havaí/Ilhas 
do Pacífico

Multirracial Outra opçãoHispânico 
ou Latino

Negro ou 
Afro-

americano

Asiático

Feminino
47%

Masculino
53%

Participantes do 
estudo

População de MA
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Male
55%

Female
45%

Feminino
45%

Masculino
55%

A segurança da vacina da Janssen (Johnson & Johnson) foi avaliada em 
43.783 pessoas com 18 idade ou mais nos Estados Unidos, Brasil, África do Sul, 
Colômbia, Argentina, Peru, Chile e México.

A vacina da Johnson & Johnson foi testada em quem?

Branco Índio 
Americano/ 
Nativo do 

Alasca

Multirracial Outra opçãoHispânico ou 
Latino

Negro ou 
Afro-

americano

Asiático Nativo do 
Havaí/Ilhas do 

Pacífico

Participantes do 
estudo

População de MA
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Uma pessoa que tem alergias deve tomar a vacina contra COVID-19? 

• Você não deve tomar as vacinas contra COVID-19 se tiver algum histórico de reação 
alérgica grave (também chamada de “anafilaxia”) a qualquer ingrediente da vacina. 

• As vacinas não contêm ovos, gelatina, conservantes ou látex. As listas de ingredientes 
podem ser encontradas em:
o Pfizer: https://www.fda.gov/media/144414/download (página 2)
o Moderna: https://www.fda.gov/media/144638/download (page 2)
o Janssen (Johnson & Johnson): https://www.fda.gov/media/146305/download

(página 2)

• Se você já teve algum histórico de reação alérgica grave a algo que não esteja na vacina 
(como manteiga de amendoim), converse com seu médico antes de tomar a vacina.

https://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.fda.gov/media/144638/download
https://www.fda.gov/media/144638/download
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Eu vou querer ter um filho um dia. A vacina contra COVID-19 é 
segura para mim?

• Sim. Mulheres que estão tentando engravidar agora, ou que planejam tentar 
engravidar no futuro, podem tomar a vacina contra COVID-19 quando ela estiver 
disponível a elas. 

• Com base no que sabemos agora, os especialistas acreditam que as vacinas contra 
COVID-19 são seguras para mulheres que estão tentando engravidar no curto ou longo 
prazo.

• Não há nenhuma evidência de que problemas de fertilidade sejam um efeito colateral 
de qualquer vacina. 
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Uma mulher que está grávida ou amamentando deve tomar a vacina 
contra COVID-19?

• Tomar a vacina é uma escolha pessoal das mulheres que estão grávidas ou amamentando. 
Uma discussão com seu provedor de serviços de saúde pode ajudá-lo a tomar uma decisão 
informada.

• O American College of Obstetricians and Gynecologists (Colégio Americano de Obstetras e 
Ginecologistas) recomenda que as vacinas contra COVID-19 sejam oferecidas a mulheres 
grávidas e que estão amamentando quando elas forem elegíveis para tomar a vacina. 

• No momento, não temos dados sobre se as vacinas contra COVID-19 são seguras para 
mulheres grávidas ou que estejam amamentando.

• Sabemos que pegar COVID-19 durante a gravidez pode aumentar o risco da ocorrência da 
forma grave da doença e pode aumentar o risco de desfechos como um parto prematuro. 
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As vacinas contra COVID-19 são seguras para crianças?

• A vacina da Pfizer é autorizada para pessoas 
com 16 anos ou mais.

• As vacinas da Moderna e da Janssen (Johnson 
& Johnson) são autorizadas para maiores de 18 
anos. 

• Crianças mais novas e adolescentes não devem 
tomar a vacina contra COVID-19 agora.
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A vacina contra COVID-19 vai alterar meu DNA?

• Não. As vacinas contra COVID-19 não alteram ou interagem com o seu DNA de forma 
alguma.

• As vacinas ensinam nosso sistema imunológico a lutar contra um vírus específico. 

• Para que funcione, a vacina contra COVID-19 não precisa entrar no núcleo da célula, 
que é onde nosso DNA é armazenado. Isso significa que a vacina nunca interage com 
nosso DNA de maneira alguma, e não tem como alterá-lo. 
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Quem já tomou a vacina até agora?

• O Departamento de Saúde Pública de Massachusetts publica online um relatório de 
vacinação semanal que contém informações como:
o Número de doses de vacinas enviadas para Massachusetts
o Número de pessoas que foram vacinadas;
o Número de pessoas que foram vacinadas por condado
o Número de pessoas que foram vacinadas por idade e raça/etnia
o Vacinas administradas por diferentes tipos de provedores (por exemplo, escolas, 

centros de saúde comunitários)

• Os números mais recentes podem ser encontrados em Programa de Vacinação contra 
COVID-19 | Mass.gov

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccination-program#weekly-covid-19-vaccination-report-
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Cronograma de Distribuição
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Preservar o 
sistema de 

saúde

Promover 
igualdade
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Como foram tomadas as decisões sobre como priorizar a vacina?

Limitar doenças 
graves e mortes
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• A vacina será distribuída em três fases.

• Acesse www.mass.gov/CovidVaccinePhases para 
saber:
o Onde você se encaixará no cronograma de 

distribuição da vacina contra COVID-19

o Se você se qualifica para tomar a vacina

o Onde os grupos elegíveis podem ser vacinados  

• Na fase 3, a vacina será administrada à maioria das 
pessoas.

Quando poderei tomar a vacina contra COVID-19?

https://www.mass.gov/info-details/when-can-i-get-the-covid-19-vaccine


Como faço para marcar uma consulta para me vacinar 
quando for minha vez?

Há duas maneiras de marcar uma consulta:
1. Pré-registrar-se em VaccineSignUp.mass.gov para ser contatado 

quando for a sua vez de marcar uma consulta em um posto de 
vacinação em massa. 

2. Use VaxFinder.mass.gov para procurar consultas para vacinação em 
farmácias, provedores de cuidados de saúde e outros locais em sua 
comunidade.

• As pessoas que não podem ou não conseguem usar a internet podem ligar 
para a Linha de recursos para a marcação de consultas para vacinação 
(Vaccine Scheduling Resource Line) de Massachusetts: 2-1-1 (877-211-6277)
o Segunda a quinta de 8h30 às 20 horas 

o Sexta a domingo de 8h30 às 17 horas



E se eu precisar de ajuda para chegar ao posto de vacinação ou 
me deslocar dentro do posto?

• O MassHealth oferece transporte gratuito às 
consultas para vacinação a qualquer pessoa que 
tenha o MassHealth ou a Health Safety Net. 
o Você pode ligar para o seu plano de saúde ou 

diretamente para o MassHealth pelo número 
800-841-2900 para marcar o seu transporte 
gratuito

• Todos os postos de vacinação em massa são 
acessíveis para cadeirantes e não exigem que os 
consumidores usem escadas. 

• Muitos postos de vacinação têm uma área para 
desembarque de passageiros e oferecem assistência 
com mobilidade.
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Terei de pagar para tomar a vacina?

• Não. A vacina é gratuita para todos os residentes de Massachusetts.

o Nunca ninguém pedirá um número de cartão de crédito para marcar uma consulta.

o Você poderá tomar a vacina, mesmo 
se não tiver seguro de saúde, carteira de
motorista ou um número de Seguro Social.
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Tomar a vacina causará um impacto negativo 
na situação imigratória de uma pessoa?

• Não. Tomar a vacina não afetará sua capacidade de permanecer nos Estados Unidos, 
conseguir um green card ou obter benefícios públicos como habitação ou SNAP.

• Não importa qual seja a sua situação imigratória, é importante que você e sua família 
estejam protegidos da COVID-19.   

• Você poderá tomar a vacina, mesmo se não tiver seguro de saúde, carteira de 
motorista ou um número de Seguro Social.
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O que devo fazer se eu sentir algum sintoma depois de 
tomar a vacina contra COVID-19?

• Se você sentir muita dor ou desconforto, converse com 
seu médico ou provedor de cuidados de saúde. 

• Se você não tem um provedor de cuidados de saúde ou 
deseja informar algum efeito colateral ao CDC, acesse 
cdc.gov/vsafe

• Você pode usar o v-safe em um smartphone para 
informar rapidamente ao CDC se você tiver algum efeito 
colateral depois de tomar a vacina contra COVID-19 e 
para fazer verificações de saúde personalizadas depois 
de tomar a vacina contra COVID-19.  
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Quanto tempo demora, depois da administração 
da vacina contra COVID-19,

para que ela tenha me proteja? Quanto tempo dura a proteção da 
vacina?• Normalmente, leva algumas semanas para o corpo desenvolver imunidade depois da 

vacinação. 

• Isso significa que é possível que uma pessoa seja infectada com o vírus que causa a 
COVID-19 logo antes ou logo depois da vacinação e fique doente. Isso acontece porque 
a vacina não teve tempo suficiente para proporcionar proteção.

• Ainda não sabemos por quanto tempo as vacinas contra COVID-19 fornecerão 
proteção.

• Os especialistas continuam a realizar mais estudos para descobrir se as vacinas também 
impedem que pessoas espalhem a COVID-19.
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Preciso usar máscara e evitar contato próximo com outras pessoas 
se já recebi as duas doses da vacina?

• Sim. Os especialistas continuam a aprender mais sobre a proteção que as vacinas 
contra COVID-19 proporcionam em condições de vida real.

• Até este momento, será importante que todos continuem a usar todas as ferramentas 
disponíveis para ajudar a para esta pandemia, como:
o Cobrindo sua boca e nariz com uma máscara
o Lavar as mãos com frequência
o Ficando a pelo menos 6 pés (2 m) de distância de outras pessoas.
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Quem pode me ajudar a tomar decisões sobre tomar a vacina?

Se você tiver mais perguntas sobre sua 
própria saúde ou sobre a decisão de 
tomar a vacina, converse com um 
profissional de saúde de sua confiança, 
como seu médico, enfermeiro, gerente 
de cuidados de saúde, farmacêutico ou 
trabalhador da saúde comunitário. 
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Perguntas para discussão 

• Quais preocupações você tem em relação à vacina contra COVID?
o Quais preocupações as pessoas em sua comunidade têm em relação à vacina contra COVID?

• Quais informações ajudariam você a confiar na vacina?
o Quais informações ajudariam as pessoas em sua comunidade a confiar na vacina?  

• O que aumentaria a sua probabilidade de tomar a vacina?
o O que aumentaria a probabilidade de as pessoas em sua comunidade tomarem a vacina?

• Quais barreiras dificultam para você tomar a vacina contra COVID (por exemplo, local distante, ter que 
sair do trabalho, a necessidade de duas doses)?
o Quais são as coisas que podem dificultar para as pessoas em sua comunidade tomarem a vacina 

contra COVID?

• Como podemos tornar mais fácil para você tomar a vacina?
o Como podemos tornar mais fácil para as pessoas em sua comunidade tomarem a vacina?
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Onde posso saber mais?

Atualização mais recente sobre o Plano de Vacinação contra COVID-19 de Massachusetts 
Programa de vacinação contra COVID-19 | Mass.gov

Quando poderei tomar a vacina contra COVID-19? 
Fases da vacinação contra COVID-19 em Massachusetts | Mass.gov

Perguntas frequentes para o público em geral
Perguntas frequentes sobre as vacinas contra COVID-19 | Mass.gov

Informações do CDC sobre as vacinas contra COVID-19
Vacinas contra COVID-19 | CDC

Para outras perguntas relacionadas à vacina contra COVID-19 em Massachusetts, envie um e-
mail para:
COVID-19-Vaccine-Plan-MA@mass.gov

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccination-program#latest-vaccine-update-in-ma-
https://www.mass.gov/info-details/massachusetts-covid-19-vaccination-phases
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
mailto:COVID-19-Vaccine-Plan-MA@mass.gov


Recursos adicionais para os organizadores do fórum



Exemplos de outras perguntas frequentes para o público em geral

Perguntas frequentes sobre as vacinas contra COVID-19 | Mass.gov

• Uma pessoa que teve um resultado de teste de COVID-19 positivo deve tomar a 
vacina?

• Uma pessoa que já teve COVID-19 deve ser vacinada?
• Como as vacinas funcionarão contra as novas variantes da COVID-19, como a que 

apareceu no Reino Unido? 
• O que posso esperar na minha consulta para tomar a vacina contra COVID-19?
• Posso escolher qual vacina irei tomar?
• Tenho de obedecer às Ordens de viagem se já tomei a vacina contra COVID-19?
• Pessoas que moram parte do tempo em outro estado ou país (p. ex., estudantes, 

aposentados, pessoas com dupla nacionalidade) poderão receber a vacina contra 
COVID-19 em Massachusetts?

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
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Ferramentas e recursos

Folhetos e gráficos de mídia social em vários idiomas
Material gráfico para a vacina – Pare a COVID-19 | Mass.gov

Materiais da campanha Confie nos fatos, Tome a vacina | Mass.gov
Material da campanha Campanha Confie nos Fatos, Tome a Vacina | Mass.gov

Kit de ferramentas de comunicação sobre as vacinas contra COVID-19 para Organizações 
baseadas na comunidade 
Kit de Ferramentas de Comunicação sobre as vacinas contra COVID-19 para Organizações 
baseadas na comunidade: Como iniciar | CDC

Fichas técnicas sobre assuntos como uso de máscaras, distanciamento social e como evitar 
a disseminação de germes
Fichas Técnicas sobre a COVID-19 para impressão | Mass.gov

https://www.mass.gov/info-details/stop-covid-19-vaccine-graphics
https://www.mass.gov/info-details/trust-the-facts-get-the-vax-campaign-materials
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/toolkits/community-organization.html
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-printable-fact-sheets
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