
 

 
 
18 de outubro de 2021 
 
Caro parceiro: 
 
Escrevemos para solicitar seu apoio para instruir pessoas grávidas, pais e outros com quem você 

trabalha sobre a importância da vacina contra a COVID-19. O trabalho que você faz para garantir a saúde 

dos pais, bebês, crianças e jovens da Commonwealth, incluindo crianças e jovens com necessidades 

especiais de saúde e seus familiares, é mais importante agora do que nunca. O Departamento de Saúde 

Pública (Department of Public Health) e o Gabinete de Saúde e Nutrição da Família (Bureau of Family 

Health and Nutrition) agradecem o seu apoio ao compartilhar esta nova orientação.  

 
Recomendações do CDC 

 A vacinação contra a COVID-19 é recomendada para qualquer pessoa a partir de 12 anos de 
idade. 

 O CDC emitiu um Informativo de Saúde (Health Advisory) recomendando uma ação urgente 

para aumentar a vacinação contra a COVID-19 entre as pessoas que estão grávidas, 

amamentando, tentando engravidar agora ou que podem engravidar no futuro.  

o Pessoas grávidas e que engravidaram recentemente têm mais probabilidade de 

desenvolver a forma grave da COVID-19 comparado a pessoas que não estão grávidas. 

Atualmente, apenas 31% das pessoas grávidas estão completamente vacinadas antes 

ou durante a gravidez. A porcentagem cai para 15,6% para pessoas negras não 

hispânicas grávidas, revelando desigualdades de saúde persistentes. 

 
Recursos de educação sobre a vacina contra a COVID-19 

A Comunidade de Massachusetts (Commonwealth of Massachusetts) possui fichas informativas, vídeos 

e outros materiais em diversos idiomas para fornecer suporte à educação sobre a vacina contra a 

COVID-19. Fique à vontade para usá-los em seu website, mídias sociais, escritórios e outros meios com 

os quais você se comunica com pessoas grávidas e famílias. As mensagens principais incluem ajudar as 

pessoas a entender que todas as três vacinas contra a COVID-19 são seguras e eficazes, todas previnem 

a forma grave da doença, hospitalização e morte, e que a vacina é gratuita para todos e não é necessário 

apresentar ID.    

 Materiais da campanha Acredite nos fatos e tome a vacina (Trust the Facts, Get the Vax): 

Propagandas de TV, vídeos de animação e outros materiais para a campanha multilíngue de 

conscientização pública da Commonwealth para promover a segurança e eficácia da vacina 

contra a COVID-19. Os vídeos e propagandas para os pais incluem:  

o Vacina contra a COVID-19 e crianças - aprenda com os especialistas (COVID-19 Vaccine 

and Kids - Hear from the Experts)  

https://emergency.cdc.gov/han/2021/han00453.asp
https://www.mass.gov/info-details/trust-the-facts-get-the-vax
https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-and-kids-hear-from-the-experts-0/download
https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-and-kids-hear-from-the-experts-0/download


 

o Vacina contra a COVID-19 e crianças - Dr. Holly Oh, The Dimock Center (COVID-19 

Vaccine and Kids - Dr. Holly Oh, The Dimock Center)  

o La vacuna de COVID-19 - Segura y eficaz para todas las personas mayores de 12 años  

o Vacina contra a COVID-19: Segura e eficaz para todos a partir de 12 anos (COVID-19 

Vaccine: Safe and Effective for Everyone 12 and Older) 

o Vacina contra a COVID-19: Fatos para os pais (COVID-19 Vaccine: Facts for Parents)  

o Vacina contra a COVID-19: Perguntas dos pais (COVID-19 Vaccine: Parent Questions)  

 Educação sobre a vacina e materiais de divulgação (Vaccine education and outreach materials): 
Artes gráficas e panfletos sobre diversos tópicos, entre eles: como tomar a vacina contra a 
COVID-19; não necessidade de ID ou plano de saúde; e o que adolescentes e jovens adultos 
devem saber sobre a vacina. 

 Guia sobre como organizar um fórum sobre a vacina contra a COVID-19 (Guide to hosting a 
forum on the COVID-19 Vaccine): Uma apresentação em PowerPoint para baixar para 
colaboradores, grupos da comunidade e outros organizadores de reuniões sobre a vacina 
contra a COVID-19.   

 Perguntas frequentes sobre a vacina contra a COVID-19 (COVID-19 Vaccine Frequently Asked 
Questions):  Perguntas comuns sobre a vacina contra a COVID-19, como tomar a vacina, 
segurança da vacina, entre outros. 

 De mãe para filho (MotherToBaby): Os profissionais de saúde e o público podem acessar esse 
recurso via chat, mensagem de texto, ligação e e-mail para informações atualizadas e com base 
em evidências sobre os efeitos das vacinas contra a COVID-19 durante a gravidez e 
amamentação (desenvolvido pela Administração de Recursos e Serviços de Saúde (Health 
Resources and Services Administration)). 

 
Agendamentos para a vacina contra a COVID-19 

 VaxFinder.mass.gov: procure agendamentos em locais de vacinação em massa, prestadores de 

serviços de saúde e outros locais da comunidade. 

 Programa de vacinação em domicílio contra a COVID-19 (COVID-19 In-Home Vaccination 

Program): as vacinações em domicílio estão disponíveis para pessoas incapacitadas de ir até o 

local de vacinação. 

 Programa de vacinação móvel contra a COVID-19 (COVID-19 Mobile Vaccination Program): 

Empregadores, escolas, comunidades e organizações religiosas e outros grupos podem solicitar 

gratuitamente serviços de clínica móvel no local e vacinação.     

 

Obrigado pelo seu apoio para promover a vacina contra a COVID-19. Agradecemos tudo o que você tem 

feito e todo o seu trabalho durante este momento desafiador. 

 
Atenciosamente, 
 

https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-and-kids-dr-holly-oh-the-dimock-center-0/download
https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-and-kids-dr-holly-oh-the-dimock-center-0/download
https://www.mass.gov/doc/la-vacuna-de-covid-19-segura-y-eficaz-para-todas-las-personas-mayores-de-12-anos-0/download
https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-safe-and-effective-for-12-and-older-zip-file/download
https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-safe-and-effective-for-12-and-older-zip-file/download
https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-safe-and-effective-for-12-and-older-zip-file/download
https://www.mass.gov/media/2349866/download
https://www.mass.gov/media/2349866/download
https://www.mass.gov/media/2349871/download
https://www.mass.gov/media/2349871/download
https://www.mass.gov/info-details/stop-covid-19-vaccine-education-and-outreach-materials
https://www.mass.gov/lists/guide-to-hosting-a-forum-on-the-covid-19-vaccine
https://www.mass.gov/lists/guide-to-hosting-a-forum-on-the-covid-19-vaccine
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDcsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTA5MzAuNDY3MDA5ODEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL21vdGhlcnRvYmFieS5vcmcvcHJlZ25hbmN5LWJyZWFzdGZlZWRpbmctZXhwb3N1cmVzL2NvdmlkLTE5LyJ9.zBW-HvsPM22arTfbdknK0vT1sXFlUy9WCPavciEIjLk/s/1450311330/br/113166453610-l__;!!CUhgQOZqV7M!wQKLerCSSJI4xY0RFHkObKkNEffvq8R6FTpI1lg18oGbZ_01MvLWlLwvSoCLFBqnc1tP8AnfkcFY1g$
https://vaxfinder.mass.gov/
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-in-home-vaccination-program
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-in-home-vaccination-program
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-mobile-vaccination-program
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-mobile-vaccination-program


 

 
 
Elaine Fitzgerald Lewis, DrPH, MIA 
Diretora, Gabinete de Saúde e Nutrição da Família (Bureau of Family Health & Nutrition)  
Departamento de Saúde Pública de Massachusetts (Massachusetts Department of Public Health) 
 

 


