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As vacinas para COVID-19 são seguras?
Sim, as vacinas são seguras. Assim como as outras vacinas, a da COVID-19 estão

passando pelas etapas de pesquisa e só serão liberadas após avaliação da sua

segurança. As fases de desenvolvimento de uma vacina envolvem:

Fase 1: testes com pequenos grupos de pessoas (dezenas ou

centenas, no máximo) para entender se a vacina causa ou não efeitos

colaterais e para verificar dosagens mais adequadas.

Fase 2: centenas (ou até milhares) de voluntários são

examinados. Além de possíveis efeitos colaterais, começa a ser medida o

efeito da vacina no sistema imunológico.

Fase 3: o imunizante é aplicado em milhares de pessoas em

diferentes locais para verificar se, na prática, ele evita a Covid-19 e não

provoca reações adversas inaceitáveis.

Se todas as fases acontecerem de maneira segura, os órgãos reguladores, no Brasil é a

ANVISA, aprovam a distribuição da vacina. Mas as investigações não param aí. Há ainda a

fase 4, em que estudos de vigilância seguem monitorando a população para, entre outras

coisas, verificar eventuais reações adversas mais raras.
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Quem vai receber a vacina da COVID-19?
Todos os indígenas a partir de 18 anos de idade.

Quem não poderá receber a vacina da COVID-19?
 

Pessoas menores de 18 anos de idade. Até que novos estudos sejam feitos

pessoas menores de 18 anos;

 

Gestantes;

 

Para aquelas pessoas que já apresentaram uma reação anafilática (reação

alérgica grave), confirmada a uma dose anterior de uma Vacina COVID-19;

 

Pessoas que apresentaram uma reação anafilática confirmada a qualquer

componente da(s) vacina(s).

Em pessoas com doenças agudas febris moderadas ou graves, recomenda-se o

adiamento da vacinação até a resolução do quadro com o intuito de não se atribuir à

vacina as manifestações da doença;

Em pessoas que estiverem com COVID-19 no momento da vacinação, recomenda-se o

adiamento da vacinação para evitar confusão com outros diagnósticos diferenciais -

outras doenças.
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Sim, pode tomar a vacina.

Não há informações suficientes atualmente disponíveis para dizer se você está

protegido ou por quanto tempo, após a infecção, alguém está protegido contra o

COVID-19 novamente; isso é chamado de imunidade natural. As evidências iniciais

sugerem que a imunidade natural do COVID-19 pode não durar muito, mas são

necessários mais estudos para melhor compreender isso. 

Não há evidências, até o momento, de qualquer risco com a vacinação de indivíduos

com história anterior de infecção ou com anticorpo detectável para SARS-COV-2. É

improvável que a vacinação de indivíduos infectados (em período de incubação) ou

assintomáticos tenha um efeito prejudicial sobre a doença. Entretanto, recomenda-se o

adiamento da vacinação nas pessoas com infecção confirmada para se evitar confusão

com outros diagnósticos diferenciais. Como a piora clínica pode ocorrer até duas

semanas após a infecção, idealmente a vacinação deve ser adiada até a recuperação

clínica total e pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas ou quatro

semanas a partir da primeira amostra de PCR positiva em pessoas assintomáticas.
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Quantas doses serão necessárias da vacina da COVID-19?
 

Serão necessárias duas doses com intervalo de 30 dias entre elas.

A vacina demora cerca de 10 dias (janela imunológica) para começar produzir

anticorpos (guerreiros de defesa do corpo), até que essa proteção aconteça, a pessoa

ainda pode pegar a COVID mesmo após ter tomado a vacina. 

A segunda dose da vacina deverá ser realizada o mais próximo possível de 30 dias para

garantir maior proteção em curto tempo. Caso esse período de 30 dias tenha passado, a

pessoa ainda poderá receber a segunda dose.

A pessoa só pode se considerar vacinada após tomar as duas doses.

Qual vacina sera realizada?
 

Segundo o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-

19, as vacinas mais próximas de serem utilizadas na primeira fase, onde os

indígenas fazem parte, são as vacinas  AZD 1222/ChAdOx1 n-CoV19 do

laboratório AstraZeneca/Fiocruz e a vacina Coronavac do laboratório

Sinovac/Butantan.  
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Como estas vacinas serão distribuídas para a população
indígena e como devem ser armazenadas?

 

A vacina que vai ser utilizada nesta primeira fase e para os locais

de difícil acesso, como as aldeias, 

deverá ser armazenada como todas as vacinas 

que já utilizamos, entre +2°C e +8°C até o 

momento da aplicação.

Qual via deve ser utilizada para aplicar a vacina contra COVID-19?
 

A vacina será aplicada por via Intramuscular (IM).

 

 

 

 

 

 

A vacina contra COVID-19 pode dar alguma reação?
 

As reações que podem acontecer são bem aprecidas com as reações que acontecem com as

vacinas que já utilizamos.

As reações mais comuns podem ser dor e inchaço no local da aplicação.

Pode acontecer febre, sensação de cansaço e dor de cabeça.



VACINAÇÃO  DOS POVOS
IND

ÍG
EN

A
SVacina

COVD-19

Poderei viajar,  ficar sem máscara e esquecer o distanciamento social   depois de
ter recebido a vacina contra COVD-19?
Não, ainda não vamos poder viajar, deveremos usar máscara e manter o distanciamento. 

Mesmo depois de receber a vacina, ainda existe um período para que nosso sistema de

defesa do corpo precisa para desenvolver a proteção necessária. 

Depois vai levar mais um tempo para que a maior parte da população possa ser vacinada e

assim ter o efeito da vacina sobre o controle e o espalhamento do vírus.

Depois que toda a população estiver vacinada e a transmissão da Covid-19 estiver

controlada vai ser possível, aos poucos, voltarmos à uma vida anterior, mais

ainda vai levar um tempo. 

Enquanto os especialistas aprendem mais sobre a proteção que as vacinas COVID-19 fornecem em condições da vida real,

será importante que todos continuem a usar  todas as ferramentas  disponíveis para ajudar a impedir esta pandemia, como

cobrir a boca e o nariz com uma máscara, lavar as mãos com frequência e ficar a pelo menos 2 metros de distância dos outros. 

Juntos, a vacinação contra a Covid-19 e o respeito às recomendações de uso de máscaras, higiene das mãos,

distância social de 2 metros entre as pessoas e não fazer aglomerações serão as melhores medidas para a redução da

transmissão da Covid-19

Ainda precisamos entender mais sobre a proteção que as vacinas COVID-19 fornecem antes de decidir se alteramos as

recomendações sobre as medidas de proteção que todos devem seguir para retardar a disseminação do vírus que causa

COVID-19. 

Outros fatores, incluindo quantas pessoas são vacinadas e como o vírus está se espalhando nas comunidades, também

afetarão essa decisão.
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Sim, pode ter a COVID-19. 

 

As vacinas tem dois efeitos, um deles é que ela pode evitar que você

tenha novamente a doença, o outro efeito é que a pessoa vacinada pode

ter a doença novamente, mas ela é acaba se desenvolvendo de maneira

bem mais fraca. 

 

Algumas pessoas ainda que tomem a vacina, podem desenvolver a

doença de forma menos perigosa, ficarem assintomáticos e ainda

transmitir para outras pessoas. Por este motivo, ainda vamos ter que

utilizar máscara e manter o distanciamento social, mesmo depois de

receber a vacina.
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Se a vacina não funcionar, pode causar morte?
 

Não, nenhuma vacina causa morte se não funcionar.

 

Se ela não funcionar o risco que existe é você não estar protegido e ser

infectado e ter a COVID-19.

 

Com a COVID-19 existe sim o risco de morrer, como já estamos vendo

acontecer com muitos parentes. 

 

 

 

 Todas as vacinas utilizamos hoje e as que vamos receber para COVID-19 só são liberadas após

serem avaliadas sua segurança e também sua eficácia, se realmente funcionam.

As vacinas para COVID-19 estão tendo uma boa resposta de proteção e são seguras para

serem aplicadas.



VACINAÇÃO  DOS POVOS
IND

ÍG
EN

A
SVacina

COVD-19

Se eu tomar a vacina contra COVID-19, posso namorar, praticar relação
sexual?

 

Sim, pode namorar. 

 

O que está sendo recomendado é  que evite engravidar até que a pessoa

tome a segunda dose da vacina. O Ideal é engravidar depois de ter

recebido as duas doses da vacina.

 

 

 

 

Se eu tomar a vacina contra COVID-19 e engravidar?
 

É importante evitar engravidar até 30 dias depois de receber a vacina. Caso a

mulher descubra que está grávida após receber a primeira dose, orienta-se que ela

aguarde o parto para receber a segunda dose da vacina.

 

 

 

Ainda há poucos estudos sobre estas vacinas . Precisamos aguardar como vai ser a imunização na população geral para

avaliarmos sua aplicação em gestantes e puérperas. Por princípio, de precaução, não é recomendado a vacinação de

mulheres grávidas e no período puerperal.

Futuramente, pode ser que as gestantes e as puérpera possam ser vacinadas com segurança assim como podem ser

vacinadas com a vacina de influenza hoje.

Nenhuma das três vacinas que devem ser liberadas primeiro, da Pfizer, Oxford/AstraZeneca e Sinovac/Instituto Butantan, são

feitas com uma tecnologia que costuma ter contraindicações a gestantes e mães que amamentam. Ainda assim, não sabemos

o que constará em suas bulas, quando elas forem liberadas para aplicação. Por precaução, a orientação da Federação

Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) neste primeiro momento é que esses grupos não tomem

ainda a vacina, esperem um pouco até termos mais estudos sobre possíveis efeitos da imunização
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Se eu tomar a vacina contra COVID-19 e engravidar, quando meu filho nascer,
poderá ter algum problema?

 

Comumente estudos com vacinas demoram anos, para poder garantir a

eficácia e segurança nas diferentes idades e condições das pessoas. Por

conta da urgência causada pela pandemia, todos os estudos até o momento,

foram realizados em adultos (mais de 18 anos) e as mulheres incluídas não

estavam grávidas, antes de todas as mulheres que participaram da pesquisa

serem vacinadas, realizavam o teste de gravidez e se estivessem grávidas, não

tomavam a vacina. Por isso, até o momento, não há como garantir a

segurança 

As vacinas de vírus inativo (morto), como são produzidas as vacinas para

COVID-19, são geralmente seguras para se utilizar em gestantes. Os riscos de

problemas são muito baixos. Mas ainda teremos que esperar mais alguns

meses para podermos garantir sua segurança e eficácia em gestantes e

crianças.
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Não, isso não é verdade.

 

As vacinas contra COVID-19 já foram testadas em uma população voluntária que

participou da pesquisa durante desenvolvimento da vacina.

 

Ela já está sendo utilizada em outros países onde ela já foi licenciada, liberada

para uso na população.

 

Aqui no Brasil, a população indígena faz parte da primeira fase de vacinação por

conta da sua vulnerabilidade e por isso fazem parte do grupo de maior risco de

se infectarem, assim como os profissionais e trabalhadores da saúde, pessoas

que vivem em situação de rua ("moradores de rua"), profissionais do sistema de

privados de liberdade, população privada de liberdade ("presidiários"),

motoristas de transporte público, pessoas maiores de 60 anos, povos e

comunidades tradicionais, ribeirinhos e quilombolas e trabalhadores da

educação que também serão vacinados neste primeiro momento.
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