Parente, tome a vacina
contra a Covid-19!
A vacina é segura e combate a pandemia.

Para proteger a sua comunidade,
é importante que muitas pessoas
tomem a vacina!

Parente, tome a vacina contra a Covid-19!

Vacina da Covid-19
Você sabia?
Qual o efeito da vacina?
• Essa vacina evita 100% dos casos graves. Isso quer dizer que a vacina
não impede totalmente a doença, mas caso você tenha a Covid-19, não
apresentará sintomas graves e nem deve precisar ser hospitalizado.
• Para você estar protegido, é necessário tomar as duas doses da vacina,
com intervalo de 15 a 28 dias.
• A vacina não tem efeito imediato. Mantenha os cuidados: use máscaras,
pratique o distanciamento social, lave bem as mãos com água e sabão.

Quem pode tomar a vacina?
• Em todo o país, os grupos prioritários são: indígenas aldeados, idosos e
profissionais de saúde. São pessoas mais expostas ao vírus ou que correm
maior risco de ficarem grave.
• As doses são aplicadas em pessoas maiores de 18 anos.

Quem não pode tomar a vacina?
• Não podem ser vacinadas mulheres grávidas, puérperas (que tiveram
bebês nas últimas seis semanas) e pessoas gripadas ou com sintomas de
Covid-19.
Fontes: Médica sanitarista Ana Lúcia Fontes, da Fiocruz, e médico Guilherme Monção, do Dsei Alto Rio Negro, em
entrevistas concedidas em fevereiro de 2021.

A vacina é segura?
• As vacinas são seguras, foram testadas, aprovadas e já estão sendo
aplicadas em vários países. Só no Brasil, 5,8 milhões de pessoas receberam
a primeira dose da vacina no Brasil até 21 de fevereiro/2021.
• A CoronaVac/Butantan é feita com o vírus inativo. Quando o remédio é
aplicado no braço da gente, o corpo reage e começa a produzir proteção.

Cuidado com Fake News!
Não acredite nas mentiras.
Se tiver dúvida, pergunte à equipe de saúde.
A vacina não tem chip mortal: isso é mentira.
ATENÇÃO!
É necessário que o maior número possível de pessoas tome a
vacina. Assim o vírus não acha pessoas para contaminar e a
transmissão é bloqueada, protegendo o coletivo!

Posso ter alguma reação à vacina?
• Após tomar a vacina, você pode ter dor no braço e até um pouquinho de
febre. Nesse caso, avise à equipe de saúde.
• Há pessoas querendo saber se pode tomar vacina e continuar ingerindo
bebida alcóolica. Os médicos e o Ministério da Saúde dizem que não há
impedimento. Mas lembre-se que é sempre bom evitar a ingestão de bebida
alcóolica em excesso.
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