
Vacinas para prevenir a COVID-19  
  

Como vocês sabem, o Coronavírus, também conhecido como COVID-19, é uma doença perigosa 
que se espalhou por todos os países no mundo. Aqui, em Rhode Island, mais de 85.000 pessoas 
ficaram doentes com COVID-19 e quase 1.800 pessoas morreram de COVID-19.  
  
Vacinas têm sido desenvolvidas para evitar que pessoas peguem COVID-19 e estão começando a 
ser distribuídas.  
  
Uma vacina é um produto que ajuda o corpo de uma pessoa a produzir imunidade a uma doença, 
ou seja, uma vez que uma pessoa esteja vacinada, ela pode ser exposta à doença sem se infectar.  
  
A vacinação é importante porque ela não apenas protege a pessoa que recebe a vacina, mas 
também ajuda a evitar que doenças se espalhem para outras pessoas, como membros da família, 
vizinhos, colegas e outros membros das suas comunidades.  
  
As novas vacinas contra COVID-19 têm sido rigorosamente testadas para segurança, antes de 
serem autorizadas para uso nos Estados Unidos. As vacinas contra a COVID-19 não contêm um 
vírus vivo e não apresentam o risco de causarem a doença na pessoa vacinada.  
  
As vacinas contra a COVID-19 sendo usadas nos Estados Unidos requerem duas doses. A 
primeira dose começa a desenvolver a proteção, mas todos devem voltar em algumas semanas 
para a segunda dose a fim de obter a proteção máxima que a vacina pode oferecer.  
  
A maioria das pessoas não apresenta problemas graves após serem vacinadas. Algumas pessoas 
apresentaram alguns efeitos colaterais como o braço dolorido, vermelho ou quente ao toque. 
Esses sintomas geralmente vão embora sozinhos em uma semana. Algumas pessoas relatam dor 
de cabeça ou febre ao tomarem a vacina. Esses efeitos colaterais são um sinal de que o seu 
sistema imunológico está fazendo exatamente o que é suposto a fazer. Ele está trabalhando e 
desenvolvendo proteção contra a doença.  
  
As doses da vacina compradas com os dólares dos contribuintes americanos serão administradas 
a todos sem custo. No entanto, provedores da vacinação poderão cobrar uma taxa de 
administração para dar a dose a uma pessoa. Os provedores da vacina podem obter essa taxa 
reembolsada pela companhia de seguro pública ou privada do paciente ou, no caso de pacientes 
não segurados, através do Fundo de Auxílio a Provedores da Administração de Serviços e 
Recursos de Saúde.  
  
Cada estado tem seu próprio plano para quem será vacinado primeiro e como as vacinas serão 
distribuídas. Funcionários da área da saúde e idosos serão vacinados primeiro. Após essa 
distribuição inicial, o Estado de Rhode Island emitirá diretrizes adicionais nos próximos dias. 
Encontre mais informações em www.C19vaccineRI.org.  

  
  


