
Perguntas 
Frequentes 

sobre a Vacinação COVID-19 
 

O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO CONDADO DE TOMPKINS está 
incentivando todos em nossa comunidade a se vacinarem contra o COVID-19 quando forem elegíveis. 

 
Todo mundo contribui para garantir que a comunidade permaneça saudável e segura. Por favor 
continue a usar máscaras, mantenha distância, lave as mãos e siga as orientações de convivência em 
grupo.    

 
As vacinas são seguras? 

Sim. As vacinas COVID-19 passaram pela mesma revisão rigorosa que todas as vacinas devem seguir nos 
EUA. Em Nova Iorque, a Força-Tarefa Consultiva Clínica COVID-19 independente do estado também 
aprovou essas vacinas COVID-19 como seguras e eficazes. Enquanto a vacina está em uso, o FDA e o CDC 
estão monitorando constantemente para novos efeitos colaterais. 

 
As crianças podem ser vacinadas com as vacinas atuais? 

Não. Como a primeira rodada de testes clínicos não incluiu indivíduos menores de 16 anos para a vacina 
Pfizer e menores de 18 anos para a Moderna, as vacinas não foram liberadas para uso em crianças. 
Testes clínicos para essas faixas etárias estão sendo planejados ou já estão em andamento. 

Devo tomar a vacina se eu tiver contraído uma infecção por coronavírus? 
Sim. A ciência mostra que a vacina oferece uma proteção melhor e mais duradoura do que as defesas que o 
seu corpo construiu quando você foi infectado. Se você está doente com COVID-19 agora, deve esperar e 
terminar o período de isolamento de 10 dias antes de marcar uma consulta para ser vacinado. 

 
A vacinação impedirá que eu adoeça com COVID-19? 

Provavelmente. As duas primeiras vacinas, Pfizer e Moderna, são 90-95% eficazes na prevenção da doença 
quando administradas da forma especificada pelo fabricante. 

 
E se eu estiver grávida ou amamentando? 

Pergunte ao seu médico. A ciência ainda está investigando se um cuidado extra deve ser tomado por 
mulheres grávidas ou amamentandos. Seu médico terá as informações mais recentes. 

 
Se eu for vacinado, terei um teste positivo em testes virais COVID-19 

futuros?  
    Não. As vacinas aprovadas não causarão um resultado positivo em nenhum dos testes 

usados para detectar uma infecção atual.

Vacinas protegem 
todos nós 



 

Posso ser infectado com COVID-19 se receber uma vacina? 
Não. Nenhuma das vacinas aprovadas ou em revisão para uso nos EUA é feita com o vírus vivo que causa uma 
infecção por COVID-19. 

 
Posso infectar outras pessoas mesmo depois de ser vacinado? 
Talvez. Isso ainda está sendo estudado, então você deve continuar tomando todas as precauções quando 
estiver perto de outras pessoas que não estejam em sua casa. 
 
As vacinas são eficazes contra as “variantes” do COVID-19 do Reino Unido e de outros 
lugares? 
Ainda há informações limitadas sobre como as vacinas Pfizer e Moderna funcionam contra as variantes 
conhecidas. Os cientistas acreditam que elas fornecerão proteção contra a variante do Reino Unido, embora a 
taxa de eficácia possa não ser tão alta e taxas de cobertura mais altas possam ser necessárias. 
 
Quais são os efeitos colaterais da vacina? 
A vacinação é uma injeção assim como a vacina contra a gripe. Os efeitos colaterais mais comuns são dor / 
desconforto no local da injeção, cansaço, dor de cabeça, dores musculares, febre. Há mais informações em 
nosso site. 
 
Quando posso ser vacinado? 

O Estado de Nova Iorque está determinando quando os indivíduos podem ser vacinados com base em 
uma variedade de fatores. Isso inclui sua idade, seu trabalho ou profissão e se você tem ou não tem 
condições médicas subjacentes. As diretrizes estão sujeitas a alterações sem aviso e o Departamento de 
Saúde está fazendo todo o possível para garantir que as informações cheguem à população. 
 

Quanto custará para ser vacinado contra COVID-19? 
Não há custo ou co-pagamento para ser vacinado. No entanto, se você tiver seguro saúde ou Medicare Parte B, 
leve seu cartão à clínica. 
 
O que devo levar para o local da vacinação? 

Se você for elegível para ser vacinado com base na sua idade, deverá trazer um documento de identidade 
que mostre sua data de nascimento e que você resida no Estado de Nova Iorque. Se você é elegível para 
ser vacinado com base em seu trabalho ou emprego, precisa trazer documentação que mostre onde você 
trabalha e qual é o seu trabalho. Existem detalhes completos no nosso site. 
 

Quando recebo a segunda dose da vacina? 
A segunda dose é 28 dias após a primeira dose da vacina Moderna, e 21 dias da vacina Pfizer. Você marcará sua 
consulta para a segunda dose antes de deixar a clínica de vacinação. A segunda dose deve ser administrada no 
mesmo local onde recebeu a primeira dose. As segundas doses são contadas e distribuídas separadamente da 
distribuição semanal do NYS para os condados. 

 
Para perguntas adicionais 
ligue 2-1-1 (877-211-8667) 

 

Ou envie um email para COVID19vaccines@tompkins-co.org                                        
www.tompkinscountyny.gov/health 
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