
 INFO COVID-19: VACINAS Proteja você, sua família e sua comunidade! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O QUE É COVID-19? 
COVID-19 é uma doença. Também chamada de coronavírus. A COVID-19 se 
espalha de pessoa para pessoa. A maioria das pessoas que contrai a COVID-19 
fica um pouco doente e melhora em casa. Mas outras pessoas apresentam 
sintomas graves da doença. Algumas pessoas ainda continuam a ter problemas 
de saúde depois de não terem mais COVID-19. 
As pessoas podem acabar no hospital e até morrer de COVID-19. É por isso que é 
muito importante tomar a vacina da COVID-19 (injeção).  

 

O QUE É UMA VACINA? 
Uma vacina é um medicamento que é geralmente aplicado por injeção. As 
vacinas são usadas para combater doenças há muito tempo. A maioria de nós já 
tomou diferentes vacinas. Elas nos impediram de contrair doenças como o 
sarampo e a catapora. E muitos de nós tomamos uma vacina contra a gripe todos 
os anos. 
 

O QUE SÃO AS VACINAS DA COVID-19? 
Existem 3 diferentes vacinas de COVID-19 nos EUA. Elas são fabricadas pelas 
empresas Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson. Todos elas funcionam muito bem e 
são gratuitas. As pessoas que tomam as vacinas são muito menos propensas a 
contrair COVID-19. Se elas contraírem a COVID-19, as vacinas evitam que tenham 
sintomas graves, precisem de cuidados hospitalares ou morram. 

No caso das vacinas Pfizer e Moderna você toma 2 doses. Você deve tomar as 
duas doses para que a vacina funcione. As pessoas também devem tomar uma 
dose de “reforço” da vacina da COVID-19 quando for a vez delas. Uma dose de 
reforço é uma dose extra que mantém seu corpo forte contra a COVID-19. 
Consulte a ficha técnica da Dose de Reforço para obter mais informações.  

 

AS VACINAS DA COVID-19 SÃO SEGURAS? 
Sim! Elas foram testadas em dezenas de milhares de pessoas e tiveram que 
cumprir regras de segurança rígidas. Milhões de pessoas tomaram vacinas da 
COVID-19. 
Depois de tomar a vacina, algumas pessoas ficam com o braço dolorido ou sentem 
que estão com gripe. Isso geralmente dura apenas alguns dias. Efeitos colaterais 
graves são muito improváveis. Os benefícios das vacinas da COVID-19 são muito 
maiores do que os riscos. 

VACINAS DA COVID-19  Elas salvam vidas! 
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POR QUE EU TENHO QUE TOMAR A VACINA DA 
COVID-19? 
É uma maneira segura de proteger a si e aos outros 
da COVID-19. As vacinas da COVID-19 salvam vidas.  

 

QUEM PODE TOMAR UMA VACINA 
EM MARYLAND? 
Qualquer pessoa com 5 anos ou mais pode 
tomar uma vacina da COVID-19.  

 

 
 

ONDE EU POSSO TOMAR UMA 
VACINA EM MARYLAND? 
Você pode tomar as vacinas da COVID-19 em 
farmácias, consultórios médicos, clínicas de 
atendimento de urgência e departamentos de saúde 
locais em toda Maryland. 
Para saber onde você pode tomar as vacinas da 
COVID-19 perto de você, acesse: 
covidvax.maryland.gov. 

 

E SE EU PRECISAR DE AJUDA PARA ENCONTRAR 
UM LOCAL ONDE SÃO APLICADAS DOSES DA 
VACINA DA COVID-19? 
 

Ligue para 855-MD-GoVAX (855-634-6829), ou alguém 
pode ligar por você. O Centro de Apoio GoVAX ajudará 
a descobrir um local disponível. 

 

Este projeto foi apoiado, em parte, pelo subsídio número CFDA 
93.630, da Administração para Vida Comunitária dos EUA 
(ACL), Departamento de Saúde e Serviços Humanos, 
Washington, D.C. 20201. Os subsidiados que realizam projetos 
com patrocínio do governo são incentivados a expressar 
livremente suas descobertas e conclusões. Pontos de vista ou 
opiniões não representam, contudo, necessariamente a 
política oficial da ACL.  

 
 
 
 

PARA OBTER AJUDA E 
MAIS INFORMAÇÕES 

AJUDA PARA CONSEGUIR UMA VACINA: 
Ligue para o centro de apoio 
GoVax ou peça para alguém ligar 
por você: 855-MD-GoVAX (855-634-
6829) 

MAIS INFORMAÇÕES: 
Use o QR code abaixo (aponte a 
câmera do seu celular para o 
código quadrado e siga 
as instruções na sua tela), ou visite 
este site: 
https://covidlink.maryland.gov/ 
content/vaccine/ 

 
 
 
 
 
 

ÚLTIMAS NOVIDADES: 

Siga @GoVAXMaryland no 
Twitter. 

Inscreva-se em newsletters 
eletrônicas usando o QR code 
abaixo (aponte a câmera do 
seu telefone para o código 
quadrado e siga 
as instruções na sua tela), ou visite 
este site: 
https://covidlink.maryland.gov/ 
content/vaccine/ 

https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

O QUE EU FAÇO SE NÃO POSSO SAIR DA MINHA CASA? 
Não se preocupe - você pode tomar suas vacinas da COVID-19 em casa! 
O Centro de Apoio à Vacina da COVID-19 do Departamento de 
Saúde de Maryland está pronto para ajudar. Chama-se GoVax. 

 

COMO POSSO TOMAR UMA VACINA CONTRA A COVID EM CASA? 
Ligue para 855-MD-GoVAX (855-634-6829), ou alguém pode ligar por você. 
O GoVAX obterá informações sobre você. Em seguida, alguém fará o 
acompanhamento e estabelecerá um plano para você poder tomar sua 
vacina da COVID em casa. 

 

QUANDO POSSO LIGAR PARA O CENTRO DE APOIO DA COVID-19? 
O Centro de Apoio GoVAX está aberto todos os dias da semana. Você 
pode ligar a qualquer hora entre 7h e 22h.  

 
 

PARA OBTER AJUDA E MAIS INFORMAÇÕES 

AJUDA E MAIS INFORMAÇÕES: 

Ligue para: 855-MD-GoVAX (855-634-6829) 

Use este QR code 
(aponte a câmera do seu 
telefone para o código 
quadrado e siga as 
instruções na sua tela). 
Ou visite este site: 

https://covidlink.maryland.gov/content/ 
vaccine/ 

THE LATEST NEWS: 

Use este QR code para se 
inscrever em newsletters 
eletrônicas (aponte a 
câmera do seu telefone 
para o código quadrado e 
siga as instruções na sua 
tela), ou visite este site: 

https://covidlink.maryland.gov/content/ vaccine/govax/ 

Siga @GoVAXMaryland no Twitter. 

 
Este projeto foi apoiado, em parte, pelo subsídio número CFDA 93.630, da Administração para Vida Comunitária dos EUA 
(ACL), Departamento de Saúde e Serviços Humanos, Washington, D.C. 20201. Os subsidiados que realizam projetos com 
patrocínio do governo são incentivados a expressar livremente suas descobertas e conclusões. Pontos de vista ou opiniões 
não representam, contudo, necessariamente a política oficial da ACL. 

 

INFO COVID-19: VACINAÇÃO EM CASA Proteja você, sua família e sua comunidade! 

Vacinação para Pessoas que Não Podem Sair de Casa 
 

https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/


 INFO COVID-19: DOSE DE REFORÇO Proteja você, sua família e sua comunidade! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

O QUE É UMA DOSE DE REFORÇO DA VACINA DA COVID-19? 
Uma dose de reforço é uma dose extra que mantém seu corpo 
forte contra a COVID-19. A dose de reforço fornece mais 
medicação que ajuda a protegê-lo. Você recebe uma dose de 
reforço meses depois de tomar suas doses regulares da vacina 
da COVID-19. Continue lendo para obter detalhes. 

 
POR QUE EU TENHO QUE TOMAR UMA DOSE DE REFORÇO? 
Você fica protegido. Há menos chance de você ter sintomas graves 
ou precisar ir ao hospital por causa da COVID-19. 

 
QUEM PODE TOMAR UMA DOSE DE REFORÇO? 
Todos os habitantes de Maryland com 12 anos ou mais podem receber 
uma dose de reforço da vacina de COVID-19. Algumas crianças de 5 a 11 
anos podem receber o reforço. 
O critério de quem pode receber uma dose de reforço pode 
mudar. Use as informações de contato na caixa amarela na 
próxima página para obter as informações mais recentes. 

 

QUANDO EU POSSO TOMAR UMA DOSE DE REFORÇO? 
• Se você tem de 5 a 11 anos de idade e fez um transplante de órgão ou tem 
uma condição que torna difícil para o seu corpo combater a doença: você 
pode tomar uma dose de reforço 28 dias após a segunda dose regular   

• Se você tem 12 anos ou mais e recebeu suas vacinas regulares de COVID-19 
da Pfizer: você pode tomar uma dose de reforço 5 meses após a segunda 
dose.  

• Se você tem 18 anos ou mais e recebeu suas vacinas regulares de COVID-19 
da Pfizer: você pode tomar uma dose de reforço 5 meses após a segunda 
dose. 

• Se você recebeu sua vacina regular de COVID-19 da Johnson & Johnson: 
você pode tomar uma dose de reforço 2 meses depois. 

DOSE DE REFORÇO Mantenha-se forte contra a  
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QUAL DOSE DE REFORÇO EU POSSO TOMAR? 
As três empresas que produzem as vacinas regulares do 
COVID-19 também produzem as doses de reforço. Elas são 
Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson. 

• Crianças e adolescentes de 5 a 17 anos só podem tomar a vacina da Pfizer. 
• Adultos com 18 anos ou mais podem escolher qualquer uma das três doses 
de reforço. 
Você não precisa tomar uma dose de reforço feita pela mesma 
empresa que produziu sua vacina regular de COVID-19, a menos 
que você tenha de 5 a 17 anos. Todos elas funcionam bem. 

 

ONDE EU POSSO TOMAR UMA DOSE DE REFORÇO? 
Para saber onde você pode obter uma dose de reforço da 
vacina da COVID-19 perto de você: 

• Acesse covidvax.maryland.gov. 
• Ligue para o centro de apoio GoVax ou peça para alguém ligar 
por você: 855-MD-GoVAX (855-634-6829). 

 
 
 
 
 

PARA OBTER AJUDA E MAIS INFORMAÇÕES SOBRE DOSES DE REFORÇO 
 

AJUDA E MAIS INFORMAÇÕES: 

Ligue: 855-MD-GoVAX (855-634-6829) 

Use este QR code 
(aponte a câmera do seu 
telefone para o código 
quadrado e siga as 
instruções na sua tela), ou 
visite este site: 

https://covidlink.maryland.gov/content/ 
vaccine/booster-shots/ 

ÚLTIMAS NOVIDADES: 

Use este QR code para se 
inscrever em newsletters 
eletrônicas (aponte a 
câmera do seu telefone 
para o código quadrado e 
siga as instruções na sua 
tela), ou visite este site: 

https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/ 

Siga @GoVAXMaryland no Twitter. 

 

 
Este projeto foi apoiado, em parte, pelo subsídio número CFDA 93.630, da Administração para Vida Comunitária dos EUA 
(ACL), Departamento de Saúde e Serviços Humanos, Washington, D.C. 20201. Os subsidiados que realizam projetos com 
patrocínio do governo são incentivados a expressar livremente suas descobertas e conclusões. Pontos de vista ou opiniões 
não representam, contudo, necessariamente a política oficial da ACL. 

 

https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O QUE É UMA DOSE DE REFORÇO DA VACINA DA COVID-19? 
Uma dose de reforço é uma dose extra que mantém seu corpo forte contra a 
COVID-19.  
A dose de reforço fornece mais medicação que ajuda a protegê-lo. Algumas 
pessoas que já tomaram uma dose de reforço podem receber uma segunda dose 
de reforço. Se você não recebeu sua primeira dose de reforço da COVID-19, 
consulte a ficha técnica sobre Doses de Reforço.  

POR QUE EU TENHO QUE TOMAR UMA SEGUNDA DOSE DE REFORÇO? 
Você fica protegido. Há menos chance de você ter sintomas graves ou precisar ir ao hospital 
por causa da COVID-19. 

 

QUEM PODE TOMAR UMA SEGUNDA DOSE DE REFORÇO? 
Pode tomar uma segunda dose de reforço quem: 

• Tiver 12 anos ou mais e for “imunocomprometido”. Imunocomprometido significa que você já fez 
transplante de órgão ou tem uma condição que torna difícil para o seu corpo combater a doença; 

• Tiver 18 anos ou mais e sua vacina regular de COVID-19 e a primeira dose de reforço tiverem sido da 
Johnson & Johnson, ou 

· tiver 50 anos ou mais. 
O critério de quem pode receber uma dose de reforço pode mudar. Use as informações de contato 
abaixo para obter as informações mais recentes. 

 

QUANDO EU POSSO TOMAR UMA SEGUNDA DOSE DE REFORÇO? 
Quatro meses ou mais após a primeira dose de reforço da vacina de COVID-19 
 

QUAL SEGUNDA DOSE DE REFORÇO EU POSSO TOMAR? 
De 12 a 17 anos, você toma a vacina da Pfizer. Com 18 anos ou mais, você 
pode tomar as vacinas da Pfizer ou Moderna. Você não precisa tomar uma  
segunda dose de reforço da mesma fabricante das suas vacinas regulares de 
COVID-19 ou da sua primeira dose de reforço. Ambas funcionam bem. 
 

ONDE EU POSSO TOMAR UMA SEGUNDA DOSE DE REFORÇO? 
Para saber onde você pode obter uma dose de reforço da vacina da COVID-19 perto de você: 

• Acesse covidvax.maryland.gov. 
• Ligue para o centro de apoio GoVax ou peça para ligarem por você: 855-MD-GoVAX (855-634-6829).  

 

Este projeto foi apoiado, em parte, pelo subsídio número CFDA 93.630, da Administração para Vida Comunitária dos EUA (ACL), 
Departamento de Saúde e Serviços Humanos, Washington, D.C. 20201. Os subsidiados que realizam projetos com patrocínio do governo são 
incentivados a expressar livremente suas descobertas e conclusões. Pontos de vista ou opiniões não representam, contudo, necessariamente 
a política oficial da ACL. 

 INFO COVID-19: SEGUNDA DOSE DE REFORÇO Proteja você, sua família e sua comunidade! 

SEGUNDA DOSE DE REFORÇO  Fique Protegido 
 



SHOTS FOR TOTS (VACINAS PARA CRIANÇAS)  Idades entre 6 meses e 4 anos

INFORMAÇÕES SOBRE A COVID-19: INFORMAÇÕES SOBRE A COVID-19: SHOTS FOR TOTS 

CRIANÇAS PODEM TOMAR AS VACINAS 
DA COVID-19? 
Sim. Crianças de 6 meses a 4 anos podem receber a     
vacina da COVID-19 (injeções). As vacinas são gratuitas.

AS VACINAS DA COVID-19 SÃO SEGURAS 
PARA CRIANÇAS? 
Sim!  Elas foram testadas em milhares de crianças com 
idades entre 6 meses e 4 anos. Os testes mostraram que 
as vacinas são seguras e ajudam a proteger as crianças da 
COVID-19. As crianças que receberam as injeções não tive-
ram efeitos colaterais graves.

DEVO VACINAR MEU FILHO CONTRA A COVID-19? 
Sim, a menos que o médico do seu filho diga que ele não deve tomar a vacina da COVID-19. Crianças 
de todas as idades, incluindo bebês e crianças menores, podem contrair a COVID-19. Elas também 
podem disseminar o vírus para outras pessoas, mesmo que não tenham nenhum sintoma.

As vacinas são uma maneira segura de proteger seu filho, sua família e outras pessoas da CO-
VID-19.  Então, vacine seus filhos o mais depressa possível! 

Proteja você, sua família e sua comunidade!

Este panfleto informativo é sobre crianças entre os 6 me-
ses e os 4 anos de idade.  Para ver outros panfletos infor-
mativos sobre outras idades e mais detalhes sobre a vacina:

 Utilize este QR code (aponte a câmera 
do seu telefone para o quadrado do códi-
go e siga as instruções na tela), ou visite 
este site:  
https://www.md-council.org/covid-19

https://www.md-council.org/covid-19


QUAIS VACINAS AS CRIANÇAS 
PODEM TOMAR?
Crianças de 6 meses a 4 anos podem tomar as va-
cinas Pfizer ou Moderna. Se você escolher a Pfizer, 
você recebe 3 doses. Se você escolher a Moderna, 
você recebe 2 doses. Esperam-se algumas semanas 
entre as doses. O lugar onde você tomar sua primeira 
dose lhe dirá quando voltar.

A dosagem para crianças  
de 6 meses a 4 anos  
é menor do que para crianças 
mais velhas e adultos. Há menos 
medicamentos nestas doses  
porque as crianças são mais no-
vas.

ONDE POSSO CONSEGUIR A VACINA 
EM MARYLAND?
Você pode conseguir as vacinas da COVID-19 em 
farmácias, consultórios médicos, clínicas de atendi-
mento de urgência, clínicas em escolas e departa-
mentos de saúde locais em toda Maryland.

Este projeto foi apoiado, em parte, pela concessão número 
CFDA 93.630, dos EUA. Administration for Community Living, 
Department of Health and Human Services, Washington, D.C. 
20201. Os bolsistas que realizam projetos com patrocínio do 
governo são incentivados a expressar livremente suas descober-
tas e conclusões. Pontos de vista ou opiniões não representam, 
portanto, necessariamente a política oficial da ACL.

PARA OBTER AJUDA E 
MAIS INFORMAÇÕES

AJUDA PARA CONSEGUIR 
UMA VACINA:
Ligue para o centro de suporte 
GoVax ou peça para alguém 
ligar para você: 
855-MD-GoVAX (855-634-6829)

PARA MAIS INFORMAÇÕES  
OU PARA AGENDAR UMA 
CONSULTA PARA SEU FI-
LHO TOMAR AS VACINAS 
DA COVID-19:
Utilize o QR code abaixo  
(aponte a câmera do seu telefo-
ne para o quadrado do código 
e siga as instruções na tela), 
 ou visite este site: 
https://covidlink.maryland.gov/

ÚLTIMAS NOTÍCIAS:

 Siga @GoVAXMaryland 
no Twitter. 

Inscreva-se para newsletters 
utilizando o QR code abaixo  
(aponte a câmera do seu telefone 
para o quadrado do código e siga 
as instruções na tela), 
 ou visite este site: 

https://covi-
dlink.maryland.
gov/content/
vaccine/govax/

INFORMAÇÕES SOBRE A COVID-19: INFORMAÇÕES SOBRE A COVID-19: SHOTS FOR TOTS Proteja você, sua família e sua comunidade!
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CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS PODEM TOMAR AS VACINAS DA COVID-19? 
Sim. Crianças de 5 a 11 anos podem tomar vacinas da 
COVID-19 da fabricante Pfizer. 

 

ESTA É A MESMA VACINA DADA A ADOLESCENTES MAIS 
VELHOS E ADULTOS?  
Sim, mas a dosagem (quantidade do medicamento) é menor. As vacinas da 
COVID-19 para crianças de 5 a 11 anos são muito parecidas com as administradas 
em crianças de 12 anos, adolescentes e adultos. As crianças recebem duas doses 
com três semanas de intervalo. 

 

AS VACINAS DA COVID-19 SÃO SEGURAS PARA CRIANÇAS? 
Sim! Elas foram testadas em milhares de crianças de 5 a 11 anos. Elas tiveram que 
cumprir regras de segurança rígidas. A Food and Drug Administration (FDA) aprovou 
as vacinas de COVID-19 da Pfizer para uso emergencial em crianças de 5 a 11 anos. 
A COVID-19 se espalha fácil e rapidamente em todo o mundo, por isso é 
considerada uma emergência. 

 

DEVO DAR A VACINA DA COVID-19 PARA MEU FILHO? 
Sim, a menos que o médico do seu filho diga que ele não deve tomar a vacina de COVID-19. 
As crianças que não tomaram as vacinas podem ter sintomas graves, precisar de 
cuidados hospitalares e até morrer de COVID-19. Elas também podem espalhar 
facilmente a COVID-19 para outras crianças e adultos, mesmo que você não saiba que 
têm a doença. 

Mais de 6 milhões de crianças nos Estados Unidos contraíram a COVID-19: 
• Dezenas de milhares delas foram hospitalizadas. 
• Quase metade têm problemas contínuos que podem durar 

semanas, meses ou mais. Existem cerca de 100 tipos de problemas 
de saúde em andamento relacionados à COVID-19 em crianças. 

• Mais de 500 crianças morreram de COVID-19. 
 

As vacinas são uma maneira segura de proteger seu filho, sua família e 
outras pessoas da COVID-19. Então, vacine-os o mais rápido possível!

   VACINAS DA COVID-19 PARA CRIANÇAS de 5 a 11 anos 
 



        Proteja você, sua família e sua comunidade!  INFO COVID-19: VACINAS PARA CRIANÇAS  

 

EXISTEM EFEITOS COLATERAIS?  
Crianças de 5 a 11 anos podem ter alguns efeitos colaterais 
das vacinas. É um sinal normal de que seu corpo está 
construindo proteção contra a COVID-19. Algumas crianças 
podem não apresentar nenhum efeito colateral. 
Os efeitos colaterais são geralmente leves e não duram muito.  
Seu filho pode ter alguma dor, vermelhidão e inchaço onde 
recebeu a injeção. Eles também podem se sentir cansados, ter 
dores de cabeça, dores musculares e articulares, febre leve e 
calafrios.  
Houve casos raros em que as vacinas afetaram o músculo 
cardíaco em adolescentes e adultos jovens que vacinaram 
contra a COVID-19. As condições que eles têm são chamadas 
de miocardite e pericardite. Dezenas de milhões de pessoas 
receberam vacinas da COVID-19 nos Estados Unidos e menos 
de 1.000 tiveram esse problema. 
A maioria eram meninos adolescentes e homens jovens. 

Os benefícios das vacinas da COVID-19 são muito maiores do 
que os riscos. 

 

É CERTO TOMAR UMA VACINA CONTRA A COVID-19 
AO MESMO TEMPO QUE OUTRAS VACINAS? 
Sim. Tomar vacinas da COVID-19 ao mesmo tempo que outras 
vacinas é seguro. Isso inclui a vacina contra a gripe. 

 

ONDE EU POSSO TOMAR UMA 
VACINA EM MARYLAND? 
Você pode conseguir as vacinas da 
COVID-19 para crianças de 5 a 11 
anos em farmácias, consultórios 
médicos, clínicas de atendimento de 
urgência, clínicas em escolas e 
departamentos de saúde locais em 
toda Maryland. 

Para saber onde você pode tomar as vacinas da 
COVID-19 perto de você, acesse: 
covidvax.maryland.gov. 

 

A VACINAÇÃO DA COVID-19 É NECESSÁRIA PARA A 
ESCOLA? 
Não. Crianças não precisam tomar a vacina da 
COVID-19 para irem à escola.  

Este projeto foi apoiado, em parte, pelo subsídio número CFDA 93.630, 
da Administração para Vida Comunitária dos EUA (ACL), 
Departamento de Saúde e Serviços Humanos, Washington, D.C. 20201. 
Os subsidiados que realizam projetos com patrocínio do governo são 
incentivados a expressar livremente suas descobertas e conclusões. 
Pontos de vista ou opiniões não representam, contudo, 
necessariamente a política oficial da ACL. 

 
PARA OBTER AJUDA E                
MAIS INFORMAÇÕES 

AJUDA PARA CONSEGUIR UMA VACINA: 
Ligue para o centro de apoio 
GoVax ou peça para alguém ligar 
por você: 855-MD-GoVAX (855-634-
6829) 

PARA MAIS INFORMAÇÕES OU AGENDAR 
UM HORÁRIO PARA VACINAR SEU FILHO 
CONTRA A COVID-19: 
Use o QR code abaixo (aponte a 
câmera do seu celular para o 
código quadrado e siga as 
instruções na sua tela) ou visite este 
site: https://covidlink.maryland.gov/ 

 
 
 
 
 
 
 

ÚLTIMAS NOVIDADES: 
 

  Siga @GoVAXMaryland 
no Twitter. 

Inscreva-se em newsletters eletrônicas 
usando o QR code abaixo (aponte a 
câmera do seu telefone para o 
código quadrado e siga 
as instruções na sua tela), ou visite 
este site: 
https://covidlink.maryland.gov/ 
content/vaccine/govax/ 

https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O QUE SIGNIFICA ALTO RISCO? 
Ser de alto risco significa que você tem uma chance maior do que outras pessoas 
de ter sintomas graves, ir ao hospital e até morrer se contrair a COVID-19. 

 

QUEM TEM RISCO ELEVADO DE CONTRAIR COVID-19? 
Adultos mais velhos são mais propensos a ter sintomas graves da COVID-19. Os que não tomaram 
a vacina da COVID-19 têm maior chance de serem hospitalizados ou morrerem de COVID-19. 

 
Pessoas com essas condições médicas são mais propensas a terem sintomas graves da COVID-19: 

• Câncer 
• Doença renal crônica 
• Doença hepática crônica 
• Doenças pulmonares crônicas 
• Demência ou outras 

condições neurológicas 
• Diabetes 
• Síndrome de Down 

• Problemas de coração 
• Transtornos de Humor 
• Transplante de células-

tronco de órgãos ou 
sangue 

• Excesso de peso ou obesidade 
• Grávidas 
• Doença falciforme 
• Fumantes – fumante atual ou 

no passado 

• Acidente vascular cerebral ou 
doença cerebrovascular 

• Transtorno por uso de 
substâncias (como álcool, 
opióides ou cocaína) 

• Tuberculose 
• Sistema imunológico enfraquecido 

O QUE POSSO FAZER SE NÃO TIVER CERTEZA DE QUE SOU DE ALTO RISCO? 
Pergunte ao seu médico se não tiver certeza se é de alto risco. 

 

O QUE DEVO FAZER SE EU FOR DE ALTO RISCO? 
É muito importante que todos tomem suas vacinas contra a COVID-19. 
É ainda mais importante que você tome suas vacinas caso for de alto 
risco. Isso inclui tomar a dose de reforço.  

Também é muito importante que você entre em contato com seu médico imediatamente se: 
• Você contrair a COVID-19. 
• Você esteve perto de alguém com COVID-19. 
Seu médico pode lhe dizer o que fazer para se manter o mais saudável e seguro possível. 

 

Este projeto foi apoiado, em parte, pelo subsídio número CFDA 93.630, da Administração para Vida Comunitária dos EUA 
(ACL), Departamento de Saúde e Serviços Humanos, Washington, D.C. 20201. Os subsidiados que realizam projetos com 
patrocínio do governo são incentivados a expressar livremente suas descobertas e conclusões. Pontos de vista ou opiniões 
não representam, contudo, necessariamente a política oficial da ACL.  

 

INFO COVID-19: SAÚDE COM ALTO RISCO  Proteja você, sua família e sua comunidade! 

  Condições de saúde de pessoas com ALTO RISCO 
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EXISTE UM TRATAMENTO PARA A COVID-19? 
Existe um tratamento para a COVID-19. É chamado de “tratamento com anticorpos monoclonais”. Esse 
é um nome com palavras médicas que podem ser difíceis de entender. As informações abaixo 
explicam o que significa e para quem é. 

 

O QUE É O TRATAMENTO COM ANTICORPO MONOCLONAL? 
Quando você está doente, seu corpo produz “anticorpos” para combater a 
doença. Anticorpos monoclonais são anticorpos produzidos em laboratório. Eles 
são dados às pessoas através de uma injeção. Os anticorpos produzidos em 
laboratório funcionam exatamente como os anticorpos que seu corpo produz. Eles 
são a ajuda extra que seu corpo precisa para combater a COVID-19. Se você 
testar positivo para a COVID-19, pergunte imediatamente ao seu médico se o 
tratamento com anticorpos monoclonais é para você.  
 

O TRATAMENTO COM ANTICORPO MONOCLONAL É UMA CURA PARA A COVID-19? 
Não, não é uma cura para a COVID-19. Mas é um tratamento importante para pessoas que adoecem com a 
COVID-19. Ele pode evitar que você tenha sintomas graves da COVID-19 e pode ajudar a mantê-lo fora do 
hospital.  
 

RECEBO TRATAMENTO COM ANTICORPO MONOCLONAL EM SUBSTITUIÇÃO À VACINA DA COVID-19? 
Não! Este tratamento não substitui as vacinas da COVID-19. É muito importante tomar suas vacinas 
para se proteger da COVID-19. 

 

O TRATAMENTO MONOCLONAL COM ANTICORPOS FUNCIONA? 
Estudos médicos mostram que menos pessoas têm sintomas graves da COVID-19 por causa do tratamento com 
anticorpos monoclonais. E menos pessoas são atendidas em prontos-socorros ou são internadas em hospitais. 

 

HÁ EFEITOS COLATERAIS COM O TRATAMENTO MONOCLONAL DE ANTICORPOS? 
Discuta isso com seu médico. Os efeitos colaterais mais comuns são náuseas e vômitos. Outros efeitos colaterais 
podem ser: diarreia, tontura, dor de cabeça, coceira, açúcar elevado no sangue, pneumonia e reação 
alérgica. Você também pode ter uma breve dor, sangramento, hematomas, inchaço e infecção no local da 
aplicação da injeção. 
 
COMO POSSO FAZER TRATAMENTO COM ANTICORPO MONOCLONAL? 
O seu médico pode dizer se o tratamento com anticorpos monoclonais é adequado para você e indicá-lo. Fale 
com o seu médico imediatamente se: 
• Você testar positivo para a COVID-19, ou 
• Você descobrir que esteve perto de alguém que+ tem COVID-19. 

Tratamento de anticorpos monoclonais 
 



            Proteja você, sua família e sua comunidade!         INFO COVID-19: TRATAMENTO DE ANTICORPO MONOCLAL  

QUEM PODE FAZER TRATAMENTO COM ANTICORPO MONOCLONAL? 

 
 Se você TESTOU positivo para a COVID-19 — o tratamento 
com anticorpos monoclonais pode ser usado em pessoas com 
12 anos ou mais que: 

• Testarem positivo para a COVID-19. Um teste positivo significa que você 
tem COVID-19. Isso inclui pessoas que tomaram suas vacinas da COVID-19, 

• Tiverem sintomas (sinais) leves a moderados da COVID-19 por 10 dias ou menos, 
• Não precisem ser hospitalizadas para tratamento de COVID-19, E 
• Estejam em um grupo de “alto risco”. Ser de alto risco significa que, se você pegar a 
COVID-19, poderá ter sintomas graves da doença, acabar no hospital ou até morrer. 
Se você não tem certeza se é de alto risco, pergunte ao seu médico. 

      Você é de alto risco se: 

° Você tem 65 anos ou mais. Você não precisa ter outros problemas de saúde. 
° Você tem entre 55 e 64 anos E tem: doença cardiovascular, hipertensão, doença 

pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) ou outra doença respiratória em curso. 
° Você tem de 12 a 17 anos E tem: distúrbios do neurodesenvolvimento, obesidade, 

doença cardíaca, doença falciforme, asma ou outra doença respiratória crônica. 
° Você tem de 12 a 17 anos e depende de tecnologia em função de uma 

condição médica. Alguns exemplos de tecnologia são tubos de alimentação, 
cateteres e traqueostomias. 

° Você tem qualquer idade e tem diabetes, obesidade, doença renal ou outras 
condições graves em andamento. 

° Você está grávida.  
° Seu médico diz que há um alto risco de você ficar doente ou ser 

internado no hospital se não receber tratamento. 
 

 
 

Se você NÃO testou positivo para a COVID-19 — 
Você pode receber tratamento com anticorpos 
monoclonais para prevenir a COVID-19 se: 

• Você esteve perto de alguém nos últimos 4 dias 
que tem COVID-19, 

• Você tem uma condição médica grave, E 
• Pelo menos uma dessas afirmativas é verdadeira: 

° Você não está totalmente vacinado. Isso significa que você 
não recebeu todas as suas vacinas regulares da COVID-19. 

° Você está totalmente vacinado, mas seu médico não acha que 
seu corpo fará um bom trabalho no combate à COVID-19. 

° Você mora com muitas outras pessoas. Exemplos podem ser asilos, 
hospitais psiquiátricos e centros residenciais estaduais (Holly e Potomac Centers). 
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E SE EU NÃO TIVER UM MÉDICO? 
Se você não tem um médico ou gostaria de receber 
tratamento, você pode: 
• Ligar para o FirstCall Medical Center pelo número 443-459-

1095. Aberto de segunda a sexta das 8h às 17h. 
• Ligar para o call center de anticorpos 

monoclonais pelo número 410-649-6122. Aberto 
de segunda a sexta das 8h às 17h. 

• Agendar uma videochamada com um médico aqui: 
www.medstarhealth.org/services/telehealth/evisit,  ou 

• Preencher o formulário neste link do site e alguém entrará 
em contato com você: tinyurl.com/yc367h9t. 
Eles lhe dirão onde ir para o tratamento, se for 
adequado para você. Dezenas de lugares oferecem 
tratamento com anticorpos monoclonais em Maryland. 

 
TENHO QUE PAGAR PELO 
TRATAMENTO  
DE ANTICORPO MONOCLONAL? 
Você não tem que pagar pelo medicamento. 
Mas podem haver taxas para que tenha o 
tratamento. Seu seguro pode pagar essas taxas. 
Verifique com sua seguradora.  

PARA OBTER AJUDA E 
MAIS INFORMAÇÕES 

PARA OBTER AJUDA: 
Ligue para o centro de apoio 
GoVax ou peça para alguém ligar 
por você: 855-MD-GoVAX (855-
634-6829) 

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O 
TRATAMENTO DE ANTICORPO 
MONOCLONAL:  
Use o QR code abaixo (aponte a 
câmera do seu celular para o 
código quadrado e siga 
as instruções na sua tela), ou visite 
este site: 
https://covidlink.maryland.gov/ 
content/faqs/#faqMA 

 
 
 
 
 
 
         ÚLTIMAS NOVIDADES: 

 

Siga @GoVAXMaryland no 
Twitter. 

Inscreva-se em newsletters 
eletrônicas usando o QR code 
abaixo (aponte a câmera do 
seu telefone para o código 
quadrado e siga 
as instruções na sua tela), ou visite 
este site:  
https://covidlink.maryland.gov/ 
content/vaccine/govax/

 
Este projeto foi apoiado, em parte, pelo subsídio número CFDA 
93.630, da Administração para Vida Comunitária dos EUA 
(ACL), Departamento de Saúde e Serviços Humanos, 
Washington, D.C. 20201. Os subsidiados que realizam projetos 
com patrocínio do governo são incentivados a expressar 
livremente suas descobertas e conclusões. Pontos de vista ou 
opiniões não representam, contudo, necessariamente a 
política oficial da ACL. 

 

http://www.medstarhealth.org/services/telehealth/evisit
https://covidlink.maryland.gov/content/faqs/%23faqMA
https://covidlink.maryland.gov/content/faqs/%23faqMA
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
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POR QUE A TESTAGEM PARA A COVID-19 É IMPORTANTE? 
Os testes ajudam a controlar a 
propagação da COVID-19, para que 
possamos voltar às nossas vidas 
normais. Fazer um teste é como você 
descobre se tem COVID-19. 
Você precisa saber se tem COVID-19 para 
poder se cuidar e evitar transmitir para 
outras pessoas. 
 

QUEM DEVE FAZER UM TESTE DE COVID-19? 
Você deve fazer o teste se: 
• Você tiver sintomas de COVID-19. Isso pode acontecer 

mesmo que você já tenha recebido suas vacinas da 
COVID-19. Os sintomas são sinais de que você pode estar 
doente. Alguns sinais da COVID-19 são febre, tosse e 
dificuldade para respirar. Todos os sintomas estão listados 
neste site: https://covidlink.maryland.gov/content/faqs/#faq1  

• Você esteve perto de alguém com COVID-19. Isso significa que 
você esteve a 2 metros ou mais perto da pessoa por 15 
minutos ou mais. 

• Você não tomou suas vacinas da COVID-19 e participou 
de atividades onde estava perto de outras pessoas. 
Exemplos são viajar e estar com grandes grupos de 
pessoas em ambientes fechados. 

Pergunte ao seu médico caso você não saiba se deve fazer o teste. 
 

O QUE É O TESTE DE COVID-19? 
O teste leva muito pouco tempo. Normalmente, 
envolve colocar brevemente um cotonete no 
nariz. Em seguida, o cotonete é enviado para 
um laboratório para fazer o teste de COVID-19. 
A maioria das pessoas diz que isso é um pouco 
desconfortável. 
A maioria das pessoas obtém os resultados dos testes em 1 a 2 
dias. Normalmente, você escolhe como quer receber seus 
resultados. Pode ser uma mensagem de texto, e-mail ou 
telefonema. 

Mantenha você e os outros seguros! 
 

COMO POSSO FAZER O 
TESTE DE COVID-19? 
ENCONTRE UM TESTE PERTO DE VOCÊ 
São mais de 300 lugares para 
fazer um teste de COVID-19 em 
Maryland. Isso significa que há 
lugares perto de você! Para 
encontrar um lugar para 
fazer o teste use este QR code 

 aponte a câmera 
do seu telefone 
para o código 
quadrado e siga as 
instruções na sua 
tela) 

 
https://covidtest.maryland.gov 

 
TESTE DE CLÍNICA MÓVEL 
As organizações podem solicitar 
a uma clínica móvel que vá ao 
local para fazer os testes. 
Para solicitar uma clínica móvel: 
ligue para 855-MD-GoVAX (855-
634-6829) 

 
este QR Code 
(aponte a
do seu telefone 
para o código 
quadrado e siga as 
instruções na 

sua tela) ou visite este site: 
https://governor.maryland.gov/ 
govaxmobile/ 

https://covidlink.maryland.gov/content/faqs/#faq1
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TENHO QUE PAGAR PELO TESTE DE COVID-19? 
Normalmente, você não precisa pagar por um teste de COVID-19. Verifique com o 
local que deseja fazer o teste para saber se há cobrança. Se houver uma 
cobrança, entre em contato com sua companhia de seguro de saúde para saber 
se eles pagarão. Se você tiver o Maryland Medicaid, ele pagará pelo teste. 

 
POSSO FAZER O TESTE DE COVID-19 EM CASA? 
Sim, existem testes de COVID-19 que você pode fazer em casa. Você obtém 
os resultados em 15 minutos. Você pode conseguir esses testes sem receita 
médica em farmácias e algumas lojas. Eles geralmente custam US$ 20 ou mais 
para dois testes. Às vezes, os departamentos de saúde distribuem kits de teste 
gratuitos que você usa em casa. Verifique com o departamento de saúde do 
seu município. 

 
O QUE DEVO FAZER SE EU TESTAR POSITIVO PARA A COVID-19? 
Se o seu teste der positivo, significa que você tem COVID-19. Você deve: 
• Informar o seu médico e manter contato com ele enquanto estiver doente. 
• Ficar em casa e longe de outras pessoas por pelo menos 10 dias. 
• Informar às pessoas com quem você teve contato próximo. Elas podem ter 

contraído a COVID-19 por estarem perto de você. Elas precisam saber para 
poderem tomar atitudes importantes, como fazer o teste e ficar longe de 
outras pessoas. 

 
 
 

PARA OBTER AJUDA E MAIS INFORMAÇÕES 
 

AJUDA E MAIS INFORMAÇÕES: 

Ligue para: 855-MD-GoVAX (855-634-6829) 

Use este QR code 
(aponte a câmera do seu 
telefone para o código 
quadrado e siga as instruções 
na sua tela). 
Ou visite este site: 

https://covidlink.maryland.gov/content/ testing/ 

ÚLTIMAS NOVIDADES: 

Use este QR code para se 
inscrever em newsletters 
eletrônicas (aponte a câmera 
do seu telefone para o código 
quadrado e siga as instruções 
na sua tela), ou visite este site: 

https://covidlink.maryland.gov/content/ 
vaccine/govax/ 

S i g a  @GoVAXMaryland no Twitter. 
 
 

Este projeto foi apoiado, em parte, pelo subsídio número CFDA 93.630, da Administração para Vida Comunitária dos EUA 
(ACL), Departamento de Saúde e Serviços Humanos, Washington, D.C. 20201. Os subsidiados que realizam projetos com 
patrocínio do governo são incentivados a expressar livremente suas descobertas e conclusões. Pontos de vista ou opiniões não 
representam, contudo, necessariamente a política oficial da ACL. 
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