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Já fui infetado com a COVID-19. Preciso de tomar a vacina? 

Sim. A imunidade que resulta duma infeção talvez não dure muito. É 

possível contrair a COVID-19 de novo. É melhor tomar as duas doses 

da vacina para ter uma melhor proteção. 

 

Qual das vacinas é melhor? 

Todas as vacinas contra a COVID-19, aprovadas pela Health Canada, 

evitam que se adoeça gravemente com a COVID-19. 

 

As vacinas de mRNA são intercambiáveis? 

As duas vacinas de mRNA (Moderna e Pfizer) usam tecnologias 

semelhantes, e podem ser misturadas, com segurança. É importante 

tomar ambas as doses para ter uma proteção melhor e mais 

duradoura. 

 

Se eu tiver uma condição autoimune e/ou outros problemas 

de saúde, será seguro tomar a vacina? 

Sim. Milhões de doses da vacina contra a COVID-19 já foram 

dispensadas a pessoas com diversas condições de saúde, tais como 

problemas cardíacos, asma, diabetes, artrite, cancros e transplantes. A 

vacinação protege contra adoecer gravemente com a COVID-19. Fale 

com o seu provedor de cuidados de saúde, se tiver questões. 

 

A vacina é segura para pessoas alérgicas? 

A vacina contra a COVID-19 não contém ovos, gelatinas, conservantes 

e antibióticos. Um provedor de cuidados de saúde reverá os 

ingredientes da vacina consigo para assegurar que é segura para si. 

Após a toma da vacina, você ficará sob observação durante, pelo 

menos, 15 minutos. Qualquer reação será tratada imediatamente. 

 

 

ljunkin
Typewritten Text
Portuguese



 

Vacinas contra a COVID-19 
Perguntas Frequentes 

Atualização de 5 de Agosto de 2021 

 

A vacina terá efeitos adversos? 

Algumas pessoas podem apresentar efeitos adversos ligeiros, como 

dor de cabeça, febre, calafrios e dor no local da injeção. Os efeitos 

adversos são mais comuns após a segunda dose. Essas reações 

podem durar de 1 a 3 dias. Você pode tomar medicações em venda 

livre, após tomar a vacina, para aliviar os sintomas. 

 

Quem usa drogas ou álcool pode tomar a vacina com 

segurança? 

Sim, se você usa drogas ou álcool, pode tomar a vacina com 

segurança. 

 

Após tomar ambas as doses, posso retomar minhas atividades 

“normais"? 

As pessoas são consideradas totalmente vacinadas 2 semanas após a 

toma da segunda dose da vacina contra a COVID-19. Até que um 

número maior de pessoas esteja totalmente vacinado, continue a 

manter uma distância de pelo menos 2 metros dos outros, use a 

máscara em espaços públicos interiores e exteriores, se não puder 

manter o distanciamento; e lave as mãos. 

 

Quais são os benefícios de ficar vacinado? 

À medida que mais pessoas ficam vacinadas, os casos de COVID-19 

decrescerão e algumas das medidas da saúde pública poderão ser 

afrouxadas, permitindo a reabertura do comércio. Isso significa que 

poderemos retomar as atividades de que gostamos, tais como: 

o Visitar familiares e amigos vulneráveis, sem preocupação 

o Viajar 

o Ir a mostras de arte, desportos e espetáculos 
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Estarmos vacinados também reduzirá a demanda do nosso sistema de 

cuidados de saúde, possibilitando as cirurgias e demais tratamentos 

que estavam suspensos. 

 

Para mais informações, visite toronto.ca/COVID19 ou ligue para a Saúde Pública de 

Toronto ao 416-338-7600. 

http://www.toronto.ca/COVID19



