Acelerando avanços no tratamento precoce da psicose, resultados da
recuperação e descoberta científica por meio de uma associação entre o
aprendizado e o tratamento precoce da psicose em âmbito nacional.

Como Faço para Decidir
Se Devo Receber
A Vacina Contra
a COVID-19?
Como Mudará a Sua Vida Se Você Se Vacinar
• A vacina é grátis. Nenhuma informação pessoal será coletada além daquela necessária para o seu cuidado quando
você receber a vacina.
• Uma vez totalmente vacinado, ou seja, 2 semanas após receber a dose final da vacina, você pode se reunir com
outros amigos vacinados sem a necessidade de usar máscaras ou manter distanciamento social. Você também
pode se reunir em ambientes fechados, sem usar máscara, com outras pessoas não vacinadas que não corram
alto risco de infecção pela COVID-19. Por outro lado, pessoas que não estejam completamente vacinadas
precisam continuar usando máscaras e mantendo distanciamento social de qualquer pessoa que não mora com
elas.
• É provável que nas próximas semanas e meses aumente a flexibilização das regras para as pessoas que estiverem
totalmente vacinadas. Pode haver um "passaporte de vacinação" que permitirá às pessoas vacinadas participarem
de atividades sociais mais facilmente do que as pessoas que não são vacinadas. Por exemplo, ir ao trabalho, à
escola, a restaurantes ou locais de entretenimento sem restrições.

Algumas Perguntas e Respostas
Pergunta

O processo de revisão da vacina foi bom? Parece que foi
realizado muito rapidamente e que as informações
fornecidas não foram suficientes.

Resposta
Os testes da vacina seguiram todas as normas padrão. A segurança foi
uma das principais prioridades durante o seu desenvolvimento. Elas
foram testadas em estudos clínicos com um número muito grande de
participantes, nos quais ficou demonstrado que elas protegem as
pessoas de ficarem muito doentes ou morrerem por causa da COVID-19.
Especialistas em todo o mundo concordaram que as vacinas estão
prontas e são seguras.
Atualmente, elas são aprovadas pelo governo sob uma “autorização para uso emergencial”. O uso emergencial não
significa que tomar a vacina seja um risco. Pelo contrário, permite que as pessoas recebam a vacina rapidamente,
reduzindo o número de mortes e o sofrimento causado pela COVID-19. O uso emergencial é a parte da lei que torna
possível a aprovação de tratamentos destinados a combater emergências de saúde pública. Durante a emergência
sanitária da COVID-19, o governo aprovou uma série de produtos médicos sob autorização para uso emergencial,
incluindo vacinas e equipamentos de proteção individual usados por profissionais da saúde.
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Perguntas e Respostas Comuns
P
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Posso esperar para ver o que acontece com as demais pessoas antes de decidir tomar a vacina?
As vacinas evitam a infecção pelo vírus da COVID-19 em cerca de 95% das pessoas, que de outra
maneira seriam infectadas. Elas evitam a hospitalização e a morte em TODAS as pessoas que
receberam a vacina! Se um número suficiente de pessoas se vacinasse, todos estaríamos mais
seguros. O vírus desaparece quase completamente quando a maioria das pessoas estão protegidas
pela vacina.
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As vacinas contra a COVID-19 contêm algum ingrediente nocivo para as pessoas?
Não, as vacinas contêm somente ingredientes necessários para ajudar o seu organismo a combater o
vírus.
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Quais informações pessoais o governo ou a companhia de seguro coletará?
Somente informações necessárias para administrar a vacina.
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A vacina mudará o meu DNA?
Não, não mudará nem afetará o seu DNA. Ela fornece instruções para que o seu próprio organismo
produza uma reação que combata o vírus.
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E se eu tiver uma reação adversa? Soube que deixa as pessoas muito mal.
Reações alérgicas às vacinas são muito raras e têm ocorrido principalmente em pessoas com história
de reações alérgicas graves. Em cada 100 pessoas, 35 a 40 apresentam reações como dor de cabeça,
cansaço ou febre, que podem durar de algumas horas a um ou dois dias. Isso é normal e demonstra
que o seu organismo está pronto para combater o vírus.
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Soube que o vírus não para de mudar. E se a vacina não funcionar por causa dessas mudanças?
As vacinas nos protegem contra a COVID-19. Conseguir fazer com que um número suficiente de
pessoas se vacinem rapidamente pode limitar o perigo de que o vírus continue mudando.
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A vacina afetará os meus sintomas ou mudará o efeito dos medicamentos que estou tomando?
Ela é segura para pessoas com problemas mentais e não muda os efeitos de medicamentos
psiquiátricos.
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Afinal, sou jovem, qual a gravidade da COVID-19 para mim?
Embora os jovens reajam melhor à COVID-19, eles ainda podem apresentar problemas a longo prazo
e infectar outros ao seu redor, inclusive quando não ficam muito doentes.
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Quantas doses da vacina preciso tomar e quanto demora para que comece a funcionar?
Existem várias vacinas contra a COVID-19 aprovadas para uso. Muitas delas precisam ser
administradas em 2 doses, com um intervalo de 3 ou 4 semanas entre uma dose e outra. Algumas só
precisam de uma dose. Você será considerado “totalmente vacinado” 2 semanas depois de ter
recebido a última (ou única) dose. Ainda não sabemos se a vacina funciona por mais de um ano.
Para Obter Mais Informações:
Consulte: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/vaccines/facts-covid-vaccines-english-508.pdf para saber
mais sobre vacinas
Consulte: https://apple.news/Am0c7671jSk2qXh9ENSYjlg para saber como acessar uma vacina em cada estado nos EUA

