
Por que devo tomar as doses 
da vacina e o seu reforço 
contra a COVID-19? 
As doses de reforço são recomendadas para indivíduos 
com 12 anos ou mais. Eles são necessários para garantir 
que você tenha a maior proteção contra a COVID-19 e 
suas variantes.

Sobre o que saber
vacinas contra a COVID-19?
• Se você recebeu a Pfizer ou Moderna na 
primeira fase, você poderá receber uma dose 
de reforço contra a COVID-19 pelo menos 
cinco meses após concluir a primeira fase. 
Se você recebeu a Johnson & Johnson na 
primeira fase, você poderá receber uma dose 
de reforço contra a COVID-19 pelo menos 
dois meses após a sua primeira vacinação 
contra a COVID-19.

• Pessoas com sistema imunológico 
moderadamente a gravemente comprometido
devem receber uma dose adicional de uma 
vacina de mRNA (Pfizer ou Moderna) 28 dias 
após a segunda dose da Pfizer ou da 
Moderna ou 28 dias após a primeira dose 
de Johnson & Johnson. Esta dose adicional 
faz parte da sua primeira fase.                                                 

• A vacina é gratuita. Você não precisa de 
plano de saúde. Você não precisa dar 
informações sobre a sua situação 
imigratória.

• Com base no que sabemos sobre as vacinas
contra a COVID-19 e de forma semelhante 
ao que sabemos de outras vacinas 
recomendadas, as pessoas que estão em dia
com as suas vacinas estão bem protegidas 
de doenças graves ou outros problemas de 
saúde. Manter-se em dia com suas vacinas 
significa receber sua dose de reforço.

Muitas pessoas diferentes 
receberam a vacina contra a 
COVID-19 com os mesmos 
ótimos resultados, incluindo  
negros, indígenas, e outras 
pessoas de cor; pessoas com 
problemas de saúde; pessoas 
com deficiências; e grávidas.

c19vaccineri.org | covid.ri.gov

As pessoas que estão com as vacinas em 
dia estão altamente protegidas contra a 
COVID-19, inclusive contra as variantes.

As vacinas contra a 
COVID-19 são eficazes 
para protegê-lo de 
adoecer.
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Tudo bem se você ainda tiver perguntas. Converse com um profissional da saúde de confiança. 
Visite C19vaccineRI.org para aprender mais. Email RIDOH.COVID19Questions@health.ri.gov. 
Adultos com 55 anos ou mais e indivíduos com alguma limitação podem ligar para o Point no 
número 401-462-4444 ou 211. O Point pode responder às suas perguntas sobre a COVID-19 
e conectá-las aos serviços.

Por que a vacina contra a 
COVID-19 é importante para 
pessoas com limitações físicas 
ou de desenvolvimento?
Pessoas com deficiência que recebem apoio 
podem ter maior probabilidade de entrar em 
contato com muitas pessoas, aumentando o 
risco de estar com alguém que tenha a 
COVID-19. Algumas pessoas com deficiência 
têm dificuldade em combater doenças como 
a COVID-19 e correm o risco de ficar muito 
doentes.

       O motivo pelo qual eu decidi tomar a vacina foi para 
proteger a saúde da minha filha já que a saúde 
dela pode ficar comprometida.
- Elizabeth Santana de Woonsocket

“  
”

Vacinas e reforços estão disponíveis 
em todo Rhode Island.

Por que devo tomar as doses 
da vacina e o seu reforço 
contra a  COVID-19?

Contate-nos para ajuda com:
• Agendar tomar a vacina, o reforço contra 
 a COVID-19 ou agendar um teste
• Ter acesso a programas de vacinação   
 domiciliar
• Encontrar locais de testes e vacinas
• Responder perguntas sobre a vacina
• Transporte
• Idioma e acesso a serviços
• Outros serviços e apoios

Ligue:  401-462-4444 ou 211
Visite: unitedwayri.org/get-help/point 
Visite: C19vaccineri.org

Nós podemos ajudar
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