
Depois de receber sua vacina 

Se 48 horas após a vacinação você experimentar: Ação a ser tomada: Impacto no seu trabalho:  

Febre (temperatura igual ou superior a 38°C). • Ligue para a Employee Health.

• Permaneça fora de serviço até a liberação 

da Employee Health.

• Se a febre persistir por mais de 48 horas, 

você deve ser testado para COVID-19.

Afastamento do trabalho; Licença 

remunerada por até 48 horas.

Sintomas moderados a severos de fadiga, dores musculares, ou 

dores de cabeça que interfiram nas suas atividades diárias. Sob 

circunstâncias normais, você não se sentiria bem o suficiente para 

trabalhar. 

• Ligue para a Employee Health.

• Permaneça fora de serviço até a liberação 

da Employee Health.

• Se os sintomas persistirem por mais de 48 

horas, você deve ser testado para COVID-19.

Afastamento do trabalho; Licença 

remunerada por até 48 horas.

Sintomas leves de fadiga, dores musculares, ou dores de cabeça 

que não interfiram nas suas atividades diárias. Sob circunstâncias 

normais, você se sentiria bem o suficiente para trabalhar. 

Nenhuma. Sem restrições.

Dor nos braços, irritação, vermelhidão, ou inflamação ao redor do 

local de injeção. 

Nenhuma. Sem restrições.

Outros sintomas 
**Esses sintomas não são esperados como consequência da vacina**

Surgimento ou piora de tosse, falta de ar, diarreia, ou dor de garganta 

e/ou perda de paladar ou olfato. 

• Ligue para a Employee Health.

• Permaneça fora de serviço até a liberação 

da Employee Health.

• Você precisará ser testado para uma 

possível infecção por coronavírus.

Afastamento do trabalho; Licença 

remunerada enquanto o teste 

estiver pendente (até 48 horas).

Parabéns por dar um passo tão importante no combate à COVID-19 se vacinando. Aqui estão algumas medidas importantes a serem tomadas nos próximos 

dias e semanas. 

Atenção aos efeitos colaterais 

Qualquer um que receba a vacina contra a COVID-19 pode desenvolver uma variedade de efeitos colaterais, muitos dos quais são esperados e geralmente 

indicam que seu corpo está reagindo apropriadamente à vacina, desencadeando uma resposta imune para lhe proteger no futuro. Tenha em mente que 

esses efeitos colaterais talvez sejam mais pronunciados após a segunda dose da vacina. Caso você sinta quaisquer efeitos colaterais, a tabela abaixo oferece 

orientação sobre o que você deve fazer e como a sua experiência pode impactar seu trabalho. 

O que fazer se você teve uma reação severa 

Se você experimentou uma reação severa à vacina contra a COVID-19, como: anafilaxia, dificuldade para respirar, baixa pressão sanguínea ou necessidade de 

administração de epinefrina (EpiPen), você não deve receber a segunda dose da sua vacina contra a COVID-19 nem de outro tipo de vacina de mRNA contra 

a COVID-19 (Pfizer BioNTech ou Moderna). Caso você tenha perguntas ou preocupações quanto a tomar sua segunda dose de vacina, por favor contacte a 

Employee Health ou o seu principal plano de saúde.  
 

Continue a cumprir as medidas de segurança 
Assim como outras vacinas, a vacina contra a COVID-19 é extremamente eficaz. Contudo, serão necessários alguns meses para que pessoas suficientes estejam 

vacinadas antes que possamos começar a amenizar as medidas básicas de segurança. Portanto, todos nós devemos continuar a usar os equipamentos de 

proteção individual (EPI) adequados, usar máscara, mantermo-nos a pelo menos 1.8 metros de distância dos outros sempre que possível, e lavarmos as mãos 

com frequência. Seguir esses passos simples ajuda significativamente a reduzir a propagação da COVID-19 e outras doenças virais.  
 

Considere se inscrever na v-safe 

A v-safe é uma ferramenta para smartphones, de uso voluntário, oferecida pelo Centers for Disease Control and Prevention (CDC).  Através de mensagens de 

texto e pesquisas na web, a v-safe permite que você relate todos os efeitos colaterais que sentir e receba verificações personalizadas de saúde. Para saber mais, 

acesse vsafe.cdc.gov. Por favor, tenha em mente que essa ferramenta não é um substituto para a notificação de quaisquer sintomas que você desenvolver após  

a vacinação para a Employee Health. 
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https://vsafe.cdc.gov/

