
Preguntas Más Frecuentes
P: Qual a eficácia da vacina na prevenção da COVID-19?
R: Constatou-se que as vacinas atualmente autorizadas para uso 
foram pelo menos 94% eficazes na prevenção da COVID-19 entre os 
participantes de ensaios clínicos.

P: ¿Qué tan graves son los efectos secundarios de la vacuna?
R: Como a maioria das vacinas, a vacina contra a COVID-19 pode 
causar algumas reações, mas a chance de se ter uma reação severa  
é muito menor do que a chance de se contrair a COVID-19.

Todos que recebem a vacina são monitorados por pelo menos 15 
minutos para observar quaisquer efeitos colaterais imediatos, como 
uma reação alérgica, que pode ser tratada rapidamente. 

Depois disso, você pode ter dor no braço onde a injeção foi aplicada 
ou outros sintomas leves, como febre ou dores no corpo, que podem 
durar um ou dois dias. Estes sintomas podem ser tratados com 
Tylenol, se ocorrerem. 

 
 

 
P: Há reações mais severas à vacina?
R: Os testes não revelaram complicações mais graves em 
decorrência da vacinação. Os Centros de Controle e Prevenção  
de Doenças (CDC) e a Food and Drug Administration (FDA) 
continuam a monitorar de perto quaisquer reações relatadas.  
O BILH compartilhará qualquer nova informação sobre a vacina  
à medida que for disponibilizada.

P: Se eu tiver efeitos colaterais que me mantenham fora do 
trabalho, serei pago? 
R: Os funcionários que desenvolverem sintomas moderados a severos 
que interfiram em suas atividades diárias devem informar a Employee 
Health e permanecer afastados até que os sintomas desapareçam 
e eles estejam liberados para retornar. Nessas situações, os 
funcionários serão pagos pelas primeiras 48 horas em que 
estiverem de licença após a vacinação.

P: Por que eu deveria receber a vacina COVID-19? 
R: Enquanto muitas pessoas com COVID-19 têm apenas uma doença 
leve, outras podem contrair uma doença grave ou até mesmo morrer. 
Não há como saber como a COVID-19 o afetará, mesmo que você 
não esteja sob maior risco de complicações graves. Se você contrair 
a COVID-19, você pode espalhar a doença para pacientes, familiares, 
amigos e outras pessoas ao seu redor sem mesmo saber. A vacinação 
contra a COVID-19 ajuda a protegê-lo ao criar uma resposta de 
anticorpos sem ter que passar pela experiência da doença.

P: Eu não quero a vacina agora, mas posso mudar de ideia. Posso 
tomar a vacina depois? 
R: Sim. Mesmo se você adiar o convite original para receber a vacina, 
você pode agendar uma consulta mais tarde, seguindo as instruções 
na segunda página.

P: Como sabemos que as vacinas contra a COVID-19 são seguras  
e eficazes? 
R: As vacinas contra a COVID-19 passam pelo mesmo processo 
de teste que todas as outras vacinas para garantir a segurança 
e eficácia. O processo começa com os testes em laboratório. Em 
seguida, os resultados dos testes em laboratório são analisados por 
cientistas e médicos especialistas que não fazem parte do governo  
ou das empresas que fabricam a vacina.

Se esses especialistas acreditam que uma vacina pode ser segura, 
a FDA revisa os dados e decide se a vacina pode ser testada em 
voluntários humanos, um processo conhecido como ensaios clínicos, 
envolvendo milhares de pessoas. Este processo é cuidadosamente 
projetado para determinar a segurança e a eficácia de vacinas e 
outros medicamentos.

Após a conclusão dos ensaios, a FDA avalia os resultados dos ensaios 
clínicos e, se favorável, emite uma Autorização de Uso Emergencial 
(EUA). Em seguida, outro grupo independente de especialistas 
médicos analisa cuidadosamente todos os dados e aconselha o CDC  
a recomendar ou não a vacina para uso.

Todas as vacinas contra a COVID-19 que estão sendo aplicadas 
nos Estados Unidos e no BILH passaram por todas estas etapas. 
Além disso, um grupo    de especialistas em doenças infecciosas de 
hospitais acadêmicos de Massachusetts revisou os mesmos dados 
que a FDA e recomendou as vacinas para uso.
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Informações para funcionários sobre a vacina contra a COVID-19
 
Vacinas estão agora disponíveis para os funcionários da Beth Israel Lahey Health (BILH) que correm maior risco de exposição à COVID-19 com 
base em seu local de trabalho. As informações a seguir ajudarão a responder a muitas perguntas comuns para que você possa estar confiante  
em sua decisão de receber a vacina.



 
P: Como as vacinas contra a COVID-19 se tornaram disponíveis tão 
rapidamente?  
R: Há muitas razões pelas quais as vacinas COVID-19 se tornaram 
disponíveis mais rapidamente do que o normal.

Primeiro, o governo facilitou para as empresas que fazem vacinas a 
apresentação de documentação e contratos para iniciar o processo 
de desenvolvimento e teste de vacinas.

Além disso, o governo forneceu financiamento a essas empresas 
para que elas pudessem começar a fazer as vacinas antes de serem 
autorizadas para uso. Normalmente, as vacinas não são produzidas 
até que a aprovação final seja recebida.

Uma vez que as vacinas estejam disponíveis, o processo de 
distribuição da vacina para hospitais e consultórios médicos é 
administrado por cada empresa de forma independente. Com as 
vacinas contra a COVID-19, o processo foi padronizado e as vacinas 
foram rapidamente entregues a cada estado.

Juntas, estas melhorias, conhecidas como Operação Warp Speed, 
possibilitaram que um processo que normalmente leva vários anos 
fosse concluído em apenas alguns meses. É importante lembrar que, 
embora algumas etapas tenham sido concluídas mais rapidamente  
do que para outras vacinas, as avaliações de segurança passaram  
por todas as etapas típicas exigidas para autorização.

“A velocidade foi baseada em avanços científicos muito requintados 
e uma enorme quantidade de recursos que foram colocados na 
Operação Warp Speed para que isso acontecesse. Não houve 
comprometimento da segurança, nem houve comprometimento da 
integridade científica.” 
 
Dr. Anthony Fauci  
Diretor do Instituto Nacional de Alergias  
e Doenças Infecciosas

 

Verdadeiro ou falso?
 
É possível pegar COVID-19 através da vacina. 

Falso. Nenhuma das vacinas contém um vírus da COVID-19 vivo, 
então você não pode contrair a COVID-19 pela vacina.

As pessoas que já tiveram COVID-19 não precisam da 
vacina.  
Falso. Mesmo que você já tenha tido COVID-19 antes, você ainda 
deve tomar a vacina porque não sabemos por quanto tempo depois 
de uma infecção você permanece protegido de pegar a COVID-19 
novamente. As pessoas que tiverem uma infecção ativa de COVID-19 
devem esperar até completarem o período de isolamento domiciliar 
e serem liberadas pela Employee Health para voltar ao trabalho.

A vacina contra a COVID-19 é gratuita para os médicos  
e funcionários do BILH.  
Verdade: Não há custo para os médicos e funcionários do BILH.

Posso parar de usar máscara depois de tomar a vacina. 

Falso. A vacina leva tempo para começar a funcionar. Pode levar 
cerca de duas semanas após a injeção final para que a vacina seja 
totalmente eficaz. Além disso, após ter sido vacinado, você ainda 
pode contrair a COVID-19 e ter sintomas leves ou não. Como você 
ainda pode ter o vírus (mesmo que ele não o deixe visivelmente 
doente), é importante usar uma máscara e manter a distância física 
para garantir que você não transmita o vírus a outras pessoas que 
ainda não foram vacinadas. A combinação de ser vacinado e seguir 
as recomendações da CDC para proteger você e outras pessoa será  
a melhor proteção contra o COVID-19.

Ainda tem perguntas? 
• Fale com seu médico 

• Visite nosso site de informações sobre a vacina em  
 covid-19.bilh.org

• Ligue para a nova linha telefônica BILH Employee  
no número 617-278-8897, ou envie um e-mail para 
EmployeeHealth@bilh.org
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Três maneiras fáceis de agendar sua vacinação 
1. Verifique se recebeu um e-mail de COVID-19vaccine_scheduling@bilh.org. Clique no link no e-mail 

para selecionar uma data e hora para sua consulta. 

2. Se você não usa o e-mail, peça a seu gerente que o ajude a agendar uma consulta. 

3. Você também pode ligar para a Employee Health no número 617-278-8897 para pedir ajuda com  
a marcação da sua consulta.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://covid-19.bilh.org/
mailto:EmployeeHealth%40bilh.org?subject=

