
 
 

 
 
 
 

BILH Requisitos de reforço para 
COVID-19: Perguntas frequentes 
Como a BILH define "totalmente vacinado" ou "em dia" com a vacinação contra a COVID-19?  
Neste momento, "totalmente vacinado" é definido como um membro da equipe que recebeu a 
primeira dose de vacinação contra a COVID-19 mais a dose de reforço apropriada, uma vez 
que seja elegível. Especificamente, os membros da equipe devem receber uma terceira dose 
da vacina mRNA (Moderna ou Pfizer) assim que completarem cinco meses após o 
recebimento da segunda dose. A equipe que recebeu a vacina Janssen/Johnson & Johnson 
(J&J) precisará de uma dose de reforço após dois meses da primeira dose. Este é o termo que 
o CDC usa para  "estar em dia" com as vacinas contra a COVID-19. Você pode aprender mais 
sobre as doses de reforço no website do Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 
 
Quando preciso receber minha dose de reforço para estar em dia com a vacinação? 
A partir de 1º de março de 2022, uma dose de reforço da vacina será exigida como uma 
condição para o emprego de funcionários que receberam uma dose de vacinas Pfizer ou 
Moderna há cinco meses ou mais, ou receberam uma dose da vacina Janssen/Johnson & 
Johnson (J&J) há dois meses ou mais. 

 
E se eu ainda não for elegível para receber uma dose de reforço? 
Com base no período no qual você recebeu sua primeira dose, você pode não ser elegível 
para uma dose de reforço até após o prazo de 1º de março. Você terá um mês a partir da data 
de elegibilidade para estar em dia com suas vacinas contra a COVID-19. 

 
Por que a BILH está alterando sua definição de totalmente vacinado para COVID-19? 
O Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recomenda fortemente as doses de 
reforço da vacina contra a COVID-19 para pessoas com idade superior a 12 anos. Nós, da BILH, 
juntamente com outros hospitais e sistemas de saúde de Massachusetts, não apenas apoiamos 
essa orientação, mas acreditamos que é a melhor maneira de garantir que estejamos bem 
preparados para a chegadas da próxima variante ou do aumento esperado dos casos. 

 
Existem dados consideráveis que mostram que a eficácia da vacina diminui com o tempo e que 
as doses de reforço oferecem uma maior proteção contra a contaminação, como também 
previnem doenças graves, hospitalização e a morte. É menos provável que você seja infectado 
pela COVID-19 se estiver em dia com sua vacinação e, portanto, menos propenso a espalhar o 
vírus para outras pessoas se não for previamente infectado. 

 
Não sabemos quais serão as características da próxima variante, portanto, devemos nos 
preparar agora para mantermos nosso compromisso com o atendimento seguro ao paciente. 
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Vou precisar de outra dose de reforço no outono? Este será um requisito anual? 
A BILH continuará monitorando as orientações clínicas relacionadas a todas as vacinações e 
ajustará sua política para prestar melhor apoio à equipe e à segurança do paciente. Manter-se 
em dia com todas as suas vacinas, inclusive contra a COVID-19, irá garantir a melhor proteção 
para você, nossos pacientes e nossa comunidade. 

 
Fui recentemente contaminado com COVID-19. Em quanto tempo posso tomar minha dose de 
reforço? 
Você pode receber sua dose de reforço assim que for liberado do isolamento ou retornar ao trabalho. 
Entre em contato com o Employee Health se quiser um atestado médico temporário para dar tempo 
de atender ao requisito da dose de reforço. 

 
Onde posso obter as vacinas contra a COVID-19? 
A BILH Employee Health continuará a oferecer as vacinas contra a COVID-19 no local. Há 
também uma  lista crescente de clínicas comunitárias que oferecem a vacina contra a 
COVID-19, gratuitamente, em todo o estado de Massachusetts. 

 
E se eu tiver uma dispensa aprovada para o recebimento da vacina contra a COVID-19? 
No momento da introdução das políticas de vacinação obrigatória em 2021, a BILH passou por 
um processo abrangente e interativo para qualquer funcionário que buscasse uma dispensa da 
vacinação contra a COVID-19. Todas as decisões de dispensa tomadas durante este processo 
permanecerão em vigor conforme apropriado para cada caso individual; não é necessário que 
você se candidate novamente para uma dispensa. 

 
E se eu quiser solicitar uma dispensa pela primeira vez? 
Visite a intranet do seu hospital/centro de negócios para preencher um formulário médico ou religioso 
de dispensa. 

 
Serei pago se estiver desempregado devido ao sintomas pós-vacina? 
A vacina contra a COVID-19 pode causar efeitos colaterais. A maioria dos efeitos colaterais são 
leves e de curto prazo, e nem todas as pessoas os sentem. Os membros da equipe que 
tiverem sintomas moderados a graves que interfiram em suas atividades diárias devem 
permanecer fora do trabalho até que os sintomas desapareçam. Os funcionários que 
atenderem a este critério serão pagos se faltarem a um turno programado durante as primeiras 
48 horas após a vacinação. 
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E se eu tiver imunidade de um contágio anterior por COVID-19? 
O CDC recomenda fortemente que todas as pessoas elegíveis recebam a primeira dose da vacina 
contra a COVID-19 e as doses de reforço, mesmo aquelas que já se contaminaram anteriormente 
pela COVID-19. O teste de anticorpos não é recomendado para a tomada de decisões sobre o 
recebimento das vacinas. As informações sobre a proteção oferecida pelo contágio por SARS-CoV-
2 (imunidade natural) ou infecção combinada com vacinação (imunidade híbrida) ainda estão em 
evolução, especialmente por ainda surgirem novas variantes. A vacinação continua sendo a 
estratégia mais segura para prevenir futuras infecções por SARS-CoV-2, hospitalizações, 
complicações a longo prazo e morte. 

A BILH continua seguindo as orientações do CDC e Massachusetts DPH sobre as 
considerações clínicas para o uso de vacinas contra a COVID-19. Como funcionário, você ainda 
precisa ser vacinado, mesmo que tenha se recuperado da COVID-19. As pessoas que foram 
tratadas para a COVID-19 com anticorpos monoclonais ou plasma convalescente precisarão 
esperar um pouco após a recuperação antes de serem vacinadas; no entanto, a maioria das 
pessoas pode ser vacinada com segurança contra a COVID-19 após a recuperação da doença 
e após atender aos critérios para a saída do isolamento. As orientações sobre o momento da 
vacinação após a infecção natural estão sendo monitoradas de perto, e as políticas da BILH 
serão atualizadas à medida que a situação mudar e informações adicionais estiverem 
disponíveis. 

Posso fazer um teste de anticorpos para determinar se preciso de uma dose de reforço 
para a COVID-19? Os testes de anticorpos para a COVID-19 procuram a presença de 
anticorpos produzidos em resposta a uma infecção ou vacinação anterior. Eles são um 
indicador dos esforços do corpo para combater o vírus SARS-CoV-2. Nenhum dos testes de 
anticorpos de SARS-CoV-2 atualmente autorizados  foram reconhecidos para avaliar a 
imunidade ou proteção específica contra a infecção por SARS-CoV-2. 

O teste de anticorpos não é atualmente recomendado para avaliar: 
 

• Imunidade a COVID-19 após a vacinação 
• A necessidade de vacinação 
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