FATOS DA VACINA

Reforço COVID-19
Perguntas Frequentes

Você tem alguma pergunta sobre as doses de reforço contra a COVID-19?
Veja as respostas abaixo e acesse mass.gov/CovidVaccine

Por que precisa tomar uma
dose de reforço contra a
COVID?

Quais doses de reforço
estão disponíveis?

O que preciso levar para
tomar a dose de reforço?

Já chegou a minha hora de
tomar a dose de reforço?

Qual reforço devo
escolher?

A vacina contra a COVID-19 é altamente eficaz, mas, assim como muitas
outras vacinas, é necessária uma dose de reforço para garantir o máximo
de proteção. O reforço da vacina proporciona maior proteção contra o
vírus e suas variantes. Tomar a dose de reforço aumenta a capacidade do
seu corpo de combater o vírus.

Estão disponíveis no momento doses de reforço da Pfizer, Moderna e
Johnson & Johnson. Todas são seguras, gratuitas e eficazes.

Não é necessário levar identidade, carteira do plano de saúde ou carteira
de vacinação para tomar a dose de reforço contra a COVID. Contudo, ter em
mãos a carteira do plano de saúde e a de vacinação pode ajudar a agilizar a
sua vacinação.

As doses de reforço proporcionam o máximo de proteção possível contra a
COVID-19 e todos que estejam elegíveis devem tomar. Você é elegível para
receber um reforço da vacina se tiver 18 anos ou mais e já se passaram 6
meses desde sua segunda dose da vacina da Moderna se tiver 16 anos ou
mais e se passaram 6 meses desde sua segunda dose da vacina da Pfizer
ou 2 meses desde sua dose única da vacina da Johnson & Johnson.

Todas as doses de reforço têm eficácia segundo orientação do CDC e FDA
e podem ser misturadas. Se você tiver dúvidas sobre a dose de reforço,
converse com seu profissional de saúde.

Saiba mais em:

mass.gov/CovidVaccine
Portuguese IM333

