Vacina contra COVID-19 em
Massachusetts para pessoas com 65
anos ou mais
A partir de 18 de fevereiro de 2021, pessoas com 65 anos ou mais se
qualificam para tomar a vacina contra COVID-19 em Massachusetts. A
vacina contra COVID-19 é segura e gratuita.
Onde posso tomar a vacina?
A vacinação para pessoas com 65 anos ou mais começará no dia 18 de fevereiro de 2021 e
continuará até o final do inverno, na primavera e no verão. A marcação de consultas para
vacinação para essas pessoas estará disponível a partir de 18 de fevereiro de 2021.
As atuais vacinas contra COVID-19 requerem a aplicação de duas doses. Você não estará
completamente vacinado até que receba as duas doses, que devem ser administradas no
mesmo posto de vacinação.

Elegibilidade
Pessoas com 65 anos ou mais se qualificam para tomar a vacina a partir do dia 18 de fevereiro
de 2021. Note que, devido à alta demanda e aos suprimentos limitados, poderá levar
várias semanas para você conseguir marcar uma hora em um posto de vacinação perto
de você. À medida que Massachusetts receber outros suprimentos de vacinas, outras
consultas serão disponibilizadas.

Como marco uma consulta para me vacinar?
Para marcar uma consulta para se vacinar online, acesse vaxfinder.mass.gov. As pessoas podem
digitar seu código postal ou o nome de sua cidade para encontrar um horário disponível para a
vacinação. Embora haja uma demanda extremamente alta por consultas para vacinação e o
suprimento de vacinas seja limitado, novas consultas serão continuamente adicionadas ao site
regularmente e os postos de vacinação em massa têm maior disponibilidade de horários para
vacinação. No momento, os postos de vacinação em massa anunciam os horários de consultas
semanalmente na quinta-feira, e alguns postos menores, como a CVS, os anunciam mais
regularmente. Se você não conseguir marcar uma hora, continue verificando a disponibilidade
de consultas no site.
Como marcar uma consulta para se vacinar:
1. Acesse vaxfinder.mass.gov
2. Digite seu código postal ou o nome de sua cidade para identificar um local
3. Tenha às mãos suas informações importantes, como seu cartão de seguro de saúde.
4. Preencha o formulário de autocertificação usando o processo de marcação de consultas
para vacinação
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Locais para tomar a vacina
Há vários postos de vacinação onde as pessoas com 65 anos ou mais podem tomar a vacina.
Como o suprimento de vacinas é limitado, talvez você tenha de esperar várias semanas para
marcar uma hora para tomar a vacina. Acesse a página com a lista dos postos de vacinação no
estado para ver a lista de postos atualmente abertos, incluindo:
1. Postos de vacinação em massa, como o Gillette Stadium, Fenway Park, Eastfield Mall
em Springfield, DoubleTree Hilton Hotel em Danvers, Reggie Lewis Center em Roxbury
e outros. São esses postos que atualmente têm maior disponibilidade de consultas para
a aplicação da vacina;
2. Clínicas de vacinação regionais operadas por um conselho de saúde local;
3. Mais de 100 farmácias locais e pontos de varejo que estão administrando a vacina; ou
4. A residência onde mora. Se você mora em residência para seniores de baixa renda,
accessível, pública ou privada, pode ser que esteja sendo planejada uma clínica para
aplicação da vacina no local. Verifique com a gerência da residência.
Observe que esta lista será atualizada frequentemente, à medida que novos postos entrem em
funcionamento. Todos os postos de vacinação em massa são acessíveis para
cadeirantes e não exigem que os consumidores usem escadas. Muitos dos postos têm
uma área para desembarque das pessoas que podem se beneficiar de caminhadas mais curtas
e as pessoas não ficarão esperando na fila do lado de fora. Alguns postos também podem
fornecer assistência de mobilidade. Serviços de interpretação de idiomas estão disponíveis
em todos os locais de vacinação em massa e em muitos outros postos de vacinação. Revise
os detalhes específicos do posto de vacinação para determinar se é um posto adequado para
suas necessidades de acessibilidade.

Ajuda para marcar uma hora
As pessoas que não conseguem usar ou têm dificuldade para acessar a internet a fim de
marcar uma hora para se vacinar online podem usar a Massachusetts Vaccine Scheduling
Resource Line (Linha de recursos para a marcação de consultas para vacinação de
Massachusetts):
Ligue para 2-1-1 (877-211-6277) e siga as instruções para obter ajuda para marcar uma
consulta
Horário de funcionamento:
Segunda a quinta de 8h30 às 20 horas
Sexta a domingo de 8h30 às 17 horas
A Linha de recursos para a marcação de consultas para vacinação de Massachusetts está
disponível em inglês e espanhol, e dispõe de intérpretes disponíveis para assistir os residentes
em aproximadamente 100 idiomas. As pessoas poderão falar com um representante ao vivo
pelo telefone, que os ajudará a marcar uma consulta no sistema online do estado. Esses
representantes têm o mesmo acesso às consultas disponibilizado no site público, eles
não têm nenhum acesso adicional para disponibilizar outras consultas às pessoas que
ligam. Se não houver nenhuma hora disponível, as pessoas que ligarem terão a opção de
serem colocadas em um lista para ligarem de volta dos postos de vacinação em massa. A
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pessoa receberá uma chamada de retorno quando um horário de consulta estiver disponível
em um posto de vacinação em massa,e as chamadas serão feitas pela ordem da lista.
Alguns recursos adicionais que podem ajudar você incluem as seguintes organizações locais,
sem se limitar a elas:
•
•

Local Council on Aging (Conselho Local para Idosos) ou Centro para Seniores
Regional Aging Services Access Points (Pontos de Acesso dos Serviços Regionais para Idosos)
(ASAP)

No caso de pessoas que não podem sair de casa para ir a uma consulta médica e que
precisam de usar uma ambulância ou precisam da ajuda de duas pessoas, o estado tem o
compromisso de garantir que todas essas pessoas que se qualificam para tomar a vacina
tenham acesso à vacina. Informações adicionais sobre as opções de vacinação para essas
pessoas serão divulgadas em breve. Observe que algumas pessoas podem tomar a vacina se
morarem em uma residência para seniores acessível e elegível, onde esteja planejada uma
clínica de vacinação no local.

Critério de elegibilidade
Ao marcar a sua consulta, ou na hora da consulta, será pedido que você revise os critérios de
elegibilidade e confirme que se qualifica para tomar a vacina. Essa confirmação poderá ser
feita por telefone, verbalmente ou por escrito no posto de vacinação, ou online, se estiver
usando uma ferramenta de marcação de consultas online. Você também pode seguir as instruções
online e preencher o Formulário de Qualificação para a Vacina contra COVID-19 de
Massachusetts disponível no site mass.gov.
Você pode tomar a vacina mesmo se não tiver seguro saúde, número de Seguro Social
(SSN) ou um documento de identidade com foto. No entanto, se você tiver alguma
dessas informações ou documentação, traga-as à sua vacinação.
Nunca será pedido um número de cartão de crédito nem nenhuma outra forma de
pagamento pela vacina.

A importância e segurança da vacina contra COVID-19
As vacinas contra COVID-19 são seguras. As vacinas contra COVID-19 disponíveis são
aprovadas e recomendadas pelo FDA e pelo Advisory Committee on Immunization Practices
(Comitê Consultivo sobre Práticas de Imunização) do CDC de acordo com processos padrão
de testes e aprovação. As vacinas passam por testes rigorosos e grandes estudos clínicos com
participantes diversos antes de serem aprovadas para uso geral. A vacina é a melhor proteção
para reduzir o risco de uma doença grave devido à COVID-19. Tomar a vacina também ajuda a
proteger outras pessoas ao seu redor que ainda não puderam tomar a vacina. Para obter mais
informações sobre a segurança das vacinas, acesse mass.gov/covidvaccinesafety
A vacina é comprovadamente extremamente eficaz, mas é importante que todos os residentes
continuem praticando a prevenção até que recebam as duas doses e seus corpos desenvolvam
imunidade. Ficou demonstrado que as vacinas são eficazes para ajudar a pessoa vacinada a
não ficar gravemente doente com a COVID-19, mas ainda não foi comprovado que elas
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reduzem a probabilidade de a pessoa de transmitir a COVID-19 a outras pessoas. Continue a
praticar o distanciamento social, use máscara, evite aglomerações e fique em casa se estiver
se sentindo doente.
Se tiver alguma preocupação sobre tomar a vacina devido a uma condição médica, discuta
suas preocupações com seu médico de cuidados primários. Para obter mais informações sobre
segurança da vacina contra COVID-19, acesse www.mass.gov/COVIDVaccineSafety.

Informações adicionais
As informações sobre a vacina contra COVID-19 serão atualizadas regularmente. Usem
também os recursos a seguir:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Informações sobre a vacina contra COVID-19 em Massachusetts
Atualizações mais recentes sobre a vacina contra COVID-19 em Massachusetts
Elegibilidade e cronograma de distribuição da vacina contra COVID-19
Atuais postos de vacinação contra COVID-19
Programa de vacinação contra COVID-19 de Massachusetts (MCVP)
Informações para funcionários e residentes de instituições de cuidados de longo prazo,
Residências para idosos com assistência (ALRs - Assisted Living Residences) e casas
de enfermagem
Informações para funcionários e residentes de unidades residenciais accessíveis para
seniores
Informações para trabalhadores da saúde em atendimento domiciliar
Perguntas frequentes sobre a vacina contra COVID-19
Segurança da vacina contra COVID-19
Inscreva-se para receber alertas sobre a COVID-19
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