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As vacinas serão eventualmente oferecidas a todos os adultos que vivem no Canadá. Este 
panfleto, verificado por médicos, é o primeiro de uma série projetada para fornecer informações 
médicas precisas e verificadas sobre essas vacinas, para que você possa fazer uma escolha informada. 

Principais mensagens: 

 A vacina da COVID-19 ajudará a protegê-lo de pegar o vírus COVID-19. Duas doses serão  
necessárias. 

 As vacinas da COVID-19 têm sido extensivamente estudadas em diversas populações e são 
consideradas seguras e altamente eficazes. 
 

Por que tomar a vacina da Covid-19? 

 Por muitos anos, pessoas ao redor do mundo têm usado vacinas para nos proteger de doenças 
infecciosas mortais, como sarampo, tétano e póliomelite. 

 A vacina da COVID-19 é a forma mais eficaz de nos protegermos contra o vírus COVID-19,  e de 
todos nós retornarmos à vida normal. 

 A vacina é uma parte importante para impedir a propagação do vírus às nossas famílias e 
comunidades, além de usar máscaras, lavar as mãos e ficar a pelo menos 2 metros de distância 
das pessoas.  
 

Como funciona a vacina? 

 Vacinas não curam, elas ajudam a previnir que, em primeiro lugar, que você fique doente. 

 A vacina ensina ao seu corpo como é o vírus COVID-19, para que ele possa combatê-lo se você 
entrar em contato com ele. 

 A vacina da COVID-19 fornece instruções (mRNA) para o seu corpo para que ele faça pontas de 
proteínas, assim como aquelas vista em cima do coronavírus. Estas proteínas não te deixam 
doente. O sistema imunológico do seu corpo, em seguida, fará anticorpos para combater a 
infecção se o vírus real entrar em seu corpo no futuro. 
 

Quão eficazes são as vacinas? 

 Duas vacinas estão sendo oferecidas no Canadá até o momento, uma pela Pfizer/Biontech e 
outra pela Moderna. 

 Ambas são consideradas muito eficazes na prevenção da doença COVID-19 após duas doses. 
Foram encontrados em grandes estudos científicos eficácia de 95%. 

 



Quais são os efeitos colaterais dessas vacinas? 

As vacinas da COVID-19 são consideradas muito seguras. Em geral, os efeitos colaterias 
observados durante os estudos científicos são semelhantes ao que você pode sentir quando toma 
outras vacinas. Eles mencionaram sintomas como dor nos ombors/braços no local da injeção, dores no 
corpo e nos músculos, calafrios, sensação de cansaço e febre. Estes são efeitos secundários comuns das 
vacinas e não representam um risco á saúde. Se qualquer um destes sintômas aparecer, ele 
normalmente irá desaparecer em cerca de um ou dois dias. Estes sintomas podem ocorrer após ambas 
as doses da vacina. Assim como acontece com todas as vacinas, há uma hipótese muito pequena de um 
efeito colateral mais grave acontecer, assim como uma reação alérgica. É por isso que você será 
solicitado a permanecer no local da vacinação (clínica ou consultório médico) de 15 à 30 minutos após 
tomar a vacina, para que a equipe médica possa cuidar de você se houver alguma reação.  

Você não irá se contaminar tomando a vacina da COVID-19. 

 

Onde posso aprender mais? 

A Health Canada também reviu cuidadosamente as comprovações médicas disponíveis e não 
foram identificados problemas de segurança importantes. Um resumo da Health Canada sobre as 
vacinas Pfizer Biontech e Moderna em inglês e francês estão aqui: 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-indu stry/drugs-
vaccines-treatments/vaccines/pfizer-biontech.html 

 https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-indu stry/drugs-
vaccines-treatments/vaccines/moderna.html 

 

 

As informações nesse panfleto foram validadas pelos Médicos Canadenses, Dr. Meb Rashid, 
Professor Assistente da Universidade de Toronto. Dra. Vanessa Redditt, Professora da Universidade de 
Toronto e o Dr. Isaac I. Bogoch, Professor Associado da Univarsidade de Toronto.   

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-indu%20stry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/pfizer-biontech.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-indu%20stry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/pfizer-biontech.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-indu%20stry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/moderna.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-indu%20stry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/moderna.html

