
As vacinas contra a COVID-19 – Mitos vs. Fatos
A vacinação contra a COVID-19 é segura e altamente eficaz para a prevenção dessa doença. Veja a 
seguir os mitos e fatos comuns sobre essas vacinas.

A vacinação pode ajudar a protegê-lo durante esta pandemia. Acesse unicaremass.com/coronavirus  
para saber mais.

Mito Fato

As vacinas contra a COVID-19 foram 
desenvolvidas muito rapidamente. Elas não 
são seguras.

As vacinas contra a COVID-19 autorizadas pela Food and Drug Administration (FDA) 
para uso público têm se mostrado seguras e eficazes. Elas passaram pelos mesmos 
testes laboratoriais rigorosos e grandes ensaios clínicos como qualquer outra vacina. 
Especialistas independentes avaliaram cuidadosamente todos os dados para 
garantir que as vacinas atendam às normas de segurança necessárias. Para obter 
detalhes sobre os testes das vacinas e segurança, acesse cdc.gov/vaccines.   

As vacinas podem me infectar com o vírus 
que causa a COVID-19.

As vacinas não podem deixá-lo doente com COVID-19 porque elas não contêm o 
vírus. Depois de tomar a vacina, você pode ter sintomas, como febre. Isso é normal. 
Significa que seu corpo está respondendo à vacina produzindo anticorpos, mas 
não significa que você tenha COVID-19.

Ficarei completamente imune à COVID-19 
depois de ser vacinado.

Nenhuma vacina é 100% eficaz contra qualquer vírus, mas as vacinas contra a 
COVID-19 se aproximam. Elas têm cerca de 95% de eficácia na prevenção de uma 
infecção pelo vírus da COVID-19.

Não preciso usar máscara nem fazer 
distanciamento social depois de ser 
vacinado.

As vacinas não proporcionam 100% de imunidade. Você ainda precisará usar 
máscara, lavar as mãos com frequência e observar o distanciamento físico. Mesmo 
que as vacinas o protejam do vírus, você ainda pode transmiti-lo a outras pessoas 
que não foram vacinadas. Siga as diretrizes dos Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) e das autoridades de saúde locais.

Não preciso ser vacinado porque não  
corro risco.

O CDC recomenda que o maior número possível de adultos elegíveis seja vacinado, 
independentemente do risco de infecção. Todos precisam de proteção contra a 
COVID-19, mesmo adultos jovens e saudáveis. Se você já teve COVID-19, não há 
garantia de que não será infectado novamente. Se você estiver grávida, tiver alergias 
graves ou estiver com dúvidas sobre tomar a vacina, consulte seu médico.

Posso pagar para ser colocado em uma 
lista de prioridade para ser vacinado.

Você não pode pagar para ser colocado em uma lista de prioridade para a 
vacinação. A ordem de distribuição é baseada no risco de infecção.

As vacinas contêm substâncias 
questionáveis.

As vacinas contra a COVID-19 autorizadas pela FDA não contêm tecido fetal, 
implantes, microchips, dispositivos de rastreamento nem qualquer substância que 
possa alterar seu DNA. As vacinas contêm mRNA, que desencadeia a produção de 
anticorpos e depois se decompõe. Acesse cdc.gov/vaccines para saber mais.

Fontes: 
Site dos Centers for Disease Control and Prevention: cdc.gov.
Site da Organização Mundial da Saúde: who.int/health-topics/coronavirus.
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