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O Departamento de Saúde Pública de Massachusetts (MA DPH) divulgou o seguinte cronograma estimado para a 
distribuição da vacina. 
Essas datas estão sujeitas a alterações devido ao fornecimento da vacina ou outras circunstâncias imprevistas. 
As vacinações da Fase Um já começaram e devem ser concluídas em Fevereiro. 
As vacinações da Fase Dois estão programadas para começar em Fevereiro e continuar até Abril. 
As vacinações da Fase Três estão programadas para começar em Abril e continuar até Junho e além para alcançar todos que 
desejam ser vacinados. 
Favor, referir-se ao gráfico no bit.ly/35h1fDC do MA DPH para aprender quando você pode esperar ser vacinado. 
O Governador e suas autoridades de saúde estão orientando a distribuição e este calendário de vacinações. 
O Martha’s Vineyard Hospital está trabalhando diligentemente com a comunidade medica da ilha, e o hospital irá fornecer 
informações adicionais quando o estado as tornar disponível. 
Informações adicionais e recursos incluem Mass.gov e o CDC . 
 

Informações Específicas para Martha’s Vineyard 
Qual é o plano de distribuição da ilha? 
Descrevemos esses planos a seguir, com o entendimento de que dependem da orientação do estado e da disponibilidade 
da vacina. Estamos trabalhando também em colaboração com o sistema Mass General Brigham. 
Até o momento, o fluxo de abastecimento está dentro do esperado. 
Até Quarta-feira dia 6 de Janeiro, haviamos vacinado 292 funcionários no hospital, e nosso sistema está funcionando 
perfeitamente. Como vocês sabem, por orientação do estado, os funcionários do hospital estão sendo vacinados agora. 
E no âmbito do programa do governo federal, o CVS administrará a vacina aos nossos residentes e funcionários no 
Windemere. A primeira dose ao Windemere está marcada para 12 de Janeiro e a segunda está programada para 2 de 
Fevereiro. 

Na próxima semana, o hospital estará administrando a vacina para os socorristas/profissionais de saúde da linha de frente 
da ilha. Recebemos esta remessa de vacina e estaremos pronto para começar. Esse grupo incluirá funcionários da polícia, 
bombeiros e EMS. Queremos agradecer antecipadamente aos socorristas por sua cooperação neste processo.  
Vamos realizar uma clínica para administrar a 
vacina para os socorristas dias 15, 16 e 19 de 
Janeiro. 
No que diz respeito ao cronograma para a 
implantação contínua da vacina, incluímos o 
gráfico à direita fornecido pela Secretaria de 
Saúde Pública do estado. 

Esta é a nossa melhor orientação até o 
momento. 

Estamos trabalhando em colaboração com os 
Conselhos de Saúde da Ilha para desenvolver 
um plano de distribuição à medida que 
aprendemos mais sobre a implementação da 
vacina com os líderes do governo. 
Observe que na parte inferior do gráfico está 
escrito: “Prazos estimados” From Mass.gov 
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Sou um provedor de saúde comunitário identificado na fase um. Quando e como posso obter minha vacina?  
Entre em contato com Kathleen Samways ( ksamways@ihimv.org ) do Island Health Care, que está trabalhando para 
compilar uma lista de nomes e números de provedores de saúde comunitários. Nós esperamos receber informações do 
DPH sobre a nossa lote de vacina para este grupo em breve. Aqueles adicionados à lista de provedores de saúde 
comunitários serão notificados quando o lote se tornar disponível, e quando eles podem esperar receber.  
 

Informação geral 
Quando poderei receber a vacina COVID-19? 
O Mass General Brigham está seguindo as orientações das autoridades de saúde pública. A primeira leva de pessoas que 
podem tomar a vacina são os profissionais de saúde da linha de frente. Pacientes em instituições de longa permanência e 
lares de idosos também podem receber a vacina. 
Quando a vacina estará disponível para o público em geral? 
Atualmente, as autoridades de saúde pública de Massachusetts acreditam que o público em geral poderá obter a vacina em 
algum momento entre Abril e Junho de 2021. O acesso será coordenado pelo Departamento de Saúde Pública de 
Massachusetts. 
Se você é de alto risco, tem 65 anos ou mais, ou trabalha em determinados empregos, como educação, trânsito ou obras 
públicas, você poderá receber a vacina mais cedo, entre Fevereiro e Abril. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças 
(CDC) tem mais informações em seu site sobre quem tem alto risco de doença grave e sobre quando a vacina pode 
estar disponível para o público em geral. 
As crianças podem tomar a vacina? 
Atualmente a vacina da Pfizer é aprovada para crianças a partir de 16 anos. A vacina Moderna não é aprovada para 
crianças. É aprovada para adultos com 18 anos ou mais. 
Como sabemos se a vacina funciona? 
A vacina COVID-19 provou ser extremamente eficaz. De acordo com os testes da Fase 3, a vacina Pfizer é 95% eficaz 7 dias 
após a segunda dose. A vacina Moderna é 94% eficaz 14 dias após a segunda dose. Esses resultados foram consistentes em 
gênero, idade, raça e etnia. 
Quanto tempo vai durar a imunidade depois que eu for vacinado? Terei de ser vacinado todos os anos? 
Não sabemos isso ainda. Os testes clínicos continuarão a monitorar os participantes para ver quanto tempo dura a 
proteção. Forneceremos informações atualizadas assim que estiverem disponíveis. Porque nós ainda não sabemos quanto 
tempo vai durar a imunidade, e ainda é importante lavar as mãos, usar uma máscara, e o distanciamento social. 
Podemos parar de usar máscaras e distanciamento social depois de sermos vacinados? 
Não, ainda não. Sabemos que a vacina protege você de adoecer, mas não sabemos se ela o impede de transmitir a outras 
pessoas. Visto que nem todos receberão a vacina imediatamente, devemos ter o cuidado de proteger os outros. Mesmo 
que você tome a vacina, você ainda deve usar máscara, praticar o distanciamento social e lavar as mãos. Os especialistas 
em controle de infecção nos informarão quando for seguro modificar ou interromper essas medidas de segurança. 
Por que precisamos tomar a vacina se estamos usando máscaras e nos distanciamos socialmente? 
Precisamos usar todas as ferramentas disponíveis para impedir a pandemia. Juntas, a vacina COVID-19 e ações cotidianas 
simples, como uso de máscara e distanciamento social, oferecerão a melhor proteção contra COVID-19. E mesmo que as 
vacinas sejam 90% a 95% eficazes, você ainda não sabe o quão eficaz será para você. Cerca de 5% a 10% das pessoas 
imunizadas ainda podem pegar o vírus. Você deve fazer tudo o que puder para reduzir o risco de pegar o vírus e transmiti-lo 
a outras pessoas. 
As pessoas podem obter COVID-19 com uma vacina? 
Não. A vacina não contém o vírus inteiro ou vivo e, portanto, não pode causar COVID-19. 
 

mailto:ksamways@ihimv.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=https://www.mass.gov/covid-19-vaccine-in-massachusetts
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html%23People-at-Higher-Risk-for-Severe-Illness#People-at-Higher-Risk-for-Severe-Illness
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations.html


        

Eu já tive o COVID-19. Devo ser vacinado? 
Sim, quando ela estiver disponível para você, você ainda poderá receber a vacina se ja tiver contraido COVID-19 e tiver se 
recuperado. Se você está ativamente doente com COVID-19 ou tem sintomas que podem ser causados por COVID-19, você 
não deve tomar a vacina. 
Quais são os efeitos colaterais da vacina? 
Algumas pessoas apresentam efeitos colaterais após receberem a vacina. Para as vacinas Pfizer e Moderna, a maioria dos 
efeitos colaterais leves desaparece em um dia ou mais. 

• Os sintomas mais comumente relatados com a vacina Pfizer foram dor no local da vacinação, fadiga, dor de cabeça, 
dor muscular, dor nas articulações e calafrios. 

• Os sintomas mais comumente relatados com a vacina Moderna foram dor no local da injeção, cansaço, dor de 
cabeça, dor muscular, calafrios, dor nas articulações, inchaço dos gânglios linfáticos no mesmo braço da injeção, 
náuseas e vômitos e febre. 

Quantas injeções é a vacina COVID-19? 
Quase todas as vacinas COVID-19 em desenvolvimento requerem duas vacinas, incluindo as duas atualmente em uso - 
Pfizer e Moderna . 
Existe um custo associado à obtenção da vacina COVID-19? 
As doses da vacina serão fornecidas às pessoas sem nenhum custo. No entanto, os provedores de vacinação podem cobrar 
uma taxa administrativa para dar a vacina a um indivíduo. Este custo é coberto pela companhia de seguros pública ou 
privada de um indivíduo ou pelo Fundo de Ajuda ao Provedor da Administração de Recursos e Serviços de Saúde para 
aqueles sem seguro. 
___________________ 

Onde posso encontrar mais informações?  
• Benefícios de obter uma vacina COVID-19 - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-
benefits.html 

• Quando a vacina é limitada, quem é vacinado primeiro? - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/recommendations.html 

• Vacina COVID-19 em Massachusetts - https://www.mass.gov/covid-19-vaccine-in-massachusetts 

• Pessoas com maior risco de doenças graves - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#People-at-
Higher-Risk-for-Severe-Illness 

• Food and Drug Administration Vacina Pfizer- BioNTech COVID-19 - https://www.fda.gov/emergency-preparedness-
and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/pfizer-biontech-covid-19-vaccine 

• Food and Drug Administration Moderna COVID-19 vacina - https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-
response/coronavirus-disease-2019-covid-19/moderna-covid-19-vaccine 

• Site do Mass General Brigham COVID -19 - https://www.massgeneralbrigham.org/covid19 
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