
Vacinação COVID-19

Proteja-se a si e à comunidade
As vacinas para a COVID-19 são 
seguras e efetivas

A Vacinação para a COVID-19 salva vidas

Todas as vacinas para a Covid-19 passaram 
rigorosos testes, nomeadamente :

A vacinação reduz o risco de infeção, principalmente 
infeção grave que pode levar a hospitalização. 

Isto ajudará a evitar que os nossos hospitais e 
instituições de saúde fiquem sobrecarregados.
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Processo de aprovação pela Autoridade 
Regulatória competente 
Autoridade nacional de regulamentação de medicamentos 
que é considerada pela OMS como aplicadora de padrões 
rigorosos de qualidade, segurança e eficácia em seu 
processo de revisão regulatório de medicamentos e 
vacinas para autorização de comercialização. 

Embora a vacinação seja voluntária, 
todos os que são clinicamente elegíveis 

são incentivados a serem vacinados.
Milhões de pessoas foram vacinadas.

Os relatos de efeitos colaterais graves foram muito raros 
e não foram relatadas complicações de longo prazo.

Procure fatos, apoiados por 
pesquisas e dados, publicados 
por provedores e organizações 
de saúde de confiança. 
Evite espalhar informações 
incorretas. 
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As pessoas vacinadas 
provavelmente terão 
menos probabilidade 
de transmitir 
COVID-19.

Esteja atento a esquemas 
que tenham como 

objectivo providenciar 
vacinas para a COVID-19. 

Participe apenas em 
programas de vacinação 

autorizados pelas 
autoridades de saúde 

locais competentes.

Se tiver quaisquer perguntas ou 
dúvidas sobre a vacinação para a 
COVID-19, entre em contato com o 
seu médico ou profissional de 
saúde de confiança para 
esclarecimentos.

Um número suficiente 
de pessoas vacinadas 
pode reduzir a 
propagação.

A comunidade estará 
mais segura, 
especialmente para 
aqueles que não 
podem ser vacinados.

A vacinação 
pode contribuir 
para uma 
reabertura 
segura e gradual 
da economia e 
da sociedade.


