
Consulte Ontario.ca/ covidvaccine regularmente para obter 
informações atualizadas sobre a vacina e o plano de distribuição de 
Ontário. 

Ficha informativa sobre a vacina para a COVID-19

A vacina para a COVID-
19: cinco coisas que 
precisa de saber
A implementação da vacinação de Ontário está em curso. Ao ser vacinado protege-se a si, aos 
seus entes queridos, e à sua comunidade. Apresentamos mais informações sobre as vacinas 
para a COVID-19. 

 Não se omitiram passos no desenvolvimento destas vacinas. Embora as vacinas para a 
COVID-19 fossem disponibilizadas rapidamente, elas foram desenvolvidas usando a 
investigação e tecnologia de mRNA usadas pelos cientistas desde 1990. Esta 
investigação está muito desenvolvida e a tecnologia tem sido usada com eficácia, 
estando comprovado que é segura e fiável.  

As vacinas para a COVID-19 não lhe transmitem COVID-19. Ao contrário de outras 
vacinas, as vacinas para a COVID-19 não contêm o vírus. Ao invés, estes tipos de vacinas 
ensinam as nossas células como criar uma proteína que irá desencadear uma resposta 
imunológica e produzir anticorpos.

As vacinas foram revistas e aprovadas pela Health Canada. Para serem usados no 
Canadá, todos os medicamentos, incluindo as vacinas, devem cumprir os requisitos 
regulamentares de segurança, eficácia e qualidade. Normalmente, este processo de 
revisão pode demorar bastante tempo porque vão sendo adicionados novos 
medicamentos e vacinas à lista, e devem aguardar pela sua vez para revisão. Contudo, 
estas vacinas são tão importantes que tiveram prioridade, permitindo que o processo 
fosse muito mais rápido do que é habitual. 

Duas doses conferem maior imunidade. É importante receber ambas as doses da 
vacina para completar a série de vacinas. A proteção oferecida pela primeira dose ajuda 
o seu corpo a criar imunidade e a segunda dose reforça a sua imunidade. Por exemplo,
as vacinas da Pfizer-BioNTech e da Moderna têm uma eficácia de 94-95% após as duas 
doses. 

Quando uma grande percentagem da população ficar imune à COVID-19, a propagação 
do vírus diminuirá ou parará. Ao ser vacinado contra a COVID-19 protege-se a si, aos 
seus entes queridos, e à sua comunidade. 

1 
2 
3 

4 
5 

http://Ontario.ca/covidvaccine
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