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Um reforço é uma dose adicional de vacina que melhora (aumenta) sua proteção. 

As primeiras doses de reforço estão disponíveis para: 
o Qualquer pessoa com mais de 12 anos que tenha recebido uma segunda dose de Pfizer 

há pelo menos 5 meses.  

o Qualquer pessoa com mais de 18 anos que tenha recebido uma segunda dose de 

Moderna pelo menos 5 meses.  

o Qualquer pessoa com mais de 18 anos que tenha recebido a vacina J&J há pelo menos 2 

meses. 

As segundas doses de reforço estão disponíveis para: 
o Qualquer pessoa com mais de 50 anos que recebeu sua primeira dose de reforço há 

pelo menos 4 meses.  
o Qualquer pessoa com mais de 12 anos que seja imunocomprometida e tenha recebido 

a primeira dose de reforço há pelo menos 4 meses. 

 

• As doses de reforço significam que as vacinas não funcionam?  

o Espera-se que algumas vacinas reduzam sua capacidade de proteção ao longo do tempo, 

como a vacina contra o tétano e algumas outras que são projetadas para exigir doses 

regulares, como a vacina contra a gripe.  

o Todos nós precisamos de uma dose de reforço para manter nossa proteção contra a COVID-

19. 

• Não há pessoas suficientes vacinadas? 

o Todos correm o risco de adoecer ou até morrer de COVID-19, mas idosos e pessoas com 

algumas condições de saúde correm maior risco. Uma dose de reforço impede que você 

pegue a COVID-19 e pode ajudar a impedir que você espalhe o vírus para outras pessoas.  

▪ A pessoa para quem você pode transmitir a COVID-19 pode não ser capaz de 

combater o vírus também e acabar gravemente doente ou no hospital. 

o A pandemia não acabou, então o número de pessoas com COVID-19 pode voltar a subir. 

• Já fiquei doente com COVID-19. Ainda preciso da dose de reforço?  

o Sim, você pode pegar COVID-19 mais de uma vez e os especialistas ainda não sabem por 

quanto tempo você está protegido do vírus após se recuperar da COVID-19.  

• Onde posso tomar uma vacina contra COVID-19 ou uma dose de reforço?  

o As dose de reforço estão disponíveis em qualquer lugar onde a vacina contra a COVID-19 é 

oferecida.  
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o Visite www.vaccines.gov ou www.phila.gov/vaccine ligue para (215) 685-5488. 

o Se o deslocamento até uma clínica é difícil, inscreva-se para Programa de vacinação 

domiciliar para você e o seu cuidador: https://bit.ly/homeboundvaccinephl 

• Suas clínicas são acessíveis? E se eu não falar inglês ou precisar de transporte? 

o Todas as clínicas de vacinas do PDPH têm interpretação por telefone, são acessíveis e 

contam com transporte porta a porta gratuito. Visite https://bit.ly/KnowB4Ugo ou ligue 

para (215) 586-3006. 

• Como posso obter um cartão de vacina contra COVID-19 substituto?  

o Solicite uma cópia do seu boletim de vacinas que pode ser usado como cartão de vacinas.  

o Visite https://bit.ly/LostVaxCardPHL ou ligue para (215) 685-5488 e aperte #5 para 

interpretação. 
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