
        

EVENTOS DE VACINAÇÃO ESCOLAR EM RHODE ISLAND 

Perguntas frequentes (FAQs) 

Quem é elegível para ser vacinado nos eventos de vacinação escolar de Rhode Island? 

Encorajamos todos os alunos com 12 anos ou mais a inscreverem-se de forma a serem vacinados nesses 

eventos. Os membros da comunidade, incluindo funcionários e familiares (com 12 anos ou mais), são 

encorajados a inscreverem-se caso ainda não tenham sido vacinados. 

Verifique com a sua escola/município para saber como os alunos e outros membros das comunidades escolares 

se podem inscrever para se vacinar. 

Por que deveria vacinar o meu filho menor ou adolescente? 

A vacinação é fundamental para proteger adolescentes (e pessoas de todas as idades) dentro e fora da escola. 

Os adolescentes representam uma proporção cada vez maior de casos de COVID-19 em Rhode Island e 

nacionalmente, particularmente com esta nova variante Delta em circulação. As vacinas para a COVID-19 

autorizadas para uso nos Estados Unidos oferecem proteção contra a maioria das variantes da COVID-19, 

incluindo a variante Delta.  

Uma pequena percentagem dos adolescentes infetados com a COVID-19 pode desenvolver uma condição 

inflamatória grave, MIS-C, nas duas a seis semanas após a infeção pela COVID-19. 

Que vacina está disponível para estudantes com 12 ou mais anos?  

A vacina Pfizer-BioNTech (Pfizer) COVID-19 está disponível para jovens de 12 anos ou mais. As vacinas da 

Johnson & Johnson (Janssen) e da Moderna são autorizadas apenas para maiores de 18 anos neste momento. A 

vacina da Pfizer oferece um alto nível de proteção contra a COVID-19. Os dados sugerem que as vacinas contra a 

COVID-19 autorizadas para uso nos Estados Unidos oferecem proteção contra a maioria das variantes da COVID-

19, incluindo a variante Delta. 

Para obter mais informações sobre como as pessoas adoecem com o vírus que causa a COVID-19, 

consulte Como a COVID-19 se espalha. 

Como é que os estudantes e comunidades escolares se irão registar para eventos de vacinação? 

Cada município está a colaborar com os líderes escolares para organizar os eventos da melhor forma possível 

para servir a comunidade local. Quando tiverem os planos prontos, eles irão informá-lo. 

É necessário que os pais/responsáveis pelos alunos do ensino secundário assinem algum formulário 

antes de serem vacinados? 

https://covid.ri.gov/covid-19-prevention/covid-19-variants
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children/mis-c.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children/mis-c.html
https://covid.ri.gov/covid-19-prevention/covid-19-variants
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
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Não é necessária qualquer documentação de consentimento prévio. Adolescentes de 12 a 15 anos precisam de 

ter um pai ou responsável presente na consulta de vacinação. Aqueles com 16 anos ou mais podem consentir à 

vacinação e participar na sua consulta de vacinação sozinhos.  

Esta orientação vem do diploma legislativo estadual RIGL 23-4.6-1 "(a) Qualquer pessoa com dezasseis (16) ou 

mais anos ou casada pode consentir a cuidados de rotina, emergência, médicos ou cirúrgicos. Um pai menor 

pode consentir ao tratamento do seu filho". 

Os estudantes e as comunidades escolares vão precisar de mostrar identificação ou ter seguro de 

saúde? 

Não. Não precisa de identificação para ser vacinado. A vacinação não tem qualquer custo associado. Não é 

necessário qualquer seguro para ser vacinado. 

Como irão os estudantes e as comunidades escolares receber a sua segunda dose da vacina?  

Os estudantes e outros que forem vacinados nesses eventos serão solicitados a agendar a sua segunda dose 

durante o período de observação de 15 minutos após a primeira dose ser administrada. Será possível obter as 

primeiras e segundas doses nestas clínicas. Os organizadores do evento de vacinação poderão informá-lo 

exatamente quando e onde será a segunda dose. 

Como podem ser vacinados os alunos e as comunidades escolares se perderem os eventos escolares? 

Os alunos podem perguntar aos administradores da escola se há mais clínicas a serem realizadas em todo o 

distrito.  

Pedimos aos alunos, famílias e funcionários que não esperem se perderem um evento escolar. Muitas consultas 

estão disponíveis agora em locais por todo o estado. Inscreva-se numa consulta de vacinação em 

C19vacineRI.org. 

O que preciso de trazer para a minha consulta de vacinação? 

Por favor, use uma máscara e roupas folgadas que permitam acesso fácil ao seu braço. Siga as diretrizes de 

distanciamento social na sua consulta. 

Haverá oportunidade para inserir informações de seguro de saúde?  

Se tem um cartão de seguro de saúde, por favor, traga-o. Se não tiver um cartão de seguro de saúde, poderá na 

mesma ser vacinado. Adicionar informações de seguro de saúde ao seu boletim de vacinação é opcional. 

Como posso verificar o meu boletim de vacinação? 

Quando for vacinado, irá receber um cartão de vacinação que informa que vacina COVID-19 recebeu e a data e 

localização da sua vacinação. Guarde este cartão; este cartão é o melhor boletim de vacinação que tem. 
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A documentação de vacinação do estudante COVID-19 será automaticamente enviada para o sistema de 

informações de saúde infantil do Departamento de Saúde de Rhode Island, KIDSNET. 

Os habitantes de Rhode Island podem agora obter uma cópia do seu boletim de vacinação contra a COVID-19 

através do portal portal.ri.gov/VaccineRecord. A partir deste site, pode pesquisar e imprimir a prova da sua 

vacinação conta a COVID-19. Se precisar de uma segunda dose da vacina, este boletim irá dizer-lhe quando é 

que se torna elegível para a segunda dose. Por favor, note que apenas as pessoas que obtiveram a sua vacinação 

contra a COVID-19 em Rhode Island poderão procurar o seu boletim de vacinação online.  

Vacina Pfizer COVID-19 

A vacina da Pfizer contra a COVID-19 é segura? 

A segurança é a prioridade máxima. A vacina Pfizer COVID-19 foi testada em ensaios clínicos extensos com 

pessoas de diferentes idades, raças, etnias e pessoas com diferentes condições de saúde para garantir que é 

segura.  

Nenhuma etapa que envolva segurança foi ignorada - as vacinas contra a COVID-19 são sujeitas aos mesmos 

padrões de segurança que outras vacinas de forma a garantir que sejam seguras. De forma a garantir a 

segurança de todas as vacinas nos Estados Unidos, existe um rigoroso processo de desenvolvimento e aprovação 

de vacinas. Quando uma vacina se torna disponível para uso, existem sistemas adicionais para continuar a 

garantir que é segura. 

A vacina Pfizer COVID-19 oferece proteção contra a nova variante Delta? 

Os dados sugerem que as vacinas contra a COVID-19 autorizadas para uso nos Estados Unidos oferecem 

proteção contra a maioria das variantes da COVID-19, incluindo a variante Delta. Para uma proteção mais eficaz, 

é necessário completar o processo de vacinação, ou seja, quando já passaram duas semanas desde que tomou a 

segunda dose de uma série de duas doses, como acontece no caso da vacina da Pfizer. 

A vacina Pfizer COVID-19 vai pôr-me doente? 

Não. As vacinas não causam a doença COVID-19. No entanto, as vacinas podem causar uma resposta por parte 

do seu sistema imunológico. Este é um sinal de que a vacina, e o sistema imunológico do seu corpo, está a 

funcionar.   

Esperamos que as pessoas tenham sintomas após a vacinação com qualquer uma das vacinas atualmente 

disponíveis. As pessoas podem sentir alguma rigidez nos braços, dores, febre e fadiga. Estes sintomas podem ser 

mais percetíveis do que aqueles que ocorrem no caso da vacina contra a gripe. Isso é completamente normal e 

desaparece em poucos dias. Algumas pessoas podem não apresentar sintomas. 

Pode encontrar mais informações sobre a vacina Pfizer COVID-19 em fda.gov/media/144414/download. 

https://health.ri.gov/programs/detail.php?pgm_id=19
https://portal.ri.gov/VaccineRecord/s/
https://covid.ri.gov/covid-19-prevention/covid-19-variants
https://www.fda.gov/media/144414/download

