Prezado membro da Comunidade do Tufts Medical Center:
Recentemente, a US Food and Drug Administration (FDA) e o Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) autorizaram e recomendaram vacinas de reforço contra a COVID-19
atualizadas tanto da Moderna quanto da Pfizer. Você pode consultar o site do CDC para obter
mais detalhes.
A partir de segunda-feira, 12 de setembro, o Tufts Medical Center começará a aplicar as novas
vacinas de reforço contra a COVID-19 em nossa clínica listada abaixo:
Clínica de Testagem e Vacinação contra COVID-19 do Tufts Medical Center
276 Tremont Street
Boston, MA
Horário: de segunda a sexta das 8h às 17h.
O acesso é livre, sem a necessidade de marcar horário.
Abaixo deixamos algumas perguntas frequentes sobre as novas vacinas de reforço.

Qual a diferença das doses de reforço atualizadas contra a COVID-19?
As vacinas de reforço atualizadas são “bivalentes”. As vacinas bivalentes oferecem proteção a
dois vírus diferentes, ou duas cepas do mesmo vírus. As doses de reforço atualizadas contêm a
formulação original da vacina com componentes adicionais que agem contra as novas
subvariantes ômicron, BA.4 e BA.5. Estas subvariantes constituem mais de 99% das cepas em
circulação.

Quem pode tomar a vacina de reforço atualizada?
Você está apto(a) a tomar a dose de reforço atualizada caso:
•
•

Tenha concluído uma primeira série de vacinação da vacina contra a COVID-19, E
Tenham se passado pelo menos 2 meses desde a última dose de sua primeira série de
vacinação ou qualquer dose de reforço.

A possibilidade de tomar a vacina de reforço atualizada não depende do número de doses de
reforço que você tenha tomado anteriormente.

As doses de reforço atualizadas são aprovadas para todas as faixas
etárias?
•

A dose de reforço bivalente contra a COVID-19 da Pfizer está aprovada para qualquer
pessoa com 12 anos ou mais.

• A dose de reforço bivalente contra a COVID-19 da Moderna está aprovada para

qualquer pessoa com 18 anos ou mais.

E as crianças entre 5 e 11 anos?
A dose de reforço original da Pfizer é recomendada para crianças entre 5 e 11 anos.

As vacinas de reforço anteriores ainda estão disponíveis?
Com as doses de reforço atualizadas aprovadas da FDA , as vacinas originais contra a COVID-19
não estão mais aprovadas como doses de reforço para pessoas de 12 anos ou mais. A FDA
tomou esta decisão porque a dose de reforço atualizada foi desenvolvida para oferecer uma
maior proteção contra a variante ômicron em circulação. A Clínica de Vacinação do Tufts
Medical Center ainda está fornecendo a dose de reforço original para crianças entre 5 e 11
anos.

E se eu ainda não recebi a primeira série de vacinação contra a COVID19?
Você pode conseguir as vacinas originais para a sua primeira série de vacinação na Clínica de
Vacinação do Tufts Medical Center. Para mais informações sobre a primeira série de vacinação
contra a COVID-19, acesse o site do CDC.

Onde posso conseguir uma dose de reforço atualizada além do Tufts
Medical Center?
Para encontrar um local próximo a você, acesse vaxfinder.mass.gov. Você também pode enviar
uma mensagem de texto com seu código postal para 438829 ou ligar para 1-800-232-0233.
Para maiores informações sobre as vacinas da COVID-19, visite nosso site aqui.
Você também pode encontrar respostas para outras perguntas aqui.
Obrigado por ser um paciente tão importante para o Tufts Medical Center.
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