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CONHEÇA OS FATOS.
AS VACINAS SÃO SEGURAS PARA CASAIS,
MULHERES GRÁVIDAS E PAIS DE PRIMEIRA VIAGEM

PROTEJA-SE.
PROTEJA
SUA FAMÍLIA.
VACINE-SE.

Vacinar-se é uma maneira de se manter forte e
saudável para continuar a sustentar sua família.
Ao ser vacinado, você também protege seus filhos,
porque diminui a probabilidade de você infectar
seus entes queridos.

AS VACINAS SÃO SEGURAS

ANTES DE TER FILHOS

ENQUANTO VOCÊ ESTÁ
GRÁVIDA

DEPOIS DE DAR À LUZ

QUANDO SEUS FILHOS
FOREM MAIS VELHOS

AS VACINAS SÃO
SEGURAS: a vacina provou ser segura para milhões de pessoas, incluindo pessoas de diferentes

raças, etnias e idades. É muito mais provável que você tenha complicações graves com uma infecção por
COVID-19 do que com uma vacina.

EFICAZ: a vacina protege você de contrair COVID-19. A vacina também evita que você adoeça
gravemente e morra, caso fique doente.
GRÁTIS: as vacinas são gratuitas para todos, independentemente de seu status de imigração ou se

você tem um documento de identidade ou plano de saúde.
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Para mais informações: cdc.gov/coronavirus
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AS VACINAS SÃO SEGURAS
ANTES DE TER FILHOS

As vacinas para COVID-19 são seguras para homens e mulheres que
estão tentando engravidar ou que desejam ter um bebê no futuro.
Não há evidências de que as vacinas tornem homens ou mulheres
incapazes de ter filhos.

ENQUANTO VOCÊ ESTÁ GRÁVIDA

As vacinas COVID-19 são seguras e fortemente recomendadas
para mulheres grávidas. Milhares de grávidas foram vacinadas com
segurança, sem problemas para elas ou seus bebês.
As grávidas têm maior probabilidade de ficar gravemente doentes se
contraírem COVID-19. Elas também têm um risco aumentado de parto
prematuro.
A vacina contra COVID-19 é a melhor maneira de proteger você e sua
família contra complicações decorrentes da COVID-19.

DEPOIS DE DAR À LUZ

As vacinas COVID-19 são seguras e fortemente recomendadas para
mulheres que amamentam.
Quando os cuidadores recebem a vacina para COVID-19, eles também
ajudam a proteger seus recém-nascidos:
• O leite materno pode conter anticorpos que ajudam a proteger seus
bebês contra COVID-19.
• Um cuidador vacinado tem menos probabilidade de infectar seu bebê
que é muito jovem para ser vacinado.

QUANDO SEUS FILHOS FOREM MAIS VELHOS

Crianças e jovens com idade suficiente para serem vacinados estarão mais
seguros quando forem vacinados.
A vacina protege todas as pessoas, incluindo crianças e jovens, de
contrair COVID-19. A vacina também evita que crianças e jovens adoeçam
gravemente, caso adoeçam.
A vacina não impedirá que seu filho tenha seus próprios filhos no futuro. A
vacina para COVID-19 não afeta a puberdade nem a fertilidade futura.

PROTEJA-SE.
PROTEJA SUA FAMÍLIA.
VACINE-SE.
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