
Tome a dose 
de reforço 
da vacina contra  
a COVID-19 

 

O que é a dose de reforço da vacina 
contra a COVID-19? 
É uma dose adicional da vacina que reforça o 
sistema imunológico e fornece proteção adicional 
contra a COVID-19. 

 
Onde posso tomar a dose de reforço? 

A Community Vaccination Line ajuda os 
residentes do estado do Maine a 

encontrarem um posto de vacinação contra 
a COVID-19. 

 
Ligue: 1-888-445-4111 

De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30. 
 

Para serviços de tradução, ligue para o 
número indicado e informe o idioma 

desejado. 

Há transporte disponível? 

SIM, caso necessite de transporte, ligue, envie 
uma mensagem de texto ou um e-mail para 
MANA: 
207-387-0749 | car@mana-maine.org OU ligue 

para 1-855-608-5172 (ModivCare) 

Posso tomar a dose de reforço da vacina 
contra a COVID-19 e a vacina contra a gripe 
ao mesmo tempo? 
 

SIM, as vacinas contra a gripe e contra a COVID-
19 podem ser administradas na mesma ocasião. 

Quando posso tomar a dose de 
reforço? 

Para aqueles que foram vacinados contra a COVID-
19 com uma vacina da Pfizer- BioNTech ou da 
Moderna, os seguintes grupos podem receber a 
dose de reforço após 6 meses ou mais da série 
inicial: 
• 65 anos de idade ou mais 
• 18 anos de idade ou mais e que recebem cuidados 

de saúde contínuos 
• 18 anos de idade ou mais e que apresentam 

problemas de saúde 
• 18 anos de idade ou mais e que 
trabalham ou moram em ambientes de 
alto risco 

 
A dose de reforço é recomendada a todos que 
possuem 18 anos de idade ou mais e que tomaram a 
vacina contra a COVID-19 da J&J/Janssen  há pelo 
menos 2 meses. 

 
É possível tomar doses de diferentes 

fabricantes? 

SIM. Algumas pessoas preferem tomar a vacina do 
mesmo fabricante e outras preferem tomar a dose de 
reforço de um fabricante diferente. Atualmente, as 
recomendações do CDC permitem que a dose de 
reforço seja de um fabricante diferente da dose inicial. 

 
A dose de reforço é gratuita? Preciso 

possuir plano de saúde? 
SIM, a dose de reforço da vacina contra a 
COVID-19 é gratuita. NÃO, não é necessário ter 
plano de saúde. 
Você NÃO será questionado quanto ao seu status de 
imigração. 
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