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VACINAÇÃO



PORQUE EU DEVO ME VACINAR?
 

A vacinação é importante porque

diminui o risco da pessoa pegar a
doença e ficar grave.

 



POR QUE MESMO TOMANDO A

VACINA EU PRECISO CONTINUAR

COM OS CUIDADOS DE PREVENÇÃO?

A vacina da Covid-19 faz com que a

pessoa não fique grave se pegar Covid,

mas ainda assim ela pode transmitir a

doença para os seus parentes. 

Por isso, tem que continuar tomando

cuidado, usando máscara quando for

no Polo Base ou em outra aldeia,

ficando longe de outras pessoas e
lavando sempre as mãos.

 



POR QUE MESMO TOMANDO

A VACINA, NÃO É

RECOMENDADO SAIR DA TIW?

Na cidade, nas vilas e assentamentos o

vírus está circulando muito,  já que a

maioria dos não-indígenas não foi

vacinada. Vamos lembrar que mesmo

vacinada a pessoa ainda pode pegar a

doença e passar para os parentes!
 



MULHERES GRÁVIDAS OU QUE

AMAMENTAM PODEM TOMAR A

VACINA?
Em 15/03/21 saiu uma Norma

Técnica do Ministério da Saúde
que autoriza, em algumas

situações, o uso da vacina em

mulheres grávidas e em mulheres

que amamentam. Muitas mulheres

grávidas karaikõ tomaram a
vacina e não tiveram efeito

colateral. A pandemia está muito

grave, precisamos vacinar o maior

número de pessoas e proteger as
mulheres!

 



POSSO ME SENTIR MAL AO

TOMAR A VACINA?

A maior parte das pessoas não se

sente mal. Às vezes a pessoa fica com

dor no local da vacina e também pode

apresentar alguns sintomas de gripe.

Esses sintomas passam em pouco
tempo. 

 
 
 



DEPOIS DE QUANTO TEMPO A

VACINA ME PROTEGE?
 
 Só depois que você já tomou as duas

doses e esperou 15 dias para o corpo

ficar forte, você fica protegido da

doença grave. Mas mesmo assim,

você continua podendo pegar a
doença e passar para seus

familiares.
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