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O SEU SINDICATO ZELA PELA SUA SEGURANÇA
O ano passado foi muito diferente dos outros. A doença por 
coronavírus 2019 (COVID‑19) destroçou famílias e comunidades, 
mas o seu sindicato, a Unite, tem trabalhado infatigavelmente, 
zelando pela sua segurança e prestando-lhe apoio durante esta 
crise sanitária e económica.

Os membros da Unite também têm servido este país heroicamente, 

trabalhando continuamente para cuidar dos doentes, assegurar o 

abastecimento alimentar e garantir que os trabalhadores essenciais 

chegam aos seus locais de trabalho em segurança.

Os membros da Unite também estão envolvidos na produção, 
distribuição e administração das vacinas que salvam vidas 
e que nos estão agora a proporcionar uma ponte para um 
mundo mais seguro.

Os sacrifícios que todos fizemos e a terrível perda de vidas humanas 

sofrida pelas pessoas deste país não serão esquecidos nos anos 

vindouros. Mas o programa de vacinação é autenticamente uma 

luz ao fundo do túnel — dá-nos a efetiva esperança de que em breve 

poderemos conviver com os nossos entes queridos e prosseguir 

novamente com a nossa vida em segurança.

Todos temos saudades dos nossos amigos e familiares, de sairmos e 

convivermos, mas a forma de o voltarmos a fazer passa pela segurança.
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ÊXITO
Graças a excelentes cientistas, apoiados por imenso financiamento 

para o desenvolvimento, e às longas horas investidas por pessoas 

excecionais, as vacinas foram ensaiadas, testadas e produzidas 

com êxito em tempo recorde.

O extenso trabalho realizado muitos anos antes da atual pandemia 

permitiu criar um modelo para essa vacina. As vacinas para a COVID-19 

são realmente seguras e irão protegê-lo(a) a si e aos seus familiares 

e amigos. Se for infetado(a) pelo vírus, os seus sintomas serão mais 

ligeiros e evitará ficar muito, muito doente.

Já se vacinaram com êxito e segurança milhões de pessoas 
no Reino Unido.

A taxa de vacinação tem de ser elevada para proteger 

completamente as nossas comunidades e permitir ultrapassar 

a pandemia.

O seu sindicato, a Unite, incentiva-o(a) a tomar a vacina quando 

lhe for oferecida — e fazemos isto porque temos confiança nos 

fármacos e queremos assegurar a sua proteção.

Queremos zelar pela sua segurança e a da sua família.  
Por isso, por favor tome a vacina.

Contudo, se tiver quaisquer dúvidas, esperamos que estas 

informações o(a) tranquilizem.



COMO OBTIVEMOS VACINAS PARA A COVID‑19 
TÃO RAPIDAMENTE
Concluiu-se em 10 meses a criação de uma vacina que é 
extremamente eficaz contra a COVID-19 e segue os mesmos 
protocolos de segurança de qualquer outra vacina. Há muitos 
membros da Unite que estiveram na linha da frente do 
desenvolvimento, da produção e da administração da vacina.

É um feito notável que só foi possível devido à genialidade científica, 

apoiada por imenso financiamento para o desenvolvimento, 

juntamente com dedicação e longas horas de trabalho.

Além disso, os cientistas avançaram rapidamente porque a vacina 

para a COVID-19 se baseia em investigação e conhecimentos 

anteriores, como os seguintes:

• Após o surto de ébola (2014–2016), 

a resposta foi lenta e houve muitos óbitos. 

Na sequência das avaliações subsequentes, 

criou-se uma estratégia de emergência para 

se produzir muito rapidamente uma vacina 

contra uma doença de ocorrência súbita.

• Há anos que os cientistas tinham estado 

a trabalhar num projeto de vacina para 

um acontecimento desse tipo. Reaplicaram 

esse projeto para combater o vírus da COVID-19. Os cientistas 
sabiam como é que este novo coronavírus provavelmente 
se comportaria, devido aos anteriores coronavírus da síndrome 
respiratória aguda grave (SARS, 2002) e coronavírus da síndrome 
respiratória do Médio Oriente (MERS, 2012). Sabiam que tem uma 
“proteína de espigão” que permite que o vírus entre nas células 
do nosso organismo. Já tinham desenvolvido uma vacina para 
a MERS que permitia que o nosso sistema imunitário atacasse 
o “espigão”, o que foi aplicado na vacina para a COVID-19.

• O código genético do vírus da COVID-19 foi identificado numa 
fase inicial da pandemia. Juntando esse código aos seus próprios 
conhecimentos, os cientistas mundiais conseguiram dar “instruções” 
ao projeto de vacina para combater a “proteína de espigão” do vírus 
da COVID-19.

Conjuntamente, isso permitiu aos cientistas conceberem, fabricarem 
e produzirem muito rapidamente uma vacina para a COVID‑19.
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AS VERIFICAÇÕES DA SEGURANÇA DA VACINA 
SÃO RIGOROSAS
A autoridade reguladora independente do Reino Unido, a MHRA, 

só pode aprovar uma vacina após a realização de verificações de 

segurança rigorosas dos processos de desenvolvimento e produção, 

incluindo várias fases de ensaios. A vacina para a COVID‑19 passou 
por todas as fases de ensaios, de forma consistente com a estratégia 

de emergência (desenvolvida após o surto de ébola) para produzir 

uma vacina rapidamente e sem atalhos. Isso foi alcançado porque:

• Houve imensos voluntários que indicaram o seu interesse online 

apenas algumas horas após se terem pedido participantes para 

ensaios, em meios de comunicação social e redes sociais.

• Não houve nenhum atraso no processo entre cada fase de ensaios 

para permitir aos cientistas elaborarem relatórios e assegurarem 

financiamento adicional.

• Todas as pessoas deram prioridade ao processo e asseguraram um 

avanço rápido. Isso foi possível porque se disponibilizaram imensos 

fundos, se contrataram mais profissionais, se estabeleceram 

centros de ensaio adicionais para a vacina e se implementaram 

procedimentos de recolha de dados eletrónicos e, ainda, porque 

os comités de supervisão deram prioridade às respetivas avaliações.

• A autoridade reguladora da vacina realizou avaliações de segurança 

contínuas, o que acelerou o processo.

Através do trabalho em conjunto, conseguiram‑se encurtar 
os prazos sem atalhos e sem comprometer a segurança.
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A VACINA PARA A COVID‑19 É TÃO NORMAL 
COMO A VACINA ANTIGRIPE
As vacinas são concebidas para impedir doenças. Quando recebe 

a sua primeira dose da vacina, o seu organismo responde e começa 

a produzir naturalmente os anticorpos que desenvolvem imunidade 

ao vírus.

A primeira dose da vacina já dá alguma boa proteção e tomar a 

segunda dose reforça o seu sistema imunitário para derrotar o vírus.

Após ter recebido a injeção da vacina, ainda estará vulnerável durante 

algumas semanas, até à vacina atuar e o seu organismo ter produzido 

mais anticorpos. É por isso que se pede que tenha cuidado mesmo 

após a toma da vacina, particularmente no período entre as duas 

doses da vacina.

Atualmente, não se sabe em que medida é que a vacinação 

impedirá a transmissão e, portanto, como precaução e para proteger 

outras pessoas que ainda não tomaram a vacina, o distanciamento 

social, a lavagem regular das mãos e o uso de máscaras ainda 

serão importantes.
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COMUNIDADES VULNERÁVEIS
Estão a ser envidados esforços substanciais para chegar 

a comunidades vulneráveis onde a taxa de vacinação 

é inferior à esperada.

A COVID-19 atingiu extremamente as pessoas 

pobres, isoladas e vulneráveis. Mas essas são também 

as comunidades onde a taxa de vacinação precisa 

de aumentar.

Os membros da Unite podem ajudar a chegar a essas 

comunidades, transmitindo-lhes que a vacina é a melhor 

forma de se protegerem desta horrível doença.

EFEITOS INDESEJÁVEIS FREQUENTES
Os efeitos indesejáveis muito frequentes da vacina para 

a COVID-19 incluem dor de cabeça, dor no braço, arrepios 

e dor muscular. Esses são sinais da atuação do sistema 

imunitário e, de acordo com o serviço nacional de saúde (NHS), 

podem ser tratados com os analgésicos habituais. Para obter 

mais informações:  

www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-

vaccination/coronavirus-vaccine/

Como ocorre por norma para todos os fármacos, as autoridades 

reguladoras monitorizam diária e continuamente a segurança 

das vacinas aprovadas.
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EFICÁCIA DA VACINA
A vacinação pode ajudar a protegê-lo(a) a si e aos seus familiares, 

significando também que as pessoas infetadas pelo vírus terão 

uma doença mais ligeira. Isso protege as pessoas mais vulneráveis 

e reduz a pressão sobre o nosso NHS.
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“É muito importante considerar 

os factos e não o que as pessoas 

dizem nas redes sociais.

Queremos trabalhar num local seguro e, neste momento, 

a única forma de assegurar isso é tomar a vacina.

Como representante da Unite, peço a todos que tomem 

a vacina… é a única forma de conseguirmos regressar a algo 

que assemelhe à vida normal. Compreendo que haja alguma 

relutância, mas todos temos de zelar pela nossa segurança. 

Peço-vos encarecidamente que por favor tomem a vacina.

A minha própria experiência de toma da vacina foi 

muito boa… Tive efeitos indesejáveis, é verdade… 

Tomei paracetamol e fiquei totalmente bem.

Laura. Trabalhadora do NHS. Representante 
da Unite the Union, a recuperar da COVID‑19
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AS VACINAS PODEM TER VINDO PARA FICAR
Os vírus sofrem naturalmente mutações. O objetivo de qualquer vírus 

é disseminar-se e infetar o maior número possível de hospedeiros 

(pessoas). Um vírus esforça-se para melhorar aquilo que faz — 

transmitir-se e infetar.

O Reino Unido consegue identificar as novas variantes e avaliá-las 

rapidamente. Como o vírus se altera, é provável que também tenhamos 

de ajustar as vacinas.

A vacinação veio para ficar em anos vindouros. É muito provável 

que tenhamos de voltar a vacinar pessoas no futuro, particularmente 

as que estão em grupos de risco, tal como sucede no caso da vacina 

antigripe anual. “Tomei a vacina esperando 

que isso dê a outras pessoas 

confiança para aceitarem a toma. 

É importante que se proteja a si e 

às outras pessoas. Eu e a minha parceira tomámos 

a vacina. Confiem em nós; a vacina é segura e eficaz.

Mohammad Taj, 68 anos de idade.  
Ex‑motorista de autocarro, Yorkshire
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FACTOS SOBRE A VACINA

• A vacina não lhe pode transmitir o vírus da COVID-19.

• As vacinas aprovadas para a COVID-19 não contêm nenhuns 

ovos ou produtos de origem animal.

• A vacina não altera o seu ADN, nem contém nenhum(a) 

microchip ou marcação.

• Não há nenhuma evidência de que a vacina para a COVID-19 

seja insegura em grávidas. Se estiver grávida, queira 

consultar um profissional de saúde antes de se vacinar.

• Pode tomar a vacina para a COVID-19 se estiver a amamentar.

• Não precisa de evitar a gravidez após a vacinação.

• Não tem de pagar a vacina.

• As vacinas são muito seguras.

As pessoas que não podem tomar a vacina contra o 

coronavírus são muito poucas. Especificamente, não deve 

tomar a vacina contra o coronavírus se tiver uma reação 

anafilática confirmada a:

• Qualquer um dos ingredientes da vacina.

• Uma dose anterior da vacina.

Se tiver algum receio, fale com o seu médico de família.

ATENÇÃO ÀS BURLAS
Algumas pessoas sem escrúpulos estão a contactar pessoas 

por SMS ou telefone a pedir que confirmem que querem tomar 

a vacina. Depois, pedem para premir um botão do teclado 

ou introduzir dados bancários ou de pagamento. Premir 

o botão acrescenta uma taxa à conta telefónica. Trata-se 

de uma burla já conhecida.

O NHS NUNCA lhe pedirá para confirmar que quer a vacina 

premindo um botão ou enviando um SMS ou pedindo dados 

financeiros. Não tem de pagar a vacina.
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DEVEMOS PROTEGER‑NOS MUTUAMENTE
A vacina para a COVID-19 vai proteger-nos a todos, desde que façamos 

a nossa parte para nos protegermos a nós e às outras pessoas.

Para ajudar a proteger os membros jovens, em idade ativa e mais 

idosos das nossas comunidades, para nos ajudar a avançar, reconstruir 

e conviver novamente em segurança — por favor tome a vacina 

e junte-se a milhões de pessoas que já a tomaram.

Uma taxa de vacinação elevada 

permite-nos voltar a visitar amigos 

e familiares, ver e abraçar as 

pessoas que vivem perto ou longe 

de nós e, ainda, regressar com 

segurança ao trabalho.

Confie no seu sindicato, que 
zela pela sua segurança. A Unite 
pede‑lhe que tome a vacina 
e que os seus familiares também 
a tomem.
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PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES
Queira consultar o sítio web do NHS para obter informações fiáveis adicionais:  

www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine
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