
www.coronavirus.brussels 

 
Esta carta está disponível em várias outras línguas: francês, 
holandês, árabe, turco, espanhol, italiano, romeno, polaco, 
português e alemão. 
https://coronavirus.brussels/materiel-de-
communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-
19/materiel-communication-vaccination-covid/ 
 

Espaço do Código de Barras 
 
<Nome> <Apelido> 
<Rua> <número>/<número do autocarro> 
<Código Postal> <Localidade> 

 

Bruxelas, 25 de fevereiro 2022 

Caro/a (nome completo) 

 

Inseguro quanto à vacinação? 

Decidiu não se vacinar? 

 

Enquanto autoridade sanitária da Região de Bruxelas-Capital e como organização responsável pela 

atuação contra a pandemia do coronavírus, a Comissão Comunitária Municipal tem algumas 

informações e conselhos importantes a partilhar consigo: 

Inseguro quanto à vacinação? 

Dada a vasta quantidade de informação existente nos meios de comunicação social, incluindo muitas 

"notícias falsas", compreendemos que algumas pessoas tenham dificuldade em decidir se querem ou 

não ser vacinadas contra a Covid-19. Por essa razão, queremos trazer-lhe os últimos dados científicos 

e ajudá-lo a tomar a sua decisão. 

A partir de 1 de março, um novo tipo de vacina estará disponível. Esta foi desenvolvida utilizando 

tecnologia tradicional, a qual é mais conhecida e já foi anteriormente utilizada para outras vacinas. 

A nova vacina, Nuvaxovid da Novavax, foi aprovada pela Agência Europeia de Medicamentos a 20 de 

dezembro de 2021 como uma vacina contra a Covid-19 na Europa para pessoas com mais de 18 anos. 

Novavax é uma vacina de subunidade proteica. O que é que isso significa? 

Em vez de partículas inteiras do vírus, esta vacina contém apenas proteínas purificadas ou semi-

purificadas, das quais todos os outros componentes do vírus foram removidos. As suas pequenas 

partículas imitam a proteína Spike do coronavírus, contra a qual o corpo produz anticorpos. 

 

Embora a ciência tenha provado que as vacinas que utilizam a tecnologia mRNA são perfeitamente 

seguras e eficazes, Novavax pode ser uma alternativa para as pessoas que permanecem inseguras. 

A nova vacina Novavax pode também ser-lhe mais familiar, uma vez que foi desenvolvida utilizando 

tecnologia tradicional. Esta é a mesma tecnologia utilizada nas vacinas contra a hepatite B, tosse 

convulsa, pneumococo, encefalite japonesa, raiva e algumas vacinas comparáveis à da gripe. 
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Este tipo de vacina Covid-19 não estava disponível mais cedo uma vez que a sua fase de 

desenvolvimento demora mais tempo do que as vacinas de mRNA, tais como a Pfizer e a Moderna. 

As pessoas que não puderam ser vacinadas devido a alergias a vacinas anteriormente disponíveis e as 

pessoas com mais de 50 anos de idade têm prioridade para serem vacinados com a nova vacina 

Novavax. 

 

Novos conhecimentos científicos 

É um facto científico que o coronavírus pode fazê-lo(a) adoecer gravemente a curto e longo prazo 

(Covid longo) e que as graves consequências da doença afetam especialmente os não vacinados, os 

vulneráveis e as pessoas com condições de saúde subjacentes (obesidade, diabetes, doenças 

cardiovasculares, pulmonares e renais, etc.). 

O vírus está agora a circular menos, o que significa que as medidas de higiene e segurança podem ser 

gradualmente atenuadas. Isto foi possível graças à redução do risco de infeção para a maioria da 

população vacinada. Por conseguinte, a vacinação é a razão da nossa redescoberta liberdade. Porém, 

ainda é necessário ter cautela, especialmente se não estiver vacinado(a), se for vulnerável ou estiver 

em contacto com pessoas vulneráveis. 

Como menos pessoas estão a realizar testes PCR, o vírus é mais difícil de rastrear e seguir. Também 

temos de ser cautelosos, uma vez que poderão surgir novas variantes num futuro próximo. Portanto, 

é essencial que a taxa de vacinação seja tão elevada quanto possível e que todos tenham a máxima 

proteção. Desta forma, otimizaremos as nossas hipóteses de evitar uma nova onda de infeções e uma 

pressão excessiva sobre o sistema de saúde. 

Atualmente, 61,9% da população mundial já recebeu pelo menos uma dose de uma vacina Covid-19. 

Mais de 10,4 mil milhões de doses foram administradas a pessoas com 5 ou mais anos de idade em 

todo o mundo. Por este motivo, há dados científicos suficientes para dizer que todas as vacinas Covid-

19 previamente aprovadas são seguras e eficazes. Os efeitos secundários da vacinação relatados até 

ao momento são insignificantes em comparação com os problemas de saúde que o coronavírus pode 

causar. O benefício da vacinação é maior do que o potencial risco. A vacinação continua a ser 

cientificamente recomendada. 

Se, apesar de toda esta informação, continuar inseguro, recomendamos que contacte um profissional 

de saúde para o ajudar a decidir. Dirija-se a pessoas em quem normalmente confiaria em questões 

de saúde, como o seu médico de clínica geral ou farmacêutico. Se não tiver um médico, pode 

telefonar para o número gratuito 1710. 

 

Quer ser vacinado? 

A vacina Novavax está disponível a partir do dia 1 de março. Só está disponível nos quatro centros de 

vacinação seguintes: Anderlecht, Molenbeek, Pacheco ou Forest. 

Como os stocks desta vacina são limitados, aconselhamos a não esperar muito tempo se a quiser obter. 

Não é necessário fazer marcação (exceto no Hospital Militar Rainha Astrid). 



Se preferir, pode sempre fazer a marcação através da plataforma Bru-Vax ou telefonando para a linha 

de apoio 2/214.19.19 das 09:00 às 17:30 de segunda a sexta-feira e das 10:00 às 17:30 aos sábados e 

domingos. 

Pode encontrar os horários de abertura dos centros de vacinação em: 

https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/ 

Pode encontrar informações fiáveis adicionais sobre o coronavírus nos sítios web: 

www.coronavirus.brussels – www.jemevaccine.be – http://www.info-coronavirus.be/fr/ 

 

• A vacinação é gratuita e voluntária. 

• Pode utilizar gratuitamente os transportes públicos para viajar de e para a sua vacinação. Basta 

mencionar isso quando fizer a sua marcação. 

• Atualmente, encontrará facilmente um local de vacinação perto de si. Mas lembre-se que alguns 

postos de vacinação irão fechar num futuro próximo. 

 

Decidiu não se vacinar, apesar de a vacinação ser cientificamente recomendada? 

Nesse caso, recomendamos vivamente o seguinte: 

 

• Continue a seguir as medidas de higiene e segurança. O vírus continua a circular e o risco de 

infeção permanece no nosso país. Esteja atento à informação sobre o aparecimento de quaisquer 

novas variantes (mais virulentas). 

 

• É importante para todos, mas ainda mais para si, ter um estilo de vida tão saudável quanto 

possível. As consequências graves da Covid-19 podem afetar também jovens, em forma e 

saudáveis, embora a experiência nos tenha mostrado que as pessoas com obesidade ou outras 

condições de saúde subjacentes são mais suscetíveis de desenvolver formas graves da doença. 

Coma de forma saudável, faça exercício físico regular, evite ganhar peso e consulte o seu médico 

sempre que se sentir indisposto. 

 

• E não se esqueça que, quando viajar para o estrangeiro, terá de seguir as medidas de higiene e 

segurança em vigor nesse país. Muitos países estão a colocar restrições a pessoas não vacinadas. 

Informe-se antes de viajar. 

Esperamos que a informação contida nesta carta o ajude a tomar a sua decisão. 

Com os melhores cumprimentos 

 

 

Nathalie Noël 
Funcionária Executiva 

Conselho da Comissão Comunitária Municipal 
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Os seus dados pessoais foram utilizados unicamente pelas autoridades competentes e emissoras deste convite à vacinação, nos termos 
do Decreto Real de 24 de dezembro de 2020 sobre o registo e tratamento de dados relativos às vacinas COVID-19. 
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