
10: 18 AM  Vacine-se. 
Pegue seu smartphone. 

                                Inicie o v-safe. 
O que é o v-safe? 
V-safe fornece check-ins personalizados e confidenciais de saúde 
através de mensagens de texto e pesquisas na Internet para que   
você possa compartilhar rapidamente e facilmente com o CDC, 
como você ou seu dependente se sentem depois de receber uma 
Vacina contra COVID-19.  Leva apenas alguns minutos para se 
registrar e sua participação no v-safe nos ajuda a monitorar a 
segurança das vacinas contra COVID-19 para todos. 

 

 
 

 
 

 
Como posso me registrar e como funciona? 
Você pode se registrar no v-safe após qualquer dose de vacina 
contra COVID-19 usando seu smartphone e indo para 
vsafe.cdc.gov. 

Durante a primeira semana após cada vacinação, o V-Safe 
enviará uma mensagem de texto todos os dias para perguntar 
como você está se sentindo. Depois disso, você receberá check-
ins ocasionais, os quais pode optar por sair a qualquer momento.  
Dependendo de suas respostas, alguém do CDC pode ligar para 
obter mais informações. Suas informações pessoais no v-safe 
são protegidas, sendo assim, seguro e privado*. 

 
Como posso registrar meu dependente? 
Você pode registrar no v-safe qualquer membro da família (ou 
amigo(a)) que seja elegível para ser vacinado(a). Menores de 16 
anos devem ser registrados usando a conta v-safe dos pais ou 
responsáveis. Você pode adicionar um dependente à sua conta 
existente ou criar uma nova conta se você ainda não tiver uma. 
Criar uma conta para registrar um dependente não requer que 
você insira suas próprias informações de vacinação ou faça check-
ins completos de saúde para si mesmo(a). 

Precisa de instruções passo a passo? Vá para: www.cdc.gov/vsafe 
 

*v-safe usa sistemas de informação gerenciados pelo CDC, FDA, e outras agências federais. Estes sistemas utilizam medidas 
rigorosas de segurança para manter as informações confidenciais. Essas medidas cumprem, onde for aplicável, as seguintes leis 
federais, incluindo a Lei de Privacidade de 1974; normas promulgadas que são consistentes com a Lei de Portabilidade e 
Responsabilidade de Seguros de Saúde de 1996 (HIPAA – em inglês); a Lei Federal de Gestão de Segurança da Informação e a 
Lei de Liberdade de Informação.

 

Registre-se com o 
navegador do seu 

smartphone no 
vsafe.cdc.gov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precisa de ajuda com o v-safe? 
Ligue 800-CDC-INFO (800-232-

4636) 
Surdos-Mudos 888-232-6348 
Aberto 24 horas,7 dias por 

semana 
Visite  www.cdc.gov/vsafe 
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Compartilhe com seus 
amigos e CDC que 

você está usando v-
safe! Poste 

uma foto sua e use a 
hashtag #BeSafeVSafe 

10:18 AM  

Recursos do V-safe: 
• Registre seus dependentes e complete os check-ins em 

nome deles 

• Entre e informe como você se sente após as primeiras 
doses, segundas, adicionais e de reforço 

monitor de saúde 
após a vacinação 


