
• As crianças devem receber 2 doses da vacina 
Pfizer-BioNTech  A segunda dose deve vir 3 
semanas ou mais após a primeira dose.

• A dose é menor do que a dose adolescentes e 
adultos, mas é a mesma vacina.

Qual é a recomendação de vacinação 
COVID-19 para crianças de 5 a 11 anos? 

• Sim! É possível ser reinfectado depois de ter 
COVID-19.  

• Ser vacinado depois de ter sido infectado com a 
COVID-19 dará a seu filho um nível de proteção 
maior. 

Meu filho deve ser vacinado se já 
tiver tido a COVID-19? 

• Mais de 6 milhões de crianças nos Estados Unidos 
foram infectadas pela COVID-19. A maioria das 
infecções são leves, e as crianças se recuperam 
totalmente. Contudo, algumas crianças ficaram 
realmente doentes e até morreram devido à
COVID-19.

• Crianças que têm doenças leves ou graves podem 
desenvolver a “COVID longa”, onde a infecção 
causa problemas de saúde a longo prazo.

• Mesmo que sua criança não fique muito doente, 
ela podem facilmente espalhar COVID-19 para 
outros que perderão escola e outras atividades!

• Vacinas importam para garantir que crianças 
possam ir à escola, praticar esportes e ver amigos!

Ouvi dizer que a COVID-19 não afeta tanto 
as crianças, por que eu deveria vacinar 
meu filho? 

• Sim. A vacina Pfizer-BioNTech foi estudada em 
um ensaio clínico com mais de 2.200 crianças.

• No ensaio clínico, a vacina foi 90% eficaz na 
prevenção de casos sintomáticos de COVID-19. 
Não foram observados efeitos colaterais graves.

• Mais de 4,8 milhões de crianças de 5-11 anos de 
idade receberam com segurança pelo menos 
uma dose. 

A vacina COVID-19 é eficaz e segura para 
crianças de 5 a 11 anos? 

• O CDC recomenda o uso de máscara em áreas onde há 
muitos casos de COVID, mesmo que você esteja 
vacinado.  

• Cidades, escolas e empresas podem ter suas próprias 
regras sobre o uso de máscaras. 

• É melhor prestar atenção às recomendações locais e 
estaduais sobre onde usar máscara.

• As vacinas COVID-19 passaram por rigorosos testes 
clínicos e pelo processo de aprovação da FDA. 
Nenhuma etapa foi cortada.  

• Os cientistas trabalham na tecnologia para estas 
vacinas há décadas. Já tínhamos muitos dados 
importantes antes do início da pandemia. 

Será que meu filho precisa continuar 
usando máscara após ser vacinado? 

Ouvi dizer que estas vacinas foram 
desenvolvidas rapidamente. Devo ficar nervoso 
para obter esta vacina para meu filho/a? 
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Fale com o médico de seu filho/a se: 
• Seu filho/a tiver tido uma reação alérgica

aos ingredientes da vacina COVID-19.

• Seu filho/a tem qualquer outra condição de
saúde que o faz se preocupar em vacinar
seu filho/a.

Na maioria dos casos, crianças com alergia 
grave podem ser vacinadas com segurança. 

Meu filho/a tem alergias graves. Ele/a 
ainda podem ser vacinado/a? 

A vacina COVID-19 ativa o sistema imunológico para 
reconhecer o vírus no futuro.   

• A dose é baseada na maturidade do sistema
imunológico de seu filho/a, que está relacionada à
sua idade.

• Ela não se baseia no tamanho do corpo.
• É por isso que a idade da criança é o que importa,

não o seu tamanho.

E se meu filho/a for grande para sua idade? Preciso 
dar-lhes a dosagem para os adolescentes? 

Onde posso vacinar meu filho/a? 

• A infecção por COVID é conhecida por causar
inflamação cardíaca, uma condição chamada
miocardite.

• Com as vacinas mRNA COVID-19, a miocardite
aconteceu em um pequeno número de pessoas.
Esta condição é muito rara, mas tem ocorrido em
algumas crianças.

• Independentemente da idade ou fatores de risco,
o risco de miocardite é menor com a vacinação (e
menos grave) em comparação com a doença
COVID-19.

Devo me preocupar com problemas cardíacos 
como um efeito colateral da vacina? 

Em clínicas de vacinação gratuitas. 
Todas as vacinas são administradas por 
profissionais médicos! 

• Biblioteca Pública no centro de Worcester, 3
Salem Square

• Toda quarta-feira das 11h às 19h
• Todos os sábados das 11h às 17h

• Você não deve esperar.

• Os pediatras recomendam que seu filho receba a
vacina COVID-19 o mais rápido possível.
•
• Esperar para vacinar seu filho/a deixa-o/a 
desprotegido da COVID-19 por mais tempo do que o 
necessário.

Meu filho/a tem quase 12 anos de idade. Devo 
esperar para obter-lhes a dose para adolescentes e 
adultos? Para maiores informações 

CDC.gov worcesterma.gov mass.gov

• Os efeitos colaterais são reações normais a uma
vacina. Elas significam que o sistema imunológico de
seu filho está fazendo o que é para fazer.

• O efeito colateral mais comum é vermelhidão e
inchaço no local da injeção.

• Algumas crianças também podem sentir cansaço, dor
de cabeça, dores musculares e/ou articulares, calafrios
e febre, gânglios linfáticos inchados, náusea e
diminuição do apetite.

• Sabemos através de muitos anos de pesquisa de
vacinas que se uma reação alérgica fosse ocorrer, seria
logo após a vacinação.

• Há profissionais médicos em cada clínica vacinal para
responder a uma reação alérgica. As crianças devem
esperar 15 minutos após a administração da vacina.

Que efeitos colaterais meu filho 
poderia ter com a vacina COVID-19? 
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