
Vacinas pediátricas contra a COVID-19
O que os pais/responsáveis devem saber

Para saber mais informações:

Acesse: VaccinateWA.org/kids

Ligue: 1-833-VAX-HELP (1-833-829-4357), pressione #

O atendimento está disponível em vários idiomas.

Quantas doses as
crianças devem receber?

Desde o início da pandemia, mais de 15 milhões de 
crianças nos Estados Unidos foram infectadas pela 
COVID-19, e os novos surtos causados pelas 
variantes do vírus acabaram gerando um pico de 
internações entre os jovens. 

Os ensaios clínicos provaram que esta vacina 
funciona muito bem na prevenção da COVID-19 em 
jovens. A probabilidade de ficarem gravemente 
doentes, serem internados ou falecerem devido 
à COVID-19 será muito menor.

Confira o guia “Conversando sobre vacinas”
(apenas em inglês) para saber mais sobre como 
abordar este assunto com os jovens e os familiares. 

Por que as crianças devem 
ser vacinadas?

Recomenda-se que todas as crianças
recebam pelo menos duas doses.
Para que a vacinação seja considerada 
atualizada, doses adicionais podem ser 
recomendadas. 

• Crianças de 6 meses a 4 anos de idade 
recebem uma série primária de 3 doses da 
Pfizer ou uma série primária de 2 doses da 
Moderna 

• Crianças entre 5 e 11 anos de idade
recebem uma série primária de 2 doses

• Crianças entre 12 e 17 anos de idade
recebem uma série primária de 2 doses

•

Como isso pode ajudar em casa?

A vacina contra a COVID-19 pode manter as crianças 
protegidas da doença, o que significa que 
pode ser mais seguro realizar 
ou comparecer a eventos 
em locais fechados.

A vacinação é importante, 
pois ajuda a manter as 
crianças seguras e a proteger
os membros da família ou da
residência.

As famílias devem continuar seguindo outras medidas 
de segurança recomendadas para obter maior proteção.

A vacina contra a COVID-19 está 
disponível para pessoas com 6 

meses de idade ou mais.

O estado de Washington fornece de forma gratuita todas 
as vacinas recomendadas para jovens de até 18 anos de 
idade. Pergunte ao pediatra ou à clínica que atende o seu 
filho se a vacina contra a COVID-19 está disponível.

As famílias que ainda não têm um provedor de 
assistência médica podem ligar para a linha direta Help 
Me Grow do estado de Washington no número 1-800-
322-2588 ou acessar ParentHelp123.org para buscar um 
provedor, uma clínica ou para saber sobre outros 
recursos de saúde. Este serviço é gratuito e oferece 
atendimento disponível em vários idiomas.

Você também pode acessar VaccineLocator.doh.wa.gov 
e, com o auxílio do filtro, verificar uma lista de locais 
próximos a você que disponibilizam a vacina pediátrica.

Como faço para vacinar meu filho?

?

Crianças que receberam a série 
de 2 doses que tenham um grau 
de imunossupressão moderado 
ou grave devem receber uma 
dose primária adicional 28 dias 
após a segunda dose, além 
disso, todas as crianças que 
tenham mais de 5 anos devem 
receber uma dose de reforço. 
Doses adicionais podem ser 
recomendadas para outros 
grupos no futuro. 

https://immunitycommunitywa.org/talking-about-vaccines/
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Os clientes com deficiência auditiva deverão ligar para 711 (Washington Relay) 
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PERGUNTAS MAIS FREQUENTES SOBRE A VACINA PEDIÁTRICA CONTRA A COVID-19

O que é necessário para as crianças serem vacinadas?

Na maioria dos casos, os pais e responsáveis precisarão consentir a vacinação aos seus filhos menores de 18 anos. 
Eles devem solicitar informação no local de vacinação sobre o que precisam para realizar o consentimento. 

As clínicas podem solicitar a identidade da criança, um cartão de seguro ou o Social Security number (número 
do seguro social), mas não é necessário fornecê-los.

As crianças não precisam ser cidadãs americanas para receber a vacina. Os locais de vacinação não podem 
solicitar o status de imigração de ninguém. Dados pessoais serão usados somente para fins de saúde pública.

A COVID-19 é realmente um risco para o meu filho?

Embora menos crianças tenham sido infectadas com a COVID-19 em comparação aos adultos, 
as crianças podem:
• Ser infectadas com o vírus que causa a COVID-19;
• Desenvolver a doença ou falecer devido à COVID-19;
• Transmitir a COVID-19 para outras pessoas;
• Apresentar complicações graves advindas da COVID-19, como a "COVID longa" ou uma doença inflamatória 

perigosa chamada MIS-C.

A vacina demonstrou ter poucos efeitos colaterais nessa população e alta proteção contra a doença. 
Os benefícios da vacinação superam o risco de contrair a COVID-19.

Quais são os efeitos colaterais comuns da vacina em crianças?

Os riscos para a saúde de crianças infectadas com a COVID-19 são muito maiores comparando-se ao risco 
dos efeitos colaterais da vacina.

Como em qualquer outra vacina, entre os efeitos colaterais mais comuns estão: dor no braço, cansaço, 
dor de cabeça e dores musculares. Esses sintomas geralmente são leves.

Nos ensaios clínicos (apenas em inglês), a maioria das crianças relatou efeitos colaterais após a segunda dose 
em comparação com a primeira. Os efeitos colaterais foram geralmente leves a moderados em relação 
à gravidade e ocorreram dentro de dois dias após a vacinação, além disso, a maioria dos sintomas desapareceu 
dentro de um a dois dias.

A vacina é segura para o meu filho?

Sim, a vacina é considerada muito segura para crianças. Nenhum efeito colateral grave foi detectado nos ensaios 
clínicos da vacina em jovens. Os EUA e os estudos em andamento contam com sistemas de segurança altamente 
eficazes para as vacinas de modo a detectar quaisquer sinais de alerta com antecedência.

Tenho outras dúvidas. Onde posso obter mais informações?

Encontre respostas para outras dúvidas em VaccinateWA.org/kids. Fale também com o médico responsável 
pelo seu filho.

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-authorizes-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-emergency-use-children-5-through-11-years-age

