
Proteja seus filhos 
com a vacina 

contra a COVID‑19
Vacinar os seus filhos com a vacina contra a COVID‑19 vai ajudá‑los 

a se manter saudáveis. É normal ter dúvidas e preocupações.
As informações abaixo podem ajudar você a tomar a decisão 

de vaciná‑los!

As vacinas contra a COVID‑19 
são seguras?

Por que meus filhos precisam tomar 
a vacina contra a COVID‑19?

SIM! As vacinas contra a COVID‑19:
 • Foram cuidadosamente estudadas ANTES de serem 

recomendadas para crianças. Nenhuma etapa dos 
estudos clínicos foi pulada e nenhum procedimento 
relacionado à segurança foi apressado.

 • São eficazes em prevenir a forma grave da doença 
COVID‑19 e a hospitalização.

 • São continuamente monitoradas em relação à 
segurança.

*As crianças recebem doses da vacina contra a COVID‑19 que 
são apropriadas para a idade delas. Todas as doses de vacina 
administradas a crianças são baseadas na idade do paciente, no 
momento da vacinação, e não no seu peso. 

Vacinar os seus filhos pode ajudar a:
 • Protegê‑los contra doenças graves e possível 

hospitalização.
 • Evitar a disseminação da COVID‑19 e proteger as 

pessoas que não puderam receber a vacina.
 • Evitar problemas médicos e danos a órgãos no 

futuro em razão da infecção por COVID‑19.
 • Manter as crianças frequentando creches e aulas 

presencialmente.
 • Permitir que crianças participem com segurança de 

atividades esportivas, festinhas e outros eventos 
em grupo.

SIM! A COVID‑19 pode:
 • Causar doenças graves em crianças saudáveis.
 • Provocar problemas de saúde, como síndrome 

inflamatória multissistêmica (MIS‑C) — uma 
condição na qual diferentes partes do corpo ficam 
inflamadas, incluindo coração, pulmões, rins, 
cérebro, pele, olhos ou órgãos gastrointestinais.

 • Resultar em efeitos de longo prazo (o que é 
conhecido como COVID longa). A COVID longa 
pode incluir problemas respiratórios, tontura, 
dificuldade de concentração (névoa cerebral ou 
cansaço mental) e depressão.

 • Ser especialmente perigosa para crianças com 
condições médicas subjacentes.

*Qualquer pessoa atualmente infectada com a COVID‑19 deve 
esperar até que esteja totalmente recuperada e não precise 
mais ficar em isolamento para ser vacinada. Peça ao seu 
médico informações mais específicas.

A doença COVID‑19 pode ser
grave em crianças?

SEGURAS

EFICAZES

GRÁTIS

https://www.cdc.gov/mis/mis-c.html
https://www.cdc.gov/mis/mis-c.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html


Meus filhos já tiveram COVID‑19. 
Por que a vacinação é necessária?

Mesmo se você já tiver tido COVID‑19, deve 
ser vacionado(a), porque:

 • Você pode contrair a COVID‑19 mais de uma vez.
 • Não se sabe quanto tempo a imunidade (proteção) 

contra a COVID‑19 dura.
 • Receber a vacina contra a COVID‑19 pode fornecer 

proteção adicional.

Existe alguma preocupação com 
fertilidade ou desenvolvimento 

relacionada à vacinação de crianças e 
adolescentes antes que atinjam a 

puberdade?
NÃO! Não há evidência de que a vacina 
contra a COVID‑19 afete a puberdade.

 • NÃO há evidência de que vacinas contra a COVID‑19 
causem problemas de fertilidade em homens ou 
mulheres.

 • Mulheres grávidas correm um risco maior de ter a 
forma grave da doença, nascimento pré‑termo (dar à 
luz o bebê com menos de 37 semanas) e 
possivelmente perda da gravidez (aborto 
espontâneo) se contraírem a COVID‑19.

 • Nenhuma das vacinas contra a COVID‑19 contém o 
vírus vivo. Elas não podem infectar nenhuma pessoa 
com a COVID‑19, e isso inclui mulheres grávidas e 
seus bebês.

Quais são os efeitos colaterais 
da vacina?

Efeitos colaterais da vacina:
 • São normalmente leves e podem incluir cansaço, 

dor muscular, dor de cabeça e dor no local da 
aplicação.

 • Podem ser controlados com a aplicação de um 
lenço umedecido resfriado sobre o local da 
aplicação da vacina, tomar bastante líquido e até 
mesmo tomar medicamentos de venda livre se o 
seu médico aprovar.

*Algumas crianças podem não ter efeitos colaterais. Efeitos 
graves são raros. Pais e cuidadores podem registrar e 
inscrever seus filhos no v‑safe, que fornece verificações de 
saúde personalizadas e confidenciais depois da vacinação 
contra a COVID‑19.

As vacinas contra a COVID‑19 são para todos!
Acesse covid19.nj.gov/finder para ser vacinado(a).

Para maiores informações:
 • Centro de Atendimento para Vacinas (1‑855‑568‑0545)
 •  COVID19.NJ.GOV

Precisa de transporte? Ligue para 211 ou acesse  
NJ Transit's Vaxride
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