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Crianças continuarão a ser expostas à COVID-19. As vacinas contra a COVID-19 ajudam a evitar 
que as crianças fiquem muito doentes e apresentem complicações a longo prazo. 

As vacinas contra a COVID-19 ajudam a manter as crianças na escola e em atividades com 
seus amigos. 

As vacinas são previsíveis. A COVID-19 não é. 

Milhões de crianças com idade entre 5 e 17 anos tomaram uma vacina contra a COVID-19. As 
vacinas contra a COVID-19 são testadas quanto à segurança e foram consideradas seguras 
para crianças.

Os efeitos colaterais da vacina são geralmente mais leves para crianças do que para adultos.

As crianças vacinadas que são expostas à COVID-19 têm menos probabilidades de 
apresentar sintomas.

Algumas escolas podem exigir vacinações para frequentar ou participar em determinadas 
atividades.

Sua família pode se sentir mais à vontade para viajar e visitar parentes, se todos estiverem 
vacinados.

As crianças podem ser vacinadas contra a COVID-19 paralelamente a outras vacinas de rotina. 

O CDC recomenda que crianças sejam vacinadas, mesmo que já tenham tido COVID-19. A 
vacinação fornece proteção adicional após uma infecção por COVID-19.
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As crianças com idades entre os 5 e os 11 anos podem agora receber reforços bivalentes e atualizados 
contra a COVID-19. Os reforços bivalentes protegem contra duas estirpes de COVID-19: a estirpe original e 
a variante Omicron. O reforço bivalente da Pfizer está disponível para crianças com idade igual ou superior 
a 5 anos. O reforço bivalente da Moderna está disponível para crianças com idade igual ou superior a 6 
anos. As crianças devem receber um reforço bivalente pelo menos dois meses após a sua última dose da 
série primária ou último reforço.

Pelas quais é importante que crianças 
com idade entre 5 e 11 anos sejam 
vacinadas e recebam o reforço da 
vacina contra a COVID-19
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Para efetuar marcação para uma vacina contra a COVID-19 para 
crianças dos 5 aos 11 anos, os pais/tutores podem:

• Ligar ao seu prestador de cuidados primários para ver se estão a vacinar as crianças 
mais novas.

• Encontrar uma clinica usando Vaccines.Gov e buscar pelo tipo de vacina.

• Efetuar uma marcação numa farmácia local como CVS, Walgreens ou Stop & Shop.

• Para obter mais informações sobre as vacinas contra a COVID-19 em Rhode Island, 
visite C19VacinaRI.org.

Para mais informações sobre a vacina contra a COVID-19 para crianças dos
5 aos 11 anos, visite: covid.ri.gov/5to11vaccinefaqs

A infecção por COVID-19 pode deixar algumas 
crianças muito doentes. 

Proteja seus filhos ao manter em dias suas 
vacinas contra a COVID-19.

C19VacinaRI.org | covid.ri.gov

10/25/2022


