
Vacinação Infantil contra a COVID-19 
QUEM? As vacinas contra a COVID-19 são recomendadas para crianças a partir dos 6 meses. 

QUANDO? As crianças devem ser vacinadas assim que as vacinas contra a COVID-19 lhes forem disponibi-
lizadas. Estão disponíveis duas vacinas infantis contra a COVID-19: 

• A vacina Moderna é para crianças dos 6 meses aos 5 anos. São duas doses, com 28 dias de 
diferença entre a primeira e a segunda toma.28 

DAYS 

21 
DAYS 

8 
WEEKS 

• A vacina Pfzer é para crianças dos 6 meses aos 4 anos. São três doses, com 21 dias de 
diferença entre a primeira e segunda dose e, pelo menos, 8 semanas entre a segunda e a 
terceira dose. 

Mesmo que o seu flho já tenha estado doente com COVID-19 deve ser vacinado. 

ONDE? Pode obter vacinas contra a COVID-19 onde normalmente obtém as suas vacinas. 
• Centros de prestação de cuidados de saúde: pergunte ao seu prestador de cuidados primários 

ou ao médico da sua criança se eles fornecem vacinas contra a COVID-19. 
• Farmácias: A maioria das farmácias pode fornecer vacinas contra a COVID-19 a crianças a partir 

dos 3 anos. As CVS Minute Clinics pode fornecer vacinas contra a COVID-19 a crianças a partir 
dos 18 meses. 

• Vaccines.Gov: Utilize Vaccines.Gov para encontrar os centros de saúde, hospitais, farmácias, e 
outros locais que ofereçam a vacina contra a COVID-19 perto de si. 

Porquê? Para assegurar uma melhor proteção contra a COVID-19, os seus flhos devem manter atualizadas 
as suas vacinas contra a COVID-19. Isto signifca obter todas as doses recomendadas, incluindo as doses 
de reforço quando disponíveis. 
• Como pai ou cuidador, a sua intenção é fazer o que é melhor para os seus flhos. As vacinas contra a 
COVID-19 são seguras e podem ajudar a proteger o seu flho da COVID-19. 

• Tal como os adultos, as crianças podem adoecer gravemente com a COVID-19. Podem também desen-
volver problemas de saúde a longo prazo decorrentes da COVID-19, como a síndrome infamatória mul-
tissistemas (quando diferentes partes do corpo como o coração, pulmões, ou cérebro fcam inchados) 
ou a COVID longa, o que pode incluir muito cansaço, falta de ar, e ter problemas neurológicos (sistema 
nervoso) como perda de paladar e de olfato, dores de cabeça, AVC e desorientação. 

• Estudos de vacinas para este grupo etário mostram que elas oferecem proteção contra a COVID-19. Os 
especialistas consideram que estas vacinas serão efcazes contra condições de saúde graves, tal como 
as vacinas contra a COVID-19 para adultos. 

COMO? 

• As crianças com menos de 16 anos devem estar com um dos pais ou tutores para serem vacinadas em 
Rhode Island. 

• As crianças recebem uma dose reduzida da vacina contra a COVID-19 em comparação com adolescentes 
e adultos. 

• Outras vacinas de rotina podem ser administradas às crianças, com segurança, no mesmo dia em que 
recebem a vacina contra a COVID-19. 

• Qualquer indivíduo com 6 meses de idade ou mais pode obter vacinas contra a COVID-19 gratuitamente. 
A pessoa que lhe fornecer a vacina pode pedir para ver o cartão do seguro, caso o tenha, mas tal não é 
necessário para que você ou o seu flho sejam vacinados. 
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Para mais informações sobre as vacinas contra 
a COVID-19, por favor visite C19VaccineRI.org. 
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