LET’S DO THIS

– Portuguese

Vacinação contra COVID-19
para crianças (5 a 11 anos)

MARQUE UM
HORÁRIO
AGORA MESMO

Por que as crianças de 5 a 11 anos devem ser vacinadas contra a COVID-19?
A COVID-19 é um vírus que pode provocar doença grave e morte, além de problemas de saúde de longo
prazo. Ela pode se espalhar muito facilmente entre as pessoas e, às vezes, provoca poucos sintomas ou
nenhum sintoma, fazendo com que seja difícil saber se você está infectado antes de transmitir para outras
pessoas.
Apesar de a infecção por COVID-19 em crianças ser geralmente mais leve do que em adultos, há fortes
motivos para apoiar a vacinação de crianças:
•

As vacinas dão uma ajuda ao sistema imunológico. Ao vacinar seu filho, estará ajudando a protegê-lo
de doenças graves com a COVID-19 e de possíveis efeitos de longo prazo.

•

A vacinação também ajuda a proteger amigos, parentes e a comunidade, incluindo pessoas
vulneráveis de todas as idades, ao ajudar a reduzir a transmissão.

•

A vacinação ajuda a manter as crianças na escola e em atividades sociais, que são importantes para
seu aprendizado e desenvolvimento.

Milhões de crianças ao redor do mundo já foram vacinadas com segurança contra a COVID-19. As
evidências indicam que a vacinação oferece uma excelente proteção contra doenças graves com a
COVID-19 em crianças, além de ajudar a manter sua família saudável e segura.
As crianças recebem as mesmas vacinas e doses que os adultos?
Não. A vacina aprovada para crianças de 5 a 11 anos é uma vacina Pfizer (Comirnaty) pediátrica especial,
com duas doses dadas com um intervalo de 8 semanas.
A dose da vacina Pfizer para crianças de 5 a 11 anos é aproximadamente um terço da dose dada em
pessoas a partir de 12 anos. Uma dose menor é usada para esta faixa etária, pois ela pode atingir o
mesmo nível alto de proteção em crianças que a dose dada em pessoas a partir de 12 anos.
Os efeitos colaterais/secundários são os mesmos em crianças e adultos?
Sim. As crianças podem ter os mesmos efeitos colaterais/secundários comuns que os adultos após
receberem uma vacina contra COVID-19.
Estes efeitos colaterais são geralmente leves e passam após um ou dois dias, e incluem:
•

Dor de cabeça

•

Febre e calafrios

•

Fadiga / cansaço

•

Dor muscular e braço dolorido, no local da injeção

Efeitos colaterais/secundários leves são normais e indicam que o sistema imunológico está respondendo
à vacina. Efeitos colaterais mais sérios das vacinas são muito raros, e o risco de ter estes mesmos
efeitos colaterais por contrair a COVID-19 é bem maior. Se os efeitos colaterais persistirem ou se estiver
preocupado, converse com seu clínico geral (GP).
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O risco de um efeito colateral/secundário grave significa que não devo vacinar meu filho?
Não. Todas as vacinas contra COVID-19 usadas na Austrália possuem bons perfis de segurança e foram
rigorosamente testadas e avaliadas pela Therapeutic Goods Administration (TGA) (Administração de
Produtos Terapêuticos) e pelo Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI) (Grupo
Técnico Consultivo Australiano sobre Imunização) antes de ser aprovadas e recomendadas para uso.
Mais de 5 milhões de crianças de 5 a 11 anos nos Estados Unidos, e mais milhões pelo mundo, já
receberam com segurança uma vacina contra COVID-19.
A vacinação contra COVID-19 irá afetar o crescimento, o desenvolvimento ou a futura fertilidade do
meu filho?
Não. Não há nenhuma evidência de que a vacina contra COVID-19 pode afetar o crescimento ou o
desenvolvimento de uma criança.
Os efeitos de longo prazo da COVID-19 podem ter impactos duradouros na saúde e no bem-estar. O risco
de complicações ao contrair o vírus é maior que o risco dos efeitos colaterais – geralmente leves – da
vacina.
Meu filho deve receber a vacina se já teve COVID-19?
Sim. Crianças que já tiveram COVID-19 devem receber a vacina após se recuperar da doença, para ajudar a
prevenir contra outra infecção.
Meu filho pode ser vacinado sem meu consentimento?
Não. Crianças de 5 a 11 anos precisam do consentimento do pai/mãe/responsável para receber uma
vacina contra COVID-19.
O consentimento é exigido ao marcar o horário e novamente no momento da vacinação. Se o pai/mãe/
responsável não puder comparecer à vacinação da criança, pode indicar um outro adulto para fazer isto
em seu lugar quando estiver preenchendo o consentimento online, durante o processo de marcar um
horário.
Dados do adulto acompanhante devem ser fornecidos durante este processo, para que a identidade dele e
a permissão para dar consentimento por procuração possam ser verificadas no dia da vacinação.
Para mais informações sobre consentimento, visite: Vaccination consent FAQs for parents and guardians
(Perguntas frequentes sobre o consentimento para vacinação para pais e responsáveis).
A vacinação contra COVID-19 é obrigatória para crianças (inclusive para escola, esportes etc.)?
Não. A vacinação contra COVID-19 não é obrigatória, mas é fortemente recomendada.
Não há exigência de que as crianças sejam vacinadas contra COVID-19 para participar de atividades
esportivas da comunidade ou da escola.
Meu filho pode receber uma dose de reforço?
Não. A sequência primária da vacina gera uma resposta imunológica forte em pessoas jovens.
O ATAGI irá avaliar se a dose de reforço é necessária para esta faixa etária no futuro.
Meus filhos serão vacinados contra a COVID-19 na escola?
Não. Marque um horário para a vacinação de seu filho contra a COVID-19 através de seu clínico geral
(GP), farmácia local, Aboriginal Community Controlled Health Service ou de uma clínica de vacinação do
Departamento de Saúde de NSW.
Como marcar um horário?
Recomenda-se que os pais marquem um horário para a vacinação o mais rápido possível.
Marque online agora mesmo - www.nsw.gov.au/covid-19/vaccination/get-vaccinated
Marque por telefone: Linha para marcar um horário: 1800 57 11 55 / Serviço de Tradutores e Intérpretes
(TIS): 131 450
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