
Conversa sobre 
as vacinas contra 
COVID-19 com pais, 
mães e cuidadores 
de crianças com 6 
meses ou mais 
É normal que pais, mães e cuidadores 
tenham perguntas sobre a vacina para 
crianças. Esclareça suas dúvidas.



A vacina contra COVID-19 é a 
forma mais segura e eficiente de 
proteger a si mesmo e aos seus 
entes queridos, e de ajudar seus 
filhos a volta a fazer tudo aquilo 
de que mais sentiam falta.

É normal que pais, mães e cuidadores tenham perguntas sobre as vacinas contra COVID-19 
para suas crianças e adolescentes.

 ▶  É importante que suas perguntas sejam respondidas.

 ▶  Você pode conversar com seu enfermeiro, médico ou farmacêutico quando optar por vacinar seu 
filho contra a COVID-19.

 ▶  Você pode obter mais informações dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (Centers 
for Disease Control and Prevention) (www.cdc.gov), da Autoridadede Saúde de Oregon (Oregon 
Health Authority) (covidvaccine.oregon.gov), e da Organizaçãoão Mundial de Saúde (World Health 
Organization) (www.who.int).

 ▶  Todas as pessoas em Oregon com 6 meses ou mais podem tomar a vacina gratuitamente. Não 
é preciso ter seguro de saúde. As vacinas gratuitas estão disponíveis, sem importar a situação 
imigratória.

A vacina contra COVID-19 é a melhor forma de proteção para seu filho e de evitar que seja 
hospitalizado.

 ▶  A vacina contra COVID-19 é segura e eficiente. Ela protege as crianças contra a doença grave causada 
pela COVID-19

 ▶  Mais de 40.000 pessoas participaram dos testes clínicos da vacina da Pfizer que mediram a 
segurança e a eficácia da vacina.

 ▶  Nos testes clínicos, a vacina contra COVID-19 mostrou ser quase 100% eficaz para evitar que crianças 
com 6 meses ou mais e adultos precisassem ser hospitalizados ou falecessem por causa da 
COVID-19.

 ▶  As pesquisas indicam que é seguro que crianças recebam a vacina contra COVID-19 e recebam ao 
mesmo tempo vacinas contra outras doenças, como o sarampo.

Saiba mais sobre as vacinas, acesse 
SafeStrongOregon.org
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As crianças podem ficar muito doentes com a COVID-19. As vacinas podem ajudar a manter 
as crianças saudáveis e seguras.

 ▶  O CDC recomenda que crianças com 6 meses and ou mais sejam vacinadas contra COVID-19.
 ▶  Novas cepas mais contagiosas da COVID-19 estão sendo disseminadas no Oregon, incluindo entre 

crianças e adolescentes. De acordo com o CDC, essas novas cepas da COVID-19 são uma ameaça 
grave para os adolescentes não vacinados.

 ▶  Depois que seu filho for vacinado, ele poderá voltar para sua vida normal – praticar esportes, vida 
social, e outras atividades que são importantes para a saúde e o bem-estar da criança.

Os efeitos colaterais de curto prazo são normais e são um sinal de que a vacina está 
fazendo efeito.

 ▶  Os efeitos colaterais são sinais normais de que o corpo da criança está está adquirindo proteção contra 
o vírus. Eles podem incluir sensação dolorida no local da injeção, febre ou cansaço. Os efeitos colaterais 
desaparecem em poucos dias.

 ▶  Se seu filho tem um problema de saúde, seu médico poderá responder às suas perguntas quanto à 
vacina ser indicada para seu filho.

1.     É muito importante confirmar que não há 
problema – e é totalmente normal – ter 
perguntas sobre as vacinas para seus filhos. O 
mais importante para um pai, mãe ou cuidador 
é cuidar da segurança das crianças.

2.      Pressionar ou fazer preleções para pais, mães 
e cuidadores sobre vacinar as crianças não 
costuma ajudar. É muito melhor ajudar pais, 
mães e cuidadores respondendo às suas 
perguntas, para que eles se sintam aptos a 
tomar decisões responsáveis.

3.      Os mensageiros mais poderosos são pais, 
mães e cuidadores que já decidiram que 
irão vacinar suas crianças e adolescentes. Os 
profissionais de medicina que também são 
pais, mães e cuidadores de crianças vacinadas 
também são ótimos mensageiros.

As pessoas se lembram de fatos simples mais do 
que de conteúdo complexo. Seguem alguns fatos 
que vale a pena compartilhar com pais, mães e 
cuidadores:

 ▶  Mais de dois milhões de adultos, adolescentes 
e crianças de Oregon foram vacinados contra 
COVID-19.

 ▶  Estudos clínicos mostram que as vacinas 
contra COVID-19 são quase 100% eficazes na 
prevenção de doenças graves em crianças com 
6 meses ou mais.

 ▶  Mais de 40.000 pessoas participaram dos 
testes clínicos da vacina da Pfizer que mediram 
a segurança e a eficácia da vacina.

 ▶  Todas as pessoas em Oregon com 6 meses ou 
mais podem tomar a vacina gratuitamente. 
Não é preciso ter seguro de saúde. As vacinas 
gratuitas estão disponíveis sem importar a 
situação imigratória.

Anotações para os 
comunicadores

Fatos a serem 
compartilhados
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