
Vacinação contra a COVID-19 para                
crianças e adolescentes

As crianças podem apanhar COVID-19
• Algumas crianças com COVID-19 sentem-se bem.

•• Algumas crianças com COVID-19 sentem-se mal.

• Algumas crianças com COVID-19 ficam
•verdadeiramente doentes.

• As crianças podem transmitir a COVID-19 para a
respetiva família e outras pessoas. •

É importante vacinar as crianças contra a 
COVID-19
• As vacinas contra a COVID-19 podem ajudar a impedir

que as crianças fiquem verdadeiramente doentes com
COVID-19.

• Todas as pessoas com 5 anos, ou idade superior, devem
ser vacinadas contra a COVID-19.

• A vacinação contra a COVID-19 ajuda a proteger as
crianças e as suas famílias.

• A vacinação contra a COVID-19 ajuda a manter as
crianças mais seguras na escola.

A vacinação contra a COVID-19 é segura 
para crianças
• A vacinação contra a COVID-19 é segura

para crianças.

• As crianças não apanham COVID-19 por
tomarem a vacina.

As crianças com 5 anos, ou idade superior, 
devem ser vacinadas contra a COVID-19
• O(a) seu(sua) filho(a) poderá tomar a vacina contra a

COVID-19 mesmo se tiver problemas de saúde.

Depois das crianças tomarem a vacina 
contra a COVID-19 

 Algumas crianças vão sentir-se bem depois de tomar a 
vacina contra a COVID-19.

 Algumas crianças podem sentir-se doentes depois de 
tomar a vacina contra a COVID-19.

 Algumas crianças podem sentir-se cansadas depois de 
tomar a vacina contra a COVID-19.

• O(a) seu(sua) filho(a) deverá sentir-se melhor após
alguns dias.

• Contacte o seu médico se estiver preocupado(a) sobre
como o(a) seu(sua) filho(a) se está a sentir.

O que deve saber sobre a vacina contra          
a COVID-19 para crianças
• Os adolescentes recebem a mesma dose que os adultos.

• As crianças recebem uma dose mais pequena, adequada
à sua faixa etária.

• Todas as pessoas com 12 anos, ou idade superior, devem
receber também uma dose de reforço.

É fácil encontrar a vacina contra a 
COVID-19 para o(a) seu(sua) filho(a) 
• A vacina contra a COVID-19 é gratuita.

• Pergunte ao seu médico, na farmácia local, clínica
ou departamento de saúde se têm a vacina contra
a COVID-19 para o(a) seu(sua) filho(a) (criança ou
adolescente).

• Envie uma mensagem de texto com o seu código
postal para o número 438829 ou ligue para o número 
1-800-232-0233 para obter informações sobre
as vacinas contra a COVID-19, para crianças e
adolescentes, disponíveis perto de si.

www.cdc.gov/covid-19/children-teens.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html
http://www.cdc.gov/covid-19/children-teens.html

