VACIN A CONTRA COVID-19

VEJA OS FATOS.
PROTEJA SEU FILHO.
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PROTEJA SUA COMUNIDADE.

Crianças e jovens estarão
mais seguros quando
estiverem vacinados.
A vacina protege todas as pessoas, incluindo
crianças e jovens, de contrair COVID-19. A vacina
também evita que crianças e jovens adoeçam
gravemente, caso se infectem.
Existem novas variantes da COVID-19, incluindo
a variante Delta, que se espalham mais
facilmente e podem causar sintomas mais
graves. As vacinas protegem contra variantes,
como a Delta.

A vacinação de crianças
e jovens protege toda a
comunidade.
Depois que alguém é vacinado, é mais difícil
espalhar COVID-19 para outras pessoas. Quando
crianças, que já podem ser vacidas tomam a
vacina, elas protegem:
• Seus amigos e familiares que ainda não
foram vacinados.
• Idosos e pessoas com certas condições
médicas que correm alto risco de adoecer
gravemente devido à COVID-19.
À medida que mais crianças e adultos forem
vacinados, também será mais fácil manter as
escolas e empresas abertas.

SEGURA E EFICAZ
• Nenhuma outra vacina foi tão testada tanto
quanto à sua segurança na história dos EUA.
• A vacina tem se mostrado segura para
crianças, jovens e adultos, incluindo pessoas
de diferentes raças, etnias e idades.
• Não há evidências de que as vacinas tornem
seu filho incapaz de ter seus próprios filhos
algum dia.

GRÁTIS PARA TODOS
• Você e seu filho podem receber a vacina
gratuitamente, independentemente do status
de imigração.
• Nem você nem seu filho precisam mostrar
um documento de identidade ou ter plano de
saúde para receber a vacina grátis.

Para mais informações: cdc.gov/coronavirus

O que esperar

Depois que seu filho for vacinado contra
COVID-19, ele poderá retornar com segurança
às atividades normais, como frequentar a
escola, praticar esportes e visitar amigos e
familiares.
Na consulta:
• Antes de a enfermeira ou o médico dar a vacina ao seu filho, eles irão
informá-lo sobre ela, revisar o histórico médico do seu filho e perguntar se
você tem alguma dúvida.
• Seu filho precisará ficar por 15-30 minutos para ter certeza de que não é
alérgico.

Efeitos colaterais
leves são normais

Os efeitos colaterais
graves são muito raros

Os efeitos colaterais NÃO significam que
seu filho tenha COVID-19.

As vacinas são seguras. É muito mais
provável que seu filho fique gravemente
doente com uma infecção por COVID-19
do que com a vacina.

Os efeitos colaterais significam que a
vacina está ensinando o corpo de seu
filho como combater o COVID-19.
Os efeitos colaterais leves podem incluir:
Dor ou inchaço no
braço onde a vacina é administrada
Cansaço
Dor de cabeça
Dor muscular
Arrepios
Febre
Náusea

Um pequeno número de jovens experimentou
efeitos colaterais como inflamação do
coração (chamada miocardite ou pericardite)
ou coágulos sanguíneos.
• Efeitos colaterais graves são extremamente
raros
• Efeitos colaterais graves são tratáveis e a
maioria das pessoas que os apresentam
melhora
• O benefício da vacina supera em muito
qualquer risco dela

PEÇA MAIS INFORMAÇÕES AO SEU MÉDICO
Fale com o médico ou enfermeira de seu filho para saber mais sobre as vacinas de COVID-19 e
outras vacinas de que seu filho possa precisar.

Para mais informações: cdc.gov/coronavirus

