
Coronavírus (COVID-19) 

Guia para os pais

Programa de vacinação para 
crianças e jovens

Durante o último trimestre do ano, todos os jovens de  
12 a 15 anos de idade receberão oferta para a primeira  
dose da vacina Pfizer contra a COVID-19. A COVID-19 
é uma doença respiratória muito infecciosa causada 
pelo vírus SARS-CoV-2. Muito poucas crianças  
e jovens infectados pela COVID-19 desenvolvem 
um quadro grave da doença.

Por que meu filho deve ser vacinado?
Os Representantes do Conselho de Medicina do Reino 
Unido concordam que embora a COVID-19 seja 
tipicamente leve ou assintomática para a maioria dos 
jovens, ela pode ser muito desagradável para alguns, e 
uma dose da vacina oferecerá boa proteção contra uma 
manifestação grave da doença e hospitalização.

A vacinação de jovens de 12 a 15 anos também deve ajudar a 
reduzir a necessidade de os jovens perderem dias de aula e 
reduzir o risco de propagação da COVID-19 dentro das escolas. 

O programa de vacinação contra a COVID-19 nas escolas 
secundárias deve, portanto, oferecer proteção aos jovens 
e reduzir a interrupção das aulas presenciais. Isto 
ajudará a manter os jovens emocionalmente 
bem e mais felizes, e esta foi uma consideração 
importante para o Conselho de Medicina. 
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A vacina contra a COVID-19 ajuda a reduzir a 
chance de infecção pela COVID-19 e oferece uma 
boa proteção contra quadros graves da doença. 
O seu organismo pode levar algumas semanas 
para desenvolver alguma proteção depois da 
primeira dose de vacina.

A vacina é segura para os jovens? 
A Agência Reguladora de Medicamentos e 
Produtos de Saúde (Medicines and Healthcare 
products Regulatory Agency) (MHRA) confirmou 
que a vacina da marca Pfizer é segura e eficaz 
para jovens de 12 a 17 anos. 

Isso ocorreu após uma revisão rigorosa da 
segurança, qualidade e eficácia das vacinas nessa 
faixa etária.

O Reino Unido também se beneficiou de dados 
dos EUA, Canadá e Israel, que já vacinaram jovens 
de 12 a 15 anos universalmente. 

Estes vídeos explicam isso em maior detalhe: 

https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1434441175281274890

https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1405246298320637960

Como as vacinas foram 
desenvolvidas tão rapidamente? 
Todas as vacinas passaram por 3 estágios de 
testes clínicos e foram aplicadas em dezenas  
de milhares de pessoas em todo o mundo. As  
fases de testes foram realizadas paralelamente,  
acelerando o tempo total de produção da  
vacina, mas não o tempo crítico de pesquisa. 
Desde dezembro de 2020, a vacina da Pfizer  
foi administrada em milhões de pessoas  
no Reino Unido e tem um excelente histórico  
de segurança. 

Estes vídeos explicam isso em maior detalhe: 

https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1375364398601039872

https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1421206463297441793

Efeitos colaterais comuns
Assim como todos os medicamentos, as vacinas 
podem causar efeitos colaterais. A maioria deles é 
leve e de curto prazo, e nem todas as pessoas os 
sentem. Os efeitos colaterais mais comuns devem 
durar apenas um ou 2 dias. 

Efeitos colaterais muito comuns no primeiro ou 
segundo dia incluem:

• sensação dolorosa, pesada e de sensibilidade 
no braço onde você recebeu a injeção

• cansaço

• dor de cabeça, dores no corpo e calafrios

• jovens também podem ter sintomas 
semelhantes aos da gripe, com episódios de 
calafrios e tremores por um ou dois dias

Sugerimos que os jovens descansem e tomem 
paracetamol (obedecendo à dosagem indicada 
na bula) para ajudar a se sentirem melhor.

Efeitos colaterais sérios raros
No mundo, casos raros de inflamação do coração 
chamadas miocardite ou pericardite foram 
relatados recentemente após a vacinação contra a 
COVID-19. A maior parte dessas pessoas se sentiu 
melhor após descanso e tratamentos simples. 

Estes casos foram observados principalmente 
em jovens do sexo masculino e geralmente 
ocorreram poucos dias após a segunda dose; a 
miocardite é extremamente rara após a primeira 
dose da vacina. 

Vacina contra o 
coronavírus (COVID-19)
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O meu filho será observado após a 
vacinação?
Reações alérgicas graves à vacina são muito 
raras, mas quando ocorrem, tendem a acontecer 
poucos minutos após a injeção. As equipes de 
imunização de jovens em idade escolar são 
treinadas para detectar e administrar reações 
alérgicas, e todas as crianças e adolescentes serão 
observados por 15 minutos.

Todos os prestadores de serviços de imunização 
escolar terão consigo o equipamento necessário 
para tratar reações alérgicas. As crianças e 
adolescentes com alergias a alimentos comuns não 
correm maior risco de alergias graves.

Onde posso encontrar mais 
informações sobre a vacina 
COVID-19?
Os folhetos do NHS fornecem mais informações 
para pais e jovens sobre a vacina, incluindo como 
ela funciona e o que esperar após a vacinação 
contra a COVID-19. 

Há versões acessíveis do formulário de 
consentimento e folhetos disponíveis para aqueles 
com deficiências de aprendizagem ou autismo. 
Temos vídeos em braile e BSL, a pedido ou para 
download. Traduções também estão disponíveis.

Como com todos os programas de vacinação 
escolar, as vacinas serão administradas pelo 
serviço de imunização escolar, em estreita 
colaboração com a escola.

Elegibilidade e datas de vacinação
Quem pode tomar a vacina e quando? 

Todos os jovens de 16 a 17 anos de idade já 
receberam oferta da primeira dose da vacina. 

Jovens entre 12 e 17 anos de idade que correm 
maior risco de infecção ou que vivem com 
alguém imunossuprimido também foram 
oferecidos 2 doses da vacina, com 8 semanas  
de intervalo.

Agora, todos os jovens de 12 a 15 anos de idade 
estão sendo convidados a receber a primeira 
dose da vacina, através de um programa escolar 
de vacinação contra a COVID-19. Se você tiver 
12 anos de idade ou mais no dia em que as 
vacinações estiverem ocorrendo na escola, 
poderá receber a vacina. 

À medida que aprendemos mais sobre a 
COVID-19 e como ela responde à vacina, futuras 
doses poderão ser oferecidas a grupos de jovens. 

O que acontece se meu filho não receber a 
vacina no dia em que ela for oferecida na 
escola?

Para qualquer jovem de 12 a 15 anos que não 
receber a vacina no dia da imunização na 
escola, haverá um período de repescagem que 
o prestador de serviços de imunização poderá 
compartilhar com a escola. 

Isto inclui qualquer jovem que completar 12 anos 
de idade após o dia em que o prestador do 
serviço de imunização visitar a escola.

O que acontece se meu filho tiver um 
problema de saúde ou estiver indisposto no 
dia da vacinação?

Se um jovem estiver indisposto no dia, o 
prestador de serviços de imunização decidirá se 
deve ou não prosseguir com a vacinação.

Como funcionarão as 
vacinas na escola
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Uma oferta de imunização posterior será feita a 
qualquer criança/adolescente que falte à primeira 
vacinação em sua escola. Isso ajudará a garantir 
que os seguintes alunos possam ter acesso à 
vacina:

• se a criança/adolescente completar 12 anos 
após a sessão

• se a criança/adolescente estiver ausente da 
escola no dia

• se a criança/adolescente teve uma infecção por 
COVID-19 recentemente

• se você mudar de ideia sobre tomar a vacina ou 
se precisar de um pouco mais de tempo para 
tomar uma decisão

Todas as perguntas sobre a adequação da vacina 
para jovens devem ser dirigidas ao prestador de 
serviços de imunização escolar administrando 
as vacinas, que também poderá compartilhar 
informações sobre as sessões subsequentes. 

O meu filho estuda em casa e 
não frequenta a escola, ele será 
vacinado como parte deste 
programa?
A vacina deverá ser oferecida a todos os jovens 
na faixa etária elegível que não frequentam 
a escola, como por exemplo que têm ensino 
domiciliar ou que vivem em uma instituição para 
menores. O prestador de serviços de imunização 
escolar terá planos para oferecer vacinas a esses 
jovens. 

O meu filho tem mais de 12 anos, 
mas estuda em um “college”, 
não em uma escola. Ele receberá 
oferta de vacina como parte deste 
programa?
Sim. A vacina deverá ser oferecida a todas as 
crianças e adolescentes na faixa etária elegível 
que não frequentam a escola. O prestador de 
serviços de imunização escolar terá planos para 
oferecer a vacina a essas crianças/esses jovens.

O meu filho estuda em uma escola 
especial. Ele receberá oferta de 
vacina como parte deste programa?
Sim. Os prestadores de serviços de imunização 
escolar são responsáveis por vacinar crianças/
adolescente em escolas especiais.

Uma criança/adolescente de  
12 a 15 anos pode usar um posto 
de vacinação contra a COVID-19, 
se isso for mais rápido? 
Infelizmente, os postos de vacinação não podem 
vacinar essa faixa etária. Atualmente, não há 
planos para a vacinação de jovens em postos.
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Como funciona o processo de 
consentimento?
Todos os pais, ou aqueles com responsabilidade 
parental, são solicitados a consentir e geralmente 
tomarão esta decisão juntamente com seus 
filhos. O folheto informativo é endereçado 
ao adolescente (como receptor da vacina) e 
recomenda a discussão da decisão sobre a vacina 
com seus pais.

Nas escolas secundárias, alguns jovens podem 
ter maturidade suficiente para consentirem 
por conta própria. Isso às vezes ocorre quando 
um dos pais não tiver preenchido o formulário 
de consentimento, mas a criança/adolescente 
desejar tomar a vacina no dia da sessão. Serão 
feitos todos os esforços para contatar os pais para 
obter consentimento verbal.

Este é um processo bem-estabelecido, com o 
qual você deverá estar familiarizado a partir de 
outros programas de vacinação escolar.

Quem decide se um jovem pode 
dar o seu próprio consentimento?
Nas escolas secundárias, alguns jovens têm 
idade suficiente para poderem dar o seu próprio 
consentimento. Os profissionais de saúde da 
equipe de imunização escolar falarão com o 
jovem e farão todos os esforços para entrar 
em contato com os pais. Esses profissionais 
têm experiência em vacinar jovens e serão 
responsáveis por avaliar se eles têm compreensão 
suficiente para se autoconsentir (isto é chamado 
de "competência de Gillick" "Gillick competence").

Este é um processo bem-estabelecido, com o 
qual você deverá estar familiarizado a partir de 
outros programas de vacinação escolar.

Você pode ler o The Green Book sobre 
imunização Green book of immunisation  
(em inglês) para obter mais informações sobre 
consentimento, incluindo a competência de 
Gillick - www.gov.uk/government/publications/
consent-the-green-book-chapter-2.

Os pais podem se recusar a 
vacinar seus filhos?
Sim. A vacina não é obrigatória. Os pais serão 
solicitados a dar o seu consentimento para a 
vacina. Os jovens podem expressar o desejo 
de tomar a vacina e podem ter a capacidade 
de autoconsentimento informado. Deve-se 
recomendar que os pais conversem com seus 
filhos antes da imunização, para que haja acordo 
sobre o consentimento antes da sessão de 
vacinação.

Se nenhum consentimento for recebido e o 
jovem não for Gillick competente ou não 
quiser ser vacinado, a imunização não 
prosseguirá.

O que acontece se um dos pais 
não consentiu, mas o jovem quer 
ser vacinado?
Os jovens que entendem perfeitamente o que 
está envolvido em um procedimento proposto, 
como a vacinação, podem consentir legalmente. 
Isto é conhecido como "competência de Gillick". 

Caso nenhum consentimento dos pais tenha 
sido recebido, mas o jovem queira ser vacinado e 
for julgado como apto segundo a competência 
de Gillick pelo profissional de saúde, o jovem 
ainda pode ser vacinado. 

Neste caso, o prestador de serviços de 
imunização escolar fará todos os esforços para 
contatar um dos pais, para tentar chegar a um 
acordo entre o pai e o jovem. Entretanto, os pais 
não podem anular a decisão de um jovem 
considerado apto pelos termos da competência 
de Gillick.

Você pode ler o The Green Book sobre imunização 
(em inglês) para obter mais informações sobre 
consentimento, incluindo a competência de  
Gillick - www.gov.uk/government/publications/
consent-the-green-book-chapter-2.
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Meu filho tem alergias, ele pode 
tomar a vacina?
Há muito poucas crianças que não podem tomar 
a vacina. 

Antes da vacinação, todos os indivíduos recebem 
um folheto com informações de segurança sobre 
a vacina. Isso incluirá um link para informações 
mais detalhadas sobre quaisquer condições de 
saúde que possam impedir que um jovem seja 
vacinado. Você pode ler as informações para 
quem recebeu a vacina Pfizer no Reino Unido, 
aqui:

https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/
productinformation

Todos os jovens e seus pais ou responsáveis 
devem consultar seu médico caso tenham 
preocupações com alergias e com a vacinação 
contra COVID-19.

As vacinas podem causar 
menstruação irregular ou 
sangramentos inesperados? 
Problemas com a menstruação são extremamente 
comuns e podem ser causados por diversos 
fatores, incluindo estresse e doenças curtas. 
Embora algumas mulheres tenham relatado que a 
sua menstruação foi brevemente interrompida no 
mês após a vacinação, não há evidências de que 
isso tenha sido causado pela vacina. 

As vacinas podem afetar a 
fertilidade?
Não há evidências de que as vacinas contra a 
COVID-19 afetem a fertilidade em homens ou 
em mulheres. Há algumas informações úteis no 
site da Sociedade Britânica de Fertilidade (British 
Fertility Society).

Perguntas  
comuns

As vacinas contêm álcool? 

Não há álcool nas vacinas da Pfizer contra a 
COVID-19, que é a vacina recomendada para 
jovens. 

As vacinas contra a COVID-19 contêm 
produtos animais? 

O MHRA confirmou que as vacinas não contêm 
nada de origem animal. Todos os ingredientes 
são publicados em informações de saúde no site 
da MHRA.

Este vídeo fornece mais informações: 

https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1387368497517236234

A vacina é adequada para jovens que são 
veganos/vegetarianos, muçulmanos ou 
judeus?

A vacina da Pfizer não contém quaisquer 
derivados de carne, produtos animais ou ovos.

A Associação Médica Islâmica Britânica  
(British Islamic Medical Association) produziu  
um guia útil que pode ser encontrado em  
https://britishima.org/operation-vaccination/hub/.

As vacinas contêm a COVID-19?

Não, as vacinas não contêm nenhum vírus vivo. 
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Se você tiver perguntas sobre a vacina, fale 
com o provedor do serviço de imunização 
escolar. Você receberá os dados de contato do 
provedor com as informações e o formulário de 
consentimento. 

Se você estiver se sentindo sobrecarregado ou 
angustiado com a decisão ou com a COVID-19, 
procure apoio do www.nhs.uk/mental-health/
nhs-voluntary-charity-services/charity-and-
voluntary-services/get-help-from-mental-health-
helplines.

Informações adicionais para pais e filhos terem 
conversas sobre a vacina contra a COVID-19 para 
adolescentes de 12 a 15 anos, incluindo como a 
vacina funciona e o que esperar após a vacinação 
contra a COVID-19, estão disponíveis no link: 
COVID-19 vaccination: resources for children and 
young people - GOV.UK (www.gov.uk). 

Mais informações
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 Vacinação — para ajudando a proteger os mais vulneráveis. 
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