
 
 

 
 
18 de novembro de 2021  
 
Prezados líderes do Programa de Suporte Familiar e Infantil (Child and Family Support Program):  
 
Como sabem, as recomendações federais para vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade contra a 
COVID-19 foram aprovadas em 02 de novembro de 2021. Incentivamos vocês a desempenhar um papel 
ativo na promoção de todas as imunizações pediátricas de rotina para essa faixa etária, incluindo a vacina 
contra a COVID-19.  É nosso objetivo compartilhado promover o acesso igualitário à vacina para manter 
todas as crianças, principalmente as crianças afetadas de forma desproporcional pela COVID-19, seguras, 
saudáveis, aprendendo e desenvolvendo todo o seu potencial. A vacinação para crianças em idade escolar 
é uma ferramenta muito importante para ajudar a atingir esse objetivo. 
 
A vacina contra a COVID-19 mostrou-se segura e eficaz e pedimos a sua ajuda para incentivar pais e 
responsáveis a vacinarem a si mesmos e seus filhos. Abaixo estão algumas recomendações e recursos que 
esperamos que sejam úteis.  
 
Envolvimento dos pais/responsáveis 
Sabemos que muitas famílias irão até você, por ser uma fonte confiável das famílias em sua comunidade, 
para tirar dúvidas e receber orientação. Agora é a hora de envolver pais/responsáveis e as organizações da 
comunidade para incentivar a vacinação e fornecer recursos e informações. Sugerimos: 

• Enviar uma versão adaptada do modelo da carta anexada para todos os pais/responsáveis. 
• Publicar informações sobre os locais de vacinação, informações de segurança da vacina e 

perguntas e respostas úteis (consulte a seção de recursos educacionais abaixo) em sites e quadros 
de mensagem. 

• Reunir-se com sua liderança parental ou comitês consultivos para discutir formas de alcançar 
um público maior. 

• Trabalhar com organizações de cuidados primários/pediátricos, comunitárias, escolares 
e/ou religiosas para disseminar informações, organizar um encontro municipal ou fórum ou 
coorganizar uma clínica de vacinação para incentivar e apoiar ainda mais a vacinação contra a 
COVID-19 entre crianças e seus pais/responsáveis. 
 

Clínicas de vacinação comunitárias ou localizadas em escolas 
Muitos consultórios pediátricos locais, centros de saúde comunitários, organizações comunitárias, 
farmácias, templos religiosos e escolas estão organizando clínicas de vacinação contra a COVID-19 para 
crianças entre 5 e 11 anos, tornando a vacinação conveniente e fácil para famílias ocupadas. Há várias 
opções de parceria: 

• Faça uma parceria com seu Conselho de Saúde local. Entre em contato com seu conselho de 
saúde local ou departamento de saúde para saber se planejam organizar clínicas de vacinação 
pediátrica que você poderia divulgar e/ou se oferecer para ser um embaixador comunitário ou 
cultural para as famílias. 

• Faça uma parceria com as escolas locais. Entre em contato com sua escola pública local para 
saber se planejam organizar clínicas de vacinação pediátrica que você poderia divulgar e/ou se 
oferecer para ser um embaixador comunitário ou cultural para as famílias. 

http://www.mass.gov/covidvaccinesafety
https://vaxfinder.mass.gov/


• Faça uma parceria com um consultório pediátrico ou de cuidados primários local. 
Prestadores de cuidados primários e/ou pediátricos são uma fonte confiável para pais nessa faixa 
etária. Considere convidar pediatras locais ou médicos de cuidados primários para reuniões 
consultivas de pais ou programas ou para acompanhar comunicações sobre a vacina contra a 
COVID-19.  

• Envolva um fornecedor de vacina móvel:  Visite MobileVax para saber mais sobre as opções 
para organizar uma clínica móvel no local. Baixe o formulário de solicitação aqui. 

• Use o Vaxfinder ou o 2-1-1 para ajudar famílias a terem acesso a consultas para vacinação 
pediátrica: Mais de 500 locais de vacinação para a faixa etária dos 5-11 anos estão listados no 
Vaxfinder. Para as pessoas que não conseguirem usar o VaxFinder ou tiverem dificuldades para 
acessar a internet, a Linha de Recursos para Vacina Contra a COVID-19 (COVID-19 Vaccine 
Resource Line) (segunda à sexta-feira das 8h30 às 18h, sábado e domingo das 09h às 14h) está 
disponível pelo 2-1-1. A Linha de Recursos para Vacina Contra a COVID-19 (COVID-19 
Vaccine Resource Line) está disponível em inglês e espanhol e tem tradutores disponíveis em 
aproximadamente 100 outros idiomas. 

 
Considerações específicas para programas de suporte familiar 
Ao divulgar a vacinação contra a COVID-19:  

• Reitere a importância de todas as imunizações pediátricas de rotina, bem como visitas de 
puericultura. 

• Lembre-se que as vacinas contra a COVID-19 e influenza (gripe) podem ser coadministradas em 
crianças e adultos.  Essa é uma opção a se considerar, caso esteja organizando uma clínica da 
família ou entrando em contato com prestadores da área. 

• Também é importante que as pessoas que já tiveram COVID-19 se vacinem. Há novas evidências 
de que as pessoas ficam mais bem protegidas ao estarem completamente vacinadas quando 
comparado a já ter tido COVID-19. 

• Enfatize que o CDC recomenda a vacinação contra a COVID-19 para pessoas que estão grávidas, 
amamentando, tentando engravidar agora ou que podem engravidar no futuro. As evidências da 
segurança e eficácia da vacina contra a COVID-19 durante a gravidez têm crescido. Os dados 
sugerem que os benefícios de se receber uma vacina contra a COVID-19 são maiores do que 
qualquer risco conhecido ou potencial da vacinação durante a gravidez. 
 

Recursos educativos sobre a vacina contra a COVID-19 
Massachusetts possui fichas informativas, vídeos e outros materiais em diversos idiomas para fornecer 
suporte à educação sobre a vacina contra a COVID-19. Fique à vontade para usá-los em seu website, 
mídias sociais, escritórios e outros meios com os quais você se comunica com indivíduos e famílias. As 
mensagens principais incluem ajudar as pessoas a entender que todas as três vacinas contra a COVID-19 
são seguras e eficazes, todas previnem a forma grave da doença, hospitalização e morte, e que a vacina é 
gratuita para todos e não é necessário apresentar ID.    

• Vacinas contra a COVID-19 para crianças entre 5 e 11 anos: Site do estado para a faixa etária 
dos 5 aos 11 anos que inclui perguntas frequentes sobre a segurança da vacina e informações de 
contato. 

• Materiais da campanha Acredite nos fatos e tome a vacina (Trust the Facts, Get the Vax): 
Propagandas de TV, vídeos de animação e outros materiais para a campanha multilíngue de 
conscientização pública da Commonwealth para promover a segurança e eficácia da vacina 
contra a COVID-19. Muitos vídeos e anúncios foram criados especificamente para pais e jovens. 

• Guia sobre como organizar um fórum sobre a vacina contra a COVID-19: Uma apresentação em 
PowerPoint para baixar para colaboradores, grupos da comunidade e outros organizadores de 
reuniões sobre a vacina contra a COVID-19.  Você também pode solicitar que um Embaixador 
de vacina do DPH fale ou tire dúvidas em uma reunião comunitária.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciuNk2mC_9WouKpobwLnb8eLJNRW9dZBw3l3t7lnCYoDaAFA/viewform
https://vaxfinder.mass.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccinations-for-children-ages-5-11
https://www.mass.gov/info-details/trust-the-facts-get-the-vax
https://www.mass.gov/lists/guide-to-hosting-a-forum-on-the-covid-19-vaccine
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccine-equity-initiative-dph-vaccine-ambassador-program
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccine-equity-initiative-dph-vaccine-ambassador-program


• Perguntas frequentes sobre a vacina contra a COVID-19:  Perguntas comuns sobre a vacina 
contra a COVID-19, como tomar a vacina, segurança da vacina, entre outros. 
 

À medida que avançamos juntos para apoiar a vacinação em crianças entre 5 e 11 anos, seu envolvimento 
é bem-vindo. Continuamos a pedir que todos os programas de suporte familiar e infantil promovam a 
vacinação para proteger famílias e comunidades.  Valorizamos sua ajuda em manter todas as nossas 
famílias seguras e saudáveis neste outono e durante todo o ano.  
 

 
 
Elaine Fitzgerald Lewis, DrPH, MIA 
Diretora, Gabinete de Saúde e Nutrição da Família (Bureau of Family Health & Nutrition) 
Departamento de Saúde Pública de Massachusetts (Massachusetts Department of Public Health) 

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions

