
 

A partir de 18/01/2022, esta carta estará disponível em várias outras línguas. 

https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-

19/materielcommunication-vaccination-covid/ 

 

 

Assunto: Carta informativa sobre a vacinação Covid-19 para crianças dos 5-11 anos de idade 

Caro(s) pai/mãe(s), caro(s) tutor(es) 

Caro <nome da criança>, 

 

Informamos que a vacinação contra a Covid-19 é agora possível para crianças entre os 5 e os 11 anos 

de idade. 

Esta decisão foi tomada na sequência de pareceres favoráveis do Conselho Superior de Saúde e do 

Comité Consultivo de Bioética, e após a aprovação da Agência Europeia de Medicamentos. A vacina 

pediátrica da Pfizer foi cientificamente comprovada como sendo segura e eficaz para crianças. Esta 

vacina já está a ser administrada a crianças em vários países ao redor do mundo. 

Quais são as principais razões para vacinar a sua criança? 

• A vacina protege a sua criança contra a doença causada por coronavírus. A vacinação reduz o 

risco de contrair doença grave. A vacinação oferece mais proteção contra novas variantes do que 

a não-vacinação. A imunidade após a vacinação é também mais forte e mais duradoura do que a 

obtida com a infeção por coronavírus. Esta vantagem individual é ainda mais importante em 

crianças com doenças ou comorbilidades específicas. É por esta razão que a vacinação é 

recomendada para elas. 

 

• A vacinação reduz o número de infeções e, portanto, também o número de quarentenas. Isto 

significa que a vida das crianças será menos perturbada, e elas podem continuar a brincar, fazer 

desporto e a ir à escola com tranquilidade. Isto promove o seu bem-estar e o seu desenvolvimento. 

 

• A vacinação é útil para reduzir a circulação do vírus na sociedade. As crianças são facilmente 

infetadas. O risco de contaminação entre as crianças é atualmente superior ao dobro do da 

população em geral. A vacinação contribui para estabelecer a imunidade de grupo e protege os 

mais vulneráveis. É, por exemplo, extremamente útil se vive com uma pessoa idosa ou com alguém 

que tem problemas de saúde, se viaja muito ou se a sua criança fica frequentemente com os avós. 

Onde posso encontrar mais informações sobre a vacina Covid-19 para crianças? 

• Em caso de dúvidas, é favor contactar o seu médico de família, pediatra ou farmacêutico! Se 

não tiver um médico de família, pode telefonar para o 1710. Este é um número especial para 

pessoas em Bruxelas que não têm médico de família e desejam obter aconselhamento médico. 



• Existem também várias páginas web que oferecem informação fiável, útil e prática sobre a 

vacinação www.coronavirus.brussels - www.vaccination-info.be - www.info-

coronavirus.be/fr/vaccination - www.jemevaccine.be. 

Estas páginas são preferíveis às redes sociais, onde circulam muitas informações falsas e 

rumores. 

• Pode também encontrar mais informações sobre a própria vacina e os seus possíveis efeitos 

secundários na página web da Agência Federal de Medicamentos e Produtos de Saúde 

https://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/covid_19 

A vacinação é gratuita? 

Sim, a vacinação contra a Covid-19 é completamente gratuita. 

Quantas doses deve a minha criança receber? 

As crianças de 5-11 anos receberão duas doses da vacina pediátrica Pfizer, com 21 dias de intervalo. A 

vacina foi adaptada para crianças. A segunda dose da vacina é muito importante, pois de acordo com 

os conhecimentos científicos atuais a sua criança só estará protegida com ambas as doses. 

Existem algumas contraindicações? 

Existem pouquíssimas contraindicações à vacinação contra a COVID-19. 

Se a criança já teve uma reação alérgica grave na sequência de uma vacinação anterior, ou noutras 

circunstâncias, que tenha exigido cuidados médicos urgentes, tal deve ser comunicado ao médico 

responsável para que este verifique se a vacinação é recomendada. 

Existem alguns efeitos secundários? 

Os acontecimentos adversos mais comuns pós-vacinação, em crianças de 5-11 anos de idade, são 

semelhantes aos observados em pessoas com 12 ou mais anos. Estes podem incluir dor, inchaço ou 

vermelhidão no local da injeção, fadiga, dor de cabeça, dores musculares ou arrepios. Estes possíveis 

efeitos secundários são geralmente leves a moderados e diminuem dentro de poucos dias após a 

vacinação. 

Foram e continuarão a ser realizados estudos em grande escala, a nível mundial, para avaliar a 

vacinação em crianças de 5-11 anos de idade. Até dezembro de 2021 foram administradas mais de 4 

milhões de doses, sendo que até à data não foram reportados acontecimentos adversos graves em 

crianças dos 5-11 anos de idade. 

 

É necessário o consentimento e acompanhamento dos pais ou tutores para a vacinação de crianças 

dos 5-11 anos de idade? 

Sim, o consentimento dos pais ou tutores e o acompanhamento por um dos pais ou tutores é 

necessário. 

No caso de coparentalidade, as partes devem acordar previamente a fim de tomarem uma decisão 

conjunta. 

À chegada ao centro de vacinação será solicitado o consentimento verbal do pai/mãe/tutor que 

acompanha a criança. 

Como posso falar com a minha criança sobre a vacinação Covid-19? 

http://www.coronavirus.brussels/
http://www.vaccination-info.be/
http://www.info-coronavirus.be/fr/vaccination
http://www.info-coronavirus.be/fr/vaccination
http://www.jemevaccine.be/
https://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/covid_19


É aconselhável falar calmamente com a sua criança sobre a vacinação e com antecedência. As vacinas 

não devem tornar-se um tema para medos ou conflitos. 

Este link dá acesso a alguns instrumentos úteis para conversar com a sua criança sobre a vacinação 

Covid-19: https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-

vaccination-covid-19/materiel-de-communication-vaccination-vacci4kids/ 

 

Onde posso ir vacinar a minha criança? 

Os locais de vacinação na Região da Capital Bruxelas são adequados para crianças. Haverá sempre um 

médico presente para responder a perguntas sobre a vacinação de crianças. 

A sua criança pode ser vacinada nos seguintes locais: 

• Centros de Vacinação em Pacheco, Albert (Forest), Uccle, Molenbeek, Neder-Over-Heembeek 

(Hospital Militar), Woluwe-Saint-Pierre (Joli-Bois) e Anderlecht (RSCA). 

• Se a sua criança tiver uma doença específica ou comorbilidade, é aconselhável contactar o seu 
pediatra ou médico assistente. 

Pode encontrar mais informações sobre os locais de vacinação para crianças aqui: 

https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/ 

Pode ainda telefonar para a nossa linha de apoio 02/214.19.19 para obter qualquer informação 
relacionada com a vacinação. 

Preciso de fazer marcação? 
 
É aconselhável fazer a marcação com antecedência se desejar evitar longos períodos de espera no 
centro de vacinação. 
 

• Pode fazer a marcação através da plataforma de agendamento online bru-vax.brussels. Neste 
caso, deve preencher o NISS (= número de registo nacional) ou o número BIS da criança. 

• Pode também telefonar para a nossa linha de apoio 02/214.19.19. 

Uma vez feito o agendamento, receberá uma confirmação. 
 
Informação útil: 

• Tanto a pessoa responsável (pais/tutor) como a criança devem trazer o seu cartão de 
identidade e esta carta, ou a confirmação do agendamento. Para crianças que ainda não têm 
cartão de identidade belga (ou um Kids-ID), também pode trazer um passaporte belga, um 
autocolante da companhia de seguros em nome da sua criança ou o seu cartão ISI+.  Não se 
esqueça de verificar a validade destes documentos. 

• Planeie tempo suficiente. Espere 15 a 30 minutos pós-vacinação para ficar em observação. 

• Use uma máscara protetora. 

• A sua criança deve usar roupas confortáveis. A vacina será administrada na parte superior do 
braço. 

• Se você ou a sua criança estiverem doentes (com temperatura acima de 38°C), não venham! 
Neste caso, faça uma nova marcação. Da mesma forma se você ou a sua criança estiverem em 
quarentena: faça uma nova marcação para o fim do período de quarentena. 
Para fazer uma marcação: bru-vax.brussels ou telefone para 02/214 19 19. 

https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-19/materiel-de-communication-vaccination-vacci4kids/
https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-19/materiel-de-communication-vaccination-vacci4kids/
https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/


 

Obrigado por ler esta informação e por tê-la em conta! 

Atenciosamente, 

Nathalie Noël 

Funcionária Executiva – Departamentos Colegiais Combinados – Comissão Comunitária Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os seus dados pessoais foram utilizados apenas pelas autoridades competentes e pelos responsáveis por este convite à vacinação no 
âmbito do Decreto Real de 24 de dezembro de 2020, relativo ao registo e tratamento de dados relativos à vacinação contra a COVID-19. 

Comissão Comunitária Municipal, Rue Belliard 71, boîte 1 - 1040 Bruxelas 

Transporte gratuito no seu dia de vacinação. 

Graças à STIB, pode chegar gratuitamente ao centro de vacinação de elétrico, metro ou autocarro.  
Se desejar beneficiar desta oferta, basta dar essa indicação quando fizer a marcação via Bru-vax ou 
pela linha de apoio. 

Pode também pedir informações no seu município, pois alguns disponibilizam transporte gratuito 
para o centro de vacinação. 

As companhias de seguros também oferecem serviços de transporte para pessoas com mobilidade 
reduzida. Consulte a página web da sua companhia para mais informações sobre este assunto. 

 

 

 
 

A vacinação é um instrumento importante na luta contra a Covid-19. As pessoas vacinadas são 
muito menos suscetíveis de serem infetadas com o coronavírus e de serem hospitalizadas com 
formas graves da Covid-19. 
A vacinação é recomendada devido ao aparecimento da nova variante OMICRON. É também 
importante respeitar as MEDIDAS DE SAÚDE e seguir as REGRAS PARA DETEÇÃO E TESTE DE CASOS 
COVID-19. Pode encontrar mais informações sobre este assunto em coronavirus.brussels. 

 

https://coronavirus.brussels/

