
Quais as vacinas disponibilizadas para as crianças?  

No Brasil, existem duas vacinas autorizadas pela ANVISA para 

aplicação em crianças abaixo dos 12 anos. 

 

Uma delas é a do laboratório PFIZER/BIONTECH para uso pediátrico em 

crianças de 5 a 11 anos. O frasco tem a tampa de cor de LARANJA. A vacina 

deverá ser aplicada via intramuscular. 

A Coronavac/Butantan também está liberada para crianças de 3 a 17 

anos, desde que não sejam imunocomprometidas. 

A vacina contra covid-19 das crianças é diferente da vacina dos 

adultos e adolescentes?  

A da Pfizer tem diferenças entre a infantil (de 5 a 11 anos) e a para 

população acima de 12 anos. Elas têm diferenças entre as apresentações e 

excipientes*. O frasco da vacina de adultos e adolescentes tem a tampa na cor 

ROXA. A vacina das crianças tem a tampa cor de LARANJA. A dose para as 

crianças é diferente, ou seja, 0,2 ml. 

A Coronavac é a mesma independente de faixa etária. 

Qual o esquema vacinal da vacina covid-19 nas crianças?  

Serão duas doses de vacina contra a covid-19 para crianças. O intervalo 

dessas doses deve ser, no mínimo, de 21 dias conforme consta na bula*.  No 

Brasil, para a Pfizer, será adotado o intervalo de 8 semanas, conforme 

definição do Ministério da Saúde**.  

*Bula da dose da Pfizer infantil:  

https://www.pfizer.com.br/sites/default/files/inline-

files/Comirnaty_Profissional_de_Saude_24.pdf 

** NOTA TÉCNICA Nº 2/2022-SECOVID/GAB/SECOVID/MS  

A Coronavac***, assim como para demais idades, tem esquema de duas 

doses com intervalo de 28 dias entre elas. Mais informações consulta BULA 

VACINA CORONAVAC. 

Qual grupo será vacinado primeiro? 

Inicialmente serão vacinadas as crianças com alguma comorbidade: 

como asma, doença neurológica, imunodeficiência, doença cardiovascular, 

pneumopatia, neoplasia, doença hematológica, diabetes melittus, Síndrome de 

Down, doença renal crônica e doença hepática. 

https://www.pfizer.com.br/sites/default/files/inline-files/Comirnaty_Profissional_de_Saude_24.pdf
https://www.pfizer.com.br/sites/default/files/inline-files/Comirnaty_Profissional_de_Saude_24.pdf
https://sbim.org.br/images/files/notas-tecnicas/nt-ms-vacinacao-criancas-covid-5a11anos.pdf


Após realizada a vacinação desse grupo a vacinação esta sendo feita 

por meio de agendamento para viabilizar a abertura de frascos multidose. O 

agendamento pode ser feito via telefones (55)32791099, (55) 981723147, 

diretamente na UBS ou com as ACS’s.  

O que é preciso levar para o local da vacinação? 

- Documento do responsável e da criança 

- Carteira de vacinação da criança 

 

A vacinação para população com mais de 12 anos está ocorrendo 

diariamente na UBS das 8h as 12h e das 13:30h as 17h. Não é necessário 

agendamento.  

Pode-se realizar a vacina contra a covid-19 junto com as outras vacinas 

do calendário vacinal das crianças?  

Não. A vacina contra a covid-19 nas crianças não deve ser feita no mesmo 

momento das outras vacinas do calendário vacinal. O intervalo recomendado é de 15 

dias entre a vacina contra a covid-19 e as outras vacinas (NOTA TÉCNICA Nº 2/2022-

SECOVI/GAB/SECOVI/MS).  

Justificativa: garantir que qualquer evento adverso ou efeito que possa ser 

atribuível à vacina, não seja confundido com a exposição a outros imunizantes ou 

fármacos. Assim como, evitar qualquer possibilidade de interação ou outro fator ainda 

não pesquisado ou reconhecido, visto que a aplicação da vacina está sendo em 

grande escala no mundo inteiro.  

 

  Mais informações acessar: https://coronavirus.rs.gov.br/vacinacaoinfantil 

 

https://coronavirus.rs.gov.br/vacinacaoinfantil

