
SOBRE VACINA COVID-19 EM 
CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS

PERGUNTAS e RESPOSTAS 



Sim. Segundo a Anvisa, a vacina da Pfizer contra a 
covid-19 para crianças de 5 a 11 anos e a da coronavac 
para crianças de 6 a 11 anos, quando administrada no 
esquema de duas doses, é segura e eficaz na prevenção 
da covid-19 sintomática, de formas graves da doença e 
mortes.

Diariamente são disponibilizadas informações 
sobre os locais através do site e das mídias sociais da 
Secretaria de Saúde além dos tradicionais veículos 
de informação.

A vacina contra a covid-19 
é segura para crianças?

Como saber os locais onde a 
vacina está sendo oferecida?
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A criança acompanhada pelo pai ou a mãe, deverá estar 
com o nome no site http://www.saude.salvador.ba. 
gov.br/servicos/servicos-online/vacinaexpress/ e 
apresentar originais e cópias do documento de 
identificação com foto do pai ou mãe que estiver 
presente, original e cópia do documento de identifica-
ção da criança e original da caderneta de vacina-
ção/caderneta da criança.

Quais documentos levar?03.

http://www.saude.salvador.ba.gov.br/servicos/servicos-online/vacinaexpress/


Cada situação será avaliada individualmente, nos 
casos em que os pais não levarem as cópias, mas 
estiverem com toda a documentação completa é mais 
fácil de serem resolvidas e não impedirá a criança de 
ser vacinada.

Em caso da falta de algum desses 
documentos a criança será vacinada?04.

Essa situação é a mais complexa, pois é através do cartão de 
vacina que os profissionais conferem se a criança tomou 
alguma outra vacina nos últimos 15 dias (o que é um impedi-
mento para a aplicação da vacina contra a Covid nessa faixa 
etária), além disso, tem a vacina contra a Influenza (gripe) que 
não é registrada no sistema e só pode ser conferida através do 
cartão vacinal. Esses casos terão que ser avaliadas individual-
mente, mas a orientação, para a segurança tanto da criança 
quanto do profissional, é que compareça portando o cartão 
vacinal. Se por algum motivo os pais não tiverem o cartão de 
vacina, antes de comparecerem aos postos, o ideal é que a 
situação seja informada à ouvidoria para verificar o que pode 
ser feito e viabilizar a possibilidade da vacinação.

E se os pais comparecerem sem 
o cartão de vacina da criança, 
ela será vacinada?

05.
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Os canais de comunicação da população podem ser 
realizados através do contato telefônico: Fala Salvador 156, 
presencial na Ouvidoria que fica localizada no prédio da 
Secretar ia  Munic ipal  da Saúde e através do s i te 
http://www.ouvidoria.salvador.ba.gov.br/.

Quais os canais de contato com a 
ouvidoria para orientações sobre 
as situações já apontadas acima?

06.

Necessário o nome da criança estar no site http://www. 
saude.salvador.ba.gov.br/servicos/servicosonline/ 
vacinaexpress/ e a criança deve estar acompanhada no ato da 
vacinação de um responsável maior de 18 anos. Neste caso 
apresentar o Formulário de Vacinação preenchido e assinado 
pelo genitor (a) da criança, ou seja, pai ou mãe, além de 
originais e cópias do documento de identificação com foto do 
pai ou mãe que assinou o formulário, original e cópia do 
documento de identificação da criança e original da caderneta 
de vacinação/caderneta da criança.

E em situações em que o pai ou mãe não 
possam acompanhar a criança?07.
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O formulário está disponível no site http://www. 
saude.sa lvador.ba .gov.br/wp-content/ 
uploads/2022/01/formulario-vacinacao-
criancasV6.pdf.

Onde encontrar o formulário de Vacinação?08.

Na vacinação dessa faixa etária as crianças permanecem nos 
locais de vacinação por 20 minutos para observação de 
reações adversas imediatas. Após esse período, caso as 
crianças apresente eventos adversos é importante retornar à 
unidade de saúde e informar para que seja realizada a 
notificação da reação e realizado o atendimento. A Secretaria 
Municipal da Saúde também disponibil iza um link 
http://reacoesadversascovid.saude.salvador.ba.gov.br/ 
caso ousuário também queira fazer a notificação por conta 
própria

Se a criança apresentar 
alguma reação após a 
vacina, o que deve fazer?

09.
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Mais informações
saude.salvador.ba.gov.br

http://www.saude.salvador.ba.gov.br/
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