
No processo de análise, também foram ouvidas sociedades médicas ligadas ao tema, como a
Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) e a Sociedade
Brasileira de Infectologia (SBI). Essas entidades apoiam a autorização de ampliação do uso da
CoronaVac para o público de 6 a 17 anos.

 

Vacina adsorvida covid-19
(inativada)

Coronavac/Butantan 
USO PEDIÁTRICO e ADULTO

Vacina Comirnaty
Wyeth/Pfizer

USO PEDIÁTRICO

Tampa do frasco Laranja(monodose) /
Cinza(multidose)

Laranja

Faixa etária
aprovada 6-17 anos de idade 5-11 anos de idade

Dose 0.5 mL 0.2 mL

Realização:

Dose 
 A dose é a mesma usada para adultos (0.5 ml).
Intervalo de 28 dias (4 semanas) entre a primeira
e a segunda aplicação.

Segurança
É importante ressaltar que apesar de ser a mesma
dose usada para adultos, estudos clínicos,
realizados em alguns países, como o Chile,
sugerem segurança, eficácia, imunogenicidade e
efetividade.

Ciência
As evidências científicas disponíveis até o
momento sugerem que há benefícios e segurança
para a utilização da vacina na população
pediátrica.

Vírus inativado
Nesse tipo de imunizante, o  vírus é morto com o uso
de substâncias químicas,  e se torna incapaz de
causar infecção nas pessoas. 
As vacinas ficam mais estáveis, fáceis de
transportar e armazenar. 
Provocam  baixo número de efeitos adversos.

Vacina Coronavac para
crianças e adolescentes

Faixa Etária: 6 a 17 anos
Mesma formulação que a vacina aplicada em adultos
Mesma dose: 600 SU em 0,5 ml
Posologia: duas doses entre 28 dias
Não aplicar em crianças imunocomprometidas

Todas as vacinas são seguras, eficazes e aprovadas pela ANVISA!

Principais diferenças entre Vacinas Contra a Covid-19 em Crianças.
 

 Vacina adsorvida covid-19 (inativada)
Coronavac/ Butantan (USO PEDIÁTRICO)

 

A aprovação foi decidida pela Diretoria Colegiada com base em subsídios técnicos apresentados pela
Gerência-Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos (GGMED) e pela Gerência de
Farmacovigilância (GFARM) da Agência. 

@nupesvufmg
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Aprovação para uso pediátrico da Vacina


