
Além disso, a vacina contra Covid-19 foi
bem tolerada, com efeitos colaterais
geralmente comparáveis  aos
observados em participantes de 16 a 25
anos de idade.

As respostas de geração de anticorpos
nos participantes que receberam
doses de 10 µg foram comparáveis às
registradas em pessoas de 16 a 25
anos, segundo a Pfizer. 

Os dados resumidos deste estudo de
Fase 2/3 envolveram crianças de 6
meses a 11 anos de idade, com 2.268
participantes de 5 a 11 anos de idade.

Essas crianças receberam uma
quantidade menor da vacina: duas
doses de 10 µg (microgramas)
administradas com 21 dias de
intervalo. Nas pessoas a partir dos 12
anos, a dose é de 30 µg.

Atualmente, no Brasil, a vacina da Pfizer pode ser usada em adolescentes a
partir dos 12 anos, segundo autorização concedida pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa).

Pfizer e BioNTech
anunciam resultados
positivos em vacina para  
crianças de 5 a 11 anos

As farmacêuticas anunciaram que seu imunizante contra Covid-19,
aplicado em duas doses, gerou uma resposta imunológica em
crianças de 5 a 11 anos, em um ensaio clínico de Fase 2/3 que
correspondeu ao que foi observado anteriormente em pessoas de
16 a 25 anos. 
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Os dados são preliminares e ainda não foram
publicados em revista científica.

Os dados mostraram um perfil de
segurança favorável e respostas
robustas de anticorpos neutralizantes
em crianças de 5 a 11 anos de idade.

Testes também estão sendo realizados em crianças de 6 meses a 4 anos de
idade. Os resultados para este grupo são esperados para o último trimestre de
2021.

A Pfizer e a BioNTech planejam enviar
esses dados assim que possível para a
Food and Drug Administration (FDA), a
European Medicines Agency (EMA) e
outras agências reguladoras em todo o
mundo, solicitando avaliação para o uso
emergencial.

https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/06/11/anvisa-autoriza-vacina-da-pfizer-contra-covid-19-para-adolescentes-a-partir-dos-12-anos.ghtml
https://g1.globo.com/tudo-sobre/anvisa/

