
 

 

 

NOTA: Anvisa autoriza a vacina Coronavac para crianças e 

adolescentes de 6 a 17 anos. 
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À luz de um novo imunobiológico liberado pela Anvisa para uso em crianças e 

adolescentes no país, a Soperj, em consonância com a SBIm, SBP e SBI, vem a público 

por intermédio de seu GT de Imunização para saudar mais uma ferramenta a ser 

utilizada no combate à pandemia de Covid-19. 

A vacina Sinovac – Coronavac obteve aval da agência reguladora nacional no dia 

20/01/2022 para administração em indivíduos de 6 a 17 anos no Brasil, o que 

representa um enorme ganho no potencial enfrentamento à pandemia – ainda, é 

importante salientar – vigente. 

Os estudos que embasaram a extensão do uso da Coronavac na faixa etária pediátrica 

remetem a dados consolidados de efetividade e segurança em crianças no Chile, já 

com um grande contingente vacinado nessa população específica; vale ressaltar que 

quando se fala em efetividade, estamos trazendo à tona números do chamado 



“mundo real”, ou seja, a evidência mais robusta acerca da capacidade de proteção 

gerada pela vacina quando em contato com o vírus circulante na comunidade. 

O fato da formulação (mesma vacina) e do esquema de doses serem iguais àqueles 

recomendados para adultos, facilitará a questão logística que cerca a implantação de 

uma nova vacina ao calendário. Para crianças e adolescentes serão duas doses da 

Coronavac, no esquema básico, sendo que cada dose será de 600 SU (0,5mL), com 

intervalo de 28 dias entre elas e o único grupo de crianças e adolescentes que não 

deverá receber a vacina será o de imunossuprimidos (devido a uma carência de 

estudos de eficácia nessa população, e não por questão de segurança em si). 
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