
CARTA ABERTA DE MÃES E PAIS DE CRIANÇAS BRASILEIRAS PELA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 

Nós, mães e pais de crianças brasileiras de 06 meses a 11 anos, preocupados com a 

vacinação pediátrica contra a COVID-19, considerando que nos termos do art. 227 da CF/88 é 

dever da sociedade e do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à dignidade, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, vimos por meio desta 

clamar por VACINAS! 

É URGENTE que as crianças de 05 a 11 anos, que iniciaram o esquema vacinal em janeiro 

de 2022, seja com a vacina Pfizer¹ ou com a CoronaVac, sejam vacinadas com a terceira dose! 

Já se passaram mais de 4 meses desde que milhares de crianças de 05 a 11 anos 

receberam a segunda dose. A própria CTAI-PNI (Câmara Técnica de Assessoramento em 

Imunização - Programa Nacional de Imunização) em 15/07/2022² indicou que essa faixa etária 

seja contemplada com a D3, a fim de que tenha o esquema vacinal completo em tempos de 

Ômicron. No entanto, até o presente momento, o Ministério da Saúde não autorizou a referida 

dose para esta faixa etária, o que é absurdo! As crianças não podem mais esperar, sob pena de 

ficarem novamente expostas aos riscos da doença sem nenhuma proteção e sofrerem com as 

complicações por ela geradas! 

EXIGIMOS VACINAS para as crianças de 3 a 5 anos! 

No dia 13 de julho de 2022 a ANVISA autorizou a vacina CoronaVac para as crianças de 3 

a 5 anos. No dia 19 de julho de 2022, o Ministério da Saúde reconhecendo que a “vacinação de 

crianças de 3 a 5 anos poderá evitar infecções pelo SARS-COV-2, hospitalizações, SRAG e óbitos, 

além de complicações como a SIM-P e condições pós-covido-19”³, expediu recomendações do 

Programa Nacional de Imunizações para a vacinação. Entretanto, passados mais de 20 dias da 

aprovação da vacina para a faixa etária em questão, vimos uma ínfima parcela dessa população 

vacinada tanto por falta de doses da vacina quanto por falta de campanhas de conscientização e 

incentivo à vacinação, o que em ambos os casos configura negligência do Poder Público para com 

as crianças, ferindo DIREITOS das mesmas. Além disso, o Ministério da Saúde 

incompreensivelmente ainda não comprou as doses de CoronaVac necessárias para a vacinação 

de todas as crianças de 03 e 04 anos! Decisões fora de tempo impactam a vida de milhares de 

crianças! Já passou da hora de todas as crianças serem vacinadas! 

CLAMAMOS por VACINAS para as crianças de 06 meses a 03 anos! 

Conforme dados levantados pelo Observa Infância, a Covid-19, nos anos de 2020 e 2021, 

“matou mais que o triplo de crianças de 6 meses a 3 anos que a soma de todas as mortes nessa 

faixa etária ao longo da última década por doenças que podem matar e são preveníveis por 

vacinas”4. Em 29 de julho de 2022, a ANVISA noticiou que “recebeu a solicitação da empresa 

Pfizer para incluir a faixa etária de 06 meses a 4 anos de idade na indicação da sua vacina contra 

a Covid-19, Comirnaty”5. Contudo, até a presente data não se tem qualquer notícia de que o 

Ministério da Saúde esteja em negociação com referida empresa para aquisição  de doses 

pediátricas para atender à ampliação da vacinação da citada faixa etária, o que é absurdo uma 



vez que as crianças de 0-4 anos são, atualmente, o grupo com maior risco, considerando-se a 

população até 60 anos de idade!7 Duas crianças menores de 05 anos estão morrendo por dia no 

Brasil em decorrência da Covid-19, sendo quase 50% no primeiro ano de vida. Nenhuma outra 

doença prevenível e evitável por vacina causa hoje tamanho impacto na saúde das crianças! 8 Já 

passou, e muito, da hora de iniciar a vacinação dessa faixa etária!  

Conforme consta dos itens 2.3 e 2.4 da Nota Técnica nº 213/2022-CGPNI/DEIDT/SVS/MS³:  

“2.3 Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (censo de 

2010), existem aproximadamente 13 milhões de crianças com idade entre 6 meses e 

4 anos de idade no Brasil. Foram registrados entre 2020 a 2022 (até junho) no Sistema 

de Vigilância Epidemiológica de Gripe (SIVEP-Gripe), 17.252 casos de Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG) por covid-19 e 730 óbitos de SRAG, também por 

covid-19 nessa faixa etária. Ainda, 8.875 casos de SRAG por covid-19 e 443 óbitos de 

SRAG por covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade. Fonte: Sistema de Vigilância 

Epidemiológica de Gripe (SIVEP-Gripe), acesso em 04/07/2022. 

2.4. No Brasil, as crianças com até 4 anos de idade apresentaram, entre 2020 e 2022 

(até junho), uma taxa de incidência de SRAG por covid-19 de 180,75/100 mil 

habitantes, com letalidade entre os casos de SRAG de 8% em menores de 6 meses e 

de 4% em crianças de 6 meses a 4 anos de idade.” 

Ao longo de 2020-2022, milhares de crianças de 0-19 anos perderam suas vidas para a 

Covid-19, chegando ao estarrecedor número de 3.163 óbitos, dos quais 961 relativos a crianças 

menores de 1 ano, 532 crianças entre 1 e 5 anos e 1.670 entre 6 e 19 anos. Segundo Tabela 

oriunda do Boletim Epidemiológico nº 118-Boletim COE Coronavírus6, até a Semana 

Epidemiológica 24/2022 faleceram, em decorrência da Covid-19, 170 crianças menores de 1 ano, 

135 crianças entre 1 e 5 anos e 233 crianças entre 6 e 19 anos.  

Inadmissível que crianças continuem a morrer em virtude de doença imunoprevinível! É 

preciso evitar que sofram com complicações decorrentes da doença! É imprescindível que as 

crianças brasileiras na faixa de 06 meses a 11 anos sejam vacinadas contra a Covid-19, com 3 

doses, com extrema urgência!  

A vacinação pediátrica contra a Covid-19 no Brasil está muito aquém do esperado/devido. 

Não bastasse a falta de doses pediátricas suficientes, milhares de doses destas vacinas estão às 

vésperas de vencer - conforme noticiado pelo G19 e também informado pelo Prefeito de Fortaleza 

por meio de sua conta no Twitter10, no dia 28 de julho de 2022 -, quando milhares de crianças de 

5 a 11 anos aguardam por ser contempladas com a terceira dose, direito este que lhes está sendo 

negado inadvertida e injustificadamente pelo Ministério da Saúde!  

Cabe-nos ressaltar que, além de faltarem vacinas pediátricas para atender a todas as 

crianças, faltam campanhas efetivas de conscientização da população quanto à necessidade da 

vacinação completa contra a Covid-19, o que impacta sobremaneira na procura pelas vacinas, 

levando à perda injustificada de doses. As campanhas são instrumentos eficazes e cruciais para 

o sucesso de qualquer vacinação necessária para a população! É preciso que o Poder Público se 



empenhe em comprar e disponibilizar com urgência as doses pediátricas bem como é 

imprescindível que promova amplas e efetivas campanhas de vacinação, tais quais as que foram 

realizadas nas décadas de 80 e 90 e salvaram milhares de vidas! É necessário que a população 

entenda a importância das vacinas contra a Covid-19 e tenha confiança em vacinar suas crianças! 

A Sociedade Brasileira de Pediatria-SBP, em nota expedida no dia 24 de dezembro de 2021, 

salientou que “a vacina contra a Covid-19 se apresenta como uma alternativa real de controle e 

de prevenção destes desfechos da doença e que está ao alcance dos responsáveis pelas políticas 

públicas de saúde do nosso País.”11  

Já em Nota Especial publicada no dia 25 de julho de 2022, onde trata da “Atualização sobre 

Vacinas Covid-19 em Pediatria”, a SBP, além de falar a respeito da necessidade de vacinar as 

crianças menores de 5 anos, usando dados do Ministério da Saúde, trata sobre a necessidade da 

terceira dose (D3) para as crianças de 5-11 anos, após 4 meses da aplicação da D2, sendo que 

para a dose de reforço deverá ser utilizada a vacina da Pfizer, independentemente do esquema 

utilizado anteriormente.12 

Clamamos às Autoridade Brasileiras atuantes no âmbito municipal, estadual e federal que 

tomem as medidas necessárias à garantia do direito das crianças de 06 meses a 11 anos à 

vacinação contra a Covid-19! Imprescindível que as vacinas cheguem com urgência aos bracinhos 

do maior número de brasileirinhos e brasileirinhas e que todos (as) tenham direito ao esquema 

vacinal completo que hoje se perfaz com 3 doses! As crianças precisam que vocês lutem por elas! 

Pedimos apoio às Sociedades Médicas de Pediatria, Imunologia, Imunizações, Infectologia, 

Pneumologia e Tisiologia, bem como à Associação Médica Brasileira, à Abrasco, ao Conass e 

Conassem, para que todas as crianças brasileiras possam ser contempladas com as vacinas 

contra a Covid-19! As crianças brasileiras precisam de vocês! 

A vacinação infantil é fundamental! Quanto mais teremos que esperar para ver as crianças 

protegidas?! Cada dia sem proteção é um dia de restrição, de medo, um tempo que não volta... 

As crianças estão mais vulneráveis do que nunca, precisam de proteção! Não podemos 

deixar que sofram sequelas ou morram em virtude de doença imunoprevinível por falta de vacina! 

A morte de crianças em decorrência da Covid-19 não pode ser normalizada!  

Olhem pelas crianças, elas são prioridade! Vacinas já! 

 

Brasil, 07 de agosto de 2022. 
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