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Criança indígena é primeira a ser
vacinada no Brasil contra a Covid-��
JANUARY ��, ����

A primeira vacina contra a Covid- em uma criança foi aplicada nesta

sexta-feira (), no Hospital das Clínicas de São Paulo (HCFMUSP). Davi

Seremramiwe, de  anos, foi a primeira criança a ser vacinada no país. O

garoto indígena é natural de Mato Grosso, mas vai a São Paulo com

frequência para realizar tratamento de saúde.

O imunizante da Pfizer recebeu autorização da Agência Nacional de

Vigilância de Saúde (Anvisa), em  de dezembro, para ser aplicado em

crianças de  a  anos no Brasil. Até o momento, a vacina da farmacêutica

norte-americana é a única liberada pela autoridade sanitária para ser

aplicada nesta faixa etária.

Em solenidade simbólica, com a presença de profissionais da saúde e o

governador de São Paulo, João Doria, mais crianças com comorbidades

foram vacinadas contra a Covid-. A vacinação no estado – para o público

de  a  anos – terá início na segunda-feira (), onde serão priorizadas as

crianças indígenas, quilombolas e com comorbidades.

Davi, o primeiro garoto a ser vacinado contra a Covid-, nasceu em uma

tribo Xavante no estado do Mato Grosso, ele tem uma condição de saúde

que afeta as pernas e o faz a andar com ajuda de uma órtese.
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Por nove meses, ele e o pai, o cacique Jurandir Siridiwe, fizeram viagens

periódicas à capital paulista para que Davi fosse tratado no Instituto da

Criança do Hospital das Clínicas. Atualmente, Davi mora com uma tutora

na cidade de Piracicaba (SP). Ela o acompanha nas consultas rotineiras que

garoto faz no HC com médicos das áreas de reabilitação e neurologia.

Primeiro lote da vacina infantil chega ao
Brasil

A primeira remessa de doses da vacina infantil da Pfizer contra a Covid-

chegou ao Brasil na madrugada desta quinta-feira (). No lote, vieram ,

milhão de vacinas destinadas ao governo brasileiro para distribuição aos

estados e municípios, seguindo o critério populacional.

Ao todo, o Brasil deve receber , milhões de doses em janeiro. Para

fevereiro, a expectativa é que a Pfizer entregue mais , milhões de doses e,

em março, mais , milhões de imunizantes. O esquema vacinal para

crianças é composto por duas doses com intervalo de oito semanas.
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No estado de São Paulo a expectativa é de vacinar , milhões de crianças

no período de três semanas.

Na quinta-feira (), o governo paulista afirmou que os pais já podem

incluir as crianças de  a  anos no pré cadastro para vacinação contra a

Covid-.

Segundo o governo, o pré-cadastro é opcional e não é um agendamento,

mas agiliza o atendimento nos locais de imunização, evitando filas e

aglomerações. Para cadastrar os filhos, os pais ou responsáveis devem acessar

o link, clicar no botão “Crianças até  anos” e preencher o formulário

online.

A página recebeu  mil acessos apenas no primeiro dia em que o pré-

cadastro foi disponibilizado, número que supera a média de procura no

último mês em .. Em dezembro, a média foi de . acessos

diariamente.

� de � Davi Seremramiwe, de � anos, foi a primeira criança a ser vacinada contra a Covid-�� no país
Crédito: Reprodução/CNN Brasil (��.jan.����)
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� de � Vacinação da �ª criança com idade entre � a �� anos, em São Paulo, contra Covid-��; Davi
Seremramiwe, de � anos, recebeu a primeira dose Crédito: Reprodução/CNN Brasil (��.jan.����)
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Reprodução/CNN Brasil (��.jan.����)

� de � Em solenidade simbólica, crianças com comorbidades foram vacinadas contra a Covid-��, no
Hospital das Clínicas de São Paulo (HCFMUSP) Crédito: Reprodução/CNN Brasil (��.jan.����)
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� de � Crianças indígenas, quilombolas e com comorbidades serão priorizadas na vacinação Crédito:
Governo do Estado de São Paulo

� de � Ampola com dose da vacina contra Covid-�� para crianças; fraco possui rótulo laranja para
diferenciar das doses para adultos Crédito: Renato Cerqueira/Estadão Conteúdo
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Distribuição de vacinas infantis

Confira o percentual da população de  a  anos por estado:

Região Centro-Oeste (,)

Distrito Federal – ,

Goiás – ,

Mato Grosso do Sul – ,

Mato Grosso – ,

Região Sudeste (,)

Espírito Santo – ,

Minas Gerais – ,

Rio de Janeiro – ,

São Paulo – ,

Região Sul (,)

Paraná – ,

Rio Grande do Sul – ,

Santa Catarina – ,

Região Nordeste (,)
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Alagoas – ,

Bahia – ,

Ceará – ,

Maranhão – ,

Paraíba – ,

Pernambuco – ,

Piauí – ,

Rio Grande do Norte – ,

Sergipe – ,

Região Norte (,)

Acre – ,

Amazonas – ,

Amapá – ,

Pará – ,

Rondônia – ,

Roraima – ,

Tocantins – ,
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