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Jeremy Samuel Faust and Angela Rasmussen, the New York Times, “We Can’t End the
Pandemic Without Vaccinating Kids”:
https://www.nytimes.com/2021/03/29/opinion/covid-vaccines-kids.html
A coluna de opinião, escrita por Jeremy Samuel Faust e Angela Rasmussen explica a
necessidade de vacinar as crianças contra a covid-19 e os desafios que isso nos trará no
futuro.
Por mais que as vacinas ainda não tenham sido testadas nessa faixa etária, é possível que
tenhamos resultados de boas taxas de segurança e eficácia nos mais jovens em breve.
Conforme as campanhas avançam em vários países, os grupos mais vulneráveis (como idosos,
trabalhadores de saúde e indivíduos com comorbidades) ficam cada vez mais protegidos
(embora ainda não saibamos quanto tempo essa proteção durará). Sobrarão, então,
adolescentes e crianças, que vão começar aos poucos a receberem as suas doses também.
E isso será importantíssimo. Por mais que a infecção pelo coronavírus ainda não tenha
mostrado trazer grande impacto nos primeiros anos de vida, há casos de complicações e
sequelas nessa idade.
Além disso, com as outras faixas etárias imunizadas, pode acontecer de o vírus mutar, ganhar
variantes e começar a afetar com mais gravidade justamente as crianças.

Para evitar que isso aconteça, a vacinação desse grupo é necessária em médio e longo prazo
para podermos acabar com a pandemia.
Mas os autores apontam que o processo de convencimento será ainda mais difícil, pois os pais
e responsáveis não enxergam o perigo da covid-19 em seus filhos, já que os casos de
complicações são mais raros mesmo.
Então será necessário pensar em toda uma política e uma estratégia de comunicação para que
todos, independentemente da idade, fiquem protegidos do coronavírus ao longo dos próximos
meses.

