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EUA aprova l'ús de vacunes Pfizer
en adolescents d'entre 12 i 15 anys
Biden qualifica l'autorització com un "avenç prometedor" i anima els pares a
"protegir" els seus fills

La vacuna de Pfizer podria utilitzar-se en qüestió de dies | Getty

L'Administració de Medicaments i Aliments (FDA) dels Estats Units ha aprovat l'autorització
d'emergència per a l'ús de la vacuna de Pfizer-BioNTech en menors d'entre 12 i 15 anys. "És un
pas significatiu en la lluita contra la pandèmia de la Covid-19", ha celebrat la comissionada
interina de la FDA, Janet Woodkock.
La comissionada també ha afegit que aquesta aprovació suposa apropar la ciutadania al "retorn a
la normalitat i al final de la pandèmia". Woodkock ha assegurat que els pares i tutors dels menors
que vagin a rebre aquest vaccí "poden estar segurs", ja que l'agència n'ha realitzat una revisió
"exhaustiva i rigorosa".
Així, ha determinat que la vacuna Pfizer ha complert amb els criteris legals per esmenar
l'autorització de l'ús d'emergència que ja s'havia emès originàriament l'11 de desembre del 2020
per als majors de 16 anys. Per tant, s'ha ampliat l'edat recollida en aquella autorització i Pfizer es
converteix en el primer immunitzador contra la Covid a què es dona llum verda pel seu ús entre
els adolescents més joves als Estats Units.
"Tenir una vacuna autoritzada per a una població més jove és un pas crític per continuar
disminuint la immensa càrrega de salut pública causada per la pandèmia de la Covid-19", ha dit
el director del Centre d'Avaluació Biològica de la FDA, Peter Marks. Per donar suport a
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l'immunitzador per aquest grup, la FDA ha avaluat els resultats d'un assaig clínic en què van
participar 2.260 nens i va mostrar que l'eficàcia és del 100 per cent.
S'espera que les vacunes per als nens de 12 a 15 anys comencin després d'obtenir aquesta
recomanació. Al respecte, l'administració de Joe Biden ha indicat que es mobilitzarà per tal d'aplicar
el vaccí a través del programa federal de farmàcia, pediatres i metges de família en aquest grup
d'edat. Amb la inoculació d'aquests menors s'obre la immunització a 17 milions de persones més
als Estats Units, un 5 per cent de la seva població.
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