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INTRODUÇÃO

 A Anvisa concedeu o registro definitivo para a vacina Comirnaty da

Pfizer/BioNTech (Vacina Covid-19) para a imunização ativa com foco

em prevenir a doença Covid-19 causada pelo vírus SARS-Cov-2 em

crianças entre 5 e 11 anos 11 meses e 29 dias.

 A vacina Comirnaty é baseada na tecnologia de mRNA de

propriedade da BioNTech, foi desenvolvida pela BioNTech e pela

Pfizer.



Acondicionamento do produto

Embalagens contendo 10 frascos por caixa, de tampa laranja.

Frasco multidose 

contém 10 doses cada 

após a diluição

REDE DE FRIO 



REDE DE FRIO 

Acondicionamento do produto

• Centrais de Rede de Frio

• Atenção: o prazo de 10 semanas está dentro do prazo de validade de 06 meses.

CEADI/MA REGIONAL E MUNICIPAL

Freezer de Ultrabaixa Temperatura 

(ULT)

Refrigerador e Geladeiras domésticas

-90ºC a -60°C 2°C a 8ºC

Armazenada por até 06 meses Armazenada por até 10 semanas



REDE DE FRIO 

Prazo de validade

• LOT/MFG: Data da produção / manufatura

• LOT/EXP: Data de expiração / validade



REDE DE FRIO 

Prazo de validade

Fonte: https://www.comirnatyeducation.com.br/files/validade.pdf atualizado em 21/12/2021

https://www.comirnatyeducation.com.br/files/validade.pdf


ESPECIFICAÇÕES DA VACINA



ESPECIFICAÇÕES DA VACINA

• Composição

Cada dose da vacina diluída (0,2 mL) contém: vacina covid-19 10 μg

Comirnaty® é composto de RNA mensageiro (mRNA) de cadeia simples, embebido em nano

partículas lipídicas, com estrutura 5-cap altamente purificado, produzido usando transcrição in

vitro sem células a partir dos modelos de DNA correspondentes, codificando a proteína S (spike)

do Coronavírus 2 vírus da síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2).

Excipientes: di-hexildecanoato de di-hexilaminobutanol, 

ditetradecilmetoxipolietilenoglicolacetamida, levoalfafosfatidilcolina distearoila, colesterol, 

trometamina, cloridrato de trometamina, sacarose, água para injetáveis.



ESPECIFICAÇÕES DA VACINA

• Contraindicações

Comirnaty® não deve ser administrada a indivíduos com

hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer um dos

excipientes da vacina.

Em casos de Anafilaxia as doses subsequentes estão

contraindicadas.



PREPARO E ADMINISTRAÇÃO
Comirnaty Pfizer/BioNTech Pediátrica



USO DE SERINGAS DE LDV



DESCONGELAMENTO

Se o frasco multidose estiver armazenado no ULT, deve descongelar antes 
do uso seguindo as recomendações:

• Em temperatura de 2ºC a 8ºC – embalagem com 10 frascos pode levar 
até 4 horas para descongelar;

• Em temperatura de até 30ºC (ambiente) – 30 minutos.

• Sempre lembrar de atualizar a data de validade na caixa quando os frascos forem 
descongelados e armazenados na temperatura de 2ºC a 8ºC.

• Os frascos não abertos podem ser armazenados por até 10 semanas à temperatura de 
2ºC a 8ºC dentro do prazo de validade de 06 meses.

• Frascos descongelados podem ser manipulados em condições de luz ambiente.



DILUIÇÃO, PREPARO E ADMINISTRAÇÃO

Antes da diluição



DILUIÇÃO, PREPARO E ADMINISTRAÇÃO

• A vacina descongelada deve ser diluída em seu frasco
original com 1,3 ml de solução injetável de cloreto de sódio
a 0,9% antes de ser administrada, utilizando uma seringa
de 3ml ou 5ml e agulha calibre 21 ou mais estreita e técnicas
assépticas.

• Use SOMENTE solução injetável de cloreto de sódio a 0,9% como diluente

• Iguale a pressão do frasco antes de remover a agulha da
tampa do frasco, retirando 1,3 ml de ar para a seringa de
diluente vazia.



DILUIÇÃO, PREPARO E ADMINISTRAÇÃO

• Inverta suavemente a dispersão diluída 10 vezes. Não agite.

• A vacina diluída deve apresentar-se como uma dispersão
esbranquiçada sem partículas visíveis. Não usar a vacina diluída
caso haja partículas ou descoloração.

• Os frascos diluídos devem ser marcados com a data e o horário
corretos.

• É fortemente recomendado que o produto diluído seja mantido
entre 2-8°C, considerando as possíveis variações climáticas. O
produto diluído não utilizado no período de 12 horas deverá ser
descartado.

• Não congelar ou agitar a dispersão diluída. Se estiver
refrigerada, deixe que a dispersão diluída atinja a temperatura
ambiente antes usá-la.



DILUIÇÃO, PREPARO E ADMINISTRAÇÃO

Considerações sobre o armazenamento e o tempo

• É fortemente recomendado que o produto diluído seja mantido entre
2-8°C, considerando as possíveis variações climáticas.

• Durante o armazenamento, deve-se minimizar a exposição à luz
ambiente e evitar a exposição à luz solar direta e luz ultravioleta.

• NÃO CONGELAR NOVAMENTE.

• A vacina diluída – use dentro de 12h a partir do momento da diluição.

• Qualquer vacina remanescente em frasco (ou seringas) deve ser
descartada 12h após a diluição.



DILUIÇÃO, PREPARO E ADMINISTRAÇÃO

PREPARAÇÃO DE DOSES INDIVIDUAIS DE 0,2 ML para administração

• Após a diluição com 1,3ml do diluente, o frasco vai conter 2,6 ml dos quais
podem ser extraídas 10 doses de 0,2 ml.

• Usando técnica asséptica, limpar a tampa do frasco com um lenço
antisséptico de uso único.

• Retirar 0,2 ml de Comirnaty para crianças de 5 a 11 anos 11 meses e 29
dias. Para extrair 10 doses de um único frasco, deve-se utilizar uma
seringas e/ou agulhas de baixo volume morto. Se forem utilizadas seringas
e agulhas padrão, pode não haver volume suficiente para extrair dez doses
de um único frasco.

• Cada dose deve conter 0,2 ml de vacina.

• Se a quantidade de vacina restante no frasco não for suficiente para uma
dose completa de 0,2 ml, descarte o frasco e qualquer volume excedente.

• Descarte todas as doses de vacina não utilizadas em até 12 horas após a
diluição. Não juntar o excesso de vacina de vários frascos.

*perpendicular



DILUIÇÃO, PREPARO E ADMINISTRAÇÃO

Administração da vacina

• Cada dose deve conter 0,2 ml de vacina.

• Se a quantidade de vacina restante no frasco não for
suficiente para uma dose completa de 0,2 ml, descarte
o frasco e qualquer volume excedente.

• A administração DEVE SER INTRAMUSCULAR no
músculo deltoide.

• Administrar uma única dose no dia e respeitar o intervalo
entre as doses no *Brasil – D1 para a D2 de 08
semanas.

*Conforme Nota Técnica nº02/2022 SECOVID/GAB/SECOVID/MS de 05/01/2022.

Foto autorizada pela mãe em 16/10/2021 –

UPA Cidade Operária. Campanha Nacional 

de Vacinação contra a Influenza. MA, 2021.



DILUIÇÃO, PREPARO E ADMINISTRAÇÃO

ATENÇÃO!

• A segunda dose deve ser da mesma vacina Comirnaty
da tampa laranja, indicada para crianças de 05 a 11
anos.

• Não há dados de intercambialidade com outras
vacinas Covid-19, nem mesmo com a vacina
Comirnaty adulto.

• Se no intervalo entre a D1 e a D2 a criança
completar 12 anos de idade, ela deve receber a D2
com a mesma vacina Comirnaty Pediátrica – dose
0,2ml contendo 10μg – tampa laranja.

Foto autorizada pela mãe em 16/10/2021 –

UPA Cidade Operária. Campanha Nacional de 

Vacinação contra a Influenza. MA, 2021.



EVENTOS ADVERSOS

Fonte: Bula da fabricante. Disponível em: https://www.pfizer.com.br/sites/default/files/inline-files/Comirnaty_Profissional_de_Saude_24.pdf

a. Estas reações adversas foram identificadas no

período pós-autorização. Os seguintes eventos não

foram reportados em participantes entre 5 e <12 anos

de idade no Estudo C4591007, mas foram reportados

em indivíduos com ≥16 anos de idade no Estudo

C4591001 (ver Tabela 19): angioedema, letargia,

astenia, hiperidrose e suores noturnos.

b. Os seguintes eventos são classificados como

reações de hipersensibilidade: urticária, prurido e

erupção cutânea.



ESTRATÉGIAS PARA A VACINAÇÃO 

Comirnaty Pfizer/BioNTech Pediátrica

*Conforme Nota Técnica nº02/2022 SECOVID/GAB/SECOVID/MS de 05/01/2022.



POPULAÇÃO VACINÁVEL

814.570
Crianças de 05 a 11 anos

Fonte: CGPNI/DEVIT/SVS/MS.

*Estimativas em revisão.

8.338
Crianças indígenas 05 a 11 anos

Total: 822.908



RECOMENDAÇÕES

Conforme Resolução RE n. 4.678, de 16 de dezembro de 2021 da Anvisa:

1- que a vacinação das crianças nessa faixa etária seja iniciada após treinamento completo das equipes de saúde

que farão a aplicação da vacina, uma vez que a grande maioria dos eventos adversos pós-vacinação é decorrente

da administração do produto errado à faixa etária, da dose inadequada e da preparação errônea do produto;

2- que a vacinação de crianças seja realizada em ambiente específico e segregado da vacinação de adultos, em

ambiente acolhedor e seguro para a população;

3- quando da vacinação nas comunidades isoladas, por exemplo nas aldeias indígenas, sempre que possível, que

a vacina de criança seja feita em dias separados, não coincidentes com a vacinação de adultos;

4. que a sala em que se dará a aplicação de vacinas contra a Covid-19, em crianças de 5 a 11 anos, seja exclusiva

para a aplicação dessa vacina, não sendo aproveitada para a aplicação de outras vacinas, ainda que pediátricas.

Não havendo disponibilidade de infraestrutura para essa separação, que sejam adotadas todas as medidas para evitar

erros de vacinação;



RECOMENDAÇÕES

Conforme Resolução RE n. 4.678, de 16 de dezembro de 2021 da Anvisa:

5. que a vacina Covid-19 não seja administrada de forma concomitante a outras vacinas do calendário infantil,

por precaução, sendo recomendado um intervalo de 15 dias;

6. que seja evitada a vacinação das crianças de 5 a 11 anos em postos de vacinação na modalidade drive thru;

7. que as crianças sejam acolhidas e permaneçam no local em que a vacinação ocorrer por pelo menos 20 minutos

após a aplicação, facilitando que sejam observadas durante esse breve período;

8. que os profissionais de saúde, antes de aplicarem a vacina, informem ao responsável que acompanha a criança

sobre os principais sintomas locais esperados (por exemplo, dor, inchaço, vermelhidão no local da injeção) e

sistêmico (por exemplo, febre, fadiga, dor de cabeça, calafrios, mialgia, artralgia) outras reações após vacinação,

como linfadenopatia axilar localizada no mesmo lado do braço vacinado foi observada após vacinação com vacinas de

mRNA COVID-19.



RECOMENDAÇÕES

Conforme Resolução RE n. 4.678, de 16 de dezembro de 2021 da Anvisa:

9. que os pais ou responsáveis sejam orientados a procurar o médico se a criança apresentar dores repentinas

no peito, falta de ar ou palpitações após a aplicação da vacina;

10. que os profissionais de saúde, antes de aplicarem a vacina, mostrem ao responsável que acompanha a

criança que se trata da vacina contra a Covid-19, frasco na cor laranja, cuja dose de 0,2ml, contendo 10 mcg da

vacina contra a Covid-19, Comirnaty (Pfizer/Wyeth), específica para crianças entre 5 a 11 anos, bem como seja

mostrado a seringa a ser utilizada (1 mL) e o volume a ser aplicado (0,2mL);

11. que um plano de comunicação sobre essas diferenças de cor entre os produtos, incluindo a utilização de

redes sociais e estratégias mais visuais que textuais, seja implementado;

12. que seja considerada a possibilidade de avaliação da existência de frascos de outras vacinas semelhantes no

mercado, que sejam administradas dentro do calendário vacinal infantil, e que possam gerar trocas ou erros de

administração;



RECOMENDAÇÕES

Conforme Resolução RE n. 4.678, de 16 de dezembro de 2021 da Anvisa:

13. que as crianças que completarem 12 anos entre a primeira e a segunda dose,

permaneçam com a dose pediátrica da vacina Comirnaty;

14. que os centros/postos de saúde e hospitais infantis estejam atentos e treinados para atender e

captar eventuais reações adversar em crianças de 5 a 11 anos, após tomarem a vacina;

15. que seja adotado um programa de monitoramento, capaz de captar os sinais de interesse da

farmacovigilância – e-SUS Notifica;

16. que sejam mantidos os estudos de efetividade das vacinas para a faixa etária de 5 a 11 anos; e

17. adoção de outras ações de proteção e segurança para a vacinação das crianças, a critério do

Ministério da Saúde e dos demais gestores da saúde pública”.



CONCLUSÃO – SECOVID/MS

Diante do deferimento do pedido de ampliação de uso do imunizante Comirnaty para
crianças de 05 a 11 anos de idade, a SECOVID recomenda nos seguintes termos,
priorizando-se:

a) crianças com 5 a 11 anos com deficiência permanente ou com Comorbidades
(art. 13, parágrafo quinto da Lei nº 14.124, de 10 de março de 2021);

b) Crianças indígenas (ADPF 709) e Quilombolas (ADPF 742).

c) Crianças que vivam em lar com pessoas com alto risco para evolução grave de
Covid-19;

d) Crianças sem Comorbidades, na seguinte ordem sugerida:

d.1 crianças entre 10 e 11anos;

d.2 crianças entre 8 e 9 anos;

d.3 crianças entre 6 e 7 anos;

d.4 crianças com 5 anos.



CONCLUSÃO

Os pais ou responsáveis devem estar presentes manifestando sua

concordância com a vacinação. Em caso de ausência de pais ou responsáveis, a

vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento por escrito.

As vacinas devem ser aplicadas seguindo integralmente as recomendações da

Anvisa, conforme já descritas no tópico 6. A farmacovigilância, por sua vez, deve

obedecer aos requisitos da Lei n. 9.782, de 26 de janeiro de 1999 (art. 7º, inciso XVIII).

Conforme a Resolução AD REFERENDUM Nº 56/2021 – CIB/MA de 27 de

dezembro de 2021, em seu ARTIGO 4º - Não será necessária à apresentação de

prescrição médica para a aplicação das vacinas aptas a qualquer grupo.



OBRIGADO

Departamento de Controle das Doenças Imunopreveníveis 

Edifício Almere Office, Avenida dos Holandeses, nº03, Sala 312, Calhau, São Luís – MA. Fone: (98) 3198-6262

Endereço eletrônico: vacina.imunizacao@saude.ma.gov.br

Endereço eletrônico para Eventos Adversos Pós-Vacinação: eapv@saude.ma.gov.br



DÚVIDAS


