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anos na Bahia.



NOTA TÉCNICA Nº02/2022 – SECOVID/GAB/SECOVID/MS 

Tabela 1 - Casos confirmados de SRAG hospitalizados, por faixa etária, Brasil, março de 2020 

a novembro de 2021.



NOTA TÉCNICA Nº02/2022 – SECOVID/GAB/SECOVID/MS 

Figura 1 - Casos e óbitos de SRAG por COVID-19, em crianças de 5 a 11 anos, no Brasil, 

março de 2020 a novembro de 2021



NOTA TÉCNICA Nº02/2022 – SECOVID/GAB/SECOVID/MS 

Tabela 2- SRAG por COVID-19, em crianças de 0 a 17 anos, no Brasil, março de 2020 a 

novembro de 2021
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NOTA TÉCNICA Nº02/2022 – SECOVID/GAB/SECOVID/MS 



RESOLUÇÃO RE Nº 4.678 – ANVISA

A ANVISA, conforme Resolução RE n. 4.678, de 16 de dezembro de 2021, publicada em mesma data, em edição extra do Diário Oficial da União, 

apresentou autorização para uso do imunizante Pfizer a crianças de 5 a 11 anos, cujas recomendações seguem abaixo: 

“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 vacinas de crianças 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;

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;



RESOLUÇÃO RE Nº 4.678 – ANVISA

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.

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);



RESOLUÇÃO RE Nº 4.678 – ANVISA

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;

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
adversas 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;

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”.
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NOTA TÉCNICA Nº02/2022 – SECOVID/GAB/SECOVID/MS 

1. Crianças de 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);

2. Crianças indígenas (ADPF 709) e Quilombolas (ADPF 742);
3. Crianças que vivam em lar com pessoas com alto risco para evolução grave de COVID-19;
4. Crianças sem comorbidades, na seguinte ordem sugerida:

c.1 crianças entre 10 e 11anos;
c.2 crianças entre 8 e 9 anos;
c.3 crianças entre 6 e 7 anos;
c.4 crianças com 5 anos.

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.



NOTA TÉCNICA Nº02/2022 – SECOVID/GAB/SECOVID/MS 

1. INICIAR A VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS DE 11 A 5 ANOS, POR ORDEM REGRESSIVA DE IDADE 
(11,10,9,8,7,6 e 5);

2. Crianças com deficiência permanente ou com comorbidades (comprovação mediante relatório 
médico ou cadastro/avaliação do serviço de saúde);

3. Todas as crianças indígenas e quilombolas da faixa etária de 5 a 11 anos;

4. Todas as crianças institucionalizadas e em situação de rua (faixa etária de 5 a 11 anos);

5. Todas as crianças em abrigos devido a situação das enchentes.

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.



Pfizer/Comirnaty - Pediátrica

✓ Entre 5 anos e 11 anos

✓ Frasco multidose com 10 doses 0,2 mL

✓ Intervalo de 8 semanas entre as doses (D1 e D2)

Condições de armazenamento e  

transporte
Pfizer/Comirnaty

Tempo de armazenamento em freezer de  

Ultra Baixa Temperatura - ULTF (de -90 °C  

a -60 °C)
6 meses (prazo de validade)

Tempo de armazenamento em freezer (de -
NÃO ARMAZENAR

25 °C a -15 °C)

Tempo de armazenamento em refrigerador  

(de 2 °C a 8 °C)
10 semanas

Após a primeira aplicação ou Diluição (de 2

°C a 25 °C)
Descartar 12 horas após a diluição

Campanha Nacional Contra a Covid-19



Pfizer/Comirnaty - Pediátrica

Condições de armazenamento e  

transporte
Pfizer/Comirnaty

Tempo de armazenamento em freezer de  

Ultra Baixa Temperatura - ULTF (de -90 °C  

a -60 °C)
6 meses (prazo de validade)

Tempo de armazenamento em freezer (de

-25 °C a -15 °C)
NÃO ARMAZENAR

Tempo de armazenamento em refrigerador  

(de 2°C a 8°C)
10 semanas

Após a primeira aplicação ou Diluição(de

2°C a 25°C)
Descartar 12 horas após a diluição

Campanha Nacional Contra a Covid-19

ATENÇÃO:

Não há limite de tempo para o transporte entre 2°C e 8°C

ATENÇÃO:

Serviço contratado pelo MS

Previsão entrega à ULT, jan/22
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Pfizer/Comirnaty - Pediátrica

Condições de armazenamento e  

transporte
Pfizer/Comirnaty

Tempo de armazenamento em freezer de  

Ultra Baixa Temperatura - ULTF (de -90 °C  

a -60 °C)
6 meses (prazo de validade)

Tempo de armazenamento em refrigerador  

(de 2°C a 8°C)
10 semanas

Campanha Nacional Contra a Covid-19

ATENÇÃO:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

9 SEMANAS

8 SEMANAS

7 SEMANAS

6 SEMANAS

5 SEMANAS

4 SEMANAS

3 SEMANAS

2 SEMANAS

1 SEMANA

6 MESES (VALIDADE -80°C A -60°C)

10 SEMANAS (VALIDADE 2°C A 8°C)

25,7 SEMANAS (VALIDADE -80°C A -60°C)



✓ Registrar a data e horário após a diluição ✓ Realizar a diluição e aspiração no ângulo de  

90º e perfurar no centro do batoque

Pfizer/Comirnaty - Pediátrica

Campanha Nacional Contra a Covid-19

Queixas Técnicas - NOTIVISA:

https://www8.anvisa.gov.br/notivisa/frmlogin.aspDiferença dos Rótulos:

MFC, data de produção

EXP, data de término da validade

ATENÇÃO:



OBSERVAÇÃO: 5 a 11 anos, diluir para 
usar, o frasco multidose. Não deve ser 
armazenado à temperatura padrão do 
congelador de -25 °C a -15 °C.

Opções de armazenamento noponto de uso:

5 a 11 anos ( ou seja, 5 a 

menos de 12 anos de 

idade) diluir para usar

O prazo de validade do medicamento é de 6
meses a contar da data de fabricação. Dentro
de 6 meses as opções de armazenamento são:

Freezer de temperatura ultrabaixa (ULT) Refrigerador

-90 ºC a -60 ºC 2 °C a 8 °C

Pode ser armazenada por até

6 meses

Pode ser armazenada por até

10 semanas
a esta temperatura,

dentro do prazo de validade de 6 meses

Uma vez descongelada, a vacina não deve ser congelada novamente .

Aplicável às seguintes cores de tampa:

LARANJA
Diluir para usar,  5 a 

11 anos



Possíveis opções de transporte

• NÃO armazenar no freezer -25°C a -15°C

• Não congelar novamente os frascos descongelados

• Se os frascos forem entregues à temperatura de 2 ºC a  8 ºC, a 

vacina precisa ficar entre 2 ºC e 8 ºC

• Verificar se a caixa foi atualizada para refletir a datade  validade 

refrigerada de 10 semanas

Caso seja necessária a redistribuição local, frascos de tampa laranja não diluídos 

podem ser transportados

Se for utilizada a redistribuição local da vacina de tampa laranja, garantir que haja um frasco de diluente
(injeção de cloreto de  sódio estéril de 0,9%, USP) para cada frasco da vacina.

Não há um limite de horas para transporte na temperatura  de 2 a 8ºC 
(máximo de 10 semanas entre transporte +  armazenamento)

Aplicável às seguintes cores de tampa:

LARANJA
Diluir para usar,  

5 a 11 anos

Opção 1

Frascos individuais ou caixas cheias 

à  temperatura de refrigeração

2ºC a 8ºC

OU
Opção 2

Caixas cheias à 

temperatura ultrabaixa

-90ºC a -60ºC



Registro de Desvio de Qualidade

✓Os registros de desvio de qualidade e queixa técnica deverão ser

realizados no link do RedCap – Ministério da Saúde e NOTIVISA daAnvisa.

Desvio Qualidade - RedCap:

https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=RMEJJHFH7E

Eventos Adversos Pós Vacinação - :

https://notifica.saude.gov.br

Queixas Técnicas - NOTIVISA:

https://www8.anvisa.gov.br/notivisa/frmlogin.asp

https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=RMEJJHFH7E


Informações sobre dosagem, diluição e armazenamento
A ANVISA concedeu o registro definitivo para a vacina Vacina Covid-19 da Pfizer-BioNtech (vacina covid-19)
para a imunização ativa para prevenir a doença COVID-19 causada pelo vírus SARSCoV-2 em crianças entre 5 a
11 anos (ou seja, 5 a menos de 12 anos de idade) e pessoas com 12 anos de idade ou mais.

Formulação 12 anos ou mais, diluir para usar

5 a 11 anos
(ou seja, 5 a menos de 12  anos de 

idade), diluir para usar

Frasco Frasco multidose Frasco multidose

Cor da tampa do frasco Roxa Laranja

Dosagem 30 mcg 10 mcg

Doses por frasco 6 doses por frasco (após a diluição) 10 doses por frasco (após a diluição)

Diluição Diluição necessária Diluição necessária

Volume (antes da diluição) 0,45 ml 1,3 ml

Quantidade de diluente  necessária por frasco 1,8 ml 1,3 ml

Volume de aplicação por dose  (pós diluição) 0,3 ml 0,2 ml

Tempo de armazenamento em  freezer de Ultra Baixa Temperatura
- ULTF (de -90 °C a -60 °C) 9 meses (prazo de validade) 6 meses (prazo de validade)

Tempo de armazenamento em  freezer (de -25 °C a -15 °C) 2 semanas dentro do prazo de  
validade de 9 meses

NÃO ARMAZENAR

Tempo de armazenamento em  refrigerador (de 2 °C a 8 °C) 1   mês 10 semanas

Após a primeira aplicação  ou Diluição (de 2 °C a 25 °C) Descartar 6 horas após a diluição Descartar 12 horas após a diluição

Tamanho da embalagem 195 frascos 10 frascos
Referência:
Bula do Produto<https://www.pfizer.com.br/bulas/comirnaty>

http://www.pfizer.com.br/bulas/comirnaty


Como preparar e administrar a vacina Pfizer/Comirnaty Pediátrica

A COMIRNATY deve ser preparada por um profissional de saúde utilizando técnica asséptica para garantir a
esterilidade da dispersão preparada.

Administração da COMIRNATY em crianças de 5 a 11 anos (ou seja, 5 a menos de 12 anos de idade).

A COMIRNATY 10 microgramas/dose concentrada para dispersão injetável é indicada para a imunização ativa 
para  prevenir a COVID-19 causada pelo vírus SARS-CoV-2, em crianças de 5 a 11 anos (ou seja, 5 a menos de 12 
anos de idade). O uso desta vacina deve estar de acordo com as recomendações oficiais.

• A COMIRNATY para crianças de 5 a 11 anos (ou seja, 5 a menos de 12 anos de idade) é administrada via
intramuscular após diluição como esquema primário de 2 doses (0,2 ml cada). Recomenda-se administrar a segunda
dose 8 semanas após a primeira dose.

A COMIRNATY 10 microgramas/dose deve ser utilizada apenas em crianças de 5 a 11 anos (ou seja, 5 a menos de 12
anos de idade)



Como preparar e administrar a vacina Pfizer/Comirnaty Pediátrica

VERIFICAÇÃO DA DOSE DA COMIRNATY 10 MICROGRAMAS/DOSE CONCENTRADA PARA DISPERSÃO  INJETÁVEL 
(CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS, OU SEJA, 5 A MENOS DE 12 ANOS DE IDADE).

• Verificar se o frasco tem uma tampa de plástico laranja.

• Se o frasco tiver uma tampa de plástico roxa, consultar as
informações do produto referente à COMIRNATY 30 microgramas/dose
de concentrado para dispersão injetável.

TAMPA  
LARANJA

10mcg



Como preparar e administrar a vacina Pfizer/Comirnaty Pediátrica

Armazenar 
por 10 
semanas à
temperatura 
de 2 °C a 8°C

MANUSEIO ANTES DO USO DA COMIRNATY 10 MICROGRAMAS/DOSE CONCENTRADA PARA  DISPERSÃO 
INJETÁVEL (CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS, OU SEJA, 5 A MENOS DE 12 ANOS DE IDADE).

•Se o frasco multidose for armazenado congelado, deve ser descongelado
antes do uso. Os frascos congelados devem ser transferidos para um
ambiente com temperatura na faixa de 2°C a 8°C para descongelar; uma
embalagem com 10 frascos pode levar 4 horas para descongelar. Garantir
que os frascos estejam completamente descongelados antes do uso.

•Ao armazenar frascos à temperatura de 2°C a 8°C, atualizar a data de 
validade na embalagem.

•Os frascos fechados podem ser armazenados por até 10 semanas à 
temperatura de 2°C a 8°C  dentro do prazo de validade de 6 meses.

•Os frascos congelados podem ser descongelados por 30 minutos à 
temperaturas de até 30°C.



Como preparar e administrar a vacina Pfizer/Comirnaty Pediátrica

MISTURA ANTES DA DILUIÇÃO DA DOSE DA COMIRNATY 10 MICROGRAMAS/DOSE  CONCENTRADA PARA 
DISPERSÃO INJETÁVEL (CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS, OU SEJA, 5 A MENOS  DE 12 ANOS DE IDADE).

Cuidadosamente x10

•Deixe o frasco descongelado chegar à temperatura ambiente e inverta-o
cuidadosamente 10 vezes antes da diluição. Não agite.

•Antes da diluição, a dispersão descongelada pode conter partículas amorfas
opacas brancas e esbranquiçadas.



Como preparar e administrar a vacina Pfizer/Comirnaty Pediátrica

DILUIÇÃO DA DOSE DA COMIRNATY 10 MICROGRAMAS/DOSE CONCENTRADA PARA DISPERSÃO  INJETÁVEL (CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS, 

OU SEJA, 5 A MENOS DE 12 ANOS DE IDADE).

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

1,3 ml de solução 
injetável de  cloreto de 

sódio a 0,9%



Como preparar e administrar a vacina Pfizer/Comirnaty Pediátrica

DILUIÇÃO DA DOSE DA COMIRNATY 10 MICROGRAMAS/DOSE CONCENTRADA PARA DISPERSÃO  INJETÁVEL (CRIANÇAS DE 5 A 11 

ANOS, OU SEJA, 5 A MENOS DE 12 ANOS DE IDADE).

• Iguale a pressão do frasco antes de remover a agulha da tampa do
frasco, retirando 1,3mlde arparaaseringadediluente vazia.

Puxe o êmbolo para trás até a marca  de 1,3 ml 
para remover o ar do frasco.



Como preparar e administrar a vacina Pfizer/Comirnaty Pediátrica

DILUIÇÃO DA DOSE DA COMIRNATY 10 MICROGRAMAS/DOSE CONCENTRADA PARA DISPERSÃO  INJETÁVEL (CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS, 

OU SEJA, 5 A MENOS DE 12 ANOS DE IDADE).

Cuidadosamente x10

• 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.



Como preparar e administrar a vacina Pfizer/Comirnaty Pediátrica

DILUIÇÃO DA DOSE DA COMIRNATY 10 MICROGRAMAS/DOSE CONCENTRADA PARA DISPERSÃO  INJETÁVEL 
(CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS, OU SEJA, 5 A MENOS DE 12 ANOS DE IDADE).

Registrar a data e  
horário corretos.  

Usar em até 12horas 
após a diluição.

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

• Após a diluição, armazenar a uma temperatura entre 2 °C e 25 °C. 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.



Como preparar e administrar a vacina Pfizer/Comirnaty Pediátrica

0.2 ml de 
vacina diluída

• Após a diluição, o frasco contém 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 (ou seja, de 5 a menos de 12 anos de idade).

• Para extrair 10 doses de um único frasco, deve-se utilizar uma seringas e/ou agulhas de baixo volume  morto. A combinação de seringa e agulha de 
baixo volume morto deve ter um volume morto não  superior a 35 microlitros.

• 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.

A fim de melhorar a rastreabilidade dos medicamentos biológicos, o nome e o  número do lote
do produto administrado devem ser registados de forma clara.

PREPARAÇÃO DE DOSES INDIVIDUAIS DE 0,2 ML DE COMIRNATY 10 MICROGRAMAS/DOSE  
CONCENTRADA PARA DISPERSÃO INJETÁVEL (CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS, OU SEJA, 5 A MENOS  DE 12 ANOS DE IDADE).



PRÓXIMA WEB


