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NOTA INFORMATIVA Nº 55 - 19 de setembro de 2022 

 

Assunto: Aprovação pela Anvisa da Vacina Pfizer (Covid-19) para crianças entre 6 meses e 4 

anos de idade. 

 

Considerando a aprovação pela Anvisa, no dia 16/09/2022, referente a ampliação do uso 

da vacina Comirnaty para imunização contra Covid-19 em crianças entre 6 meses e 4 anos de 

idade.  

Considerando que a vacina autorizada para a faixa etária supracitada tem dosagem e 

composição diferentes daquelas utilizadas para as faixas etárias previamente aprovadas. A 

formulação da vacina autorizada hoje deverá ser aplicada em três doses de 0,2 mL (equivalente 

a 3 microgramas). As duas doses iniciais devem ser administradas com três semanas de 

intervalo, seguidas por uma terceira dose administrada pelo menos oito semanas após a segunda 

dose. A tampa do frasco da vacina virá na cor vinho, para facilitar a identificação pelas equipes 

de vacinação e, também, pelos pais, mães e cuidadores que levarão as crianças para serem 

vacinadas. O uso de diferentes cores de tampa é uma estratégia para evitar erros de 

administração, já que o produto requer diferentes dosagens para diferentes faixas etárias.  

Para tanto, faz-se necessário alertarmos aos profissionais de saúde para as diferenças 

entre as recomendações de armazenamento, de preparo, bem como para as diferenças na dose 

e na administração das vacinas contra a COVID-19 no público infantil. A não observância de tais 

diferenças pode aumentar o risco de erros no processo de vacinação. Relembramos a 

importância da dupla-checagem durante o preparo e a administração da vacina, além da 

participação ativa do cidadão no processo de vacinação podem reduzir consideravelmente os 

riscos. 
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A Equipe da Coordenação Estadual de Imunização se coloca à disposição para 

orientações e outros esclarecimentos, fone: (83) 3211-9052 e e-mail: pni@ses.pb.gov.br e 

administrativo.pni@ses.pb.gov.br.        

                 
Atenciosamente, 

 
 

 

 

 

 

Talita Tavares Alves de Almeida 
Gerente Executiva de Vigilância em Saúde 

Mat: 173.656-6 

Franciélia Carvalho Leite de Oliveira 
Coordenadora do Núcleo Estadual de 

Imunizações – SES/PB 
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