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NOTA INFORMATIVA Nº 58 - 19 de outubro de 2022 

 

Assunto: Ampla divulgação do comunicado do Ministério da Saúde sobre a Prazo de 

validade da vacina covid-19/Pfizer - Comirnaty adulto e pediátrica, frasco fechado. 

 

Considerando o comunicado encaminhado pelo Ministério da Saúde em 10 de outubro 

de 2022 sobre o prazo de validade da vacina covid-19/Pfizer - Comirnaty adulto e pediátrica, 

frasco fechado. 

Considerando que a vacina covid-19/Pfizer – Comirnaty é disponibilizada na rede do 

Sistema Único de Saúde (SUS) em duas apresentações: para pessoas com 12 anos ou mais, 

identificadas pela Tampa Roxa; e para crianças de 5 a 11 anos (ou seja, de 5 anos a menores 

de 12 anos de idade), identificadas com a Tampa Laranja. 

Considerando a aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 

informa-se a extensão do prazo de validade para 15 meses dos lotes da vacina contra a Covid-

19 Comirnaty (Pfizer/Wyeth), na apresentação tampa roxa, importados e distribuídos pelo 

Ministério da Saúde, independentemente do prazo de validade impresso na embalagem da 

vacina (9 ou 12 meses), conforme Voto nº 226/2022/SEI/DIRE2/ANVISA (0029773985). 

Deste modo, adiciona-se 03 meses para as vacinas rotuladas com validade inicial 

de 12 meses e, para aquelas com validade de 09 meses, adiciona-se 06 meses. Essa 

extensão aplica-se a todos os lotes das vacinas covid-19/Pfizer - Comirnaty adulto 

armazenados em temperatura ultra baixa (ULT), na faixa de temperatura entre -90°C e -60°C 

(ULT).  

Cabe informar ainda que, a empresa Pfizer-Comirnaty disponibiliza as informações 

sobre o prazo de validade dos lotes das vacinas adulta e pediátrica nos seguintes sítios 

eletrônicos: Infantil: https://www.pfizer.com.br/sua-saude/covid-19-coronavirus/covid-19-

principais-perguntas-respostas-sobre-vacina-pfizer-e-biontech/vacina-pediatrica; Adulta: 

https://www.pfizer.com.br/sua-saude/covid-19-coronavirus/covid-19-principais-perguntas-

respostas-sobre-vacina-pfizer-e-biontech. A lista com os lotes encontram-se em anexo e 

podem ser visualizadas detalhadamente abaixo.  

A vacina Comirnaty pediátrica, na apresentação tampa laranja, mantém o prazo 

de validade aprovado de 12 meses (https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-

https://www.pfizer.com.br/sua-saude/covid-19-coronavirus/covid-19-principais-perguntas-respostas-sobre-vacina-pfizer-e-biontech/vacina-pediatrica
https://www.pfizer.com.br/sua-saude/covid-19-coronavirus/covid-19-principais-perguntas-respostas-sobre-vacina-pfizer-e-biontech/vacina-pediatrica
https://www.pfizer.com.br/sua-saude/covid-19-coronavirus/covid-19-principais-perguntas-respostas-sobre-vacina-pfizer-e-biontech
https://www.pfizer.com.br/sua-saude/covid-19-coronavirus/covid-19-principais-perguntas-respostas-sobre-vacina-pfizer-e-biontech
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anvisa/2022/autorizada-ampliacao-dos-prazos-de-validade-da-vacina-comirnatypfizer-

wyeth). 

Esclarecemos que já se encontram atualizadas nos Sistemas oficiais do MS, o prazo 

de validade correto da vacina Pfizer/Comirnaty. Assim sendo, independente do prazo de 

validade impresso na embalagem deve-se considerar o que se encontra no sistema. 

Na oportunidade, reforçamos que a vacina Covid-19 pediátrica (de 5 a 11 anos) da 

Pfizer poderá apresentar duas rotulagens diferentes, a depender da sua fábrica de origem, 

isto é, rotulagem com o nome comercial ou sem o nome comercial:  

• O frasco com o nome comercial virá impresso com a sigla EXP, que significa 

expira, ou seja, VALIDADE. A rotulagem ainda poderá vir com o prazo de 

validade de 6 meses impresso.  

• O frasco sem nome comercial, com rotulagem Pfizer Biontech Covid - Vaccine, 

virá com a sigla MFG, que significa manufatura, ou seja, DATA DE 

FABRICAÇÃO. 

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

orientações e outros esclarecimentos, fone: (83) 3211-9052 e email: 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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ANEXO 1.  

 POPULAÇÃO ADULTA 
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ANEXO 2.  

POPULAÇÃO INFANTIL  

 


