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NOTA INFORMATIVA Nº 23 - 28 de maio de 2021 

 
Assunto: Anvisa autoriza novas condições de conservação para vacina da Pfizer 
 

 
A Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba, por intermédio do Núcleo Estadual de Imunizações e 

Gerência Executiva de Vigilância em Saúde emite orientações técnicas relativas à continuidade da 

Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, visando atualizar as orientações sobre a vacinação 

contra a covid-19. 

O plano de vacinação foi desenvolvido pelo Programa Nacional de Imunizações com apoio técnico-

científico de especialistas na Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis (Portaria 

GAB/SVS n° 28 de 03 de setembro de 2020), pautado também nas recomendações do SAGE - Grupo 

Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização (em inglês, Strategic Advisor Group of Experts on 

Immunization) da OMS.  

A análise dos grupos de risco em vista o objetivo principal da vacinação contra a covid-19, foi 

definido como prioridade a preservação do funcionamento dos serviços de saúde; a proteção dos 

indivíduos com maior risco de desenvolver formas graves da doença; a proteção dos demais indivíduos 

vulneráveis aos maiores impactos da pandemia; seguido da preservação do funcionamento dos serviços 

essenciais. O PNI reforça que todos os grupos elencados serão contemplados com a vacinação, entretanto 

de forma escalonada por conta de não dispor de doses de vacinas imediatas para vacinar todos os grupos 

em etapa única, cuja distribuição está sendo detalhada por meio de informes técnicos e notas informativas 

no decorrer da campanha. 

Ao longo da campanha poderão ocorrer alterações na sequência de prioridades e/ou subdivisões 

de alguns estratos populacionais, bem como a inserção de novos grupos, à luz de novas evidências sobre a 

doença, situação epidemiológica e das vacinas COVID-19. Considerando o grande volume populacional do 

grupo de pessoas com comorbidades, os riscos de gestantes e puérperas e a vulnerabilidade das pessoas 

com deficiência permanente em relação à covid-19, optou-se por realizar uma estratégia para vacinação 

concomitante desses grupos de maneira escalonada. 

 

 A vacinação contra a covid-19 foi iniciada aos 19 de janeiro de 2021, com doses recebidas até o 

presente informe que somam um total de 1.803.290 doses recebidas no estado até o dia 26 de maio. A 

distribuição da Vacina da Pfizer no Estado da Paraíba iniciou em 04 de maio de 2021, seguindo todas as 
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orientações do Laboratório da Pfizer e PNI, referente a aplicação da vacina, armazenamento e distribuição: 

 

APRESENTAÇÃO DA VACINA 

Pfizer/Wyeth - frasco-ampola multidose com 6 doses ( 0,3ml/dose) - após diluição, o total de doses 

deverá ser utilizado em 6 horas sob refrigeração (20 C à 80 C). 

 
ARMAZENAMENTO 

 
- no máximo 5 dias à temperatura de +2 OC a +8 OC 
- Até 14 dias (2 semanas) à temperatura de -25 OC a -15OC 
- durante toda a validade (6 meses) em freezer de ultra baixa temperatura (-80 OC a -60OC) 
 
Garantia de 5 dias integrais à temperatura de +2 OC a +8 OC para unidade de saúde realizarem a vacinação! 
  

 

ATENÇÃO: ALTERAÇÃO DE CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO 

 

Na sexta-feira (28/5), a Anvisa autorizou  novas condições de conservação e armazenamento 

para a vacina Comirnaty, produzida pela Pfizer/Wyeth. O novo texto de bula pemite que a vacina seja 

mantida em temperatura controlada entre 2 a 8 graus Celsios por até 31 dias. Antes a vacina poderia ser 

mantida a esta temperatura por no máximo cinco dias. Para aprovar as novas condições, a equipe técnica 

da Anvisa avaliou os estudos de estabilidade apresentados pelo laboratório desenvolvedor da vacina. Os 

estudos de estabilidade servem para definir por quanto tempo e em quais condições a vacina mantém suas 

características sem alteração.  

  

 Reinteiramos as orientações acima até novas considerações que possam ser emitadas através de 

informativo do PNI durante a semana. 

 

Por oportuno, a equipe do Núcleo Estadual de Imunizações se coloca à disposição para as 

orientações relativas às diretrizes para a operacionalização da campanha de vacinação contra a Covid-19 e 

outros esclarecimentos. 
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