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Treinamento Vacina PFIZER



Objetivos 

• Profissionais capacitados para a promoção 
adequada da logística, preservação, 

preparação e administração do imunizante.  



1. VACINA COMIRNATY (PFIZER/WYETH)

Registro definitivo concedido em 
23/02/2021 pela ANVISA 

Vacina COMIRNATY™ (vacina COVID-19)



1.1 Aspectos Técnicos /características

Utiliza
RNA 

mensageiro

Capaz de
codificar a 
produção de 
proteína 
antigênica 
(proteína 
Spike)

Resposta 
imune 
específica.









A eficácia da vacina 

É de 94,6% para casos leves e moderados 

e de 100% para casos graves



Quadro 1 – Especificações da vacina Comirnaty COVID-19 
(Pfizer/Wyeth). Brasil, 2021

Tecnologia

• RNA mensageiro  (mRNA)

Indicação 

de uso

• Pessoas com idade maior ou igual a 18 anos

Forma 

farmacêutica

• Suspensão injetável

Apresentação

• Frasco multidose c/6 doses (pó liofilizado + diluente)



Esquema 
vacinal/intervalo

•2 doses de 0,3 mL

•Uso IM no deltóide

• Intervalo de 12 semanas (84 dias) entre as doses 

Composição por 
dose

• Cada frasco contém 225 µg em 0,45 mL de suspensão injetável.

Prazo de validade e 
conservação

• 6 meses em freezer de ultrabaixa temperatura (-80°C a-60°C);

• - Até 14 dias à temperatura de -25°C a -15°C;

• - No máximo 5 dias à temperatura de 2°C a 8°C.

Validade após 
abertura do frasco

• 6 horas após abertura, se conservado entre +2°C e +8°C
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2. Logística de distribuição e armazenamento e 
conservação 

• A vacina em frasco fechado pode ser conservada
por um período de até 5 dias a
uma temperatura entre +2°C e +8°C.

• Durante este prazo de 5 dias, pode ser aplicado
um período de até 12 horas a temperaturas entre
+2°C e +8°C para o transporte.

• Esta vacina deve ser aplicada em ambientes
refrigerados



6. ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE A VACINA COMIRNATY (PFIZER/WYETH)
6.1 Preparação de doses individuais

1,8 mL de solução injetável de cloreto de 
sódio (0,9%). 

Após diluição, o frasco da vacina contém 
2,25 mL,

Cada fraco contém 6 doses de 0,3 mL



Limpe o batoque de borracha do frasco com uma compressa antisséptica de utilização única;

Retire 0,3 mL de Comirnaty

Se a quantidade de vacina restante no frasco não puder fornecer uma dose completa de 0,3 
mL, elimine o frasco e qualquer volume em excesso;

Não junte o excesso de vacina de vários frascos;

Não utilize um flaconete de solução injetável de cloreto de sódio (0,9%) para várias diluições, 
de modo que ao retirar o volume de 1,8 mL para realizar diluição, o volume restante do 
flaconete deverá ser descartado.
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6.2 Perda Operacional

•
O percentual de perda operacional da vacina Comirnaty
(Pfizer/Wyeth) é de 10%.

✔ Perda Técnica: 6,21%
Dose da vacina 0,3 mL (frasco com 6 doses; prazo após abertura: 6 
horas)
Volume extra da vacina: 0,45 mL
Volume morto conjunto seringa (1 mL) com agulha (23 ou 25g): 0,1 
mL

✔ Perda Física: 3%
Relacionada à infraestrutura, equipamentos e operação logística.











1.3 Precauções e Contraindicações

• Indivíduos com hipersensibilidade

• Doença febril aguda grave ou infecção aguda;

• Intervalo mínimo de 14 dias entre a vacina



7. GESTANTES E PUÉRPERAS

• gestantes e 
puérperas sem 
comorbidades

Suspensa 
independente 
da vacina 

• gestantes e 
puérperas com 
comorbidades

(Coronavac –
Sinovac/

Butantan

e Comirnaty –
Pfizer/Wyeth)

• gestantes e 
puérperas
sem comorbidades
que já foram 
vacinas com a 
primeira dose,

Aguardar nota do 
CGPNI



RECOMENDAÇÕES 
• Não é permitida a antecipação da vacinação para grupo(s) divergente(s) ao estabelecido 

nos planos nacional e estadual e definidos por meio de resoluções cib-al e notas 
informativas suvisa/sesau, sob pena de responsabilização do gestor municipal; 

NÃO ESQUECER QUE A VACINAÇÃO É CONTRAINDICADA AOS MENORES DE 18 ANOS, 

INDEPENDENTE DA CONDIÇÃO DOS MESMOS, OU SEJA, CRIANÇAS NÃO PERTENCEM A 
NENHUM GRUPO PRIORITÁRIO

•

Ressaltamos que as segundas doses (D2) distribuídas aos municípios devem ser utilizadas 
efetivamente para D2, ou seja, tais doses não devem ser aplicadas como D1

• Atentar para o correto registro do laboratório, lote e aprazamento da vacina administrada, 
considerando que dispomos atualmente de diferentes laboratórios e lotes;

• Paraaqueles que porventura venham a ser vacinados de maneira inadvertida, com
vacinas de laboratórios diferentes, não deve ser administrada dose adicional.





Cronograma para finais de semana e 
feriados 

Sábado 
19/06/21

Domingo 
20/06/21

Manoel Gomes Urbana 

Quinta feira (Feriado/São João  )
24/06/21

Sábado
26/06/21

Pereira Velho Alagoinha 

Domingo
27/06/21

Terça feira (Feriado/São Pedro ) 
29/06/21 

Urbana Mumbuca







Referência

• https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2020/02/30_04_2021-Nota-

Técnica-_-Pfizer.pdf

• https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/act-accelerator/covax/pfizer-
specific-training_full-deck_final.pdf?sfvrsn=effaeaf6_7

• http://cienciaviva.org.br/index.php/2021/01/01/corridavacinascov2/
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