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1. Apresentação  

 
Ampliação do prazo de validade da vacina da Covid-19 dos laboratórios: 

Pfizer/BioNTech e AstraZeneca/Fiocruz 
 
A Secretaria Municipal da Saúde da Cidade de São Paulo por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, informa que 
recebeu da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo os COMUNICADOS do Ministério da Saúde sobre a ampliação do 

prazo de validade da vacina covid-19 da Pfizer/Biontech Comirnaty®adulto e pediátrica e da vacina covid-19 (recombinante) 
fabricada pela Serum Institute of India Pvt (SII) e importada pela FIOCRUZ, conforme quadro: 
 
Vacina Covid-19 Prazo de 

validade 
inicial 

impresso no 
rótulo 

Prazo de 
validade 
ampliado 

Mais informações, disponível em: 

Pfizer/Comirnaty® 
adulto 

De 9 meses Para 12 
meses 

https://www.pfizer.com.br/sites/default/files/inline-files/Validade_Vacina_Adulto_0.pdf 

Pfizer/Comirnaty® 
pediátrica  

De 9 meses Para 12 
meses 

https://www.pfizer.com.br/sites/default/files/inline-files/Ped_Validade_Vacinas.pdf 

AstraZeneca/Fiocruz De 6 meses Para 9 
meses 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/anvisa-autoriza-
ampliacao-de-validade-para-lotes-ja-distribuidos-da-vacina-da-
fiocruz#:~:text=A%20Diretoria%20Colegiada%20da%20Anvisa,lotes%20que%20cons
tam%20nesta%20lista. 

 

VOTO Nº 102/2022/SEI/DIRE2/ANVISA: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/anvisa-autoriza-ampliacao-

de-prazos-de-validade-da-vacina-comirnaty-pfizer-wyeth/voto-e-extrato-de-deliberacao-pfizer-comirnaty.pdf 
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2. Operacionalização  
 
 A unidade de saúde deve imprimir a o quadro informativo da ampliação de validade; 

 O quadro deverá ser afixado na sala de vacina em local visível e de fácil visualização dos usuários; 

 Os profissionais envolvidos na imunização deverão ler os documentos em anexo a fim de orientar adequadamente os 

usuários em relação suas duvidas quanto a ampliação do prazo de validade; 

 Dúvidas em relação as informações, a unidade de Saúde deverão consultar sua UVIS e PADI de referência. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO! A ampliação do prazo de validade da vacina Pfizer/Comirnaty e Fiocruz/Serum 
Institute, foi determinado pelos fabricantes das vacinas e aprovado pela ANVISA. A Secretaria 
Municipal da Saúde segue as normativas da Secretaria do Estado da Saúde e do Ministério da 

Saúde. 
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3. Anexos  
     -Quadro, versão para impressão pela UBS  

 
-Comunicado da Secretaria de Estado da Saúde: 
 
 Ampliação do prazo de validade das vacinas Pfizer/Comirnaty® adulto e pediátrica; 

 
Ampliação do prazo de validade das vacinas AstraZeneca/Fiocruz
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Afixar na sala de vacina em local visível e de fácil acesso aos usuários 
 
A Secretaria Municipal da Saúde da Cidade de São Paulo por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, informa que 
recebeu da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo os COMUNICADOS do Ministério da Saúde sobre a ampliação do 

prazo de validade da vacina covid-19 da Pfizer/Biontech Comirnaty®adulto e pediátrica e da vacina covid-19 (recombinante) 
fabricada pela Serum Institute of India Pvt (SII) e importada pela FIOCRUZ, conforme quadro: 
 
Vacina Covid-19 Prazo de 

validade 
inicial 

impresso no 
rótulo 

Prazo de 
validade 
ampliado 

Mais informações, disponível em: 

Pfizer/Comirnaty® 
adulto 

De 9 meses Para 12 
meses 

https://www.pfizer.com.br/sites/default/files/inline-files/Validade_Vacina_Adulto_0.pdf 

Pfizer/Comirnaty® 
pediátrica  

De 9 meses Para 12 
meses 

https://www.pfizer.com.br/sites/default/files/inline-files/Ped_Validade_Vacinas.pdf 

AstraZeneca/Fiocruz De 6 meses Para 9 
meses 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/anvisa-autoriza-
ampliacao-de-validade-para-lotes-ja-distribuidos-da-vacina-da-
fiocruz#:~:text=A%20Diretoria%20Colegiada%20da%20Anvisa,lotes%20que%20cons
tam%20nesta%20lista. 

 

VOTO Nº 102/2022/SEI/DIRE2/ANVISA: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/anvisa-autoriza-ampliacao-

de-prazos-de-validade-da-vacina-comirnaty-pfizer-wyeth/voto-e-extrato-de-deliberacao-pfizer-comirnaty.pdf    
 

Saiba mais: 
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