
 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 

 

Nota Técnica Nº 01/2023 - Departamento de Vigilância Epidemiológica e 
Ambiental.  
Data: 23.02.2023.  
Assunto: Orientações técnicas relativas a Vacina COVID-19 Bivalente BNTI62b2 (Pfizer-BioNTech)  

População-alvo: Grupos prioritários com duas doses monovalentes previa 
Referência: INFORME TÉCNICO OPERACIONAL – Edição 03 de fevereiro de 2023 

DIMU/SVS/MS 

 

             Considerando-se as recomendações contidas no INFORME TÉCNICO 

OPERACIONAL – Edição 03 de fevereiro de 2023-DIMU/SVS/MS, a Secretaria Municipal de 

Saúde de Rio Branco dará início à Campanha de vacinação contra a COVID 19  com a Vacina 

Bivalente Pfizer-BioNTech, nos grupos prioritários com duas doses monovalentes prévia. 

   
 Orientações técnica sobre a vacina: 

 

            O Programa Nacional de Imunizações orienta a estratégia de vacinação para o ano de 

2023. A Vacinação de Reforço com a Vacina Bivalente para grupos prioritários com duas doses 

monovalentes prévia:  

           • Pessoas acima de 12 anos vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILP)  

           • Indígenas acima de 12 anos  

           • Trabalhadores da Saúde  

           • Gestantes e Puérperas  

           • Ribeirinhos acima de 12 anos  

           • Pessoas Imunocomprometidas acima de 12 anos  

           • Idosos de 60 anos ou mais  

           • Pessoas com deficiência permanente acima de 12 anos 

           • População Privada de Liberdade ou cumprindo medidas socioeducativas  

           • Funcionário do sistema prisiona 

 

 Observação: 

 

             Pessoas destes grupo que tiverem nenhuma ou apenas uma dose, devem completar seu 

esquema básico de vacinação (2 doses) com a vacina monovalente. E só receber a vacina 

bivalente na dose de reforço 4 meses após o esquema básico. 



 
 

      
 
 
 Grupos prioritários distribuídos por fase e estimativa populacional. 

 

Apresentação, condutas e esquemas de vacinação. 

Formas de apresentação da vacina Pfizer – Covid19, por cores da tampa do frasco. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Avaliação de situação para tomada de decisão no esquema de vacinação. 

 

Situação encontrada Conduta 

Pessoas dos grupos prioritários com 0 doses de vacinas 
do COVID19 

Iniciar esquema primário de vacinação com vacina 
monovalente 

Pessoas dos grupos prioritários com 1 doses de vacinas 
do COVID19 

Completar esquema primário com vacina monovalente 

Pessoas dos grupos prioritários com 2 doses de vacinas 
do COVID19 

Iniciar Reforços com vacina Bivalente 

Pessoas dos grupos prioritários com 3 doses(2 doses + 
1 ref) de vacinas do COVID19 

Se estiver na idade recomendada (40+ ou trab. da 
saúde) realizar 2º reforço com vacina Bivalente 

Pessoas dos grupos prioritários com 4 doses (2 doses + 
2 ref) de vacinas do COVID19 

Realizar dose da campanha 2023 com vacina Bivalente 4 
meses após a dose anterior 

Pessoas que não fazem parte do grupos prioritários 
acima de 12 anos com 0 doses 

Iniciar esquema primário de vacinação com vacina 
monovalente 

Pessoas que não fazem parte do grupos prioritários 
acima de 12 anos com 1 doses 

Completar esquema primário com vacina monovalente 

Pessoas que não fazem parte do grupos prioritários 
acima de 12 anos com 2 doses 

Iniciar Reforços com vacina Monovalente 

Pessoas que não fazem parte do grupos prioritários 
acima de 12 anos com 3 doses(2 doses + 1 ref) 

Se estiver na idade recomendada (40+ ou trab. da 
saúde) realizar 2º reforço com vacina Monovalente 

Pessoas que não fazem parte do grupos prioritários 
acima de 12 anos com 4 doses (2 doses + 2 ref) 

Considerar esquema completo 

 

Faixa Etária 12 anos ou mais 5 a 11 anos 6 meses a 4 anos 12 anos ou mais 

Formulação Monovalente Monovalente Monovalente Bivalente 

Frasco Frasco multidose Frasco multidose Frasco multidose Frasco multidose 

 

Cor da Tampa do frasco 

 

 
Concentração Dosagem 30 mcg 10 mcg 3 mcg 30 mcg 

Doses por frasco 6 doses 10 doses 10 doses 6 doses 

Diluição Necessário Necessário Necessário 
Não Diluir 
Vacina Pronta 

Volume antes da diluição 0,45 ml 1,3ml 0,40ml Não diluir 

Quantidade de diluente 1,8 ml 1,3 ml 2,2 ml Não diluir 

Dose (volume) 0,3ml 0,2 ml 0,2 ml 0,3 ml 

Tempo no refrigerador 1 mês(4 semanas) 10 semanas 10 semanas 10 semanas 

Tempo após abertura 6 horas 12 horas 12 horas 12 horas 



 
 

 
 
 
Coadministração com vacinas do Calendário Básico de Vacinação. 

 

Nenhuma das vacinas Covid19 utilizadas atualmente são vacinas atenuadas, portanto, é 

improvável interferência na resposta imune quando administrada simultaneamente com outras 

vacinas do Calendario Básico de Vacinação. Desta forma é permitido administração das Vacinas 

Covid19 associada as outras vacinas. 

 

Considerando a necessidade de atualização dos esquemas de vacinação e realização das doses de reforço 

com a Vacina Bivalente, o Ministério da Saúde recomenda que todas as orientações sejam seguidas na 

íntegra: 

 

• As vacinas Bivalentes estão recomendadas apenas para os grupos prioritários. 

• As vacinas Bivalentes estão indicadas para faixa etária acima de 12 anos. 

• O intervalo para Dose de Reforço da Vacina Bivalente é de 4 meses. 

• Indivíduos que não estão integrados a nenhum grupo prioritário devem continuar seu 

esquema de vacinação com avacina Monovalente. 

• A Divisão de Imunizações e Rede de Frio está a disposição para esclarecimentos 

necessários. 

 

A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará as seguintes Unidades de Referência da 

Atenção Primária – URAP, para a vacinação exclusiva deste imunizante, nos horários de 08h às 

12h e das 14h às 16h: 

 

• URAP Ary Rodrigues; 

• URAP Augusto Hidalgo de Lima;  

• URAP Drª Cláudia Vitorino; 

• URAP Eduardo Assmar; 

• URAP Fco Augusto Bacurau; 

• URAP Maria Barroso; 

• URAP Roney Meireles; 

• URAP Rosângela Pimentel; 

• URAP São Francisco; 

• URAP Valdeísa Valdez; 

• URAP Vila Ivonete; 

• Policlinica Barral y Barral. 

Cordialmente, 


