
Vacinas Covid-19 
segundo laboratório 
produtor e lotes 
disponíveis

Ceará – 25 de janeiro de 2021

Nota Técnica



APRESENTAÇÃO

2

A Nota Técnica da Célula de

Imunização (CEMUM), Coordenadoria

de Vigilância Epidemiológica e

Prevenção em Saúde (COVEP) e

Secretaria Executiva de Vigilância e

Regulação em Saúde (SEVIR), visa

prestar as orientações técnicas

sobre as vacinas Covid-19

produzidas pelos laboratórios

Sinovac/Butantan e

AstraZeneca/Fiocruz; e lotes

disponíveis.
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IMPORTANTE!

Existem diferenças na apresentação das
vacinas enviadas e, portanto, na
administração e logística de aplicação dos
diferentes lotes!

1º LOTE- Sinovac/Butantan UNIDOSE
2º LOTE- AstraZeneca/Fiocruz (10 doses)
3º LOTE- Sinovac/Butantan MULTIDOSE 
(10 doses)



Objetivos específicos da vacinação em cenário de escassez de vacinas
• Vacinar trabalhadores da saúde para manutenção dos serviços de saúde e capacidade de 

atendimento à população;

• Vacinar os indivíduos com maior risco de infecção;

• Vacinar os grupos de maior risco de desenvolvimento de formas graves e óbitos;

• Vacinar os trabalhadores dos serviços essenciais.

Vacinas disponíveis segundo laboratório produtor e grupo prioritário da 1ª fase 

da campanha no Ceará

• Vacina Covid-19 – Laboratório AstraZeneca/Fiocruz

Grupo prioritário: Idosos acima de 75 anos.

• Vacina Covid-19 – Laboratório Sinovac/Butantan

Grupos prioritários: Trabalhadores de saúde (linha de frente Covid-19), idosos 

institucionalizados, indígenas.

Contraindicações
Hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer dos excipientes da vacina Covid-19

(recombinante).

Recomenda-se o adiamento da vacinação nas pessoas com quadro sugestivo de infecção em

atividade para se evitar confusão com outros diagnósticos diferenciais. Idealmente a vacinação

deve ser adiada até a recuperação clínica total e pelo menos quatro semanas após o início dos

sintomas ou quatro semanas a partir da primeira amostra de PCR positiva em pessoas

assintomáticas.

Precauções 
Hipersensibilidade; enfermidades concomitantes  (doença febril aguda grave); trombocitopenia 

e distúrbios da coagulação; eventos neurológicos; indivíduos imunocomprometidos; uso durante 

a gravidez e lactação.
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1 VIA DE ADMINISTRAÇÃO

A vacina contra a Covid-19 é administrada por via intramuscular na região deltóide.

1.2 Materiais indicados

• Algodão e seringa/agulha apropriadas (seringas de 3ml com agulha 25x7).

3 ESQUEMA DE VACINAÇÃO/VOLUME DA DOSE
Sinovac/Butantan

• 2 doses (0,5ml/dose), intervalo de 28 dias.

AstraZeneca/Fiocruz

• 2 doses (0,5ml/dose), intervalo de 12 semanas (3 meses).

2 APRESENTAÇÃO

4 CONSERVAÇÃO E VALIDADE APÓS ABERTURA DO FRASCO
Sinovac/Butantan

• Multidose: 8 horas sob refrigeração (2ºC a 8ºC)

• Unidose: Uso imediato

AstraZeneca/Fiocruz

• 6 horas sob refrigeração (2ºC a 8ºC)

Sinovac/Butantan

Os lotes possuem diferentes apresentações;

Apresentação MULTIDOSE :(Frasco ampola de 5 ml contendo 10 doses/frasco);

Apresentação UNIDOSE: (Frasco ampola de 0,5 ml contendo 1 dose/frasco)

ALERTA
Atentar para a apresentação dos frascos das vacinas, 

evitando superdosagens!  

AstraZeneca/Fiocruz

Apresentação MULTIDOSE
- Frasco ampola de 5 ml contendo 10 doses/frasco
- Frasco ampola de 5 ml contendo 05 doses/frasco
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ANEXO – APRESENTAÇÃO DAS 
VACINAS COVID-19

Laboratório AstraZeneca/Fiocruz

Consultar bula, através do link: 
https://www.bio.fiocruz.br/images/Bula_vacina_
covid-19_recombinante_vp_001_21.01.2021.pdf

Laboratório Sinovac/Butantan

Consultar bula, através do link: 
https://vacinacovid.butantan.gov.br/ass
ets/arquivos/Bulas_Anvisa/Bula_PS_vaci
na%20adsorvida%20covid-
19%20(inativada).pdf

https://www.bio.fiocruz.br/images/Bula_vacina_covid-19_recombinante_vp_001_21.01.2021.pdf
https://vacinacovid.butantan.gov.br/assets/arquivos/Bulas_Anvisa/Bula_PS_vacina%20adsorvida%20covid-19%20(inativada).pdf
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