
 
 

Comunicado  
  

Com relação aos questionamentos da Gazeta do Povo, esclarecemos: 

  
 A Pfizer não tinha conhecimento da ação civil pública em questão, não foi 

formalmente citada no processo, e não comenta sobre processos em 

andamento. 

 

 Porém, a empresa reitera que as agências regulatórias exigem estudos 

clínicos de fase 1, 2 e 3 para aprovações de medicamentos e vacinas. Os 

estudos de fase 3, chamados de pivotais, são os que possibilitam a 

aprovação e comercialização do produto. Estudos de fase 4 não são parte 

da etapa de desenvolvimento de vacinas e são feitos pós-comercialização 

de qualquer medicamento ou vacina, para acompanhamento do produto.  

 

 Em dezembro de 2021 a ANVISA aprovou a indicação do uso do imunizante 

da Pfizer contra a COVID-19 (ComirnatyTM) em crianças de 5 a 11 anos de 

idade (11 anos, 11 meses e 29 dias). Os estudos de fase 2/3 foram realizados 

em 2.268 crianças, nos Estados Unidos, Finlândia, Polônia e Espanha, e 

apresentaram respostas robustas na produção de anticorpos além de perfil 

de segurança favorável. De acordo com as exigências das agências 

regulatórias, foi feita avaliação de resposta imunológica por critérios de não 

inferioridade com grupo de adultos, sendo que a vacina atingiu todos os 

critérios. Além disso, foi feita também avaliação da sua eficácia, tendo 

atingido a taxa de 90,7% neste estudo clínico desenvolvido especificamente 

para a faixa etária pediátrica. 

 

 Por protocolo, os participantes continuarão sendo monitorados quanto à 

proteção e segurança em longo prazo após a aplicação da segunda dose, 

o que inclui também a análise e revisão de dados coletados nesse período 

para a publicação de novas avaliações; 

 

 A ComirnatyTM já está aprovada para uso definitivo pelas agências 

internacionais FDA e EMA (agências regulatórias de saúde dos EUA e União 

Europeia). Em fevereiro de 2021, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária) também concedeu o registro definitivo do imunizante com base 

nas análises dos dados de voluntários coletados em 150 locais de estudo nos 

EUA, Alemanha, Turquia, África do Sul, Brasil e Argentina, de modo que sua 

segurança, qualidade e eficácia foram analisadas e atestadas pela equipe 

técnica de diversos órgãos reguladores do mundo, mantendo-se 

estabelecida. 

 

 A bula do imunizante com todas as informações, sua composição, e 

potenciais eventos adversos está disponível no link:  

https://www.pfizer.com.br/bulas/comirnaty, bem como no website da 

ANVISA, no link: https://www.gov.br/anvisa/pt-

br/assuntos/paf/coronavirus/vacinas/pfizer. 

 

https://www.pfizer.com.br/bulas/comirnaty


 
 

 As reações mais comuns para a faixa etária pediátrica incluem dor de 

cabeça, dor muscular, dor no local de injeção, cansaço, calafrios, inchaço 

no local da injeção e vermelhidão no local de injeção, diarreia, vômito, dor 

nas articulações e febre. Os dados dos estudos clínicos mostraram que os 

eventos adversos são, em geral, de intensidade leve a moderada e se 

resolvem por completo cerca de 48 a 72 horas após a vacinação. 

 

 Especificamente para a vacina ComirnatyTM, a Pfizer estabeleceu um portal 

para comunicação de informações relacionadas a relatos de eventos 

adversos (https://www.pfizersafetyreporting.com/#/pt), facilitando ainda 

mais o contato com a empresa e o monitoramento de farmacovigilância. 

 

 A Pfizer já distribuiu globalmente mais de 2.7 bilhões de doses da vacina 

ComirnatyTM em mais de 168 países ao redor do mundo e não há alertas que 

apontem para qualquer mudança no padrão de segurança do imunizante. 

 

 Desta forma, a companhia reforça que os benefícios da vacinação superam 

os potenciais eventos adversos, fato esse que é reforçado pela aprovação 

regulatória da vacina por autoridades em todo mundo. 
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