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Moderna Biotech Spain, S.L.
Calle Monte Esquinza 30, 28010 Madrid, Spain

Spikevax (vacina contra a COVID 19 da Moderna)
Número Europeu da Autorização de Introdução no Mercado EU/1/20/1507/001

Exmo. Profissional de Saúde,
Gostaríamos de o informar que, a 8 de dezembro de 2021, foi aprovado na União Europeia (UE)um novo
prazo de validade, entre -25 ºC e -15 ºC, para SPIKEVAX.
A Informação do Medicamento será atualizada para o frasco de injetáveis congelado com o novo prazo de
validade que foi prolongado de 7 meses para 9 meses. As condições de conservação permanecem
inalteradas (-25 ºC a -15 ºC). No prazo de validade de 9 meses, os frascos para injetáveis não abertos
podem ser conservados refrigerados entre 2 °C e 8 °C, protegidos da luz, durante um máximo de 30 dias.
Durante este período, podem utilizar-se até um máximo de 12 horas para o transporte. Depois de
descongelada, a vacina não pode ser recongelada.
Além disso, este prolongamento de 2 meses pode ser aplicado retroativamente aos frascos para
injetáveis fabricados antes da data de aprovação acima referida e aos frascos para injetáveis
fabricados durante o período de implementação da alteração relevante.
Este prolongamento do prazo de validade de 2 meses aplica-se a todos os frascos para injetáveis fabricados
com um prazo de validade impresso no rótulo a partir de 09 de dezembro de 2021, desde que tenham sido
mantidas as condições de conservação entre -25 ºC e -15 ºC e o prazo de validade aplicado seja de
7 meses.
Os lotes da vacina Spikevax já distribuídos nos países da UE/EMA e os lotes que serão produzidos e
distribuídos na UE em dezembro de 2021 e em janeiro de 2022 continuarão a ser rotulados com um prazo
de validade de 7 meses, visto que a implementação da alteração está em curso. Por conseguinte, o
prolongamento dos prazos de validade aplica-se a frascos para injetáveis no mercado como descrito na
tabela abaixo:
Prazo de validade
impresso
Dezembro de 2021
Janeiro de 2022
Fevereiro de 2022
Março de 2022
Abril de 2022
Maio de 2022
Junho de 2022
Julho de 2022
Agosto de 2022

Prazo de validade atualizado
Fevereiro de 2022
Março de 2022
Abril de 2022
Maio de 2022
Junho de 2022
Julho de 2022
Agosto de 2022
Setembro de 2022
Outubro de 2022.

O novo rótulo impresso indicando um prazo de validade de 9 meses será implementado para todos os novos
frascos para injetáveis fabricados a partir de fevereiro de 2022. Por conseguinte, os últimos frascos para
injetáveis a serem sujeitos ao prolongamento retroativo do prazo de validade serão os frascos para
injetáveis com o prazo de validade impresso de Ago 2022 (fabricados em Jan 2022).
Todos os frascos para injetáveis com um prazo de validade a partir de novembro de 2022 (fabricados em
fevereiro de 2022) já terão impresso no rótulo um prazo de validade de 9 meses.
É de salientar que toda a informação suplementar sobre Spikevax afetada por esta alteração está a ser
devidamente atualizada.
Se tiver quaisquer dúvidas, consulte a Informação do Medicamento atual aprovada sobre Spikevax em
https://modernacovid19global.com/.
Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência Europeia
de Medicamentos http://www.ema.europa.eu.
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