NOTA INFORMATIVA

Vacina Covid-19
Janssen
Ceará – 18 de junho de 2021

1 CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO COVID-19 E VACINAS UTILIZADAS
A Campanha de Vacinação contra Covid-19 iniciou no dia 18 de janeiro de 2021 e até o
momento, são utilizadas as seguintes vacinas Covid-19 no Brasil: Coronavac/Butantan;
Astrazeneca/Fiocruz; Pfizer-Biontech e Janssen.

2 OBJETIVO
A presente Nota tem como objetivo informar sobre o início da distribuição da vacina Janssen
aos municípios do Estado do Ceará.

3 VACINA JANSSEN
Vacina recombinante (adenovírus), recomendada para indivíduos com 18 anos e mais.

3.1 DISTRIBUIÇÃO
O Ministério da Saúde, através do Ofício Nº646/2021 orienta quanto a distribuição da vacina
Janssen, visando ampliar e acelerar o processo de vacinação no País. Considerando a
antecipação da importação de lotes da vacina, estes serão enviados aos Estados com um prazo
curto intervalo de tempo para utilização, considerando o prazo de validade.
Inicialmente, o quantitativo de doses disponibilizadas ao Estado, serão destinadas aos 184
municípios para 24% do grupo da população em geral, na faixa etária de 30 a 44 anos, de
acordo com os cadastros realizados através do Saúde Digital.

3.2 AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a ampliação do prazo de validade
da vacina Janssen de três para quatro meses e meio a uma temperatura de +2°C a +8ºC. Assim,
os lotes que apresentam validade informada para 27 de junho de 2021, terão a data ampliada
(Anexo 01).

A ampliação do prazo de validade para 4,5 meses entre +2°C e +8°C proporciona
condições mais favoráveis ao planejamento, a logística e definição de estratégias
para operacionalização das ações de vacinação .
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3.3 EFICÁCIA
A vacina Covid-19 (recombinante) foi avaliada em indivíduos com 18 anos de idade ou
mais e apresentou eficácia de 66,2% após 14 dias de vacinação e 81,9% após 28 dias de
vacinação.

3.4 APRESENTAÇÃO
Suspensão para injeção, em frasco-ampola, multidose contendo 2,5 ml (5 doses de 0,5
ml).
É uma suspensão incolor a ligeiramente amarela, transparente.

Nota: Os desvios de qualidade deverão ser registrados no Notivisa, assim como as demais
vacinas utilizadas na Campanha Nacional de Vacinação contra Covid-19.

3.5 ESQUEMA DE VACINAÇÃO
O esquema de vacinação corresponde Dose Única (DU), sem a necessidade de reforço.

3.6 VOLUME E VIA DE ADMINISTRAÇÃO
Volume de 0,5ml a ser administrada por via intramuscular.

3.7 VALIDADE APÓS ABERTURA DO FRASCO
A validade é de 6 horas, desde que conservada a uma temperatura entre +2 e +8⁰C.

4 NOTIFICAÇÃO DE SUSPEITAS DE EVENTOS ADVERSOS
A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização da vacina é importante,
pois permite o monitoramento contínuo da relação risco/benefício. Portanto, é
fundamental que os profissionais de saúde realizem a notificação de quaisquer suspeitas
de Eventos Adversos Pós-Vacinação, por meio do sistema nacional de notificação (e-SUS
Notifica) e incluam o número do lote, se disponível.

A vacina contra Covid-19 da Janssen é contraindicada para gestantes e
puérperas (até 45 dias pós-parto). Recomenda-se a vacinação desse grupo com
as vacinas dos laboratórios Sinovac/Butantan ou Pfizer.
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ANEXOS
ANEXO 01 - Comunicado – Ampliação do prazo de validade da vacina
Janssen
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