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Orientações relativas ao manejo da vacina Janssen/Johnson & Johnson da Campanha Nacional de Vacinação Contra
a Covid-19

A vacina Janssen/Johnson & Johnson contra a Covid-19 foi autorizada para uso emergencial no Brasil pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) no dia 31 de março de 2021.
A vacina covid-19 (recombinante) é uma va cina monovalente composta por um vetor recombinante, não replicante de
adenovírus humano tipo 26 que codifica a totalidade da glicoproteína Spike (S) do SARS-CoV-2 numa conformação
estabilizada.
Após a administração, a glicoproteína S de SARS-CoV-2 é expressa transitoriamente, estimulando os anticorpos
neutralizantes, quanto outros anticorpos S funcionais específicos, assim como resposta imune celular dirigida contra o
antígeno S do vírus, que pode contribuir para a proteção contra a COVID-19.
Os estudos de ensaios clínicos demonstraram uma eficácia geral de 66,9% na prevenção da doença COVID-19, 14 dias
após a vacinação e 66,1% após 28 dias. A eficácia contra casos graves foi de 76,7%, 14 dias após a vacinação e 85% após
28 dias.

CONTRAINDICAÇÕES
A contraindicação da vacina Janssen/Johnson & Johnson ocorre em pessoas com hipersensibilidade à substância ativa ou
a qualquer um dos excipientes da vacina.
ADVERTÊNCIA E PRECAUÇÕES
Hipersensibilidade e anafilaxia
Recomenda-se uma observação atenta por pelo menos 15 minutos após a vacinação.
Gravidez
A administração da vacina covid-19 (recombinante) durante a gravidez só deve ser considerada quando os benefícios
potenciais superam quaisquer riscos potenciais para a mãe e o feto. Por isso, esta vacina não deve ser usada por
mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista.
Especificações da VACINA JANSSEN disponibilizada na Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19
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ARMAZENAMENTO E VALIDADE

CONSERVAÇÃO
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PREPARO E ADMINISTR AÇÃO
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EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO (EAPV)
Dentro de cada grupo de frequência, as reações adversas são apresentadas por ordem decrescente de gravidade.

https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=17658311&infra_siste…

4/6

24/06/2021

SEI/GOVPE - 14767385 - GOVPE - Informação

A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização da vacina é importante. Permite o monitoramento
contínuo da relação risco/benefício do medicamento.
É solicitado aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas por meio do sistema
nacional de notificação e incluam o número do lote, se disponível.

SUPERDOSAGEM
Em caso de superdose, recomenda-se a monitorização das funções vitais e possível tratamento sintomático.
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