INFORMAÇÕES SOBRE A SEGURANÇA, EFICÁCIA,
POTENCIAIS RISCOS E BENEFÍCIOS DA VACINA JANSSEN.

FONTE DA INFORMAÇÃO: Plano Nacional de Operacionalização
da Vacinação contra Covid-19

ACESSADO

EM

04/10/2021:

https://www.gov.br/saude/ptbr/coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contraa-covid-19.
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Vacina covid-19 (recombinante) – Janssen
A vacina covid-19 (recombinante) da Farmacêutica Janssen, na
composição por dose de 0,5mL contém Adenovírus tipo 26 que codifica a
glicoproteína spike SARS- CoV-2, produzido na linha celular PER.C6 TetR e
por tecnologia de DNA recombinante, não inferior a 8,92 log10 unidades
infecciosas (Inf.U), na apresentação de frasco-ampola multidose de 2,5mL (5
doses).
Possui administração intramuscular e é utilizada em dose única de 0,5
mL (contendo 5 x1010 partículas virais), o que é uma vantagem em relação às
demais vacinas disponíveis atualmente no Brasil.
O estudo clínico de fase III incluiu aproximadamente 40.000 indivíduos
sem evidência de infecção prévia pelo SARS-CoV-2, com idades entre 18-100
anos, e avaliou a eficácia vacinal em prevenir a Covid-19 sintomática,
moderada a grave/crítica e confirmada laboratorialmente. Dados preliminares
indicam que a eficácia global foi de 66,3% (IC95% = 57,2%-72,4%) após ≥14
dias da vacinação com dose única, sendo que uma eficácia de ≥63% foi
observada em diferentes categorias por idade, sexo, raça/etnia e entre aqueles
com comorbidades. Ademais, houve variação da eficácia geograficamente,
sendo de 64,7% (IC95% = 54,1%-73%) no Brasil - onde 69,4% dos
participantes que fizeram sequenciamento genético apresentavam infecção
pela linhagem P.2 -, de 52% (IC95% = 30,3 – 73,1%) na África do Sul (onde
94,5% dos casos sequenciados apresentavam a variante 20H/501Y.V2) e de
74,4% nos Estados Unidos (onde 96,4% dos sequenciados possuíam a
variante D614G). Não houve identificação das linhagens B.1.1.7 ou P1 no
estudo.
Em relação à capacidade da vacina em evitar hospitalizações, a eficácia
estimada foi de 93,1% (IC95% = 71,1%- 98,4%) ≥14 dias da vacinação; sendo
que após ≥28 dias, não houve hospitalizações no grupo vacinado (eficácia
estimada em 100%, IC95% = 74,3%-100%). A eficácia contra mortalidade
global foi de 75% (IC95% 33,4%- 90,6%), não sendo detectada nenhuma morte
associada a covid-19 no grupo vacinado (contra 7 no grupo placebo). Além
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disso, dados preliminares sugerem que possa haver proteção vacinal também
contra infecções assintomáticas, pois 0,7% dos que receberam a vacina e que
não apresentaram sintomas apresentaram soroconversão para uma proteína
não-S versus 2,8% no grupo placebo (eficácia estimada de 74,2%; IC95% =
47,1%-88,6%).
Quanto à segurança e à reatogenicidade vacinal no estudo de fase III,
apesar de frequentes, a maioria dos eventos adversos foram leves a
moderados e com resolução após 1–2 dias da vacinação, sendo mais
frequentes entre 18-59 anos do que naqueles com idade ≥60 anos. Reações
locais ou sistêmicas grau ≥3 foram mais comuns em vacinados do que
naqueles que receberam placebo (2,2% contra 0,7%, respectivamente). A
frequência de eventos adversos graves foi baixa (0,4%), tanto em vacinados
quanto

nos que

receberam

placebo; desses,

3

foram

considerados

relacionados à vacinação de acordo com o FDA (dor no local da aplicação,
hipersensibilidade e reatogenicidade sistêmica).
Tabela 4: Especificação da Vacina covid-19 (recombinante) - Vacina
covid-19 (recombinante) - Janssen. Brasil, 2021.

vacina covid-19 (recombinante)
Plataforma

Vetor viral (não replicante)

Indicação de uso

Pessoas com idade maior ou igual a 18 anos

Forma farmacêutica

Suspensão injetável

Apresentação

Frascos multidose de 5 doses

Via de
administração

IM (intramuscular)

Esquema
vacinal/intervalos

dose única de 0,5 mL

Composição por
dose

0,5 mL contém Adenovírus tipo 26 que codifica a glicoproteína spike SARSCoV-2* (Ad26.COV2-S), não inferior a 8,92 log10 unidades infecciosas (Inf.U).
Excipientes: hidroxipropilbetaciclodextrina, ácido cítrico monoidratado,
etanol**, ácido clorídrico, polissorbato 80, cloreto de sódio, hidróxido de sódio,
citrato trissódico di-hidratado e água para injetáveis.

Prazo de validade e
conservação

4,5 meses à temperatura de +2°C a +8°C (atualização em 14/06/2021);
24 meses à temperatura de -25°C à -15°C.
Após descongelada, não recongelar.
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Validade após
abertura do frasco

6 horas após a abertura do frasco em temperatura de 2°C à 8°C

* Produzido na linha celular PER.C6 TetR e por tecnologia de DNA recombinante;
**Cada dose (0,5 mL) contém
aproximadamente 2 mg de etanol Fonte: Bula
da vacina/Janssen.
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