
COMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19

DVVPI - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
DIRETORIA DE ATENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE



Intervalo entre as doses das vacinas COVID

 Vacina Coronavac/Butantan: intervalo de 25 dias

Astrazeneca/Fiocruz: intervalo de 3 meses

Vacina Pfizer BioNtech – Cominarty – intervalo de 3 meses

Vacina Janssen – dose única

Atenção para o aprazamento entre 
as doses D1 e D2



Vacinas Janssen contra a COVID-19

Laboratório fornecedor: Janseen Cilag

Indicação de uso: Pessoas com idade igual ou maior a 18 anos

Forma farmacêutica: Suspensão injetável
A suspensão é incolor a ligeiramente amarela, límpida a muito 
opalescente

Via de administração: IM (intramuscular) no músculo deltóide

Esquema vacinal: Dose única de 0,5 ml

Prazo de validade refrigerada de 2º a 8ºC: 03 meses 

Validade após abertura do frasco: 06 horas em temperatura de 2º a 8ºC



Vacinas Janssen contra a COVID-19

• A vacina já vem pronta para utilizar

• NÃO congelar

• Armazenar de 2º a 8ºC

• Manter longe da luz direta

• NÃO utilizar mais que 5 doses do frasco multidose

A vacina deve ser inspecionada visualmente para a detecção de partículas e descoloração 
antes da administração

Apresentando anomalias, NÃO aplicar a vacina e realizar a notificação no NOTIVISA



Vacina Janssen contra a COVID-19

Preparação e administração da 
vacina



Logística e distribuição das doses das Janssen Covid-19

 As vacinas serão distribuídas de forma proporcional aos 399 municípios
 Deverão ser aplicadas em tempo OPORTUNO – validade de 4,5 meses

Todo o processo de distribuição ocorre em menos de 24 horas e
todas as etapas são registradas no SIES (*), para controle de
estoque e movimentação de imunobiológicos em todas instâncias.

(*) SIES- Sistema de Insumos Estratégicos



Armazenamento das doses das vacinas Janssen

CEMEPAR 22 REGIONAIS 
DE SAÚDE

399 
MUNICÍPIOS

Salas de 
Vacinas

Embalagem: CARTUCHOS COM 10 FRASCOS 
CADA FRASCO COM 5 DOSES DE 0,5 ml



Armazenamento das vacinas Janssen

PRODUTO TERMOLÁBIL

Todo o transporte e manuseio deverá estar na faixa de 

temperatura de 2ºC a 8ºC. 



Doação de Sangue pós vacina contra COVID-19

Vacina Laboratório Tecnologia
Inaptidão para doação de 

sangue

Coronavac Sinovac/Butantan Vírus inativado 48 horas

Comirnaty / Pfizer Pfizer RNA mensageiro 7 dias

Janssen Janssen-Cilag Vetor viral 7 dias

AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Vetor viral 7 dias

NOTA TÉCNICA Nº 12/2021/SEI/GSTCO/DIRE1/ANVISA
MEMO CIRC. Nº 99/2021 – DVVPI/CVIE/DAV



• Padronização

• Solicitações de seringas e agulhas 

• Estratégias 

Rotina

Campanhas

• Regionais de Saúde 

• Municípios 

Fluxo de solicitação de seringas



Fluxo de solicitação de seringas



Agradecemos muito a 
vocês por todo o empenho!

Não esta sendo fácil, mas 
vamos persistir, estamos 

no caminho certo!


