Atualização sobre a vacina contra a COVID-19 da Johnson &
Johnson/Janssen
Após uma pequena pausa na aplicação para investigação de um possível problema sanitário, a
vacina contra a COVID-19 da Johnson & Johnson/Janssen COVID-19 está disponível em NYC
para pessoas com 18 anos ou mais. O Departamento de Saúde e Higiene Mental de NYC
(Departamento de Saúde de NYC) mantém sua confiança na segurança e eficácia da vacina da
Johnson & Johnson e em outras vacinas autorizadas contra a COVID-19. A vacinação continua
sendo a ação mais importante para a sua proteção, para a proteção de seus entes queridos e de
suas comunidades contra a COVID-19.
Por que houve uma pausa da administração da vacina da Johnson & Johnson?
Em 13 de abril de 2021, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (Centers for Disease
Control and Prevention, CDC) e a Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug
Administration, FDA) recomendaram a interrupção temporária do uso da vacina da Johnson &
Johnson após relatórios indicarem um coágulo sanguíneo raro em seis pessoas que receberam
a vacina. Os casos foram identificados pelo sistema de monitoramento de segurança da vacina
do CDC e da FDA. O uso da vacina foi pausado para a coleta e análise de informações adicionais.
O que a investigação mostrou?
Desde 21 de abril de 2021, houve 15 casos de um tipo raro de coágulo sanguíneo com baixa
quantidade de plaquetas sanguíneas dentre aproximadamente 8 milhões de pessoas que
receberam a vacina da Johnson & Johnson desde que ela foi autorizada. Essa condição é
chamada de síndrome de trombose (coágulo sanguíneo) com trombocitopenia (baixa contagem
de plaquetas) (thrombosis with thrombocytopenia syndrome, TTS). Todos os casos reportados
de TTS ocorreram em mulheres de 18 a 59 anos, e os sintomas começaram de seis a 15 dias
após a vacinação. É uma taxa de cerca de sete casos de TTS por um milhão de mulheres com 18
a 49 anos que receberam a vacina, e menos de um caso por um milhão de mulheres com 50
anos ou mais que receberam a vacina. Também houve um caso de TTS em um participante do
sexo masculino nos estudos clínicos da vacina.
O que o CDC e a FDA recomendam com relação ao uso da vacina?
O CDC e a FDA recomendam que a vacina da Johnson & Johnson continue sendo
administrada a pessoas com 18 anos ou mais. Essa decisão se baseou em uma recomendação
do Comitê Consultivo sobre Práticas de Imunização, um grupo independente de especialistas
em medicina e saúde pública, que analisou os dados e as informações disponíveis e
ponderaram os possíveis riscos à saúde da vacina em comparação com os benefícios. As
pessoas que receberam a vacina, principalmente mulheres com menos de 50 anos, devem
estar cientes do risco, raro, mas cada vez maior, de TTS e de que há outras opções de vacina
contra a COVID-19 disponíveis nas quais o risco não apareceu.
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Por que NYC ainda está usando a vacina mesmo com esse problema de segurança?
O risco de TTS é muito baixo, e a vacina é muito eficiente na prevenção de doenças graves,
hospitalização e morte em decorrência da COVID-19. Agora que conhecemos o risco, podemos
dar às pessoas que receberam a vacina da Johnson & Johnson as informações necessárias para
a identificação dos possíveis sintomas de TTS e recebimento do atendimento imediato. Os
profissionais da saúde já estão cientes desse risco, ou seja, podem diagnosticar e tratar
pacientes que desenvolveram TTS após receberam a vacina da Johnson & Johnson. Nenhum
remédio, terapia ou vacina está livre de riscos.
Se eu optar por receber a vacina da Johnson & Johnson, precisarei tomar cuidados extras?
Apesar de o risco de TTS após a administração da vacina da Johnson & Johnson ser muito baixo,
preste atenção aos possíveis sintomas durante três semanas após o recebimento da vacina, tais
como:
• Falta de ar
• Visão embaçada
• Dor no peito
• Facilidade em sofrer equimose
• Inchaço na perna
• Pequenos pontos vermelhos abaixo
da pele para além da área do local
• Dor abdominal duradoura
da injeção
• Dor de cabeça grave ou duradoura
Se você apresentar qualquer um desses sintomas em até três semanas após a vacinação,
busque atendimento médico imediato em um hospital próximo ou ligue para 911. Informe ao
provedor do tratamento que você recebeu a vacina da Johnson & Johnson.
Em comparação, os efeitos colaterais comuns após a vacinação incluem sensibilidade ou
inchaço no braço no qual você recebeu a dose, cansaço, dores leves, calafrios, dor de cabeça
branda ou febre baixa. Esses são os efeitos colaterais esperados e normalmente começam nos
primeiros três dias após a vacinação (sendo mais comuns no dia seguinte à vacinação).
Normalmente, duram de um a dois dias.
Há risco de TTS com as outras vacinas contra a COVID-19?
Não houve associação de TTS com as vacinas contra a COVID-19 da Pfizer-BioNTech e da
Moderna após mais de 200 milhões de doses administradas nos EUA. Incentivamos as pessoas
que não desejam receber a vacina da Johnson & Johnson a considerar uma dessas outras
vacinas.
Há centenas de locais de vacinação disponíveis em NYC. Acesse vaccinefinder.nyc.gov para
encontrar um local de vacinação (as vacinas oferecidas em cada local estão indicadas) ou ligue
para 877-829-4692 para obter ajuda para marcar um horário em um local administrado pela
cidade. Muitos locais já contam com vacinação de livre acesso. Clique aqui para obter uma lista
dos locais de livre acesso administrados pela cidade.
Como podemos saber se não há outros problemas de segurança com as vacinas?
As vacinas contra a COVID-19 continuam passando por monitoramento intenso de segurança
pelo CDC, FDA e outros órgãos. A identificação de um pequeno número de casos de TTS dentre
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as milhões de doses de vacina administradas nos EUA, e a pausa no uso da vacina da Johnson &
Johnson, mostram que os sistemas de segurança funcionam e que a transparência e a
segurança são prioridades. Estamos comprometidos com o compartilhamento de informações
sobre as vacinas, incluindo quaisquer possíveis problemas de segurança.
Onde posso encontrar mais informações?
Se você tiver dúvidas, ligue para o seu médico ou para 311. Para obter informações e recursos
sobre a vacina contra a COVID-19, acesse nyc.gov/covidvaccine. Encontre a folha de dados
sobre a vacina da Johnson & Johnson revisada pela FDA aqui. Encontre informações adicionais
no site do CDC clicando aqui.
O Departamento de Saúde de NYC pode mudar as recomendações de acordo com a evolução da
situação.
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