Campanha de vacinação contra a COVID-19
São Paulo, 06 de julho de 2021

NOTA INFORMATIVA Nº 05/2021 – CVE/CCD/SES-SP
SUSPENSÃO DE VACINAÇÃO DE GESTANTES E PUÉRPERAS CONTRA A COVID-19 COM
TODAS AS VACINAS QUE UTILIZAM VETOR ADENOVIRAL.
A Campanha de Vacinação contra a COVID-19 encontra-se em curso em todo o território
paulista, estando alinhada a todas as diretrizes e normativas expressas pelo Ministério da Saúde
e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), uma vez que todas as recomendações
técnicas relacionadas a operacionalização dessa referida campanha de vacinação no Estado de
São Paulo estão dispostas no Documento Técnico elaborado e divulgado por este Centro de
Vigilância Epidemiológica em seu site oficial, o qual está disponível através do link: <
https://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandrevranjac/ >.
Neste sentido, destacamos que no referido documento técnico reforça-se que através
da NOTA TÉCNICA Nº 651/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS o programa Nacional de Imunização
reiterou a recomendação da ANVISA de suspensão da vacinação de gestantes com a utilização
da vacina contra a COVID-19 ASTRAZENECA, e procedeu com a inclusão das puérperas1.
Deste modo, mesmo com a introdução do uso das vacinas fabricadas pela JANSSEN no
território paulista, a vacinação para GESTANTES E PUÉRPERAS foi orientada para ocorrer com os
imunizantes da PFIZER e BUTANTAN, conforme também disposto no Documento Técnico, no
Item 5.11, o qual esclarece que está autorizada a vacinação conforme cronograma definido, com
vacinas dos fabricantes Butantan e Pfizer2.
Diante desse contexto e as atualizações técnicas disponíveis, tivemos conhecimento na
presente data que a ANVISA atualizou a recomendação de SUSPENSÃO da vacinação de
gestantes com OXFORD/ASTRAZENECA/FIOCRUZ, através do COMUNICADO GGMON 006/2021,
e ampliou a recomendação para todas as vacinas que utilizam vetor adenoviral, ou seja, incluise a esta recomendação o imunobiológico fabricado pela JANSSEN3.
Assim, tomando por base as medidas adotadas anteriormente, reiteramos e destacamos
que no Estado de São Paulo está suspensa a vacinação de gestantes e puérperas com os
imunobiológicos da OXFORD/ASTRAZENECA/FIOCRUZ e JANSSEN. Logo, reforçamos o que está
disposto no documento técnico: a vacinação de gestantes e puérperas, neste momento, está
autorizada com as vacinas dos fabricantes BUTANTAN e PFIZER.
Salientamos que caso tenha ocorrido a vacinação neste grupo com o uso dos
imunobiológicos informados acima, solicitamos que seja procedida com a notificação de erro de
imunização2, para que todas as medidas possam ser adotadas e o acompanhamento dessas
gestantes e/ou puérperas vacinadas com ASTRAZENECA ou JANSSEN possa ser efetivado.
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