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EAPV é qualquer ocorrência clínica indesejada após vacinação e que,

não necessariamente, possui uma relação causal com o uso de uma

vacina ou outro imunobiológico (imunoglobulinas e soros heterólogos).

Um EAPV pode ser qualquer evento indesejável ou não intencional, isto

é, sintoma, doença ou um achado laboratorial anormal.

EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO (EAPV) 
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Todo evento que surge após a vacinação é inicialmente a ela relacionado, o

que se denomina associação temporal. Significa dizer que até se confirmar a

verdadeira causa, o sinal ou sintoma estará temporariamente associado à

vacinação.

EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO (EAPV) 

 

Assim como não são 100% eficazes, as vacinas também não são 100% seguras e,

portanto, eventos adversos podem ocorrer após a aplicação das mesmas.

Os riscos de complicações graves causadas pelas vacinas são muito menores do que

os das doenças contra as quais elas protegem.

A grande maioria dos eventos são locais e sistêmicos leves, transitórios e de

baixa gravidade

EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO (EAPV) 
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É indispensável uma criteriosa avaliação clínica e laboratorial dos casos

de eventos adversos, para a busca rigorosa do diagnóstico etiológico,

com a finalidade de que o evento, a sequela ou mesmo o óbito não

sejam atribuídos à vacina, sem fundamentação científica.

O foco principal das ações de vigilância são os eventos graves.

EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO (EAPV) 

 

1. Requer hospitalização por pelo menos 24 horas ou
prolongamento de hospitalização já existente.

2. Causa disfunção significativa e/ou incapacidade persistente
(sequela).

3. Resulte em anomalia congênita.
4. Causa risco de morte (ou seja, induz à necessidade de uma

intervenção clínica imediata para evitar o óbito).
5. Causa o óbito.

EVENTO ADVERSO GRAVE
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Qualquer outro evento que não esteja incluído nos critérios de evento
adverso grave (EAG).

É muito importante diferenciar-se “gravidade” e “intensidade” (esta
última inadequadamente traduzida em alguns textos como severidade).
Um evento pode ser leve, moderado ou intenso, independente de ser ou
não grave, por exemplo, uma hiperemia local intensa.

EVENTO ADVERSO NÃO-GRAVE

 

No caso da farmacovigilância de novas vacinas, também ganha destaque

os eventos adversos de interesse especial (EAIE), ou seja, qualquer

evento grave ou não grave, que causa preocupação do ponto de vista

científico e médico e que requer mais investigação para sua

caracterização.

EVENTOS ADVERSOS DE INTERESSE ESPECIAL (EAIE)
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É qualquer evento evitável que pode causar ou levar a um uso inapropriado

de imunobiológicos ou causar dano a um paciente, enquanto o produto está

sob controle de profissionais de saúde, pacientes ou consumidores. Pode

estar relacionado à prática profissional, produtos para a saúde,

procedimentos e sistemas, incluindo prescrição, orientação verbal, rotulagem,

embalagem e nomenclatura, dispensação, distribuição, administração,

educação, monitorização e uso.

ERRO DE IMUNIZAÇÃO

PREVENÍVEIS

 

ERRO DE IMUNIZAÇÃO

Extravasamento durante a administração: extravasamento de
grandes volumes de vacina (avaliação caso a caso – acima de 2-3 gotas),
recomenda-se a revacinação imediata.
Vacinação inadvertida fora da idade recomendada em bula.
Intervalo Inadequado entre as doses dos esquemas propostos.
Administração de doses vencidas: dose inválida, sendo recomendada
a revacinação destes indivíduos com um intervalo de 28 dias da dose
administrada.
Contraindicação.

10
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Vigilância Epidemiológica de EAPV (VEAPV)

» 1992 - estruturação do Sistema Nacional de Vigilância de EAPV.
» 1998 - publicação do Manual de Vigilância Epidemiológica dos Eventos

Adversos Pós-Vacinação.
» 2000 - implantação do Sistema de Informação da Vigilância de Eventos

Adversos Pós-Vacinação (SI-EAPV).
» 2005 - os eventos adversos pós-vacinação como agravo de notificação

compulsória.

SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
DE EVENTOS ADVERSOS PÓS - VACINAÇÃO (SNVEAPV)

 

Vigilância Epidemiológica de EAPV (VEAPV)

Sistema de monitoramento e investigação que proporciona o conhecimento de

eventos temporalmente associados à vacinação, contribuindo, dessa forma para

a manutenção da credibilidade, por parte da população e dos profissionais de

saúde, nos programas de imunização.

SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
DE EVENTOS ADVERSOS PÓS - VACINAÇÃO (SNVEAPV)

Principal objetivo do SNVEAPV:
Normatizar o reconhecimento e a conduta frente aos casos de EAPV.
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VIGILÂNCIA DOS EVENTOS ADVERSOS PÓS - VACINAÇÃO 

13

MUNICÍPIO

-Detalhes do 
imunobiológico
-Antecedentes
-Sinais e 
sintomas
-Exames 
complementares
-Passagens por 
serviço de saúde
-Evolução
-DIAGNÓSTICO

Foi a vacina? NÃO É O MOMENTO

ESTADO

- Revisão do diagnóstico sindrômico
- Classificação de gravidade 
- Classificação de causalidade
- Conduta em imunização

 

CLASSIFICAÇÃO DE CAUSALIDADE

14
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FLUXO DE NOTIFICAÇÃO

Todas as notificações deverão seguir o fluxo na Nota Técnica № 2/2019
SES/SVS/DIVEP/GEVITHA (SEI nº 00060-00090704/2019-61).

Qualquer profissional de saúde que atenda o caso deverá notificá-lo;

São unidades notificadoras: Unidades Básicas de Saúde/salas de vacinação, Unidades de
Pronto Atendimento (UPA), prontos-socorros, hospitais e qualquer outra unidade de saúde
pública ou privada;

Os profissionais de saúde que identificarem o EAPV são responsáveis pela notificação e
investigação, com preenchimento no Sistema de informação;

Equipe técnica GEVITHA: encerramento a nível estatual (estabelecimento da causalidade e
conduta).
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O QUE NOTIFICAR?

16

Manual VEAPV – MS, 4ª Edição – 2020 

Sempre que houver dúvida sobre EAPV, consultar o
manual do Ministério da Saúde, disponível na
internet.
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MANIFESTAÇÕES LOCAIS

Reações no local ou próximas ao sítio de administração, as quais podem
ocorrer após a aplicação de qualquer imunobiológico;

São consequência da introdução da agulha e do conteúdo vacinal no
tecido muscular;

Reações locais – rubor, calor, dor e endurecimento

17

 

MANIFESTAÇÕES SISTÊMICAS

Geralmente podem ser causadas pela maioria dos imunobiológicos;

Manifesta-se habitualmente nas primeiras 24h, podendo persistir por
até 72h;

Sinais e sintomas: febre baixa a moderada, fadiga, sonolência, cefaleia,
irritabilidade, anorexia e vômitos.

Quadros persistentes ou fora do habitual devem ser avaliados e ter
acompanhamento médico.
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O QUE NOTIFICAR?

19

Eventos que ocorrem 
em surtos;
Rumores e sinais;
Eventos inesperados e 
que sua relação com a 
vacinação não é clara 
(30 dias);
EAIE – EHH, eventos da 
BCG;
Vacinas Covid-19 -
TODOS

 

O QUE NOTIFICAR?
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DEFINIÇÃO DE CASOS

21

 

PRECAUÇÕES GERAIS

Doenças agudas febris moderadas ou graves.

Vacinas inativadas devem ser administradas pelo menos 14 dias antes do
início da terapia imunossupressora para assegurar a imunogenicidade.

Pacientes recebendo corticoide em dose imunossupressora podem ser
vacinados um mês após a interrupção da droga. O uso de corticoide tópico,
inalatório ou intra-articular não é considerado imunossupressor.

Riscos importantes de hemorragias (hemofilia, trombocitopenia, uso de
anticoagulantes, outros distúrbios de coagulação): pode-se utilizar a via
subcutânea. Usar agulha com o menor calibre possível e pressionar o local da
aplicação durante pelo menos dois minutos, sem fazer massagem.

22
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CONTRAINDICAÇÕES

Hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer dos excipientes da vacina.

Reação anafilática confirmada a uma dose anterior.

História de evento adverso grave após a vacina.

Vacinas de vírus vivos: gestantes e imunossuprimidos.

DTP: prematuros extremos (<31s), portadores de doenças neurológicas crônicas,
cardiopatas e pneumopatas graves - risco de descompensação devido à febre.

HPV: gestantes.
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Sistema de informação

25

SIPNI Web
12/08/22

 

Notificação e investigação
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Identificação do usuário a 
ser notificado

• Nome
• Data de nascimento
• CPF
• Sexo
• Raça/cor
• CEP
• Endereço
• Telefone
• E-mail
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-Detalhes do imunobiológico
-Antecedentes
-Sinais e sintomas
-Exames complementares
-Passagens por serviço de 
saúde
-Evolução
-DIAGNÓSTICO

 

 



25 

 

 

 



26 

 

 

 



27 

 

 

 



28 

 

Gestão de usuários

55
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Exportação dos dados
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CASOS CLÍNICOS - EAPV
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Caso 01

Lactente de 2 meses recebeu as vacinas: pentavalente, VIP, pneumo 10
e rotavírus. Evoluiu 4 horas após com perda do tônus muscular, palidez
e não respondia aos comandos, com duração de poucos minutos. Mãe
nem procurou o hospital.

1- Notifica e investiga?
2- Tipo de evento? Evento adverso grave ou não grave?
3- Qual a conduta para as próximas vacinas?
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Caso 02

Criança de 1 ano recebeu as vacinas: tríplice viral 1ª dose, e os reforços
da pneumo 10 e meningo C. Após 6 horas evoluiu com febre de 38,5oC,
exantema e prurido generalizados. Procurou assistência médica, sem
necessidade de internação, sendo prescrito anti-histamínico.

1- Notifica e investiga?
2- Tipo de evento? Evento adverso grave ou não grave?
3- Qual a conduta para as próximas vacinas?
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Caso 03

Gestante de 32 anos recebeu a vacina influenza com 24 semanas de
gestação. Apresentou hiperemia e dor no local da aplicação, com
duração de 48 horas e sem necessidade de tratamento específico.

1- Notifica e investiga?
2- Tipo de evento? Evento adverso grave ou não grave?
3- Qual a conduta para as próximas vacinas?
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Caso 04

Lactente de 9 meses recebeu uma terceira dose da vacina contra o
rotavírus. Foi acompanhada por 40 dias e permaneceu assintomática.

1- Notifica e investiga?
2- Tipo de evento? Evento adverso grave ou não grave?
3- Dose é considerada válida?
4- Qual a conduta para as próximas vacinas?
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Caso 05

Adolescente de 16 anos recebeu na primeira dose um frasco inteiro de
Pfizer, sem diluição. Evoluiu no mesmo dia com febre de 38,5oC,
mialgia, dor e hiperemia no local de aplicação, ficando 25 horas em
observação no HRC, com melhora com sintomáticos.

1- Notifica e investiga?
2- Tipo de evento? Evento adverso grave ou não grave?
3- Dose é considerada válida?
4- Qual a conduta para as próximas vacinas?
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Caso 06

Usuário de 61 anos tomou a primeira dose de reforço com a Janssen no
dia 08/02/22. No dia 20/02/22 iniciou febre baixa, tosse seca e
cansaço. No dia 25/02/22 foi internado na UTI do IHBF em
insuficiência respiratória, RT-PCR COVID positivo, TC de tórax com
lesões em vidro fosco. Recebeu alta no dia 20/03/22.

1- Notifica e investiga?
2- Tipo de evento? Evento adverso grave ou não grave?
3- Qual a conduta para as próximas vacinas?
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Caso 07

Adolescente de 12 anos tomou a primeira dose do HPV. Ainda na sala de
vacina, apresentou quadro de desmaio com duração de poucos minutos.
Foi atendida na UBS mesmo, ficou 2 horas em observação e foi liberada.

1- Notifica e investiga?
2- Tipo de evento? Evento adverso grave ou não grave?
3- Qual a conduta para as próximas vacinas?
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crie.eapv.df@gmail.com
VOIP: 2017-1145 ramal 8250
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http://egov.df.gov.br

 

 


