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Glossário

Associação causal Uma relação de causa e efeito entre um fator causal (risco) e um 
desfecho.

Eventos causalmente associados também têm uma associação 
temporal (p.ex. ocorrem após a administração de vacinas), 
mas os eventos que são temporalmente associados não têm, 
necessariamente uma associação causal.

Avaliação da 
causalidade

No contexto da vigilância dos ESAVI, trata-se de uma revisão 
sistemática dos dados de casos de ESAVI para determinar a 
probabilidade de haver uma associação causal entre o evento e a 
vacina(s) recebida(s).

Campanha de vacinação 
em massa

As campanhas de vacinação em massa envolvem a administração 
de doses de vacina em uma grande população por um curto 
período de tempo.

Coadjuvante Agente farmacológico ou imunológico adicionado a uma vacina 
para melhorar a resposta imune.

Conglomerado Dois casos ou mais de um mesmo evento, ou de eventos similares, 
ocorridos no mesmo intervalo de tempo, no mesmo local e/ou 
envolvendo a administração de uma mesma vacina.

Os conglomerados de ESAVI normalmente estão associados com 
um mesmo fornecedor/provedor, uma mesma instituição de 
saúde e/ou um mesmo frasco da vacina ou lote de vacinas.

Contraindicação Uma situação na qual um determinado tratamento ou 
procedimento, como a imunização usando uma determinada 
vacina, não deve ser administrado por motivos de segurança.

As contraindicações podem ser permanentes (absolutas), 
como alergias graves e conhecidas a um componente da vacina, 
ou temporárias (relativas), como uma doença febril aguda/grave.

Doença exacerbada 
associada à vacina 
(DEAV)

Agravamentos das doenças associadas a vacinas são 
apresentações modificadas e graves de infecções clínicas 
que afetam indivíduos expostos a patógenos encontrados na 
natureza após esses indivíduos terem sido vacinados contra esses 
patógenos.

Estrutura de valores do 
SAGE 

Estrutura de valores desenvolvida pelo SAGE, da OMS, que oferece 
orientações, no nível global, sobre a alocação das vacinas contra 
a COVID-19 nos países e, no âmbito nacional, instruções sobre 
como priorizar os grupos para a vacinação nos países enquanto o 
fornecimento de vacinas contra a COVID-19 é limitado.
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Evento adverso de 
interesse especial (EAIE)

Um evento significativo, pré-identificado e pré-definido, que pode 
estar associado causalmente com o produto vacinal e que precisa 
ser cuidadosamente monitorado e confirmado por meio de 
estudos específicos adicionais.

Evento supostamente 
atribuível à vacinação 
ou imunização (ESAVI): 
definição geral

Todo evento médico adverso pós-imunização e que não tem, 
necessariamente, uma relação causal com o uso da vacina. 
Um evento adverso pode ser qualquer sinal desfavorável ou não 
intencional, resultado laboratorial anormal, sintoma ou doença.

 — ESAVI segundo a 
causa: eventos 
coincidentes

 — ESAVI causado não pelo produto da vacina, por erro durante 
a vacinação ou pela ansiedade decorrente da vacinação, 
mas por outro motivo.

 — ESAVI segundo 
a causa: reação 
de estresse 
relacionada à 
vacinação

 — Um ESAVII decorrente da ansiedade causada pela vacinação 
(ver as respostas relacionadas com o estresse da vacinação).

 — ESAVI segundo 
a causa: reação 
decorrente de 
um defeito na 
qualidade da vacina

 — Um ESAVI causado ou precipitado por uma vacina em 
função de um ou mais defeitos de qualidade do produto 
vacinal, inclusive do dispositivo de aplicação fornecido pelo 
fabricante.

 — ESAVI segundo 
a causa: reação 
derivada de 
produto contido na 
vacina

 — ESAVI causado ou precipitado por uma vacina em função 
de uma ou mais das propriedades inerentes ao produto 
vacinal, seja esse o ingrediente ativo ou um dos outros 
componentes da vacina (p. ex., o coadjuvante, o conservante 
ou o estabilizante).

 — ESAVI segundo 
a causa: reação 
relacionada com 
erro na vacinação

 — ESAVI causado pelo manuseio, pela prescrição ou pela 
administração inadequada da vacina, e que, portanto, 
é passível de prevenção.

ESAVI grave Um evento que leve à morte, ameace a vida, requeira a internação 
ou o prolongamento da internação, cause uma deficiência/
incapacidade permanente ou significativa ou que resulte em 
anomalia congênita/defeito de nascença.

Todo evento médico que requeira intervenção para evitar um dos 
resultados anteriores também pode ser considerado grave.

ESAVI não grave Evento que ‘não é grave’ e não coloca em risco a saúde de quem 
recebe a vacina.

Os ESAVI não graves também devem ser cuidadosamente 
monitorados porque podem sinalizar um problema possivelmente 
maior com a vacina ou a vacinação ou ter um impacto sobre a 
aceitabilidade da vacinação em geral.

Evento desencadeante Um incidente médico pós-imunização que estimule uma resposta; 
geralmente uma investigação de caso.
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Falha vacinal Falhas vacinais podem ser definidas com base em critérios clínicos 
ou imunológicos nos casos em que há marcadores correlatos 
ou substitutos de proteção contra a doença. As falhas primárias 
(p. ex., falta de soroconversão ou soroproteção) precisam ser 
diferenciadas das secundárias (perda progressiva da imunidade).

A falha vacinal pode ser decorrente de (i) falhas na aplicação 
da vacina, ou seja, uma vacina indicada não é administrada de 
maneira apropriada por algum motivo ou (ii) pelo fato de a vacina 
não produzir o efeito desejado.

Farmacovigilância de 
vacinas

Ciência e atividades relacionadas com a detecção, a avaliação, 
o entendimento e a comunicação de um ESAVI e com outras 
questões relacionadas com vacinas - ou imunizações -, bem como 
com a prevenção de efeitos indesejáveis causados pela vacina ou 
vacinação.

Imunidade A capacidade do corpo humano tolerar a presença de material 
‘nativo’ (inerente ao próprio corpo) e eliminar material ‘estranho’ 
(não pertencente ao próprio corpo). Essa capacidade de 
diferenciação proporciona proteção contra as doenças infecciosas 
uma vez que o sistema imune considera que a maioria dos 
micróbios são estranhos.

Imunização A imunização é o processo pelo qual uma pessoa fica imune 
ou resistente a uma infecção, normalmente por meio da 
administração de uma vacina. As vacinas estimulam o sistema 
imune do próprio corpo para que esse proteja a pessoa contra 
infecções subsequentes.

Plano de gestão de 
riscos (PGR)

O plano de gestão de riscos é um documento elaborado pelo 
fabricante da vacina e que contém os seguintes elementos:

(a) identificação ou caracterização do perfil de segurança do(s) 
produto(s) medicinal(is) envolvido(s); (b) indicação de como 
caracterizar mais detalhadamente o perfil de segurança do(s) 
produto(s) medicinal(is) envolvido(s); (c) a documentação das 
medidas para prevenir ou minimizar os riscos associados ao 
produto medicinal, inclusive uma avaliação da eficácia dessas 
intervenções; (d) documentação contendo as obrigações pós-
autorização impostas como condição para obter a autorização de 
introdução no mercado.

Práticas de segurança 
na aplicação da injeção

Práticas que garantem que o processo de aplicação da injeção 
incorra no menor risco possível, independentemente do motivo de 
aplicação da injeção ou do produto injetado.

Reação à vacina Um evento causado ou precipitado pelo componente ativo ou 
por um dos outros componentes da vacina. Também pode estar 
relacionado com um defeito de qualidade da vacina. 

Reação de estresse 
relacionada à 
imunização (RERI)

Estresse causado pela imunização, que pode se manifestar 
imediatamente antes, durante ou após a imunização.

Reação intensa à vacina Dependendo da intensidade, as reações às vacinas podem ser 
leves, moderadas ou intensas. No entanto, o evento, propriamente 
dito, pode ser de relativamente pouca importância médica. 
Os eventos intensos não têm implicações regulatórias a menos 
que também sejam graves.
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Segurança da 
imunização

O processo de garantir a segurança de todos os aspectos da 
imunização, inclusive da qualidade da vacina, da vigilância 
dos eventos adversos, do armazenamento e do manuseio das 
vacinas, da administração das vacinas, da disposição de objetos 
perfurocortantes e do manejo dos resíduos.

Segurança da vacina O processo que mantém a mais alta eficácia de uma vacina 
e o menor índice de reações adversas. Aborda a produção, 
o armazenamento e o manuseio de vacinas. A segurança da vacina 
é um componente da segurança da imunização.

Segurança das injeções Práticas e políticas de saúde pública que tratam de diversos 
aspectos relacionados com o uso de injeções (inclusive do 
suprimento adequado, da administração e da disposição dos 
resíduos) para que o vacinador e o vacinado não fiquem expostos 
a riscos evitáveis de eventos adversos (p. ex., a transmissão de 
patógenos infecciosos) e para prevenir a geração de resíduos 
perigosos. Todas as injeções, independentemente da sua 
finalidade, estão incluídas neste termo (veja a definição de práticas 
seguras de injeção).

Sinal (sinal de 
segurança)

Informações que surjam de uma ou diversas fontes (inclusive de 
observações e experimentos), sugerindo uma nova associação 
possivelmente causal ou um novo aspecto de uma associação 
já conhecida entre uma intervenção e um evento, ou uma série 
de eventos relacionados, sejam esses adversos ou benéficos, 
considerados suficientemente prováveis para justificar as medidas 
de verificação.

Vacina Um produto biológico que produz imunidade contra uma 
determinada doença. Além do antígeno, uma vacina poder 
conter diversos componentes, como coadjuvantes, conservantes, 
estabilizantes, sendo que cada um desses pode ter implicações 
específicas de segurança.

VigiBase Base de dados global, da OMS, mantida pelo Centro de 
Monitoramento de Uppsala e contendo relatórios de segurança de 
casos individuais (RSCI) inclusive de RA e EAAI.

VigiFlow Sistema de gerenciamento de notificações de segurança de casos 
individuais (RSCI) baseado na web (compatível com o E2B); contém 
informações sobre medicamentos e vacinas. Foi desenvolvido e é 
mantido pelo Centro de Monitoramento de Uppsala.

Vigilância A coleta contínua e sistemática de dados que são analisados e 
difundidos para permitir a tomada de decisões e a adoção de 
medidas visando proteger a saúde das populações.

Vigilância ativa da 
segurança das vacinas

A vigilância ativa (ou proativa) da segurança é um sistema ativo 
para a detecção de eventos adversos. Isso é feito por meio do 
acompanhamento ativo pós-vacinação. É possível detectar eventos 
consultando diretamente os pacientes ou triando os registros dos 
pacientes. É melhor quando feita prospectivamente.

Vigilância da segurança 
da imunização

Um sistema para garantir a segurança da imunização por meio 
da detecção, notificação, investigação e de respostas rápidas aos 
ESAVI.
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1. Antecedentes
Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto 
relacionado com o novo coronavírus, SARS-CoV-2 (também chamado de COVID-19), era uma 
emergência de saúde pública de interesse internacional (ESPII). Até 12 de março de 2020, 
devido à rápida propagação mundial, o surto foi declarado uma pandemia. A pandemia já 
causou a perda de mais de 1,5 milhões de vidas e prejudicou bilhões de pessoas.1

Uma estratégia essencial para controlar essa pandemia consiste no rápido desenvolvimento 
de vacinas seguras e eficazes. Esforços sem precedentes estão em andamento para produzir, 
simultaneamente, um grande número de vacinas em um curto intervalo de tempo. O acesso 
global e equitativo às vacinas, particularmente para proteger os trabalhadores da saúde 
e aqueles que correm maior risco, tem sido uma das estratégias essenciais para mitigar o 
impacto da pandemia sobre a saúde pública e a economia.

O Acelerador do acesso a ferramentas da COVID-19 (AFC) foi lançado no final de abril de 2020 
como uma colaboração mundial para acelerar o desenvolvimento, a produção e o acesso 
equitativo a testes diagnósticos, tratamentos e vacinas contra a COVID-19. Esta colaboração 
uniu governos, cientistas, empresas, organizações da sociedade civil, filantropos e organizações 
mundiais voltadas para a saúde (Fundação Bill e Melinda Gates, CEPI, FIND, Gavi, O Fundo 
Global, Unitaid, Wellcome, OMS e o Banco Mundial). O Mecanismo COVAX proporciona aos 
países participantes acesso garantido a vacinas seguras e eficazes contra a COVID-19 por 
meio de sua carteira ativamente gerenciada de vacinas candidatas que utilizam uma ampla 
gama de tecnologias. Seu objetivo é assegurar que todos os países tenham acesso equitativo 
a vacinas e garantir que o nível de renda não represente uma barreira ao acesso. O objetivo 
inicial é disponibilizar 2 bilhões de doses de vacinas até o final de 2021.

Em 27 e 28 de maio de 2020, o 42o Comitê Assessor Mundial para a Segurança das Vacinas 
(GACVS) abordou a questão da preparação da farmacovigilância para o lançamento das 
futuras vacinas contra a COVID-19. Uma de suas recomendações foi que a infraestrutura e 
capacidade de efetuar a vigilância da segurança das vacinas contra a COVID-19 deve estar 
implementada em todos os países, e que a infraestrutura existente deve ser reativada e 
colocada em ação antes da introdução da vacina. Isto tornará necessária a colaboração nos 
níveis local, nacional, regional e mundial. Para introduzir as vacinas, os países devem incluir, 
em seus planos gerais, planos de preparação para a segurança da vacina contra a COVID-19 
aproveitando as orientações da OMS. Este manual de vigilância da segurança de vacinas 
contra a COVID-19 foi elaborado com base nas recomendações e orientações dos membros 
do GACVS, bem como de especialistas de todo o mundo. O manual inclui informações atuais 
e disponíveis, essenciais para todos os interessados diretos antes, durante e depois da 
introdução das vacinas contra a COVID-19. 

1 A partir de 8 de dezembro de 2020, Fonte: https://covid19�who�int� Consultado em 8 de dezembro de 2020
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2. Lições aprendidas com a introdução 
de vacinas novas durante emergências 
epidêmicas e pandêmicas
As principais lições aprendidas com situações passadas quando novas vacinas foram 
introduzidas em resposta a emergências epidêmicas e pandêmicas foram levadas em 
consideração na elaboração deste manual. Por exemplo, a pandemia de influenza, causada 
pelo H1N1 em 2009, demonstrou que poucos países contavam com um plano de preparação 
para pandemias que abordasse de maneira integral o envio de vacinas e o monitoramento 
dos eventos adversos.2,3 Quando surgiram relatos de reações adversas, alguns sistemas 
foram incapazes de fornecer informações oportunas sobre a possível associação entre os 
eventos adversos relativos à vacinação, causando desconfiança na vacinação contra o H1N1, 
dificultando a procura de vacinas pelo público e a comunicação com esse.4,5

A epidemia de Ebola, de 2014-2016, que atingiu três países da África Ocidental, levou 
ao aceleramento do desenvolvimento de vacinas e tratamentos. O Fórum Africano de 
Regulamentação de Vacinas (AVAREF) é uma rede de comitês reguladores e de ética quem 
mantém laços estreitos com agências regulatórias de outras partes do mundo, participou da 
revisão dos protocolos clínicos, dos resultados, do monitoramento conjunto dos ensaios e 
da autorização e envio conjunto de vacinas.6,7 Tais modelos podem ser usados para orientar 
a dependência da farmacovigilância voltada à distribuição de vacinas contra a COVID-19, 
especialmente nos países de baixa e média renda (PBMR) com recursos limitados.

As gestantes parecem ser desproporcionalmente afetadas por pandemias e surtos de 
patógenos emergentes, e estiveram entre os grupos de maior risco na pandemia de influenza 
em 2009 e na de Ebola em 2014-2016.8,9 O grupo de trabalho sobre Ética na Pesquisa 
com Gestantes para o Desenvolvimento de Vacinas, Epidemias e Novas Tecnologias (The 
Pregnancy Research Ethics for Vaccines, Epidemics, and New Technologies - PREVENT), 

2	 Organização	Mundial	da	Saúde.	Main	operational	lessons	learnt	from	the	WHO	pandemic	influenza	A(H1N1)	vaccine	
deployment initiative� Disponível em inglês em: https://apps�who�int/iris/handle/10665/44711 Consultado em 26 de 
outubro de 2020�

3 Agência Europeia de Medicamentos� Pandemic report and lessons learned: outcome of the European Medicines 
Agency’s	activities	during	 the	2009	 (H1N1)	flu	pandemic.	Disponível	em	 inglês	em:	https://www�ema�europa�eu/
documents/report/pandemic-report-lessons-learned-outcome-european-medicines-agencys-activities-during-2009-
h1n1-flu_en.pdf Consultado em 26 de outubro de 2020�

4	 The	narcolepsy-pandemic	 influenza	story:	 can	 the	 truth	ever	be	unravelled?	Vaccine.	2015;33(Suppl	2):B6-B13.	
doi:	10.1016/j.vaccine.2015.03.026.

5	 Ropero-Álvarez	AM,	Whittembury	A,	Bravo-Alcántara	P,	Kurtis	HJ,	Danovaro-Holliday	MC,	Velandia-González	M.	Events	
supposedly	attributable	to	vaccination	or	immunization	during	pandemic	influenza	A	(H1N1)	vaccination	campaigns	
in	Latin	America	and	the	Caribbean.	Vaccine.	2015	Jan	1;33(1):187-92.	doi:	10.1016/j.vaccine.2014.10.070.

6	 Akanmori	B,	Bellah	A,	Ward	M,	Rägo	L.	The	African	Vaccine	Regulatory	Forum	(AVAREF):	A	platform	for	collaboration	
in	a	public	health	emergency.	WHO	Drug	Information	2015;29(2):127-132.

7	 Kieny	MP,	Rägo	L.	Regulatory	policy	for	research	and	development	of	vaccines	for	public	health	emergencies,	Expert	
Rev	Vaccines	2016;15(9):1075-1077.	doi:	10.1080/14760584.2016.1188695.

8	 Creanga	AA,	Johnson	TF,	Graitcer	SB,	Hartman	LK,	Al-Samarrai	T,	Schwarz	AG,	et	al.	Severity	of	2009	pandemic	influenza	A	
(H1N1)	virus	infection	in	pregnant	women.	Obstet	Gynecol.	2010;115(4):717–26.	doi:	10.1097/AOG.0b013e3181d57947.

9	 Menéndez	C,	Lucas	A,	Munguambe	K,	Langer	A.	Ebola	crisis:	the	unequal	impact	on	women	and	children’s	health.	
Lancet	Glob	Health.	2015;3(3):e130.	doi:	10.1016/S2214-109X(15)70009-4.
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uma equipe multidisciplinar e internacional composta de 17 especialistas, efetuou consultas 
com especialistas externos e interessados diretos e publicou um roteiro para orientar a 
inclusão dos interesses das gestantes no desenvolvimento e na aplicação de vacinas contra 
patógenos emergentes.10

A introdução da primeira vacina autorizada contra a dengue fora do contexto de uma 
emergência internacional de saúde pública ilustrou diversas lições para a farmacovigilância 
das novas vacinas, especialmente em relação à observação de doença exacerbada associada 
à vacina (DEAV). É essencial se preparar para manejar a DEAV, que podem possivelmente ser 
induzidos por algumas das vacinas candidatas em fase de desenvolvimento contra a COVID-
19.11,12

Um tema comum nesses exemplos é a preocupação do público em relação à segurança 
das novas vacinas e os boatos sobre eventos adversos que podem surgir nesta pandemia 
ou nas futuras. Portanto, é necessário de que os gerentes de programas estejam prontos 
para abordar essas questões por meio da vigilância adequada da segurança das vacinas e 
de estratégias de comunicação.

3. Objetivos deste manual
Os objetivos deste manual são:

• fornecer um panorama das vacinas que provavelmente serão disponibilizadas contra a 
COVID-19 e das características dessas vacinas;

• identificar as implicações de segurança para as possíveis populações prioritárias e para as 
estratégias de imunização;

• identificar todos as partes interessadas, inclusive os fabricantes de vacinas;13

• orientar sobre como as partes interessadas podem colaborar entre si para assegurar a 
transparência na coleta, análise e o compartilhamento dos dados de segurança das vacinas 
contra a COVID-19;

• definir os elementos sobre os preparativos para a farmacovigilância da vacina contra 
a COVID-19;

• dar orientações para melhorar e harmonizar os sistemas de vigilância da segurança 
das vacinas, orientar os processos de coleta, análise e compartilhamento dos dados de 
segurança e informações, inclusive dos sistemas de gerenciamento de dados;

10	 The	PREVENT	Working	Group.	Pregnant	women	&	vaccines	against	emerging	epidemic	threats:	ethics	guidance	on	
preparedness,	research	&	response.	2018.	Disponível	em	inglês	em:	http://vax.pregnancyethics.org/prevent-guidance� 
Consultado em 17 de novembro de 2020�

11	 Flasche	S,	Wilder-Smith	A,	Hombach	J,	Smith	PG.	Estimating	the	proportion	of	vaccine-induced	hospitalized	dengue	
cases	among	Dengvaxia	vaccinees	 in	 the	Philippines.	Wellcome	Open	Res.	2019	Oct	31;4:165.	doi:	10.12688/
wellcomeopenres/15507�1�

12	 Dayrit	MM,	Mendoza	RU,	Valenzuela	SA.	The	importance	of	effective	risk	communication	and	transparency:	lessons	
from	the	dengue	vaccine	controversy	in	the	Philippines.	J	Public	Health	Policy.	2020	Sep;41(3):252-267.	doi:	10.1057/
s41271-020-00232-3.

13	 Neste	documento,	fabricante	também	significa	detentor	de	autorização	de	colocação	no	mercado.
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• apoiar as decisões programáticas baseadas nas evidências relacionadas com as vacinas 
contra a COVID-19; e

• orientar no sentido de apoiar a comunicação da segurança das vacinas durante a pandemia 
do COVID-19.

4. Público-alvo
Este manual fornece orientações relevantes para governos e pessoal dos programas de 
imunização dos níveis regional e nacional, autoridades regulatórias, ministérios da saúde, 
parceiros, centros de farmacovigilância, bem como fabricantes de vacinas, a respeito do antes, 
o durante e o depois da introdução de vacinas contra a COVID-19.

5. Organização do manual
Este manual foi elaborado com base nos princípios descritos no Plano mundial de Segurança 
de Vacinas14, o Manual de vigilância global de eventos adversos pós-vacinação15, publicado pela 
OMS, e o Guia CIOMS para a vigilância ativa da segurança da vacinação.16

Para a facilitar o uso, o manual foi dividido em um resumo executivo e nove módulos (ver 
abaixo) que podem ser consultados individualmente. Os módulos contêm links para seções 
relevantes de outros módulos.

Dado o panorama em rápida evolução, os módulos serão atualizados com a frequência 
necessária. Assim sendo, será disponibilizada apenas uma versão on-line contendo links 
para os documentos de referência apropriados, e atualizações regulares irão incorporar 
novas informações e evidências na medida em que as vacinas contra a COVID-19 forem 
distribuídas. Todos os módulos serão conectados com um conjunto de slides que pode ser 
usado para treinamento.

6. Escopo do manual
Os módulos incluídos neste manual são:

14	 Organização	Mundial	da	Saúde.	Global	vaccine	safety	blueprint	2.0	(GVSB2.0).	Disponível	em	inglês	em:	https://www�
who.int/vaccine_safety/gvs_blueprint-consultation/en/� Consultado em 26 de outubro de 2020�

15	 Organização	Mundial	da	Saúde.	Global	manual	on	surveillance	of	adverse	events	following	immunization.	Disponível	
em inglês em: https://www.who.int/vaccine_safety/publications/aefi_surveillance/en/� Consultado em 26 de outubro 
de 2020�

16 CIOMS guide to active vaccine safety surveillance� Disponível inglês em: https://cioms�ch/publications/product/cioms-
guide-to-active-vaccine-safety-surveillance/� Consultado em 26 de outubro de 2020�
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6.1 Vacinas contra a COVID-19: descrição e 
considerações gerais de segurança para a 
implementação

Este módulo fornece uma breve descrição das diferentes vacinas em desenvolvimento 
contra a COVID-19, suas plataformas, tecnologias, situação em termos de desenvolvimento 
e autorização, bem como suas características de segurança intrínsecas e possíveis riscos. 
Também destaca as implicações de segurança para implementar programas de imunização 
para populações-alvo prioritárias.

6.2 Interessados diretos na vigilância da 
segurança das vacinas contra a COVID-19

Este módulo lista os diversos interessados diretos, suas funções e responsabilidades no tocante 
à segurança da vigilância e da farmacovigilância da COVID-19 nos níveis global, regional e 
nacional. Além disso, aqui são encontradas orientações sobre como os interessados diretos 
poderiam colaborar para assegurar a eficiência da vigilância da segurança da vacina e da 
farmacovigilância da vacina contra a COVID-19.

6.3 Estabelecimento de sistemas de vigilância 
nos países que usam vacinas contra a 
COVID-19

Este módulo fornece uma lista das exigências mínimas que devem estar implantadas para 
monitorar e manejar adequadamente as questões relacionadas com a segurança das vacinas 
contra a COVID-19 e os recursos necessários nos níveis global, regional e nacional em termos 
de ferramentas, técnicas, tecnologias e orientações. Aqui é definido o que se entende por 
preparação para a farmacovigilância e são fornecidas orientações para que se façam os 
preparativos, o planejamento e a priorização.

6.4 Monitoramento e resposta a eventos 
supostamente atribuíveis à vacinação ou 
imunização (ESAVI)

Este módulo descreve o mínimo que os países devem ter implantado para detectar, manejar 
e responder aos eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização (ESAVI) contra 
a COVID-19 e, além disso, abordagens adicionais que países com mais recursos podem 
empreitar. Aqui estão descritas as diferenças práticas para estabelecer o sistema de vigilância 
da segurança das vacinas contra a COVID-19 com base nos tipos de plataformas de vacinas, 
nos diferentes perfis populacionais, como lidar com um alto número de notificações de ESAVI 
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e com a necessidade de antecipar novos eventos ainda não detectados durante os ensaios 
clínicos com as vacinas.

6.5 Monitoramento e resposta a eventos 
adversos de interesse especial (EAIE)

Este módulo introduz o conceito de evento adverso de interesse especial (EAIE), que para 
muitos países e agências regulatórias é um conceito novo. Ele orienta na seleção e definição 
desses eventos. Aqui se discute a necessidade de preparar dados sobre as taxas basais de 
eventos adversos de interesse especial, bem como de se implementar uma vigilância ativa 
para esses eventos.

6.6 Sistemas de gestão dos dados de 
segurança, métodos de avaliação 
após a introdução e determinação do 
desempenho nos países que estão usando 
vacinas contra a COVID-19

Este módulo descreve as diferentes abordagens e as opções disponíveis para a coleta de 
dados usando as ferramentas disponíveis (algumas das quais ainda em desenvolvimento), 
o roteiro, os prazos e as atividades a serem realizadas nos diversos níveis para processar 
dados e gerar informações com o objetivo de adotar medidas. Trata-se de um panorama das 
abordagens adotadas pelos países e seus esforços para compartilhar dados sobre a segurança 
e a farmacovigilância. Ensaios de segurança pós-introdução serão essenciais para continuar 
a aumentar os conhecimentos sobre a segurança e a eficácia das vacinas contra a COVID-19, 
particularmente nas populações ausentes ou sub-representadas nos ensaios clínicos de 
vacinas realizados antes da autorização de introdução no mercado, como em crianças, idosos 
e gestantes. São descritos os diversos delineamentos que podem ser usados para a avaliação 
pós-introdução. Orientação é dada para ilustrar como os indicadores podem mensurar a 
funcionalidade dos sistemas de gestão de dados e a qualidade da farmacovigilância pode 
ajudar os gerentes dos programas nos níveis nacional, estadual e distrital.

6.7 Engajamento com o setor farmacêutico na 
vigilância da segurança de vacinas contra a 
COVID-19

Este módulo descreve o papel essencial desempenhado pelo setor farmacêutico no 
desenvolvimento e na introdução de vacinas, bem como nas atividades contínuas de 
farmacovigilância para assegurar a eficácia, a qualidade e a segurança durante todo o ciclo 
de vida da vacina. O módulo orienta no sentido de promover a transparência na colaboração 
entre os setores público e privado para garantir a distribuição segura e eficaz de vacinas 
contra a COVID-19.
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6.8 Reliance regulatório e divisão do trabalho
Este módulo define os conceitos de reliance regulatório e divisão do trabalho, bem como 
apresenta alguns exemplos da forma como essas abordagens têm sido usadas e podem ser 
usadas para desenvolver sistemas de vigilância da segurança das vacinas contra a COVID-19, 
especialmente em locais onde os recursos são escassos.

6.9 Comunicação sobre a segurança das 
vacinas contra a COVID-19

Este módulo fornece recomendações para comunicar, da perspectiva programática, os riscos 
das vacinas contra a COVID-19. Aqui está incluída uma descrição dos fatores que influenciam as 
percepções das pessoas sobre a segurança das vacinas. Estudos de experiências passadas com 
pandemias anteriores ou com questões relacionadas à segurança das vacinas são apresentados 
rapidamente para ilustrar as necessidades de comunicação e as soluções. É fornecida uma 
síntese das evidências, bem como recomendações de comunicação para informar sobre os 
riscos. Aqui são encontradas situações hipotéticas nas quais pode ser necessário comunicar 
sobre a segurança das vacinas contra a COVID-19, inclusive exemplos de como as recomendações 
deste módulo podem ser usadas para encontrar soluções. Por fim, são apresentados critérios 
sobre como as respostas às dúvidas quanto à segurança das vacinas contra a COVID-19 podem 
ser eficientemente priorizadas.
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Considerações principais

• As vacinas contra a Covid-19 estão sendo desenvolvidas usando cinco 
plataformas principais:

 – vacinas de vírus inativado

 – vacinas de vírus vivo atenuado

 – vacinas de vetor viral

 – vacinas de base proteica

 – vacinas de ácido nucleico

• Uma vez que vacinas seguras e efetivas tenham sido identificadas e autorizadas 
pelas autoridades reguladoras nacionais, o próximo desafio será levá-las às 7,4 
bilhões de pessoas do mundo e vaciná-las;

• As vacinas contra a Covid-19 são recentes, nunca utilizadas em larga escala em 
humanos. Portanto, deve-se monitorar cuidadosamente a segurança após a 
autorização, sendo assim possível continuar a análise do perfil de segurança de 
cada vacina;

• Os sistemas de vigilância de eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou 
imunização (ESAVI) devem ser capazes de identificar tanto os ESAVI observados 
nos ensaios clínicos como eventos novos, inclusive possíveis efeitos colaterais 
graves e raros em todas as faixas etárias, especialmente em adultos;

• Ambulatórios ou estabelecimentos de atenção à saúde de adultos podem não 
estar familiarizados com os processos de notificação de ESAVI;

• Adultos, principalmente idosos, têm mais comorbidades que crianças e, portanto, 
pode-se prever que terão uma maior incidência de ESAVI coincidentes;

• Diferentes estratégias de imunização estão sendo implementadas nas áreas 
urbanas e rurais, bem como para diferentes populações. Portanto, a detecção, 
a investigação e as estratégias de resposta a ESAVI devem ser adaptadas para 
levar essas diferenças em consideração;

• Conforme indicado neste manual, a vigilância específica de ESAVI para as vacinas 
contra a COVID-19 devem ser implementadas antes que os programas de 
imunização sejam colocados em prática;

• Deve-se planejar a organização e o treinamento básico dos trabalhadores de 
saúde para que sigam as diretrizes ou protocolos nacionais de vigilância de ESAVI 
e, assim, fortaleçam a capacidade local;
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Introdução

Com a disponibilidade precoce da sequência completa do genoma do SARS-CoV-2, desenvolver 
uma vacina que ajudasse os países a devolverem aos cidadãos suas vidas normais, tornou-se 
a maior prioridade para a comunidade global. É essencial que as vacinas sejam tanto efetivas 
como seguras, e que possam ser produzidas em quantidades suficientes para garantir que 
estejam disponíveis em escala mundial. A partir de 12 de novembro de 2020, 258 vacinas 
candidatas se encontravam em diferentes etapas de desenvolvimento: 205 em estudos pré-
clínicos; 43 nas fases I/II dos estudos clínicos; e 11 na fase III. Informações sobre as vacinas 
candidatas contra a Covid-19 atualmente em desenvolvimento são atualizadas regularmente 
pela Escola de Higiene e Medicina Tropical, em Londres e pela OMS.

Além de algumas abordagens tradicionais usadas no desenvolvimento de vacinas, estão 
sendo testadas algumas plataformas relativamente novas para vacinas contra o SARS-CoV-2.1  
A Figura 1 resume os quatro tipos de plataformas em análise.

1 Thanh Le T, Andreadakis Z, Kumar A, Gómez Román R, Tollefsen S, Saville M, et al� The COVID-19 vaccine development 
landscape� Nat Rev Drug Discov� 2020 May;19(5):305-306� doi: 10�1038/d41573-020-00073-5�
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Figura 1: Panorama 
das plataformas usadas 
nas vacinas contra 
a Covid-19
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Vetor viral não replicante (como 
adenovírus)
Apesar de não ser utilizado em 
nenhuma vacina autorizada, esse 
método vem, há muito tempo, 
sendo usado em terapias genéticas. 
Podem ser necessárias aplicações 
de reforço para induzir a imunidade 
de longa duração. A empresa 
americana gigante do setor 
farmacêutico, Johnson & Johnson, 
está usando essa abordagem.

DNA

Gene da proteína 
S do coronavírus

RNA

VACINAS VIRAIS
No mínimo, sete equipes estão desenvolvendo vacinas 
usando o próprio vírus, enfraquecido (atenuado) ou 
inativado. Muitas das vacinas existentes são feitas dessa 
forma, como a do sarampo e da poliomielite, mas esses 
tipos tornam necessárias provas de segurança prolongadas. 
A Sinovac Biotech, em Pequim, começou a testar uma 
versão inativada do SARS-CoV-2 em humanos.

VACINAS DE ÁCIDO NUCLEICO
HPelo menos 20 equipes estão tentando usar instruções genéticas (na forma de 
DNA ou RNA) para isolar uma proteína de coronavírus que provoque uma resposta 
imunológica. O ácido nucleico é inserido em células humanas, que por sua vez 
produzem cópias da proteína viral; a maioria dessas vacinas codifica a proteína S 
do vírus.

Subunidades proteicas
Vinte e oito equipes estão trabalhando 
em vacinas com subunidades 
proteicas virais — a maioria está 
usando a proteína S do vírus ou uma 
parte fundamental dessa, chamada de 
receptor do sítio de ligação. Vacinas 
semelhantes contra o vírus da 
síndrome respiratória aguda grave 
protegeram macacos contra infecções, 
porém essas vacinas ainda não foram 
testadas em humanos. Para funcionar, 
pode ser necessário usar coadjuvantes 
— moléculas imunoestimulantes 
introduzidas no organismo juntamente 
com a vacina —, e doses múltiplas.

Replicação 
viral

Replicação 
viral

VACINAS DE VETOR VIRAL
Cerca de 25 grupos declararam que estão trabalhando com vacinas de vetor viral. 
Essa plataforma usa vírus como o do sarampo ou adenovírus geneticamente 
preparados para produzir proteínas de coronavírus no corpo. Os vírus são atenuados 
de maneira que não possam causar doença. Há dois tipos: os que ainda podem se 
replicar dentro das células e os que não podem pelo fato de genes essenciais terem 
sido incapacitados.

VACINAS DE BASE 
PROTEICA

Muitos pesquisadores querem injetar 
proteínas de coronavírus 
diretamente no corpo. Fragmentos 
de proteínas ou capsídeos proteicos 
que imitam a camada externa do 
coronavírus também podem ser 
usados.

Vetor viral replicante (como o vírus 
atenuado do sarampo)
A vacina recentemente aprovada contra o 
Ebola é um exemplo de vacina de vetor 
viral que replica na célula. Tais vacinas 
tendem a ser seguras e a provocar uma 
resposta imune forte. Mesmo assim, a 
imunidade existente ao vetor pode 
interromper a efetividade da vacina.

Genes virais

Genes virais 
(alguns inativos)

Gene da proteína 
S do coronavírus

Gene da proteína 
S do coronavírus
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de DNA
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de RNA
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mRNA

Proteínas 
virais

Proteína S

Proteína M

Partículas semelhantes 
ao vírus
Capsídeos virais vazios simulam 
a estrutura do coronavírus, 
porém não são infecciosas por 
não conterem o material viral. 
Cinco equipes estão 
trabalhando com vacinas do 
tipo ‘partículas semelhantes ao 
vírus’ (PSV), o que pode 
desencadear uma resposta 
imune forte, mas   
pode ser difícil de fabricar.

PSV

As vacinas ribonucleicas, desenvolvidas usando RNA e DNA, são seguras e fáceis de 
produzir: essas requerem a produção apenas de material genético, não do vírus. 
No entanto, essa tecnologia ainda não foi comprovada: nenhuma das vacinas 
autorizadas empregam essa tecnologia.

Vírus atenuado
Normalmente, um vírus é 
atenuado para a produção de 
uma vacina ao ser passado 
por células animais ou 
humanas até que sofra 
mutações que o tornem 
menos capaz de causar 
doença. A Codagenix, em 
Farmingdale, Nova Iorque, 
está trabalhando com o 
Serum Institute of India, um 
fabricante de vacinas situado 
em Pune, para atenuar o 
SARS-CoV-2 por meio da 
alteração do código genético 
para que o vírus passe a 
produzir proteínas virais com 
menor eficiência.

[Adaptado com permissão de Callaway E. The race for coronavirus 
vaccines: a graphical guide. Nature. 2020;580(7805):576-577. doi: 
10.1038/d41586-020-01221-y. ©2020 Nature)
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Considerações gerais de segurança 
para vacinas virais

2.1 Vacinas de vírus inativado
Algumas das questões de segurança que podem precisar ser levadas em consideração no caso 
de vacinas inativadas contra a Covid-19 incluem a possibilidade da inativação das partículas 
virais ser incompleta, levando a vacina a reter sua virulência e a causar doença, bem como 
a doença exacerbada associada à vacina (DEAV) quando indivíduos vacinados encontram o 
agente patogênico após terem sido vacinados.2,3 Embora não haja notificação de DEAV para 
nenhuma das vacinas contra a Covid-19, teoricamente o risco é maior com vacinas inativadas 
pelo fato de conterem proteínas não envolvidas na neutralização. Alguns dos aditivos de 
vacina usados também podem causar eventos adversos. Os coadjuvantes podem determinar 
a diferença do risco oferecido pelas diferentes vacinas candidatas feitas de vírus inativado. 
Por exemplo, algumas das vacinas inativadas empregam um segmento de citosina-fosfato-
guanina (CpG), uma molécula de DNA bacteriano que melhora a resposta imunológica,4 que 
poderia oferecer determinados riscos em função da fonte ser bacteriana.

2.2 Vacinas de vírus vivo atenuado
Desde 12 de novembro de 2020, há uma candidata a vacina contra a Covid-19 feita com 
vírus vivo atenuado5,6 que usa um processo genético denominado desotimização de códons 
(atualmente em fase de avaliação clínica). Essa tecnologia está sendo empregada em três 
candidatas a vacina, e os estudos estão na fase pré-clínica. A desotimização de códons envolve 
a substituição de códons regulares por códons não preferenciais, o que pode diminuir em 
muito a expressão do gene.7 Essas vacinas candidatas têm como base versões atenuadas do 
vírus selvagem do tipo SARS-CoV-2. Um problema inerente às vacinas de vírus vivo atenuado é 

2 Sanders B, Koldijk M, Schuitemaker H� Inactivated viral vaccines� In: Vaccine analysis: strategies, principles, and control� 
Eds� Nunnally BK, Turula VE, Sitrin RD� Springer-Verlag Berlin Heidelberg� 2015:

3 Kochhar S, Excler JL, Kim D, Robertson JS, Fast PE, Condit RC, et al� The Brighton Collaboration standardized template for 
collection of key information for benefit-risk assessment of inactivated viral vaccines. Vaccine. 2020 Sep 3;38(39):6184-
6189� doi: 10�1016/j�vaccine�2020�07�028�

4 Weiner GJ, Liu HM, Wooldridge JE, Dahle CE, Krieg AM� Immunostimulatory oligodeoxynucleotides containing the CpG 
motif are effective as immune adjuvants in tumor antigen immunization. Proc Natl Acad Sci U S A. 1997;94(20):10833-
7� doi: 10�1073/pnas�94�20�10833�

5 Minor PD� Live attenuated vaccines: Historical successes and current challenges� Virology� 2015;479-480:379-92� 
doi: 10�1016/j�virol�2015�03�032�

6 Gurwith M, Condit RC, Excler JL, Robertson JS, Kim D, Fast PE, et al� Brighton Collaboration Viral Vector Vaccines Safety 
Working Group (V3SWG) standardized template for collection of key information for benefit-risk assessment of live-
attenuated viral vaccines� Vaccine 2020 Nov 17;38(49):7702-7707� doi: 10�1016/j�vaccine�2020�09�042�

7 Zhou J, Liu WJ, Peng SW, Sun XY, Frazer I� Papillomavirus capsid protein expression level depends on the match 
between codon usage and tRNA availability� J Virol� 1999 Jun;73(6):4972-82� doi: 10�1128/JVI�73�6�4972-4982�1999�
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que eles podem se reverter à cepa virulenta, porém o risco é consideravelmente minimizado, 
visto que normalmente é introduzida mais de uma mutação.

2.3 Vacinas de vetor viral
Algumas vacinas contra a Covid-19 estão sendo desenvolvidas usando vetores virais, como o 
adenovírus de chimpanzés, o vírus Sendai, o vacínia Ankara modificado, parainfluenza, influenza, 
sarampo, raiva e o da estomatite vesicular. Essas vacinas são desenvolvidas introduzindo-
se a sequência do código genético que codifica o antígeno do agente patogênico por meio 
de um vetor viral que foi transformado em não virulento por meio de técnicas genéticas. 
No passado, o vírus da estomatite vesicular (VSV) e o adenovírus foram usados como vetores 
para as vacinas contra o Ebola8 e nos ensaios clínicos com vacinas para coronavírus causador 
da síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS), demonstrando que essas vacinas são 
bem toleradas.9 Algumas vacinas de vetores virais podem se reproduzir na célula do indivíduo 
vacinado (vacinas de vetor viral replicante), como a recentemente aprovada vacina do Ebola10, 
e, dependendo das modificações introduzidas no genoma, alguns vetores não se reproduzem 
nas células do anfitrião (vacinas virais não replicantes).

Entender os possíveis riscos relacionados com tais vacinas requer o conhecimento de 
seus componentes principais, da biologia do vírus-fonte, do comportamento e patogenia 
do tipo silvestre e da presença de imunidade pré-existente contra o vetor. Além disso, 
o comportamento da versão geneticamente modificada (o vetor), a imunogenicidade e a 
patogenia da vacina específica devem ser todos levados em consideração.11 

Existe um risco teórico de mutagênese devido à integração do DNA do hospedeiro no genoma 
do anfitrião,12 bem como o risco, ainda que muito baixo, da virulência original do vetor ser 
restabelecida. Além disso, há um risco de perda do código do material genético para o antígeno 
durante o processo de fabricação da vacina, o que resultaria na falha da vacina.13 

8 Li JX, Hou LH, Meng FY, Wu SP, Hu YM, Liang Q, et al� Immunity duration of a recombinant adenovirus type-5 vector-based 
Ebola vaccine and a homologous prime-boost immunisation in healthy adults in China: final report of a randomised, 
double-blind, placebo-controlled, phase 1 trial� Lancet Glob Health� 2017 Mar;5(3):e324-e334� doi: 10�1016/S2214-
109X(16)30367-9�

9 Folegatti PM, Bittaye M, Flaxman A, Lopez FR, Bellamy D, Kupke A, et al� Safety and immunogenicity of a candidate 
Middle East respiratory syndrome coronavirus viral-vectored vaccine: a dose-escalation, open-label, non-randomised, 
uncontrolled, phase 1 trial� Lancet Infect Dis� 2020;20(7):816–26� doi: 10�1016/S1473-3099(20)30160-2�

10 First vaccine to protect against Ebola� 2019� Disponível em inglês em: https://www.ema.europa.eu/en/news/first-
vaccine-protect- against-ebola� Consultado em 17 de novembro de 2020�

11 Condit RC, Kim D, Robertson JS, Excler JL, Gurwith M, Monath TP, et al� The Brighton Collaboration standardized 
template for collection of key information for benefit-risk assessment of viral vector vaccines. Vaccine. 2020 Sep 
6;S0264-410X(20)31030-6� doi: 10�1016/j�vaccine�2020�08�009�

12 Agência Europeia de Medicamentos� Guideline on quality, non-clinical and clinical aspects of live recombinant 
viral vectored vaccines. Londres, Reino Unido: EMA; 2010. Disponível em inglês em: https://www�ema�europa�eu/
en/documents/scientific-guideline/guideline-quality-non-clinical-clinical-aspects-live-recombinant-viral-vectored-
vaccines_en�pdf� Consultado em 18 de outubro de 2020�

13 Bull JJ, Nuismer SL, Antia R� Recombinant vector vaccine evolution� PLoS Comput Biol� 2019;15(7):e1006857� doi: 10�1371/
journal�pcbi�1006857�
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2.4 Vacinas de base proteica
Proteínas antigênicas virais produzidas por técnicas recombinantes podem ser usadas para 
produzir uma resposta similar à gerada pelo vírus silvestre. Pode ser necessário combinar essas 
proteínas com coadjuvantes para produzir uma resposta imunológica aceitável. A proteína 
superficial S do vírus da SARS-CoV-2 é o principal alvo dessa abordagem. A proteína antigênica 
das vacinas candidatas apresentam diferentes estruturas moleculares, empregam diferentes 
coadjuvantes e são produzidas usando diferentes processos para melhorar sua eficácia. 
Algumas dessas proteínas podem ser agrupadas como partículas semelhantes a vírus (PSV), 
isso é, capsídeos virais vazios que imitam a estrutura do vírus silvestre sem serem infecciosos 
por não conterem nenhum material genético.11,14

O tipo de avaliação de segurança das vacinas proteicas depende do tipo de proteína usada 
(por exemplo, proteína S, M ou N, dimérica, monomérica), do tipo de resposta imunológica 
(por exemplo, Th1/2), do sistema de produção, bem como da composição final da vacina 
(ou seja, coadjuvantes, estabilizantes). O uso de diferentes componentes poderia explicar as 
diferenças entre os perfis de segurança dessas vacinas.

2.5 Vacinas de ácido nucleico
Eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização (ESAVI) podem estar associados 
à sequência nucleotídica do gene antigênico, às sequências ou aos promotores adjacentes, 
à fonte do plasmídeo, à natureza e origem do microrganismo.15 Os principais riscos teóricos são 
eventos imunomediados, reações locais e sistêmicas devido às propriedades pró-inflamatórias 
dos plasmídeos que transportam a sequência de DNA ou do segmento mRNA.16

2.5.1 Vacinas de mRNA

Essas vacinas têm como base a codificação do mRNA para uma proteína antigênica gerada 
in vitro e encapsulada com material adequado (por exemplo, emulsão de nanopartícula com 
base lipídica) que assegure a entrada desse na célula. A possibilidade de integração ao DNA 
da célula anfitriã é um risco teórico; porém, até o momento os estudos têm revelado que 
nenhum elemento de retrovírus está disponível para a sua transcrição inversa em DNA.17,18 
Foi demonstrado que o mRNA estimula a imunidade inata, portanto, eventos adversos 
imunomediados são também possíveis com este tipo de vacina. Moléculas residuais, originárias 
de insumos, podem induzir a respostas imunológicas inesperadas.18

14 Syomin BV, Ilyin YV� Virus-like particles as an instrument of vaccine production� Mol Biol� 2019;53(3):323-334� 
doi: 10�1134/S0026893319030154�

15 Kim D, Robertson JS, Excler JL, Condit RC, Fast PE, Gurwith M, et al� The Brighton Collaboration standardized template 
for collection of key information for benefit-risk assessment of nucleic acid (RNA and DNA) vaccines. Vaccine. 2020 Jul 
22;38(34):5556-5561� doi: 10�1016/j�vaccine�2020�06�017�

16 Myhr AI� DNA vaccines: Regulatory considerations and safety aspects� Curr Issues Mol Biol� 2017;22:79-88� doi: 10�21775/
cimb�022�079�

17 Stenler S, Blomberg P, Smith CIE. Safety and efficacy of DNA vaccines: plasmids vs. minicircles. Hum Vaccin Immunother. 
2014;10(5):1306-8� doi: 10�4161/hv�28077�

18 Liu MA� A comparison of plasmid DNA and mRNA as vaccine technologies� Vaccines (Basel)� 2019;7(2):37� doi: 10�3390/
vaccines7020037�
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2.5.2 Vacinas de DNA

O segmento de ácido nucleico é integrado a um carreador de plasmídeo bacteriano que contém 
o segmento de codificação do antígeno, além de um promotor e de outros segmentos residuais 
do vírus ou da bactéria de origem. Embora exista a possibilidade do DNA ser integrado ao 
DNA da célula do hospedeiro, nenhum dos estudos dessas vacinas com humanos ou animais 
relata a ocorrência de integração.19,20

2.6 Características e perfil de segurança das 
vacinas candidatas contra a Covid-19

As vacinas candidatas contra a Covid-19 são vacinas novas nunca usadas em humanos em 
grande escala. Os fabricantes de vacinas forneceram todas as informações compiladas 
durante os ensaios clínicos. 

Os dossiês contendo os dados de segurança, que são apresentados às autoridades reguladoras 
nacionais, devem ser cuidadosamente avaliados antes que a vacina seja aprovada (autorizada) 
para uso em um país ou região. O resumo das características do produto das vacinas 
autorizadas para uso no processo de pré-qualificação da OMS, podem ser acessados na 
plataforma da OMS para as vacinas pré-qualificadas. 

O número de indivíduos expostos a vacinas durante os ensaios clínicos é limitado, e seus perfis 
não representam o espectro mais amplo de indivíduos a serem de fato vacinados quando 
a vacina for introduzida no mercado. Por exemplo, informações de segurança com respeito 
à vacinação e gravidez raramente estão disponíveis quando da concessão da autorização 
de uma vacina. Assim como no caso de outras vacinas recém autorizadas, é improvável que 
ESAVI raros, especialmente os que são específicos de determinadas populações, já sejam 
conhecidos quando da autorização da vacina contra a Covid-19. É altamente recomendável 
que sistemas de vigilância nacionais e regionais de alta qualidade, capazes de identificar tanto 
ESAVI conhecidos, vistos nos ensaios clínicos, quanto novos eventos adversos, inclusive os 
que sejam possivelmente raros, estejam implementados para garantir que toda questão de 
segurança seja detectada de maneira oportuna.

Desde 24 de agosto de 2020, a Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres tem mantido 
uma revisão sistemática contínua (living systematic review) que resume os dados de ensaio 
clínicos disponíveis sobre diferentes vacinas candidatas contra a Covid-19. Para isto é feita uma 
busca semanal da medRxiv e da PubMed para identificar publicações que estejam notificando 
dados de resultados dos ensaios clínicos humanos das vacinas candidatas contra a Covid-19 
dos quais extraem dados de imunogenicidade e de segurança. Desde 4 de dezembro de 2020, 
foram identificados 116 ensaios clínicos. As informações atualizadas podem ser consultadas 
pelo link acima.

19 Ledwith BJ, Manam S, Troilo PJ, Barnum AB, Pauley CJ, Griffiths TG, et al. Plasmid DNA vaccines: investigation of 
integration into host cellular DNA following intramuscular injection in mice� Intervirology� 2000;43(4–6):258–72�

20 Sheets RL, Stein J, Manetz TS, Duffy C, Nason M, Andrews C, et al. Biodistribution of DNA plasmid vaccines against 
HIV-1, Ebola, Severe Acute Respiratory Syndrome, or West Nile virus is similar, without integration, despite differing 
plasmid backbones or gene inserts� Toxicol Sci� 2006;91(2):610-9� doi: 10�1093/toxsci/kfj169�
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A Colaboração Brighton desenvolveu modelos de segurança para a Avaliação do risco-benefício 
de diferentes vacinas com base na tecnologia usada (BRAVATO) para cada uma das principais 
plataformas tecnológicas de vacina contra a Covid-19 (ácido nucleico, proteína, vetor viral, 
vacinas virais de vírus inativado e vivo-atenuado). O Comitê Assessor Mundial para a Segurança 
das Vacinas (GACVS), da OMS, recomenda aos desenvolvedores usar esses modelos de 
segurança, que fornecem uma abordagem estruturada para a avaliação de vacinas visando 
facilitar trocas entre a comunidade científica e as principais partes interessadas (stakeholders).21 

21 Comitê Assessor Mundial para a Segurança das Vacinas (GACVS)� Pharmacovigilance preparedness for launch of a 
COVID-19 vaccine� WER� 2020;95(28):330-33�

Implicações de segurança para 
implementação de programas de 
imunização

Muitos fabricantes estão se empenhando para desenvolver vacinas seguras e efetivas contra 
a Covid-19 utilizando diversas plataformas. Quando vacinas adequadas seguras e efetivas 
forem identificadas, o próximo grande desafio será fazer chegar às 7,4 bilhões de pessoas do 
mundo. Além de monitorar a segurança das pessoas vacinadas, há também de se considerar 
significativamente a segurança relacionada com a produção em larga escala, autorização, 
envio, capacidade da cadeia de frio, distribuição, armazenamento, comunicação com partes 
interessadas e administração das vacinas em grandes e populações heterogêneas.

3.1 Priorizar as populações para vacinação 
contra Covid-19

No início dos programas de imunização contra a Covid-19, o fornecimento de vacinas será 
limitado. Como consequência, será necessária uma estratégia para priorizar a alocação das 
vacinas contra a Covid-19 disponíveis entre os países e as populações. O Grupo de Especialistas 
em Assessoramento Estratégico (SAGE), da OMS, tem desenvolvido orientações para a 
alocação das vacinas contra a Covid-19 entre os países e para definir a priorização dos grupos 
a serem vacinados enquanto o abastecimento for limitado.22 Além disso, um ‘roteiro’ que 
propõe as estratégias de saúde pública e define grupos prioritários em diferentes condições 
epidemiológicas e para diferentes níveis de disponibilidade de vacina foi desenvolvido pelo 
SAGE, da OMS, para apoiar países em seu planejamento de priorização do uso de vacinas 
contra a Covid-19.23

A Figura 2 mostra que possíveis grupos prioritários incluem adultos, como os trabalhadores 
da linha de frente em estabelecimentos de saúde, outros indivíduos que possivelmente fiquem 
expostos ao vírus e os transmitam, adultos com 65 anos ou mais e adultos com menos de 65 
anos com comorbidades pré-existentes que corram maior risco de óbito. É justificável dar 
atenção especial a gestantes, uma vez que essas ficaram em desvantagem em relação ao 
desenvolvimento e o envio de vacinas em pandemias anteriores. Estão surgindo evidências 
de que as gestantes correm risco elevado de desenvolver Covid-19 grave, uma condição que 

22 Grupo de Especialistas em Assessoramento Estratégico (SAGE), da OMS� Values framework for the allocation and 
prioritization of COVID-19 vaccination, 14 September 2020� Disponível em inglês em: https://apps�who�int/iris/bitstream/
handle/10665/334299/WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework-Allocation_and_prioritization-2020�1-eng�pdf?ua=1&ua=1� 
Consultado em 19 de outubro de 2020�

23 Grupo de Especialistas em Assessoramento Estratégico (SAGE)� COVID-19 materials� Disponível em inglês em: https://
www�who�int/immunization/sage/covid-19_documents/en/� Consultado em 30 de outubro de 2020�
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da linha de frente em estabelecimentos de saúde, outros indivíduos que possivelmente fiquem 
expostos ao vírus e os transmitam, adultos com 65 anos ou mais e adultos com menos de 65 
anos com comorbidades pré-existentes que corram maior risco de óbito. É justificável dar 
atenção especial a gestantes, uma vez que essas ficaram em desvantagem em relação ao 
desenvolvimento e o envio de vacinas em pandemias anteriores. Estão surgindo evidências 
de que as gestantes correm risco elevado de desenvolver Covid-19 grave, uma condição que 

22 Grupo de Especialistas em Assessoramento Estratégico (SAGE), da OMS� Values framework for the allocation and 
prioritization of COVID-19 vaccination, 14 September 2020� Disponível em inglês em: https://apps�who�int/iris/bitstream/
handle/10665/334299/WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework-Allocation_and_prioritization-2020�1-eng�pdf?ua=1&ua=1� 
Consultado em 19 de outubro de 2020�

23 Grupo de Especialistas em Assessoramento Estratégico (SAGE)� COVID-19 materials� Disponível em inglês em: https://
www�who�int/immunization/sage/covid-19_documents/en/� Consultado em 30 de outubro de 2020�
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é ainda mais exacerbada caso tenham comorbidades. Além disso, elas correm maior risco de 
que a gestação e/ou o parto tenham eventos adversos. Ademais, diversos grupos priorizados 
no roteiro, inclusive os profissionais de saúde e da educação, apresentam faixa etária com 
números significativos de mulheres que podem estar gestantes mesmo que não saibam no 
momento da vacinação.

Figura 2: Potenciais populações prioritárias para vacinação contra a Covid-19
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3.2 Possíveis implicações de segurança 
relacionadas com a priorização

3.2.1 Implicações de segurança nas populações-alvo 
prioritárias

Clínicas ou estabelecimentos de atenção a adultos podem não estar familiarizados com 
os processos de notificação de ESAVI, visto que normalmente vacinas são administradas 
em crianças. Os adultos, principalmente os idosos, apresentam mais comorbidades que as 
crianças e, portanto, deve-se prever uma maior incidência de ESAVI coincidentes. Dessa forma, 
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os sistemas de vigilância devem assegurar a captura de ESAVI em todas as faixas etárias, 
especialmente em adultos.

Atualmente não se conhecem as interações da vacina contra a Covid-19 com medicamentos, 
com outras vacinas e com outros produtos usados pelos possíveis vacinados. Isso pode ser 
uma fonte de preocupação, especialmente em relação aos idosos, que frequentemente tomam 
medicamentos para condições subjacentes.

Uma vez que as vacinas sejam disponibilizadas, os trabalhadores da saúde (TS) farão parte 
do grupo prioritário, e essa população inclui muitas mulheres, algumas das quais em 
idade reprodutiva.

Ao receberem a vacina, as mulheres podem não estar cientes da gestação. Os sistemas de 
vigilância terão que considerar processos específicos para monitorar a segurança das vacinas 
contra a Covid-19 administradas inadvertidamente, ou não, a gestantes ou lactantes.

As orientações da OMS podem ser encontradas no módulo Vigilância da segurança das vacinas 
COVID-19 em mulheres grávidas e lactantes.

3.2.2 Implicações de segurança para programas de imunização

Os programas de imunização devem garantir o treinamento dos TS para evitar a ocorrência 
de reações relacionadas a erros de vacinação e assegurar que as vacinas contra a Covid-19 
sejam administradas conforme a recomendação encontrada na nas bulas dos produtos. 
As estratégias de imunização em áreas urbanas e rurais e em populações especiais farão 
uso de diferentes abordagens, e, portanto, a detecção, a investigação e a resposta aos ESAVI 
devem ser adaptadas de maneira a levar em consideração essas diferenças.

Alguns esquemas de vacinação podem ser necessárias duas ou mais doses por pessoa em 
intervalos específicos. Dado que atualmente não há nenhuma informação sobre a possibilidade 
de intercambiabilidade das vacinas, as doses subsequentes da mesma vacina devem ser 
aplicadas no prazo correto. Além disso, os programas de imunização precisam assegurar que 
o nome exato do produto comercial e o número do lote da vacina contra Covid-19 utilizada, 
sejam registrados e entregues a todos os vacinados. Isso permitirá um rastreamento preciso de 
qual vacina contra a Covid-19 foi recebida por cada vacinado. O ideal é que isso seja feito por 
meio de códigos de barras bidimensionais (2-D). Isto significa que as vacinas contra a Covid-19 
deverão ser distribuídas contendo códigos de barras em 2-D que podem ser escaneados e 
conectados digitalmente aos sistemas de informação de imunização (com cópias em papel 
nos locais onde a opção digital não esteja disponível). Dado que poucas localidades de baixa 
e média renda usam esses sistemas em suas vacinações de rotina, as agências regulatórias 
nacionais, os fabricantes de vacinas24 e os programas ampliados de imunização ou programas 
nacionais de imunização (PAI/PNI) devem trabalhar juntos para operacionalizar esses processos 
para as vacinas contra a Covid-19.

24 Neste documento, fabricante também significa o portador da autorização de colocação no mercado.
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3.2.3 Implicações de segurança para a farmacovigilância da 
vacina

Todas as vacinas contra a Covid-19 usadas nos países devem estar autorizadas pelas 
autoridades regulatórias nacionais. Os países com capacidade regulatória inadequada podem 
usar as vacinas pré-qualificadas pela OMS ou as que constam de sua lista de uso emergencial.

As autoridades regulatórias nacionais devem examinar o plano de gestão de risco (PGR) 
apresentado pelos fabricantes das vacinas quando da concessão da autorização, e os sistemas 
de vigilância dos países devem estar preparados para detectar ESAVI. A vigilância da lista de 
eventos selecionados por país/região como eventos adversos de interesse especial (EAIE) 
deve ser conduzida de acordo com diretrizes padronizadas.

Comitês nacionais de ESAVI, encarregados da análise e avaliação das causas dos ESAVI, devem 
ser formados ou fortalecidos para assegurar a capacidade de avaliar os ESAVI em adultos e 
em indivíduos com comorbidades.

Deve-se prever um aumento no número de ESAVI, visto que as vacinas serão administradas 
a uma proporção maior da população do que as incluídas nos programas de imunização de 
rotina e muitos dos vacinados podem ter uma ou mais comorbidades. Além disso, o nível de 
conscientização do público e dos TS pode estar mais alto em função da atenção dispensada 
pela mídia, o que pode resultar em níveis mais altos de notificação de eventos adversos, 
inclusive muitos dos quais já são conhecidos e não são graves.

A coleta de dados dos ESAVI e a entrada desses na base de dados mundial de farmacovigilância 
(VigiBase), da OMS,25 usando os procedimentos convencionados deve ser feita de maneira a 
assegurar a detecção oportuna de sinais no nível mundial.

3.3 Estratégias de imunização durante 
introdução de vacina contra a Covid-19

Durante a fase inicial de introdução de vacinas contra a Covid-19 no nível mundial, diversas 
estratégias de imunização serão usadas nos diferentes grupos de populações-alvo em uma 
ampla gama de localidades. Os programas nacionais de imunização devem considerar alguns 
itens gerais para implementar as estratégias de segurança na imunização.

3.3.1 Considerações de segurança para a administração da 
vacina contra a Covid-19 em campanhas de vacinação em 
massa

A OMS publicou um documento de orientação para a avaliação da segurança das vacinas 
quando da realização de campanhas de vacinação em massa26 e, além disso, uma Orientação 
sobre o desenvolvimento e o planejamento nacional para a distribuição e vacinação contra 

25 VigiBase� https://www�who-umc�org/vigibase/vigibase/� Consultado em 19 de outubro de 2020�
26 Organização Mundial da Saúde (2002). Safety of mass immunization campaigns. Organização Mundial da Saúde. 

Disponível em inglês em: https://apps�who�int/iris/handle/10665/67726� Consultado em 16 de outubro de 2020�
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a Covid-19. Ao usar vacinas contra a Covid-19, nas campanhas de vacinação em massa será 
necessário considerar os seguintes aspectos adicionais e essenciais de segurança:

• Treinamento para o uso de vacinas e medidas de prevenção e controle de infecções;

• Necessidade de equipamento de proteção individual para os TS;

• Determinação do quantitativo e das características da população-alvo;

• Meta de vacinação para as populações alvo prioritária;

• Cronograma de implantação e vacinação;

• Procedimentos operacionais padrão (POP) e treinamento para a gestão de possíveis ESAVI;

• POP para descarte seguro dos resíduos;27

• Recursos humanos e financeiros adicionais necessários;

• Sistema integrado de informações em saúde para registro e avaliação da cobertura de 
vacinação e notificação de ESAVI; e

• Equipes de resposta rápida para responder às questões de segurança, investigar os ESAVI 
e gerir crises.

Os desafios comuns em relação à segurança durante as campanhas de vacinação em massa 
e suas consequências, caso não sejam abordados, constam na Figura 3. Para prevenir 
reações relacionadas aos erros de imunização durante as campanhas de vacinação em 
massa é necessário fornecer treinamento específico aos TS e ter implementados processos 
para a segurança na administração de vacinas e descarte de resíduos. Antes de vacinar, 
os trabalhadores da saúde devem verificar as informações do produto na vacina e nos rótulos 
dos diluentes, bem como verificar as contraindicações conforme indicado na bula. Também 
é fundamental ter uma estratégia de comunicação clara antes da introdução das vacinas 
para garantir que as mensagens de segurança corretas sejam comunicadas antes, durante 
e depois as campanhas de vacinação em massa, visando manter a confiança do público no 
programa de vacinação caso ocorra algum ESAVI.

Figura 3: Desafios comuns de segurança em campanhas de vacinação em massa

Caso a faixa etária do 
grupo vacinado seja 

diferente em comparação 
como calendário vacinal 
de rotina, é possível que 

ocorram eventos adversos 
diferentes.

Os trabalhadores de saúde 
podem ter menos 

experiência com os 
eventos adversos (por 
exemplo, desmaios em 
crianças mais velhas).

Pessoal pouco 
familiarizado com a 

vacina ou sob pressão 
para vacinar um número 
demasiadamente grande 

de pessoas muito 
rapidamente

Aumento nos erros de 
imunização.

Grupos de interesses 
podem ampliar as 

preocupações com os 
ESAVI.

Os boatos ameaçam a 
importância da 

campanha.

Boatos prejudicam 
campanhas rapidamente.

Se não forem abordados 
imediatamente, os boatos 

podem não ser 
suficientemente 

rebatidos.

27 Organização Mundial da Saúde (2004). Management of wastes from immunisation campaign activities, Practical 
guidelines for planners and managers� Disponível em inglês em: https://www�who�int/water_sanitation_health/
publications/hcwm/en/� Consultado em 12 de novembro de 2020�
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Além disso, deve-se adotar medidas adequadas para prevenir a reação de estresse relacionada 
à imunização (RERI) durante programas de vacinação em massa. Por exemplo, áreas separadas 
para espera, e caso necessário, para observação após a vacinação.

3.3.2 Considerações de segurança para a administração da 
vacina contra a Covid-19 em campanhas de vacinação em 
massa

O Manual global sobre a vigilância de eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou 
imunização fornece aos países orientações genéricas para a vigilância da segurança das 
vacinas e podem ser adaptadas ao contexto local nos Estados Membros e Regiões da OMS.28 
Conforme descrito neste manual, a vigilância de ESAVI especificamente relacionados com a 
vacina contra a Covid-19 deve ser implementada onde programas de imunização já existam.A 
vigilância deve ser executada independentemente dos programas de imunização adotados, 
que podem incluir estratégias e práticas de imunização de rotina, programas do tipo casa a 
casa estratégias de ampliação para áreas de difícil acesso, ações de repescagem da vacinação, 
imunização institucional (por exemplo, locais de trabalho e lares de idosos) e estratégias 
móveis (por exemplo, no caso de emergências humanitárias) em todos os setores, inclusive 
no setor privado. Isso exigirá preparação e treinamento básico das equipes a fim de fortalecer 
a capacidade local para seguir as diretrizes ou protocolos nacionais voltados à vigilância de 
ESAVI (detecção, notificação, investigação, avaliação de causalidade e resposta coordenada).

28 Organização Mundial da Saúde. (2014). Global manual on surveillance of adverse events following immunization. 
Disponível em inglês em: https://www.who.int/vaccine_safety/publications/aefi_surveillance/en/� Consultado em 19 
de outubro de 2020�
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Considerações principais

• O monitoramento da segurança de vacinas requer colaboração ampla e oportuna 
dentre partes interessadas nacionais, regionais e globais.

• A colaboração internacional será essencial para comprovar a segurança e a 
efetividade das muitas vacinas contra a Covid-19 que serão produzidas, utilizadas 
em muitos países e administradas em um grande número de pessoas em um 
curto espaço de tempo.

• Mapear partes interessadas nacionais, regionais e globais e suas responsabilidades 
é fundamental para assegurar o monitoramento adequado da segurança das 
vacinas contra a Covid-19 quando distribuídas.

• As partes interessadas manterão suas atividades regulares de farmacovigilância e 
muitos terão atividades adicionais, especialmente durante a introdução de vacinas 
contra a Covid-19.
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 Introdução

O monitoramento da segurança das vacinas, incluindo a elaboração de relatórios dos eventos 
supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização (ESAVI), que incluem a investigação e 
avaliação dos casos notificados, além da adoção das medidas necessárias, requer colaboração 
ampla e oportuna entre partes interessadas nacionais, regionais e globais. Estas partes 
interessadas incluem:

• os desenvolvedores e produtores das vacinas;1

• as autoridades regulatórias que inicialmente aprovam os protocolos de ensaios clínicos das 
vacinas, avaliam seus resultados e, caso sejam consideradas seguras e eficazes, emitem 
as autorizações de comercialização e as revogam caso a vacina seja considerada insegura;

• os formuladores de políticas que recomendam o uso de vacinas e especificam os grupos-
alvo relevantes para recebê-las;

• os fornecedores que distribuem as vacinas e notificam possíveis ESAVI;

• os institutos de saúde pública que investigam e avaliam eventos adversos; e

• os beneficiários.

A colaboração internacional será essencial para comprovar a segurança e a eficácia das muitas 
vacinas contra a Covid-19 que serão produzidas e usadas em diversos países e administradas 
em um grande número de pessoas em um curto período. Portanto, mapear partes interessadas 
nacionais, regionais e globais e as responsabilidades desses é fundamental para assegurar o 
monitoramento apropriado da segurança dessas vacinas recém desenvolvidas.

1	 Neste	documento,	fabricante	também	significa	o	detentor	da	autorização	de	colocação	no	mercado.
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Identificação das partes interessadas e 
suas funções

No centro dessa colaboração estão os prestadores de serviços de vacinação, que podem ser 
públicos ou privados, ou ambos, dependendo da estruturação do sistema de saúde do país. 
É possível que os países ampliem as funções dos prestadores desses serviços para oferecer as 
vacinas aos grupos populacionais alvo durante as campanhas de vacinação contra a Covid-19.

Aqui listamos as principais partes interessadas nacionais, regionais e globais e descrevemos 
suas funções usuais na vacinação e no monitoramento da segurança, bem como na avaliação 
das vacinas contra a Covid-19. A lista de partes interessadas não é exaustiva; há muitas outras 
partes interessadas que participam da farmacovigilância no nível regional ou do próprio país.

Além das partes interessadas listadas aqui, caso as gestantes ou lactantes estejam incluídas 
como um grupo-alvo para a vacinação contra a Covid-19, deve-se considerar o estabelecimento 
de uma colaboração com programas relevantes de saúde materno-infantil
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Partes interessadas nacionais

Em alguns países, essas partes interessadas estão presentes em regiões autônomas.

3.1 Ministérios da Saúde
As funções rotineiras dos Ministérios da Saúde (MS) são:

• aumentar o apoio aos programas nacionais de imunização e assegurar a 
sustentabilidade financeira;

• elaborar e introduzir leis, regulamentações e políticas que apoiem os programas 
de imunização;

• assegurar uma fonte de abastecimento de vacinas seguras e de alta qualidade;

• desenvolver planos específicos para o país e a região em colaboração com outras partes 
interessadas regionais e nacionais, quando necessário;

• priorizar e assumir a total responsabilidade dos programas nacionais de imunização; e

• criar programas que visem a equidade e que alcancem todos os membros da comunidade.

No contexto do monitoramento de segurança das vacinas contra a Covid-19, a expectativa 
é que os MS:

• assegurem a disponibilidade de financiamento para que as partes interessadas conduzam 
atividades fundamentais para fortalecer o monitoramento da segurança das vacinas contra 
a Covid-19;

• implementem uma força tarefa ou grupo de trabalho com representantes das diversas 
áreas do conhecimento e instituições para assegurar a coordenação e cooperação entre 
as partes interessadas;

• criem demanda pela vacina e assegurem a aceitabilidade;

• estabeleçam mecanismos eficientes de comunicação sobre as vacinas contra a Covid-19 
entre autoridades reguladoras, programas de imunização, o Ministério da Educação e 
outras autoridades, para que a população seja informada sobre às questões de segurança 
da vacina e possa relatar quaisquer preocupação; e

• estejam preparados para responder a boatos e preocupações veiculadas pela mídia e 
pela comunidade.
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3.2 Autoridades reguladoras nacionais
As autoridades reguladoras nacionais (ARN) são responsáveis por assegurar que todo produto 
farmacêutico usado no país, inclusive as vacinas, seja (i) de boa qualidade, (ii) efetiva e (iii) 
seguro para a finalidade ou a(s) finalidade(s) para a(s) qual(is) é(são) proposto(s).

As funções básicas da ARN são:

• atividades voltadas à autorização de comercialização;

• farmacovigilância, inclusive a vigilância dos ESAVI;

• a liberação por lotes, com um sistema de liberação por lotes de vacinas;

• o acesso a laboratórios e o uso desses quando necessário;

• a vigilância e o controle da comercialização;

• a inspeção regular dos fabricantes de vacinas pelo órgão regulador para que haja 
conformidade com as boas práticas de fabricação (BPF); e

• a fiscalização regulatória dos ensaios clínicos, com avaliação de desempenho clínico por 
meio de ensaios clínicos autorizados.

Deve-se notar que nem todas as ARN se envolvem em todas as atividades listadas e, em vez 
disso, podem adotar os princípios de reliance regulatório e de divisão do trabalho.

No contexto do monitoramento da segurança das vacinas contra a Covid-19, a expectativa 
é de que as ARN:

• supervisionem os preparativos para listagem de uso emergencial EUL;

• analisem a submissão e os planos de gestão de risco antes da autorização de colocação no 
mercado e façam recomendações baseadas na vigilância da segurança após a autorização;

• supervisionem a comunicação e o intercâmbio de informações com os programas 
de imunização, centros de farmacovigilância e outras instituições essenciais sobre as 
atualizações a respeito da segurança das vacinas contra a Covid-19, visando melhorar a 
capacidade da ARN em tomar decisões com base científica para proteger saúde pública; 

• ter autoridade para exigir estudos sobre a segurança das vacinas contra a Covid-19 pelos 
fabricantes e importadores de vacinas, sempre que necessário;

• ter a autoridade independente para investigar possíveis sinais de segurança e garantir a 
segurança contínua após ser emitida a autorização de introdução no mercado das vacinas 
contra a Covid-19;

• supervisionar o monitoramento da segurança das vacinas contra a Covid-19 ao revisar 
rotineiramente os relatórios periódicos de atualização da segurança (RPAS)/relatório 
periódico de avaliação do risco-benefício (RPARB);

• compartilhar informações de segurança geradas com os tomadores de decisões nos níveis 
nacionais, regionais e internacionais e com os fabricantes da vacina.
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3.3 Programas ampliados de imunização e 
programas nacionais de imunização

As funções rotineiras do programa ampliado de imunização (PAI) e dos programas nacionais 
de imunização (PNI) são:

• proteger a população contra as doenças imunopreveníveis (principal função);

• responder com informações oportunas quando o público levantar dúvidas quanto à 
segurança e a eficácia das vacinas, visando manter a confiança da população nas vacinas 
e na vacinação;

• zelar pela segurança no armazenamento e no manuseio, inclusive pela manutenção da 
cadeia de frio (ou seja, refrigeração contínua), distribuição e administração das vacinas 
liberadas pela ARN;

• assegurar que os trabalhadores da saúde respondam aos eventos adversos e os notifiquem;

• assegurar treinamento e capacitação suficientes para que os ESAVI sejam minimizados;

• dar feedback a todos os níveis sobre os resultados das investigações dos ESAVI e das 
avaliações de causalidade;

• fornecer orientação sobre o monitoramento, a supervisão e o treinamento a todos 
partes interessadas;

• caso não haja nenhum centro de farmacovigilância no país:

 – supervisionar o monitoramento, a coleta de informações e a avaliação de ESAVI graves;

 – assegurar que as avaliações de causalidades dos ESAVI sejam realizadas conforme 
determinam as diretrizes; e

 – procurar e analisar os sinais de segurança.

• prestar apoio especializado às investigações de campo; e

• propor recomendações para as políticas de vacinação.

A expectativa é de que as funções dos PAI e do PNI, em colaboração com as ARN, 
no monitoramento da segurança das vacinas contra a Covid-19 incluam:

• quando recomendado, a condução de estudo de vigilância ativa específicos para vacinas 
contra a Covid-19 semelhantemente aos de outras vacinas novas, isso é, a da conjugada 
de tifoide, malária, Ebola e dengue, efetuando a vigilância ativa e com áreas sentinela para 
identificar sinais e estabelecer causalidade;

• revisar regularmente os relatórios enviados aos sistemas de vigilância passiva da segurança, 
visando identificar as taxas e padrões imprevistos, com atenção especial para os resultados 
graves, como morte, incapacidade, eventos que ameacem a vida e erros programáticos;

• identificar e quantificar as preocupações do público no tocante às vacinas por meio de 
inquéritos transversais e do monitoramento das mídias sociais;

• desenvolver uma estrutura nacional para processar os sinais de segurança das vacinas e 
determinar quais devem ser priorizados para análises mais rigorosas e avaliação de risco;

• mensurar e caracterizar as taxas basais de desfechos médicos que possam estar 
temporalmente associadas com as vacinas contra a Covid-19;
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• medir e caracterizar outros ESAVI identificados nos sistemas de vigilância ativa e sentinelas; e

• coordenar a vigilância ativa existente e a sentinela nos níveis nacional, regional e mundial, 
visando assegurar a padronização, evitar a repetição, aumentar a sensibilidade de 
identificação de eventos raros e aproveitar a variabilidade nas práticas de vacinação e 
na população-alvo.

3.4 Centros nacionais de farmacovigilância
As funções rotineiras dos centros nacionais de farmacovigilância, quando existem, incluem:

• coletar e analisar os relatórios de casos de ESAVI;

• apoiar os comitês de ESAVI ao realizar avaliações de causalidade dos ESAVI;

• detectar e analisar sinais de segurança das vacinas;

• alertar os prescritores, fabricantes de vacinas e ao público caso sejam observados novos 
riscos de reações adversas;

• rever os planos de gestão de risco e supervisionar a implementação para os centros de 
farmacovigilância que estão dentro das autoridades regulatórias; e

• supervisionar a segurança da vacina e a comunicação de risco.

A expectativa é de que as funções dos centros nacionais de farmacovigilância para o 
monitoramento da segurança das vacinas contra a Covid-19 incluam:

• assegurar a submissão oportuna de dados de ESAVI relacionados com a Covid-19 e de 
eventos adversos de interesse especial (EAIE), bem como de dados dos PAI, PNI e dos 
centros de farmacovigilância de todo o país para compilação de dados, análise e detecção 
de sinais; e

• compartilhar informação com as principais partes interessadas na segurança da vacina 
contra a Covid-19 no nível nacional e com a comunidade global ao enviar as informações 
na base de dados de farmacovigilância global, da OMS, a Vigibase, mantida pelo Centro 
de Monitoramento de Uppsala (UMC), na Suécia, como parte do Programa Internacional 
de Monitoramento de Medicamentos, da OMS.

3.5 Comitês de análise de ESAVI
As principais responsabilidades na rotina dos comitês de análise são:

• orientar as investigações de ESAVI para que a causa seja determinada corretamente;

• avaliar as possíveis conexões causais entre os ESAVI e vacinas, usando 
procedimentos padronizados2;

2	 Organização	Mundial	da	Saúde.	Causality	assessment	of	an	adverse	event	following	immunization	(AEFI)	User	manual	
for	the	revised	WHO	AEFI	causality	assessment	classification	(Second	edition).	Disponível	em	inglês	em:	https://www.
who.int/vaccine_safety/publications/gvs_aefi/en/.	Consultado	em	30	de	outubro	de	2020.
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• monitorar os dados notificados sobre ESAVI, buscar possíveis sinais de eventos adversos 
relacionados com vacinas anteriormente não reconhecidos e apoiar investigações mais 
avançadas para determinar se existe relacionamento causal;

• fazer as recomendações necessárias, retificar problemas, comunicar-se com as 
partes interessadas nacionais e com outros especialistas nacionais e internacionais, 
quando necessário.

Os termos de referência para os comitês de análise de ESAVI para o monitoramento da 
segurança das vacinas contra a Covid-19 devem incluir:

• avaliar possíveis elos causais entre ESAVI, EAIE e vacinas contra a Covid-19;

• monitorar dados de ESAVI para a identificação de possíveis sinais anteriormente não 
identificados de eventos adversos relacionados com vacina contra a Covid-19;

• revisar todos os ESAVI graves apresentados para obter parecer dos especialistas e 
providenciar investigações adicionais visando estabelecer causalidade, se necessário; 

• comunicar-se com outros especialistas nacionais e internacionais, quando necessário, 
para determinar a causa e resolver questões relacionadas com a qualidade da vacina;

• assessorar as ARN, os PAI e PNI nas questões relativas às vacinas contra a Covid-19, ESAVI 
e EAIE quando solicitado; e

• assessorar o Ministério da Saúde (MS) em assuntos relacionados com a segurança de 
vacinas e imunizações contra a Covid-19 quando solicitado.

O comitê deve agir de maneira independente das ARN, PNI/PAI, MS e fabricantes de vacinas, 
e os membros não devem ter conflitos de interesses.

3.6 Grupos Técnicos Assessores Nacionais de 
Imunização

As principais funções corriqueiras dos Grupos Técnico Assessores Nacionais de Imunização 
(NITAG) são:

• Orientar governos nacionais e formuladores de políticas no desenvolvimento e na 
implementação de políticas e estratégias de imunização, com base em evidências científicas, 
relevantes no nível local, que reflitam as prioridades nacionais;

• Apoiar os PNI, PAI e ARN e capacitá-los a abordar questões associadas com a qualidade e 
a segurança de vacinas, bem como com a introdução de novas tecnologias de vacinas e 
imunização; e

• ajudar os governos, os PIN e os PAI a abordarem os motivos da preocupação do público.

A expectativa é de que as funções do NITAG (ou de um grupo de trabalho da Covid-19 dentro 
do NITAG) no monitoramento da segurança das vacinas contra a Covid-19 incluam:

• fornecer as últimas informações sobre as diferentes plataformas de vacinas contra a 
Covid-19, análises da relação risco/benefício, inclusão na listagem de uso emergencial (EUL, 
por sua sigla em inglês) da vacina contra a Covid-19, etc.; e
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• revisar as evidências disponíveis e mais recentes a serem consideradas para as 
recomendações, visando a introdução de vacinas contra a Covid-19, inclusive a identificação 
de grupos-alvo prioritários para a introdução dessas.

3.7 Fabricantes de vacinas
As funções rotineiras dos fabricantes de vacinas são:

• continuar desenvolvendo, fabricando e fornecendo vacinas inovadoras e de alta qualidade 
que atendam às necessidades dos países em cumprimento às normas internacionais de BPF;

• apoiar as pesquisas e necessidade de treinamento específicos na área de imunização;

• estabelecer planos de minimização de risco para as novas vacinas;

• participar, com outros países e com o setor público, de um diálogo aberto para assegurar 
a sustentabilidade do acesso às vacinas atuais e futuras; e

• continuar a inovar nas áreas de processos de fabricação e estrutura de preços.

Com relação ao monitoramento da segurança das vacinas contra a Covid-19, a expectativa é 
de que os fabricantes de vacinas incluam:

• o compartilhamento com as ARN, dos planos de gestão de risco e de informações sobre 
os sinais detectados relativos às vacinas contra a Covid-19;

• a realização de estudos da fase IV sobre as vacinas contra a Covid-19 e a apresentação 
regular de relatórios periódicos de atualização da segurança (RPAS) para auxiliar nas 
decisões políticas; a frequência das submissões do RPAS pode aumentar para bimensal/
mensal visando orientar medidas corretivas e decisões rápidas;

• a resposta às solicitações nacionais de compartilhamento adicional de informações 
atualizadas sobre os produtos e dados de ensaios clínicos;

• o atendimento às solicitações nacionais de implementação de medidas inovadoras de 
minimização dos riscos, por exemplo, utilizando rótulos destacáveis nos frascos das 
vacinas; e

• a manutenção da atualização dos países sobre todos os resultados relativos à segurança 
e eficácia em outros países, particularmente no tocante à fase IV dos estudos.

3.8 Instituições acadêmicas
As principais funções cotidianas da comunidade acadêmica são:

• promover inovações para acelerar o desenvolvimento de novas e melhores vacinas;

• buscar uma pauta de pesquisas multidisciplinares centrada no impacto transformacional 
e que tenha por base as necessidades dos usuários finais;

• ministrar treinamento em farmacovigilância;

• acolher novas formas de trabalho que acelerem e melhorem o diálogo com outros 
pesquisadores, reguladores e fabricantes; e
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• alinhar as ações bem como aumentar a efetividade ao responder os desafios de imunização 
locais e globais.

A expectativa é de que as funções da comunidade acadêmica para o monitoramento da 
segurança das vacinas contra a Covid-19 incluam o assessoramento e a facilitação das 
atividades de pesquisa, inclusive estudos de áreas sentinelas e estudos específicos relacionados 
com os EAIE.

3.9 Trabalhadores da saúde
As funções de rotina dos trabalhadores da saúde são:

• fornecer informações sobre as vacinas e a vacinação e, em seguida, prestar serviços de 
vacinação de alta qualidade;

• identificar áreas nas quais os serviços de vacinação possam ser aprimorados e 
inovações implementadas;

• servir como defensores proativos e confiáveis para promover a importância das vacinas e 
da vacinação e para recrutar outros partidários dessas ações;

• usar tecnologias existentes e emergentes para melhorar a divulgação e a captura de 
informações, se possível usando os beneficiários;3

• dialogar com as comunidades e a mídia e usar técnicas de comunicação efetiva para 
transmitir mensagens sobre as vacinas; e

• abordar o manejo dos casos clínicos quando houver efeitos adversos.

A expectativa é de que o papel dos trabalhadores da saúde em relação ao monitoramento 
das vacinas contra a Covid-19 inclua:

• assegurar o treinamento da equipe na detecção, manejo e notificação de ESAVI relativos 
às vacinas contra a Covid-19 por meio de vigilância ativa e passiva;

• supervisionar para assegurar que sejam informados tanto os ESAVI graves como os não 
graves, e para que os graves sejam adequadamente investigados; e

• desenvolver um protocolo de comunicação, inclusive com o uso de um porta-voz de 
confiança para informar o público rapidamente sobre toda e qualquer investigação ou boato.

3.10 Beneficiários
As funções dos beneficiários são as mesmas tanto no contexto do monitoramento da 
segurança das vacinas contra a Covid-19 quanto no das vacinas regulares, e incluem:

• compreender os riscos e os benefícios das vacinas e das imunizações, vendo isso como 
parte da cidadania responsável;

3	 Os	beneficiários	poderiam	ser	incentivados	a	informarem	sobre	os	possíveis	eventos	adversos	usando	os	aplicativos	
móveis	e	outros	software,	embora	isso	poderia	levantar	problemas	com	referência	à	confidencialidade	das	informações;	
durante	a	etapa	de	preparativos,	essa	questão	deve	ser	analisada.
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• desempenhar uma função ativa na identificação daquilo que os beneficiários consideram 
ser importante para ajudar a definir certos efeitos adversos, se possível;

• diferenciar entre as informações verdadeiras e as falsas, e assegurar que as informações 
corretas sejam comunicadas, prevenindo à circulação de informação falsas;

• exigir e cobrar de seus líderes e governos o direito a programas de imunização seguros e 
efetivos e responsabilizá-los pelos resultados esperados;

• participar de discussões de saúde pública;

• se envolver nas principais decisões sobre os processos de imunização;

• participar do processo de imunização e contribuir para com esse; e

• transmitir as necessidades e as perspectivas de suas comunidades aos formuladores 
de políticas.

3.11 Mídia
As funções diárias da mídia são:

• compreender os benefícios da imunização e as preocupações relativas à vacinação para 
poder divulgar com exatidão e promover efetivamente os programas de imunização e 
sanar as preocupações no tocante a esses;

• engajar-se em ações de advocacy, indo além da comunidade de imunização nos níveis 
nacionais, regional e mundial para assegurar que as vacinas e a vacinação sejam 
compreendidas como sendo um direito de todos; e

• usar técnicas de comunicação efetivas para transmitir mensagens relativas às vacinas e 
para abordar preocupações referentes à segurança dessas.

A expectativa é de que o papel da mídia em relação à segurança das vacinas contra a 
Covid-19 inclua:

• manter-se atualizada em relação aos comunicados à imprensa, pacotes de informação 
para a imprensa, informes, materiais difundidos pela Internet, mensagens disseminadas 
pelos MS sobre as vacinas e a vacinação contra a Covid-19;

• identificar, filtrar e prevenir a disseminação de informações infundadas de maneira proativa;

• participar de oficinas e sessões de treinamento voltadas para a mídia, visando se inteirar do 
raciocínio por trás da introdução das vacinas contra a Covid-19 e das principais mensagens; e

• assegurar a difusão ao público de mensagens claras contendo fatos confirmados pelas 
autoridades competentes.

3.12 Organizações não governamentais e 
entidades de classe

As organizações não governamentais e as entidades de classe participam da promoção e da 
implementação de programas de imunização de rotina, tanto nos países como no nível global. 

PARTES INTERESSADAS (STAKEHOLDERS) NA VIGILÂNCIA DA SEGURANÇA DA VACINA CONTRA A COVID 29

DESCRIÇÃO DA VACINA
INTERESSADOS DIRETOS

MONTAGEM DE SISTEMAS 
DE VIGILÂNCIA

ESAVI
AEAIE

SISTEMAS DE 
GERENCIAMENTO DOS DADOS

ENGAJAMENTO COM O SETOR 
FARMACÊUTICO

RELIANCE REGULATÓRIO
COMUNICAÇÃO



A expectativa é que as funções dos GTAIR, no monitoramento da segurança das vacinas 
contra a Covid-19, incluam o intercâmbio rápido e em tempo real de informações e avaliações 
conjuntas de dados de segurança de rotina, caso haja um sinal relacionado à segurança.

Partes interessadas no nível global

5.1 Coalizão Internacional das Autoridades 
Reguladoras de Medicamentos

A Coalizão Internacional das Autoridades Reguladoras de Medicamentos (ICMRA) é uma 
entidade voluntária, de nível executivo de autoridades regulatórias de medicamentos, 
de nível mundial, formada para fornecer coordenação estratégica, promoção de causa e 
liderança. A Coalizão Internacional de Autoridades Reguladoras de Medicamentos (ICMRA) 
atua como um fórum para apoiar a cooperação internacional entre autoridades reguladoras 
de medicamentos. A coalizão procura identificar maneiras de melhor utilizar as iniciativas e os 
recursos existentes, elaborar estratégias para enfrentar desafios atuais e emergentes relativos 
à regulamentação de medicamentos para humanos no nível global, como, por exemplo, 
a crescente complexidade das cadeias globalizadas de abastecimento e orientação sobre 
atividades e áreas de trabalho comuns.

A ICMRA visa acelerar e simplificar o desenvolvimento de vacinas e de tratamentos contra a 
Covid-19. Em abril de 2020, os membros da ICMRA fizeram votos de fortalecer as iniciativas 
de colaboração no nível mundial, visando alinhar a facilitação para o rápido desenvolvimento, 
aprovação e colocação, no mercado mundial, de medicamentos e vacinas efetivas para prevenir 
e tratar a Covid-19. Foram feitas declarações conjuntas e lançadas iniciativas, inclusive no 
sentido de descrever as principais características dos ensaios clínicos com maior probabilidade 
de gerar as evidências conclusivas necessárias para permitir o aceleramento da aprovação 
de possíveis tratamentos e vacinas contra a Covid-19.

5.2 Conselho de Organizações Internacionais 
das Ciências Médicas

O Conselho de Organizações Internacionais das Ciências Médicas (CIOMS) é uma organização 
internacional, não governamental, sem fins lucrativos estabelecida conjuntamente pela OMS 
e a Unesco em 1949. Sua missão é impulsionar a saúde pública por meio de pesquisas e 
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Além disso, elas seguem as diretrizes e as regulamentações nacionais para a elaboração e 
implementação de programas de imunização e cumprem a obrigação de prestar contas 
às autoridades nacionais contribuindo para o melhoramento dos sistemas de avaliação e 
monitoramento dentro dos países.

As organizações não governamentais e as entidades de classe devem participar no 
desenvolvimento de abordagens inovadoras relativas aos serviços de vacinação contra a 
Covid-19, e nos testes dessas abordagens, para que alcancem os mais vulneráveis.

Partes interessadas regionais

4.1 Redes regulatórias regionais
Redes regulatórias regionais, como o Fórum Africano de Regulação de Vacinas (AVAREF), 
a Rede Regulatória do Sudeste Asiático (SEARN), Agência Europeia de Medicamentos (EMA), 
desempenham uma função essencial na farmacovigilância de rotina. Por exemplo, a base 
de dados de grande porte, da EMA, a Eudravigilance, é um sistema para a gestão e análise 
de informações sobre suspeitas de reações adversas a medicamentos, inclusive vacinas, 
autorizados ou em fase de ensaios clínicos na Zona Econômica Europeia, bem como os 
autorizados para uso fora da União Europeia, as vacinas autorizadas do Artigo 58. Esse último 
inclui vacinas para proteção contra doenças prioritárias para a saúde pública, definidas pela 
OMS, como é o caso da Covid-19. Essas redes desempenham uma função crucial no sentido 
de desenvolver a confiança nos órgãos reguladores no tocante à farmacovigilância das vacinas 
contra a Covid-19, conforme descreve o módulo sobre a confiabilidade regulatória.

4.2 Comitês consultivos técnicos regionais 
sobre a segurança de vacinas

Os papeis dos comitês consultivos regionais  na segurança das vacinas variam segundo a 
região. Todas as regiões da OMS estabeleceram Grupos Técnicos Assessores de Imunização 
Regional (GTAIR) que desempenham funções diferentes às dos NITAG, por fornecerem aos 
diretores regionais da OMS, bem como aos países em suas respectivas regiões, recomendações 
sobre as prioridades e estratégias de imunização regional à luz das questões epidemiológicas 
e sociais regionais.
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A expectativa é que as funções dos GTAIR, no monitoramento da segurança das vacinas 
contra a Covid-19, incluam o intercâmbio rápido e em tempo real de informações e avaliações 
conjuntas de dados de segurança de rotina, caso haja um sinal relacionado à segurança.

Partes interessadas no nível global

5.1 Coalizão Internacional das Autoridades 
Reguladoras de Medicamentos

A Coalizão Internacional das Autoridades Reguladoras de Medicamentos (ICMRA) é uma 
entidade voluntária, de nível executivo de autoridades regulatórias de medicamentos, 
de nível mundial, formada para fornecer coordenação estratégica, promoção de causa e 
liderança. A Coalizão Internacional de Autoridades Reguladoras de Medicamentos (ICMRA) 
atua como um fórum para apoiar a cooperação internacional entre autoridades reguladoras 
de medicamentos. A coalizão procura identificar maneiras de melhor utilizar as iniciativas e os 
recursos existentes, elaborar estratégias para enfrentar desafios atuais e emergentes relativos 
à regulamentação de medicamentos para humanos no nível global, como, por exemplo, 
a crescente complexidade das cadeias globalizadas de abastecimento e orientação sobre 
atividades e áreas de trabalho comuns.

A ICMRA visa acelerar e simplificar o desenvolvimento de vacinas e de tratamentos contra a 
Covid-19. Em abril de 2020, os membros da ICMRA fizeram votos de fortalecer as iniciativas 
de colaboração no nível mundial, visando alinhar a facilitação para o rápido desenvolvimento, 
aprovação e colocação, no mercado mundial, de medicamentos e vacinas efetivas para prevenir 
e tratar a Covid-19. Foram feitas declarações conjuntas e lançadas iniciativas, inclusive no 
sentido de descrever as principais características dos ensaios clínicos com maior probabilidade 
de gerar as evidências conclusivas necessárias para permitir o aceleramento da aprovação 
de possíveis tratamentos e vacinas contra a Covid-19.

5.2 Conselho de Organizações Internacionais 
das Ciências Médicas

O Conselho de Organizações Internacionais das Ciências Médicas (CIOMS) é uma organização 
internacional, não governamental, sem fins lucrativos estabelecida conjuntamente pela OMS 
e a Unesco em 1949. Sua missão é impulsionar a saúde pública por meio de pesquisas e 
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políticas em saúde pública, incluindo aspectos como ética, desenvolvimento e segurança de 
produtos médicos. O CIOMS tem uma relação oficial com a OMS e é um parceiro associado 
à Unesco. As diretrizes de farmacovigilância, do CIOMS, têm sido usadas como a base das 
Diretrizes do Conselho Internacional para a Harmonização de Requisitos Técnicos para o 
Registro de Substâncias Farmacêuticas de Uso Humano (ICH) (ver Seção 5.3). O Grupo de 
Trabalho de mais longa data do CIOMS, desde 2002, se dedica à padronização das consultas 
ao MedDRA. Esse grupo de trabalho de implementação produziu os ‘Livros Vermelhos’ para o 
Desenvolvimento e Uso Racional das Consultas Padronizadas ao MedDRA (SMQ), atualizado 
em 2016. O Guia CIOMS de vigilância ativa da segurança de vacinas, publicado em 2017, 
será usado para orientar no monitoramento da segurança de vacinas contra a Covid-19. 
O relatório de 2012 do Grupo de Trabalho do CIOMS sobre a Definição e Aplicação dos 
Termos para a Farmacovigilância de Vacinas é usado como o documento de referência para 
a vigilância de ESAVI e para a avaliação da causalidade.

5.3 Conselho Internacional para a 
Harmonização de Requisitos Técnicos para 
o Registro de Substâncias Farmacêuticas 
de Uso Humano

O Conselho Internacional para a Harmonização de Requisitos Técnicos para o Registro de 
Substâncias Farmacêuticas de uso Humano (ICH) reúne autoridades reguladoras e indústrias 
farmacêuticas para que essas discutam os aspectos científicos e técnicos dos medicamentos 
e formulem as diretrizes do ICH. Desde sua criação em 1990, o ICH evoluiu gradualmente 
para responder aos eventos de natureza cada vez mais globais no setor farmacêutico, e as 
diretrizes do ICH são usadas por um número cada vez maior de autoridades reguladoras. 
A missão do ICH é conseguir uma maior harmonização em todo o mundo para assegurar 
que medicamentos seguros, efetivos e de alta qualidade sejam desenvolvidos, registrados e 
mantidos da maneira mais eficiente possível em termos de recursos, ao mesmo tempo em que 
mantém altos padrões de serviço. Desde que anunciou mudanças organizacionais, em 2015, 
o ICH cresceu como organização e atualmente inclui 17 Membros e 32 Observadores.

A pandemia de Covid-19 impulsionou a necessidade de se adotar urgentemente uma 
abordagem harmonizada e padronizada de codificação e notificação de infecções causadas 
pela Covid-19 como uma questão de saúde de interesse mundial. O ICH definiu o E2B4 como 
o padrão internacional para transmitir notificações de eventos adversos. Isso inclui o padrão 
necessário do envio de mensagens para que a transmissão de relatórios de segurança de 
caso individual (ICSR) seja efetiva. O Grupo de Trabalho de Pontos a Considerar do ICH M1 
e a Organização de Serviços de Manutenção e de Apoio (MSSO) do dicionário médico para 
atividades regulatórias (MedDRA), com a autorização do Comitê Administrativo do MedDRA, 
estão notificando os usuários do MedDRA em relação aos termos existentes e aos novos 
conceitos relacionados com a Covid-19. Essas notificações estão disponíveis no site do 
MedDRA. A versão mais recente, 23.1, notifica sobre a adição de novos termos ao MedDRA.

4	 E2B(R3)	individual	case	safety	report	(ICSR)	specification	and	related	files.	Disponível	em	inglês	em:	https://ich.org/
page/e2br3-individual-case-safety-report-icsr-specification-and-related-files.	Consultado	em	23	de	novembro	de	2020.
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5.4 Requisitos da OMS para pré-qualificação
A equipe de pré-qualificação (PQ), da OMS, tem uma importante função de assegurar a 
qualidade de todas as vacinas que podem ser adquiridas pelos organismos das Nações 
Unidas. Ela fornece aos Estados Membros e aos organismos de compras, como a Aliança 
Global para Vacinas e Imunização (Gavi), o Fundo Global, e organizações das Nações Unidas 
como o Unicef, as informações necessárias para a aquisição de vacinas de acordo com as 
necessidades específicas de seu programa. O processo de pré-qualificação para as vacinas, 
da OMS, é uma avaliação integral realizada por meio de um procedimento padronizado que 
visa determinar se o produto atende os requisitos de qualidade, segurança e eficácia dos 
programas de imunização. O processo completo de avaliação da pré-qualificação inclui os 
seguintes componentes:

• análise dos dados de qualidade, segurança e eficácia;

• análise do procedimento de produção e do controle de qualidade;

• testes laboratoriais;5 e

• auditorias, feitas pela OMS, das instalações dos fabricantes de vacinas junto à ARN responsável.

Uma vez que uma vacina seja pré-qualificada e introduzida no mercado, a equipe de PQ, 
da OMS, assegura a continuidade da conformidade às normas quando, por exemplo, investiga 
queixas provenientes dos grupos de campo e relatórios de ESAVI.

A equipe de pré-qualificação (PQ), da OMS, está desempenhando esse importante papel para 
a pré-qualificação de novas vacinas contra a Covid-19 e para possíveis vacinas que venham 
a integrar a lista de uso emergencial contra a Covid-19.

5.5 Comitê Assessor Mundial para a Segurança 
das Vacinas, da OMS

O Comitê Assessor Mundial para a Segurança das Vacinas (GACVS) fornece à OMS assessoria 
independente, oficial e científica sobre questões de segurança de vacinas de interesse global 
ou regional com a possibilidade de afetar os programas nacionais de imunização a curto e 
longo prazos. Isto inclui fornecer assessoria em assuntos urgentes, como no monitoramento 
da segurança das vacinas contra a Covid-19, conforme necessário.

As questões a serem consideradas pelo Comitê são decididas conjuntamente pelo Secretariado 
da OMS e o comitê. Mais especificamente, a expectativa é que o papel do GACVS inclua:

• análises rigorosas das últimas informações em todos as áreas, desde a ciência básica 
à epidemiologia, tratando de todos os aspectos de segurança das vacinas de interesse 

5	 O	teste	de	qualidade	das	vacinas	é	organizado	pela	equipe	de	Redes	de	Laboratórios	e	Serviços	(LNS).	A	equipe	de	
LNS,	da	OMS,	lidera	a	Rede	de	Controle	Nacional	de	Biológicos	que	reúne	laboratórios	de	controle	nacional	e	ARN	
de	países	produtores	e	receptores	de	vacina,	associações	de	fabricantes	e	outros	partes	interessadas.	A	Rede	facilita	
o	acesso	a	e	disponibilidade	de	vacinas	pré-qualificadas	por	meio	da	 liberação	de	 lotes	pela	rede	do	respectivo	
país	beneficiário.
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global ou regional, em estreita colaboração com todas as partes envolvidas, inclusive com 
especialistas de governos nacionais, da comunidade acadêmica e do setor privado;

• avaliação da causalidade entre as vacinas contra a Covid-19 e/ou seus componentes e 
eventos adversos atribuíveis a essas;

• criação de grupos de trabalho ad hoc, quando necessário, com um mandato de encomendar, 
monitorar e avaliar as pesquisas metodológicas e empíricas adequadas sobre qualquer 
associação suspeita entre componentes específicos de uma determinada vacina/ou de 
vacinas e eventos adversos; e

• fornecimento de recomendações científicas que ajudem a OMS, o Grupo de Especialistas 
em Assessoramento Estratégico (SAGE) para vacinas e imunizações, governos nacionais e 
organizações internacionais na formulação de políticas com respeito às questões de segurança 
de vacinas, com atenção especial aos problemas que afetam países em desenvolvimento.

5.6 Grupo Consultor Estratégico de 
Especialistas da OMS

O SAGE serve de principal grupo de assessoramento para a formulação de políticas relacionadas 
com vacinas e imunização, encarregado de informar a OMS sobre políticas e estratégias 
globais, em geral, que vão desde a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e tecnologias 
até a sua aplicação e o fornecimento de informações sobre os elos entre a imunização e 
outras intervenções de saúde. O mandato do SAGE é fornecer assessoramento estratégico, 
em vez de insumos técnicos, e não se restringe a vacinas e imunizações da infância, mas sim 
ao controle de todas as doenças imunopreveníveis. O SAGE assessora o(a) diretor(a)-geral 
da OMS especificamente:

• na adequação do progresso rumo ao cumprimento dos objetivos das Estratégias e Visão 
Globais de Imunização (GIVS), da OMS;6 

• nas grandes questões e desafios a serem enfrentados no que tange as metas da GIVS;

• na resposta do programa de imunização às atuais prioridades de saúde pública;

• nas grandes políticas, objetivos e metas gerais, inclusive às relacionadas com a pesquisa 
e o desenvolvimento de vacinas;

• na adequação do plano estratégico e das atividades prioritárias da OMS para alcançar os 
objetivos da GIVS compatíveis com seu mandato e considerando as vantagens comparativas 
bem como as respectivas funções das organizações parceiras;

• nas atividades e iniciativas interdepartamentais e relacionadas com as tecnologias para 
vacinas e imunizações, estratégias e vínculos com outras intervenções de saúde; e

• envolvimento da OMS em parcerias que virão melhorar a realização dos objetivos globais 
de imunização.

No contexto do monitoramento da segurança das vacinas contra a Covid-19, um grupo de 
trabalho do SAGE foi formado para:

6	 Organização	Mundial	da	Saúde.	Global	Immunization	Vision	and	Strategy.	Disponível	em	inglês	em:	https://www.who.
int/immunization/.	Consultado	em	8	de	dezembro	de	2020.
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• fornecer uma análise contínua das evidências disponíveis no progresso das vacinas 
candidatas contra a Covid-19 e fornecer atualizações regulares ao SAGE;

• dar orientações para o desenvolvimento de modelos de predição para determinar as faixas 
etárias ideais e as populações-alvo para a introdução de vacina e elaborar um guia de 
introdução de vacina visando otimizar o impacto, bem como contribuir para atualizações de 
perfis das populações alvos de vacinas contra a Covid-19 para uso endêmico e em surtos;

• fornecer aconselhamento político ao SAGE para acelerar o uso de vacinas contra a Covid-19 
(antes e após a autorização) para diminuir o impacto na saúde pública causado pela Covid-19, 
para possivelmente reduzir a duração da pandemia em curso, bem como para prevenir 
ou reduzir o risco de propagação da doença no futuro; isto incluirá recomendações para 
alocação inicial das vacinas quando o nível de abastecimento dessas ainda for limitado; e

• dar orientações para garantir o acesso equitativo às vacinas e sobre a segurança dessas 
quando dados de segurança do uso em populações maiores estiverem disponíveis, 
em estreita colaboração com o GACVS.

Os documentos da COVID-19 a seguir foram endossados pelo SAGE, da OMS:

• Estrutura de valores para a alocação e priorização da vacinação contra a Covid-19, do SAGE 
(OMS); e

• Guia de priorização dos grupos populacionais para as vacinas contra a Covid-19.

5.7 Departamento de Imunização, Vacinas e 
Produtos Biológicos, da OMS

O Departamento de Imunização, Vacinas e Produtos Biológicos (IVB) é responsável por 
direcionar o manejo das doenças imunopreveníveis, as vacinas, a política e as pesquisas 
na área de imunização. O IVB está envolvido na abordagem dos desafios da imunização no 
contexto da urbanização acelerada, migração e deslocamento, conflito e instabilidade política, 
custo proibitivo de novas vacinas para países de renda média, escassez inesperada de vacinas, 
tanto no nível local como no mundial, e do crescimento da hesitação em relação às vacinas. 
Estão sendo desenvolvidas e buscadas estratégias para lidar com os surtos contínuos de 
doenças infecciosas preveníveis por vacinação e as metas de eliminação das doenças que 
ainda não foram alcançadas.

No contexto da segurança do monitoramento das vacinas contra a Covid-19, orientações 
sobre a distribuição nacional e os planos para a vacinação contra a Covid-19, bem como as 
listas de verificação dos programas de imunização estão sendo preparadas para a vacinas 
contra a Covid-19; no entanto, esse material ainda não está disponível.

5.8 UNICEF
O UNICEF e seus parceiros apoiam programas de imunização em mais de 100 países. 
Suas atividades incluem logística, monitoramento e promoção de causa para a imunização e 
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atuação nas infodemias e na documentação da cobertura de vacinação por meio do Formulário 
de Notificação Conjunta da OMS/UNICEF.

No contexto do monitoramento da segurança das vacinas contra a Covid-19, o Unicef prestará 
apoio aos programas de imunização nos países para as atividades de vacinação e para a 
distribuição das vacinas contra a Covid-19.

5.9 Centro de Monitoramento de Uppsala
O Centro de Monitoramento de Uppsala (UMC) é um centro colaborador da OMS, em Uppsala 
(Suécia), que ministra treinamento e fornece orientação e apoio a países no Programa para 
o Monitoramento Internacional de Medicamentos, da OMS. Eles administram a VigiBase, 
da OMS, a base de dados contendo relatórios de segurança de caso individual (ICSR) e o 
maior repositório mundial de efeitos adversos causados por medicamentos, inclusive vacinas. 
Os países membros submetem os relatórios de suspeitas de reações medicamentosas 
adversas à base de dados VigiBase. Em 2019, a VigiBase continha mais de 20 milhões de 
relatórios. A base de dados é usada para analisar no nível global os elementos comuns entre 
os danos causados por medicamentos e vacinas, e também pode ser usado para analisar 
dados nos níveis nacional e regional. Eles também desenvolveram e mantêm o VigiFlow, 
um sistema de gerenciamento do ICSR na Internet voltado para medicamentos e vacinas, 
compatível com o E2B. O VigiFlow está disponível para os países membros do Programa 
da OMS para o Monitoramento Internacional de Medicamentos (PMIM), atualmente usado 
por mais de 90 países. O Centro de Monitoramento de Uppsala (CMU) também fornece ao 
público dados de segurança agregados da VigiBase por meio do VigiAccess™. No contexto 
do monitoramento da segurança das vacinas contra a Covid-19, o CMU estará envolvido na 
detecção de sinais de segurança.

5.10 Colaboração Brighton
A Colaboração Brighton desenvolve definições de casos para eventos adversos e diretrizes para 
a investigação e avaliação dos eventos adversos nos estudos formais de farmacoepidemiologia. 
No contexto do monitoramento da segurança das vacinas contra a Covid-19, foi desenvolvida 
uma lista de possíveis EAIE por meio de um contrato com a CEPI (Ver Seção 5.13). As definições 
de casos a serem usadas para investigar possíveis EAIE, inclusive as taxas basais, estão em 
desenvolvimento. Protocolos de estudos estão sendo desenvolvidos para os estudos de 
incidência basal e de associação e estudos de associação iniciados para estudos confirmatórios 
caso surja um sinal de segurança.

Além disso, a Colaboração Brighton desenvolveu o modelo da Avaliação da Relação Risco-
Benefício de Vacinas por Tecnologia (BRAVATO). Inicialmente, esse era um modelo padronizado 
para descrever as principais considerações para a avaliação do risco-benefício de vacinas de 
vetor viral, que agora foi ampliado e passou a incluir modelos para todas as outras grandes 
das plataformas de vacinas contra Covid-19.
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5.11 Mecanismo de Acesso Mundial a Vacinas 
Contra a Covid-19

A Gavi está coliderando o Mecanismo de Acesso Mundial a Vacinas contra a Covid-19 (COVAX), 
o pilar do Acelerador do acesso a ferramentas da Covid-19 (AFC) para vacinas. O impacto da 
Gavi se vale dos pontos fortes de seus parceiros centrais, que são a Organização Mundial da 
Saúde, o Unicef, o Banco Mundial e a Fundação Bill e Melinda Gates. Esse é um mecanismo 
global de compartilhamento de risco para compras em grupo e acesso equitativo a vacinas 
contra a Covid-19, quando essas estiverem disponíveis. A COVAX visa pôr fim à fase aguda 
da pandemia até o final de 2021.

5.12 Rede de segurança vacinal
A Rede de Segurança Vacinal (RSV)7 formada pela OMS, é uma rede digital de recursos 
diversos (sites), membros da RSV, localizada em países por todo o mundo e que proporciona 
informações científicas sobre a segurança das vacinas em diversos idiomas. A missão do RSV 
é ajudar aos usuários da Internet a encontrarem informações confiáveis sobre a segurança 
de vacinas de acordo com suas necessidades. Um dos principais atores no projeto é o GACVS 
(ver a Seção 5.5), que elaborou três categorias de critérios para boas práticas no fornecimento 
de informações—relativas à credibilidade, ao conteúdo e à acessibilidade/design—às quais os 
sites de informações sobre vacinas devem se conformar. A RSV avalia os sites para verificar a 
adesão desses aos critérios acima. Esse recurso terá um valor inestimável para todos os partes 
interessadas, no sentido da obtenção de informações sobre as vacinas contra a Covid-19 e 
a vacinação.

5.13 Coalizão para Inovações nos Preparativos 
para Epidemias

A Coalizão para Inovações nos Preparativos para Epidemias (CEPI) é uma parceria global 
lançada em 2017 para desenvolver novas vacinas contra doenças infecciosas emergentes 
e trazê-las às fases I e II dos ensaios. No contexto do monitoramento da segurança das 
vacinas contra a Covid-19, a CEPI assinou contratos com 10 elaboradores de vacinas e 
formou parcerias com 5 laboratórios de testes clínicos de amostras para criar uma rede 
global centralizada voltada à avaliação e comparação confiável das respostas imunes geradas 
por candidatas a vacinas contra a Covid-19. Essa abordagem irá garantir a uniformidade na 
avaliação e na identificação informada das vacinas candidatas mais promissoras. Por meio 
dessa rede, em específico, os produtores de vacinas contra a Covid-19 que se qualificarem 
(tanto os custeados pela CEPI como por outros tipos de custeio) podem usar os laboratórios, 
sem pagar encargos por-amostra, até o limite do custeio do programa. Isso permite analisar 
a resposta imunológica produzida pelas candidatas a vacina contra a Covid-19 em ensaios 
pré-clínicos e nas fases I e IIa. A CEPI se associou à Colaboração Brighton para financiar o 

7	 Organização	Mundial	da	Saúde.	Vaccine	Safety	Net.	Disponível	em	 inglês	em:	https://www.vaccinesafetynet.org/� 
Consultado	em	8	de	dezembro	de	2020.
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projeto da Plataforma de Segurança para Vacinas de Emergência (SPEAC), em 2019, por meio 
do Força Tarefa para Saúde Global. A SPEAC visa capacitar e criar soluções para harmonizar 
as avaliações de segurança das vacinas da CEPI.

5.14 Federação Internacional das Associações 
e dos Fabricantes de Produtos 
Farmacêuticos

A Federação Internacional das Associações e dos Fabricantes de Produtos Farmacêuticos 
(IFPMA) representa empresas e associações de pesquisa farmacêutica em todo o mundo. 
No contexto do monitoramento da segurança das vacinas contra a Covid-19, os membros 
da IFPMA, que incluem as empresas biofarmacêuticas, líderes em inovação no campo das 
vacinas, estão buscando desenvolver vacinas seguras e efetivas contra a Covid-19.

5.15 Rede de Fabricantes de Vacinas de Países 
em Desenvolvimento

Os membros da Rede de Fabricantes de Vacinas de Países em Desenvolvimento (DCVMN) são 
fabricantes de vacina de países em desenvolvimento que visam fornecer um abastecimento 
uniforme e sustentável de vacinas de qualidade por preços praticáveis e acessíveis aos países 
em desenvolvimento. Em 2020, a DCVMN era uma aliança formada por 41 empresas públicas 
e privadas de fabricação de vacinas de 14 países e territórios envolvidos no fornecimento de 
vacinas para uso local e internacional.

Para proporcionar aos membros da DCVMN e ao Comitê Executivo todas as informações 
necessárias para que sejam tomadas decisões de alto nível sobre as políticas, foi estabelecido 
um comitê de Covid-19, cujo objetivo é avaliar a situação em evolução da pandemia e para:

• avaliar as principais candidatas a vacina contra a Covid-19;

• avaliar informações técnicas (roteiros de pesquisa, modelos animais, protocolos de ensaio 
clínicos, formulação - por exemplo, efeitos dos coadjuvantes - etc.);

• avaliar as soluções fornecidas por organizações como OMS, CEPI, Gavi, OPAS, Unicef (por 
exemplo, o Compromisso Antecipado de Mercado (CAM) da Covid-19, Acelerador AFC, 
Mecanismo COVAX), porém não se limitando a essas;

• desenvolver e apoiar bases sólidas para declarações com o objetivo de apoiar o diálogo da 
DCVMN com os partes interessadas no nível mundial e em reuniões públicas; e

• abordar e compartilhar tecnologias importantes para o desenvolvimento de vacinas contra 
a Covid-19 por meio de pesquisas e relatórios.
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Considerações principais

• A função da vigilância da segurança das vacinas durante introdução da vacina contra 
a Covid-19 é facilitar a detecção precoce, a investigação e a análise de eventos 
supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização (ESAVI) e de eventos adversos 
de interesse especial (EAIE), visando assegurar uma resposta adequada e rápida;

• O tipo e o escopo das atividades de monitoramento da segurança das vacinas 
que os países podem empreender dependem dos recursos disponíveis e da 
maturidade de seus sistemas de farmacovigilância; no entanto, no contexto da 
Covid-19, deve-se empreitar esforços para fortalecer essas atividades antes e 
durante a introdução de vacinas;

• Os países terão que adaptar os seus sistemas de vigilância de ESAVI para abordar 
desafios específicos da pandemia de Covid-19;

• Acompanhar coortes específicas de vacinados pelo período de no mínimo um ano 
permitirá que determinados EAIE de cada vacina que venham a ocorrer sejam 
detectados, inclusive eventos de doença exacerbada associada à vacina (DEAV) 
verificados em indivíduos vacinados que contraiam a Covid-19;

• Os sistemas de vigilância precisarão acomodar um grande número de notificações 
de ESAVI/EAIE esperados em função do número de pessoas que serão vacinadas;

• Todos os partes interessadas lidando com óbitos devem coordenar suas atividades 
quando da notificação da morte de pessoas vacinadas contra a Covid-19, sendo 
necessário definir protocolos específicos para essas investigações; e

• A comunicação de todo evento adverso e de respostas a preocupações do público 
deve ser rápida visando manter a confiança da população por ocasião do alto nível 
de atenção da mídia e da coletividade nas vacinas contra a Covid-19.
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Introdução

O objetivo de monitorar a segurança de vacinas durante a introdução das vacinas contra a 
Covid-19 é facilitar a detecção, investigação e análise precoces dos eventos supostamente 
atribuíveis à vacinação ou imunização (ESAVI) e dos eventos adversos de interesse especial 
(EAIE), visando assegurar uma resposta apropriada e rápida. Isso virá reduzir o impacto 
negativo desses eventos na saúde de indivíduos e nos programas de imunização, bem como 
manter a confiança dos profissionais da saúde e da população em geral. Para isso, os objetivos 
globais da vigilância da segurança das vacinas contra a Covid-19 são:

• detectar rapidamente ESAVI/EAIE graves para fornecer os dados que possam ser 
compartilhados, de maneira oportuna, com as partes interessadas relevantes visando a 
adoção de medidas;

• gerar dados para caracterizar o perfil de segurança das vacinas contra a Covid-19 em uso;

• ajudar a monitorar a relação risco-benefício aceitável durante todo o ciclo de vida de vacina 
contra Covid-19;

• identificar, investigar, avaliar e validar sinais de segurança e recomendar intervenções 
adequadas de saúde pública ou outras; e

• manter a confiança do público e das partes interessadas diretas nas vacinas e imunizações 
ao assegurar a alta qualidade da vigilância.

O tipo e o escopo das atividades de vigilância da segurança das vacinas que os países optarem 
por adotar para atingir esses objetivos irá depender dos recursos disponíveis e da maturidade 
de seus sistemas de farmacovigilância. Porém, todos os países devem procurar fortalecer 
sua capacidade de detectar, investigar, avaliar, informar e responder a ESAVI graves antes e 
durante da introdução de vacinas contra a Covid-19. Os principais objetivos são:

• reforçar o sistema de notificação de vigilância passiva usada rotineiramente para permitir 
atender o aumento esperado na frequência e na intensidade dos ESAVI (leve, moderado 
e intenso);

• detectar e investigar sinais de segurança ou agrupamentos de eventos graves, erros de 
imunização, preocupações da comunidade, etc.;

• efetuar avaliações sistemáticas de causalidade de EAIE;

• preparar planos integrais para responder rapidamente a qualquer evento relacionado com 
vacinas da Covid-19; e

• estar apto a responder a qualquer preocupação manifestada pelos profissionais da saúde 
e manter a confiança da comunidade.

Os países que têm sistemas de farmacovigilância maduros ou que tenham que enfrentar 
determinadas situações, como a introdução de uma nova plataforma de vacina que requeira 

01 monitoramento aprimorado da segurança, podem considerar os seguintes objetivos de 
monitoramento adicional:

• implantar sistemas de vigilância ativa para EAIE;

• pesquisar sobre novas preocupações com a segurança de vacinas identificadas 
ou recentemente observadas em grandes populações ou grupos-alvo, por exemplo, 
a comparação entre coortes vacinadas e não-vacinadas, visando identificar marcadores 
imunológicos de risco de manifestação de Covid-19 grave e os tipos de eventos adversos 
dentre a população vacinada;

• melhorar o uso dos dados de segurança locais e nacionais para gerar informações, 
visando informar estratégias de comunicação efetivas sobre a segurança das vacinas em 
uso contra a Covid-19, orientadas ao público, à comunidade, aos meios de comunicação, 
às autoridades reguladoras nacionais (ARN), aos fabricantes de vacinas1, à OMS e a outros 
partes interessadas; e

• contribuir para a contínua atualização do perfil de segurança das vacinas contra a Covid-19 
em implantação.

Considerações principais para adaptar 
sistemas para a vigilância da segurança 
de vacinas

Para se prepararem para a introdução de vacinas contra a Covid-19, os países terão que 
adaptar seus sistemas estabelecidos de vigilância de ESAVI para que fiquem aptos a abordar 
os diversos desafios específicos da pandemia de Covid-19. Uma lista de verificação genérica 
para os preparativos visando a segurança vacinal durante pandemias consta do Apêndice 6.1.  
Essa lista também pode ser usada para verificar o grau de preparação do país para receber as 
vacinas contra a Covid-19. Devido à variedade de plataformas de vacinas sendo desenvolvidas, 
é provável que seja usado mais de um tipo de vacina simultaneamente ou sequencialmente 
em uma mesma localidade. Consequentemente, os sistemas de vigilância devem estar 
aptos a coletar todas as informações sobre todas as vacinas (inclusive os nomes das marcas, 
os lotes, tanto para a Covid-19 como para outras vacinas) e todos os medicamentos usados 
por pessoas envolvidas em ESAVI. Acompanhar coortes especificas vacinadas por pelo menos 
um ano permitirá que possíveis EAIE específicos do tipo vacinal sejam incluídos, inclusive 

1	 Neste	documento,	fabricante	também	significa	o	detentor	da	autorização	de	colocação	no	mercado.
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monitoramento aprimorado da segurança, podem considerar os seguintes objetivos de 
monitoramento adicional:

• implantar sistemas de vigilância ativa para EAIE;

• pesquisar sobre novas preocupações com a segurança de vacinas identificadas 
ou recentemente observadas em grandes populações ou grupos-alvo, por exemplo, 
a comparação entre coortes vacinadas e não-vacinadas, visando identificar marcadores 
imunológicos de risco de manifestação de Covid-19 grave e os tipos de eventos adversos 
dentre a população vacinada;

• melhorar o uso dos dados de segurança locais e nacionais para gerar informações, 
visando informar estratégias de comunicação efetivas sobre a segurança das vacinas em 
uso contra a Covid-19, orientadas ao público, à comunidade, aos meios de comunicação, 
às autoridades reguladoras nacionais (ARN), aos fabricantes de vacinas1, à OMS e a outros 
partes interessadas; e

• contribuir para a contínua atualização do perfil de segurança das vacinas contra a Covid-19 
em implantação.

Considerações principais para adaptar 
sistemas para a vigilância da segurança 
de vacinas

Para se prepararem para a introdução de vacinas contra a Covid-19, os países terão que 
adaptar seus sistemas estabelecidos de vigilância de ESAVI para que fiquem aptos a abordar 
os diversos desafios específicos da pandemia de Covid-19. Uma lista de verificação genérica 
para os preparativos visando a segurança vacinal durante pandemias consta do Apêndice 6.1.  
Essa lista também pode ser usada para verificar o grau de preparação do país para receber as 
vacinas contra a Covid-19. Devido à variedade de plataformas de vacinas sendo desenvolvidas, 
é provável que seja usado mais de um tipo de vacina simultaneamente ou sequencialmente 
em uma mesma localidade. Consequentemente, os sistemas de vigilância devem estar 
aptos a coletar todas as informações sobre todas as vacinas (inclusive os nomes das marcas, 
os lotes, tanto para a Covid-19 como para outras vacinas) e todos os medicamentos usados 
por pessoas envolvidas em ESAVI. Acompanhar coortes especificas vacinadas por pelo menos 
um ano permitirá que possíveis EAIE específicos do tipo vacinal sejam incluídos, inclusive 

1	 Neste	documento,	fabricante	também	significa	o	detentor	da	autorização	de	colocação	no	mercado.
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possível doença exacerbada associada à vacina (DEAV) em indivíduos vacinados que venham 
a contrair a Covid-19.

É provável que inicialmente os programas de imunização contra a Covid-19 se centrem nas 
populações adultas. Consequentemente, será importante assegurar que os sistemas de 
vigilância sejam capazes de captar ESAVI em adultos, assim como é necessário no caso da 
influenza sazonal e da vacina pneumocócica polissacarídica usada em adultos, bem como para 
outras vacinas novas que tenham sido introduzidas, por exemplo, a vacina contra o Ebola, 
a meningocócica A e a contra a pandemia de influenza.2,3 Ambulatórios, hospitais e outros 
estabelecimentos de atenção a adultos podem não estar familiarizados com os processos de 
notificação de ESAVI. Talvez sejam verificadas taxas maiores de ESAVI coincidentes, uma vez 
que os adultos apresentam maiores taxas de comorbidades que as crianças.

Além disso, é possível que não haja em todas as localidades um comitê especialista em ESAVI 
para a análise e avaliação de causalidade de ESAVI/EAIE, e é possível que esse comitê tenha 
experiência limitada na avaliação desses eventos em adultos e em pessoas com condições 
clínicas complexas.

Os sistemas de vigilância terão que estar aptos a acomodar o grande número de relatórios de 
ESAVI/EAIE esperados, visto que uma grande parte da população será vacinada. Para assegurar 
que todo e qualquer sinal possa ser rapidamente detectado e atendido de maneira apropriada 
e oportuna, pode ser necessário que as notificações de ESAVI feitas pelos estabelecimentos 
de saúde ou distritos ocorram com maior frequência que as notificações de rotina.

Por fim, assim como com qualquer nova vacina, os dados de segurança dos ensaios clínicos 
que estarão disponíveis quando da introdução de vacinas contra a Covid-19 podem ser 
limitados e insuficientes para detectar eventos adversos raros. Haverá, também uma limitação 
dos dados de segurança de determinadas populações e para eventos adversos com latência 
mais longa que o período de acompanhamento do ensaio. Visto que há um alto nível de 
atenção do público e da mídia sobre as vacinas contra a Covid-19, será necessário comunicar 
rapidamente a respeito de todo e qualquer evento adverso e responder às preocupações 
do público para manter sua confiança. Para evitar alarme ou incertezas por parte do público 
e da mídia, será essencial elaborar uma estratégia de comunicação apropriada sobre a 
segurança de vacinas contra a Covid-19. Favor consultar o módulo de comunicação para 
informações adicionais.

É altamente provável que os ensaios clínicos de fase III ainda estejam em curso quando 
da implementação de alguns programas de vacinação contra a Covid-19 usando vacinas 
autorizadas para uso emergencial. Será importante que o acesso rápido aos relatórios 
periódicos de atualização da segurança (RPAS), bem como a outros relatórios de segurança, 
seja coordenado entre as autoridades regulatórias, os patrocinadores de vacinas e os 
fabricantes de vacinas de cada país. O compartilhamento dessas informações será valioso 

2	 Organização	Mundial	da	Saúde.	Guidance	for	establishing	AEFI	surveillance	systems	in	countries	planning	to	use	Ebola	
vaccines.	Disponível	em	inglês	em:	https://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/GEVIT_guidance_companion-
tool_AEFI.pdf?ua=1.	Consultado	em	29	de	outubro	de	2020.

3	 Ateudjieu	 J,	Stoll	B,	Bisseck	AC,	Tembei	AM,	Genton	B.	Safety	profile	of	 the	meningococcal	 conjugate	vaccine	
(Menafrivac™)	in	clinical	trials	and	vaccination	campaigns:	a	review	of	published	studies.	Hum	Vaccin	Immunother.	
2020;16(6):1245-1259.	doi:	10.1080/21645515.2019.1652041.
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para que os comitês de ESAVI interpretem os dados de segurança de sistemas passivos e 
para conduzir avaliações de causalidade.

Aumentos das reações relacionadas com erros de imunização podem ocorrer devido à falta de 
experiência no manejo das novas vacinas contra a Covid-19 que tenham instruções especiais, 
por exemplo, como temperatura de armazenamento de -80o C, ou novos dispositivos ou 
métodos de aplicação e, em muitos países, a participação dos TS que normalmente não estão 
envolvidos com vacinação. As unidades responsáveis pela vigilância de dispositivos médicos 
(das ARN), o Programa Nacional de Imunização (PNI), o Programa Ampliado de Imunização 
(PAI) ou o Ministério da Saúde (MS) também devem ser envolvidos no planejamento das 
respostas aos eventos adversos dependendo das especificidades dos dispositivos de vacinação 
adotados para as vacinas contra a Covid-19 autorizadas.

A Tabela 1  resume as atividades de vigilância da segurança de vacinas recomendadas para 
todos os países que vão introduzir vacina(s) contra a Covid-19, independentemente de suas 
capacidades de vigilância.

Tabela 1: Atividades de vigilância de ESAVI recomendadas para todos os países que 
estejam introduzindo a vacinação contra Covid-19, independentemente da capacidade de 
vigilância de ESAVI

Objetivo Atividades recomendadas para a vigilância dos ESAVI

Fortalecer os sistemas 
regulares de notificação 
da vigilância passiva 
de ESAVI para permitir 
gerenciamento do 
aumento da frequência 
ou gravidade dos ESAVI)

1. Treinar os trabalhadores da saúde para a identificação e 
notificação de ESAVI.

2. Atualizar, imprimir e distribuir ferramentas de vigilância de ESAVI.
3. Usar tanto informações de rastreamento de vacinas como de 

notificação passiva de ESAVI para realizar análises de segurança 
específicas da vacina.

4. Analisar e adaptar processos para que a notificação, a análise e 
o compartilhamento de dados seja oportuno nos níveis nacional, 
regional e global, p. ex., para carregar os dados nas bases de dados 
globais como a VigiBase, da OMS.

5. Elaborar procedimentos operacionais padronizados claros (POP) 
para a coordenação entre a ARN, o PNI/PAI e outras instituições 
responsáveis pela vigilância de ESAVI.

6. Considerar a coordenação das atividades com as Unidades de 
Emergência de Saúde Pública.

7. Considerar a possibilidade de formar comitês de ESAVI nos níveis 
estadual e nacional, principalmente nos países com grande 
extensão territorial.

Investigar possíveis 
ESAVI que estejam 
levantando 
preocupações, 
como conglomerados, 
eventos graves, 
erros programáticos 
e preocupações da 
comunidade

1. Preparar equipes de investigação e treiná-las nas atividades de 
investigação de ESAVI relevantes para a população vacinada.

2. Atualizar, imprimir e distribuir ferramentas de investigação de 
ESAVI para obter informações sobre determinados resultados.

3. Assegurar a coleta e o armazenamento de todos os dados 
relevantes para ajudar a fazer uma avaliação da causalidade 
(notificação de ESAVI e formulários de investigação, registro de 
casos clínicos, resultados laboratoriais, relatórios de autópsia, etc.).

4. Dar feedback ao trabalhador da saúde responsável pela 
notificação, fornecendo inclusive sugestões para o manejo do EA 
no âmbito local.
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Objetivo Atividades recomendadas para a vigilância dos ESAVI

Efetuar avaliações 
sistemáticas de 
causalidade dos ESAVI 
que estejam levantando 
preocupações 

1. Compor um Comitê Nacional de ESAVI para analisar e responder 
aos sinais de segurança de ESAVI e às preocupações do público, 
ou contatar o escritório da OMS do país ou da região ou enviar um 
e-mail para gvsi@who.int solicitando assistência.

2. Proporcionar treinamento sobre os processos de avaliação de 
causalidade usando a publicação Diretrizes para avaliação de 
causalidade, da OMS, para membros do Comitê Nacional de ESAVI.

3. Fornecer atualizações regulares aos membros de Comitê sobre 
o desenvolvimento de vacina contra a Covid-19 e os dados de 
segurança, inclusive os relatórios de segurança de ensaios clínicos 
da fase III em curso ou qualquer evento relatado pelos ensaios 
clínicos.

4. Estimular e usar os conhecimentos do comitê para identificar os 
casos de ESAVI que requeiram investigação detalhada, como EAIE.

5. Prever um aumento no número de notificações de ESAVI que terão 
que ser examinados e considerar a possibilidade de incluir comitês 
de ESAVI nos níveis estadual e nacional, especialmente nos países 
com grande extensão territorial.

Usar dados de ESAVI e 
da vigilância de doenças 
para detectar possíveis 
sinais de segurança ou 
conglomerados 

1. Analisar regularmente e informar os dados de vigilância dos ESAVI, 
especialmente os relevantes para EAIE ou para outras condições 
identificadas durante os ensaios clínicos realizados antes que a 
vacina contra a Covid-19 receba autorização de introdução no 
mercado.

2. Analisar o uso de dados de vigilância de doenças para 
complementar os sistemas de vigilância de ESAVI visando detectar 
EAIE, se indicado.

3. Considerar métodos de detecção de sinais precoces, especialmente 
para certos EAIE.

Preparar planos 
integrais para 
responder rapidamente 
a todos os eventos 
relacionados com 
vacinas contra a 
Covid-19.

1. Definir as funções e as responsabilidades das partes interessadas 
diretas (tanto do setor público como do privado, inclusive dos 
fabricantes de vacinas) para a implementação de atividades de 
vigilância da segurança e a resposta aos eventos relacionados com 
vacinas.

2. Manter as partes interessadas atualizadas com informações sobre 
a segurança das vacinas contra a Covid-19.

3. Comunicar-se com as regiões da OMS, e com a sede, 
e compartilhar dados sobre os resultados de ESAVI e EAIE de 
maneira rápida, oportuna e regular.

Abordar as 
preocupações dos TS e 
manter a confiança da 
comunidade.

1. Criar e compartilhar o plano de comunicação sobre a segurança 
das vacinas contra a Covid-19 com as partes interessadas.

2. Treinar e apoiar o pessoal de todos os níveis para que eles 
abordem as preocupações que possam surgir antes, durante e 
depois da introdução de vacina contra a Covid-19.

3. Elaborar, imprimir e distribuir mensagens relativas à segurança das 
vacinas contra a Covid-19.

Estratégias de vigilância a serem 
adaptadas às estratégias de vacinação 
contra a Covid-19

As adaptações necessárias nos sistemas de vigilância de ESAVI vão depender da capacidade 
e funcionalidade dos sistemas existentes. Todos os países devem se esforçar para fortalecer 
ou melhorar suas capacidades de vigilância passiva, por exemplo, simplificando os processos 
de entrada de dados nas bases de dados nacionais. Deve-se, se possível, considerar o 
aumento da funcionalidade por meio da introdução de monitoramento de eventos de coorte, 
notificação ativa com base em área sentinela e uso de sistemas de dados eletrônicos nas 
áreas sentinelas ou no nível de população. Além disso, alguns países podem considerar a 
possibilidade de implementar vigilância ativa ou estudos específicos para avaliar a relação 
causal entre determinados eventos e a vacinação contra a Covid-19.

3.1 Aplicação de conceitos de vigilância de 
ESAVI e EAIE relacionados com vacina 
contra a Covid-19

A principal finalidade da vigilância passiva de ESAVI é identificar e responder aos eventos 
temporariamente associados com a imunização. Por outro lado, a vigilância de EAIE se centra 
em determinados eventos independentemente da vacinação, e, em seguida, são efetuadas 
avaliações para determinar se o evento ocorre com maior frequência em indivíduos vacinados 
que nos não vacinados, ou por meio do acompanhamento de coortes vacinadas e avaliando 
seu estado de saúde.

Por haver semelhanças entre a terminologia usada para a vigilância de ESAVI e EAIE, é importante 
que os trabalhadores da saúde sejam treinados para compreender as diferenças e suas 
implicações. Veja abaixo alguns conceitos básicos fundamentais.

• Vigilância passiva de rotina (informação espontânea): Os casos não são procurados 
ativamente; as áreas de vigilância notificam passivamente uma rede quando encontram 
um ESAVI, e notificações são realizadas e enviadas por pessoal local.4 Em alguns países, 
a vigilância passiva inclui também notificações espontâneas pelos próprios pacientes.

4	 Organização	Mundial	da	Saúde.	National	passive	surveillance:	Disponível	em	 inglês	em:	https://www.who.int/
immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/passive/en/.	Consultado	em	29	de	outubro	
de	2020.
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Estratégias de vigilância a serem 
adaptadas às estratégias de vacinação 
contra a Covid-19

As adaptações necessárias nos sistemas de vigilância de ESAVI vão depender da capacidade 
e funcionalidade dos sistemas existentes. Todos os países devem se esforçar para fortalecer 
ou melhorar suas capacidades de vigilância passiva, por exemplo, simplificando os processos 
de entrada de dados nas bases de dados nacionais. Deve-se, se possível, considerar o 
aumento da funcionalidade por meio da introdução de monitoramento de eventos de coorte, 
notificação ativa com base em área sentinela e uso de sistemas de dados eletrônicos nas 
áreas sentinelas ou no nível de população. Além disso, alguns países podem considerar a 
possibilidade de implementar vigilância ativa ou estudos específicos para avaliar a relação 
causal entre determinados eventos e a vacinação contra a Covid-19.

3.1 Aplicação de conceitos de vigilância de 
ESAVI e EAIE relacionados com vacina 
contra a Covid-19

A principal finalidade da vigilância passiva de ESAVI é identificar e responder aos eventos 
temporariamente associados com a imunização. Por outro lado, a vigilância de EAIE se centra 
em determinados eventos independentemente da vacinação, e, em seguida, são efetuadas 
avaliações para determinar se o evento ocorre com maior frequência em indivíduos vacinados 
que nos não vacinados, ou por meio do acompanhamento de coortes vacinadas e avaliando 
seu estado de saúde.

Por haver semelhanças entre a terminologia usada para a vigilância de ESAVI e EAIE, é importante 
que os trabalhadores da saúde sejam treinados para compreender as diferenças e suas 
implicações. Veja abaixo alguns conceitos básicos fundamentais.

• Vigilância passiva de rotina (informação espontânea): Os casos não são procurados 
ativamente; as áreas de vigilância notificam passivamente uma rede quando encontram 
um ESAVI, e notificações são realizadas e enviadas por pessoal local.4 Em alguns países, 
a vigilância passiva inclui também notificações espontâneas pelos próprios pacientes.

4	 Organização	Mundial	da	Saúde.	National	passive	surveillance:	Disponível	em	 inglês	em:	https://www.who.int/
immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/passive/en/.	Consultado	em	29	de	outubro	
de	2020.
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• Vigilância ativa:5 A vigilância ativa é um sistema de coleta de dados que busca determinar, 
da maneira mais completa possível, o número de ESAVI em uma dada população por meio 
de um processo contínuo e organizado. Isso pode envolver visitas aos postos de saúde 
por pessoal designado, conversas com os trabalhadores da saúde e a revisão dos registros 
médicos para identificar casos suspeitos de EAIE. Isso também pode ser feito remotamente 
usando as bases de dados eletrônicas da saúde. Quando casos são identificados, o estado 
vacinal é determinado. A vigilância ativa também pode ser feita por meio do monitoramento 
de eventos da coorte ou vigilância sentinela.

• Monitoramento de evento de coorte (CEM): Os ESAVI são notificados por TS treinados 
para estimular a notificação e a fazer o acompanhamento da coorte vacinada por meio de, 
por exemplo, chamadas telefônicas, e-mails, visitas ao domicílio. O sistema é rigorosamente 
monitorado por uma unidade central de coordenação por meio de determinados pontos 
de transmissão de informações. O monitoramento de evento de coorte pode ser útil para 
o monitoramento rigoroso de ESAVI graves e de sinais verificados após a introdução de 
vacinas contra a Covid-19 ou após campanhas de vacinação em massa contra a Covid-19.

• Vigilância sentinela: Esse sistema é usado quando são necessários dados de alta qualidade 
que não podem ser obtidos por meio de um sistema passivo para monitorar uma determinada 
doença. Os ESAVI são identificados e notificados por determinadas unidades informantes 
com probabilidade alta de receber pacientes com a doença. Essas unidades contam com 
boas instalações laboratoriais e com pessoal experiente e bem qualificado. Diferentemente 
da maioria dos sistemas de vigilância passiva que recebem dados do maior número possível 
de TS e de estabelecimentos de saúde, os sistemas sentinela coletam, deliberadamente, 
dados de apenas uma rede limitada de áreas de notificação criteriosamente selecionada. 

3.2 Vigilância passiva de rotina para ESAVI 
após a introdução de vacina contra a 
Covid-19

A vigilância passiva de rotina, seja por sistema eletrônico ou documentado em papel, é o tipo 
fundamental e básico de vigilância para todas as estratégias de imunização, ou seja, de uso 
rotineiro, nas atividades complementares de imunização e nas campanhas de vacinação em 
massa. O objetivo é:

• detectar sinais de segurança para avaliação adicional (por vezes advindos de relatórios da 
mídia e de preocupações do público);

• identificar os ESAVI e reações adversas relacionadas com erros de imunização;

• avaliar o relatório sobre conglomerados; e

• gerar hipóteses para EAIE/ESAVI.

5	 Organização	Mundial	da	Saúde.	Accelerated	disease	control:	Disponível	em	 inglês	em:	https://www.who.int/
immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/en/.	Consultado	em	29	de	outubro	
de	2020.
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Os dados dessa vigilância podem ser usados para comparar taxas de ESAVI relatados em 
diferentes populações (idade, ocupação, estado clínico, etc.) e com base no tipo de vacina 
contra a Covid-19 recebida.

Porém, sistemas de notificação passiva de rotina não serão suficientes para permitir a rápida 
avaliação e a adequada resposta de saúde pública necessária durante a introdução de vacinas 
contra a Covid-19. Sistemas regulares terão que ser aprimorados com a inclusão de vigilância 
ativa para melhorar a detecção dos ESAVI (Tabela 2). Outra abordagem para melhorar os 
sistemas passivos poderia incluir o aumento da conscientização das partes interessadas, 
inclusive do comitê nacional de ESAVI, sobre certos eventos informados como ESAVI que devem 
desencadear investigações adicionais e a possível classificação de determinados eventos.

3.3 Vigilância ativa de EAIE após a introdução 
de vacina contra a Covid-19

Um dos principais objetivos dos sistemas de vigilância ativa é calcular o risco de um EAIE 
em uma população exposta a uma vacina. Dado que essa vigilância é centrada em uma 
população bem-definida, ela pode ser usada para calcular as taxas do evento com exatidão.6 
Os profissionais que trabalham nos sistemas de vigilância ativa iniciam e mantém contato 
regular com TS para identificar os indivíduos com as condições de saúde de interesse. Essas 
informações também podem ser obtidas ao se extrair regularmente dados das bases de 
dados do sistema de saúde. Algumas abordagens usadas na vigilância ativa de EAIE são o 
monitoramento de evento em coorte (MEC) e a vigilância sentinela. Esses estão descritos em 
detalhes no módulo sobre EAIE.

Os registros de gestação são uma ferramenta importante para determinar os desfechos 
da gravidez nas situações em que é provável que as vacinas tenham sido administradas 
acidentalmente ou intencionalmente em gestantes ou mulheres em idade reprodutiva que 
vierem a engravidar após a vacinação.

6	 CIOMS	Guide	to	Active	Vaccine	Safety	Surveillance.	Disponível	em	inglês	em:.https://cioms.ch/publications/product/
cioms-guide-to-active-vaccine-safety-surveillance/.	Consultado	em	29	de	outubro	de	2020.
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Tabela 2: Atividades recomendadas para melhorar os sistemas de vigilância da segurança 
atuais nos países 

Nível de 
capacidade 
de vigilância 
existente 

Outros objetivos relevantes Atividades adicionais recomendadas

Vigilância passiva 
já implementada 
e com 
funcionamento 
parcial

 — melhorar o uso dos dados de 
segurança locais e nacionais 
para gerar informações para 
se comunicar com o público, 
a comunidade, os meios 
de comunicação, as ARN, 
os fabricantes de vacina, a OMS 
e outras partes interessadas 
sobre a segurança de vacinas 
contra a Covid-19 em uso; e
 — contribuir para a contínua 
atualização do perfil de 
segurança das vacinas contra a 
Covid-19 em uso;

1. Avaliar a funcionalidade do atual 
sistema de vigilância de ESAVI 
para identificar as principais 
lacunas e a necessidade de ampliar 
a capacidade para incorporar 
atividades de segurança adicionais.

2. Fortalecer a capacidade do comitê 
nacional de ESAVI para analisar e 
responder aos sinais de segurança 
de ESAVI, às preocupações do 
público ou para colaborar com a 
OMS no sentido de proporcionar 
essa capacidade.

3. Considerar a vigilância de EAIE 
em áreas sentinelas caso o citado 
acima possa ser concretizado e as 
atividades possam ser apoiadas.

4. Considerar a possibilidade de 
implementar vigilância ativa 
nos EAIE, caso sejam abordados 
objetivos relevantes.

Vigilância passiva 
estabelecida 
e em pleno 
funcionamento 

 — melhorar o uso de dados de 
segurança locais e nacionais 
para gerar informações que 
possam ser usadas para se 
comunicar efetivamente com 
o público, a comunidade, 
os meios de comunicação, 
as ARN, os fabricantes de 
vacinas, a OMS e outras partes 
interessadas sobre a segurança 
das vacinas contra a Covid-19 
em uso;
 — contribuir para a atualização 
contínua do perfil de segurança 
das vacinas contra a Covid-19 
em uso; e
 — considerar a vigilância ativa 
para EAIE.

1. Estabelecer vigilância ativa de EAIE 
nas áreas sentinelas selecionadas.

2. Informar ao comitê nacional de 
ESAVI sobre possíveis preocupações 
relacionadas com as vacinas contra 
a Covid-19. 

3. Compartilhar informações dentro 
da região.

4. Os países poderiam atuar como 
recursos para os países vizinhos 
com menos capacidade.

5. Analisar as fontes de dados 
epidemiológicos nos níveis 
nacional e estadual que possam 
fornecer informações sobre as 
taxas basais de determinados 
EAIE, ou seja, os sistemas de 
vigilância de doenças, pesquisas 
de saúde nacionais ou estaduais, 
determinados projetos de pesquisa 
epidemiológica.

6. Caso não haja informações 
provenientes de sistemas de 
vigilância de doenças, considerar 
possíveis fontes secundárias que 
possam ser usadas para calcular as 
taxas basais.
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Nível de 
capacidade 
de vigilância 
existente 

Outros objetivos relevantes Atividades adicionais recomendadas

Sistemas de 
vigilância 
passiva, ativa 
implementados 
(por exemplo, 
base de dados 
ou outros 
sistemas de 
vigilância)

Capacidade 
de detectar e 
avaliar sinais 
sistematicamente

 — Implementar vigilância ativa 
para EAIE;
 — pesquisar preocupações 
ou problemas importantes, 
pré-definidos ou 
recentemente identificados, 
com a segurança das vacinas 
em grandes populações ou 
em determinados grupos-alvo, 
por exemplo, DEAV;
 — melhorar o uso de dados de 
segurança locais e nacionais 
para gerar informações que 
possam ser usadas para 
comunicar efetivamente com 
o público, a comunidade, 
os meios de comunicação, 
as ARN, os fabricantes de 
vacina, a OMS e outras partes 
interessadas sobre a segurança 
das vacinas contra a Covid-19 
em uso; e
 — contribuir para a atualização 
contínua do perfil de segurança 
das vacinas contra a Covid-19 
sendo usadas.

1. Informar ao comitê nacional de 
ESAVI sobre possíveis questões 
relacionadas com as vacinas contra 
a Covid-19.

2. Considerar quais EAIE devem ser 
monitorados por vigilância ativa.

3. Estabelecer taxas basais para 
determinados EAIE.

4. Considerar a participação em redes 
de dados de vigilância da segurança, 
sejam essas regionais e/ou globais.

5. Considerar a possibilidade dos 
países atuarem como fonte de 
recursos para países vizinhos com 
menor capacidade.

6. Considerar estudos específicos, 
por exemplo, plano para identificar 
e avaliar DEAV no contexto de falha 
de vacina.

3.4 Disposições específicas para atividades 
adicionais de monitoramento da segurança 
no nível nacional pelo fabricante da vacina 
contra a Covid-19

Os fabricantes de vacinas contra a Covid-19 são responsáveis pelo monitoramento da 
segurança das vacinas que introduzem contra a Covid-19 e por abordar toda e qualquer 
questão de segurança que ocorra. Atividades adicionais de vigilância da segurança devem 
ser realizadas pelos fabricantes de vacinas para continuar a coletar informações sobre a 
segurança além das recolhidas durante os ensaios da vacina contra a Covid-19, antes da 
autorização de introdução no mercado.

Os processos de engajamento com o setor farmacêutico, de revisão dos planos de gestão 
de riscos e de descrição das disposições legais e das diretrizes para a segurança da vacina 
contra a Covid-19 constam do módulo do setor farmacêutico. Atividades adicionais de 
farmacovigilância, como os estudos de segurança pós-autorização (ESPA), que devem ser 
realizados para avaliar todo e qualquer risco possível ou identificado e preencher importantes 
lacunas de informações, também estão descritas.
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Uma comparação entre vigilância passiva e ativa para ESAVI, EAIE e estudos de segurança 
pós-autorização (ESPA) consta da Tabela 3.

Tabela 3: Comparação entre a farmacovigilância pós-autorização de introdução no 
mercado dos sistemas de vigilância passiva e ativa para ESAVI, EAIE e ESPA

Vigilância passiva para 
ESAVI

Vigilância ativa para 
EAIE

Estudos de 
segurança pós-
autorização (ESPA)

Objetivo da coleta 
de informações

Identificar os ESAVI, avaliar 
a gravidade desses e 
realizar a avaliação de 
causalidade

Identificar eventos 
específicos pré-definidos 
e avaliar a associação 
com a vacinação contra a 
Covid-19 ou acompanhar 
ativamente uma coorte 
vacinada

Preencher lacunas 
de informações de 
segurança quando 
da obtenção da 
autorização de 
introdução no 
mercado

De interés para Trabajadores de salud, 
responsables de los PNI y 
del PAI, ARN, gestores de 
vigilancia e información, 
epidemiólogos, fabricantes 
de vacunas, medios de 
comunicación, asociados 
en la seguridad de las 
vacunas, incluida la 
comunidad

Personal de los centros 
centinela, responsables 
de los PNI o el PAI, 
ARN, epidemiólogos, 
fabricantes de vacunas, 
comités nacionales 
de ESAVI, equipos de 
estudios

ARN, PNI/PAI

Relevante para TS, gestores de PNI/PAI, 
ARN, gestores de vigilância 
e de informações, 
epidemiologistas, 
fabricantes de vacinas, 
gestores da vigilância e 
das informações, meios 
de comunicação, parceiros 
de segurança da vacina, 
inclusive a comunidade

Pessoal de área 
sentinela, gestores 
de PNI/PAI, ARN, 
epidemiologistas, 
fabricantes de vacinas, 
comitês nacionais de 
ESAVI, equipes de estudo

ARN, PNI/PAI

Método de coleta 
de dados

Por meio de notificação 
ou detecção espontânea 
por TS

De acordo com 
protocolos específicos 
para EAIE mediante a 
vigilância de casos em 
áreas sentinelas ou 
registros eletrônicos de 
saúde, usando métodos 
apropriados

Em conformidade 
com o protocolo de 
estudo elaborado 
por fabricantes de 
vacinas e aprovado 
pelas autoridades 
relevantes

Responsabilidade PNI/PAI, as ARN e MS Investigador principal 
nomeado pelo país 

Fabricantes de 
vacinas com 
fiscalização das 
autoridades 
relevantes

Compartilhamento 
de dados

PNI/EPI, NRA, MS, 
OMS (VigiBase), 
fabricantes de vacinas

NIP/PAI, ARN, MS, 
OMS (VigiBase), 
fabricantes de vacinas

Fabricantes de 
vacinas, PNI/PAI, 
ARN

Vigilância passiva para 
ESAVI

Vigilância ativa para 
EAIE

Estudos de 
segurança pós-
autorização (ESPA)

Avaliação dos 
preparativos

Listas de verificação dos 
preparativos

Protocolo revisado pelo 
NITAG/comitê nacional 
de ESAVI

Com base em 
critérios de 
seleção do local 
pela ARN/PNI/PAI 
e fabricantes de 
vacinas

Treinamento 
das partes 
interessadas

Todo pessoal da linha 
de frente de imunização 
ocupando instalações 
públicas e privadas de 
saúde; e outro pessoal 
relevante na notificação, 
investigação, análise de 
dados e avaliação da 
causalidade

Pessoal de área 
sentinela, pessoal de 
imunização e clínicos 
em áreas sentinelas e 
sistemas de vigilância 
ativa pré-definidos, 
PNI/PAI, ARN, pessoal 
de pesquisa, comitê 
nacional de ESAVI

Investigador 
principal no local do 
estudo

TAG: Grupo Técnico Assessor Nacional sobre Imunização

ESAVI e EAIE graves

São eventos graves os ESAVI e EAIE que resultam em morte, ocasionam risco de morte, requerem 
hospitalização ou o prolongamento da hospitalização atual, resultam em incapacidade/
deficiência permanente ou significativa, resultam em anomalias ou defeitos congênitos ou 
são eventos ou reações clinicamente importantes. No caso de ESAVI ou EAIE graves, toda a 
documentação gerada durante o gerenciamento do evento, inclusive a hospitalização, deve ser 
juntada ao formulário de investigação e apresentada como um dossiê ao comitê nacional de 
ESAVI para a avaliação de causalidade.

A equipe de comunicação deve ser informada da ocorrência de um evento grave o mais 
brevemente possível para coordenar as respostas de comunicação nos níveis apropriados. 
Isso será particularmente importante durante a introdução das vacinas contra a Covid-19, 
uma vez que as desinformações podem se espalhar rapidamente. Detalhes adicionais podem 
ser encontrados no módulo de comunicação.
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Vigilância passiva para 
ESAVI

Vigilância ativa para 
EAIE

Estudos de 
segurança pós-
autorização (ESPA)

Avaliação dos 
preparativos

Listas de verificação dos 
preparativos

Protocolo revisado pelo 
NITAG/comitê nacional 
de ESAVI

Com base em 
critérios de 
seleção do local 
pela ARN/PNI/PAI 
e fabricantes de 
vacinas

Treinamento 
das partes 
interessadas

Todo pessoal da linha 
de frente de imunização 
ocupando instalações 
públicas e privadas de 
saúde; e outro pessoal 
relevante na notificação, 
investigação, análise de 
dados e avaliação da 
causalidade

Pessoal de área 
sentinela, pessoal de 
imunização e clínicos 
em áreas sentinelas e 
sistemas de vigilância 
ativa pré-definidos, 
PNI/PAI, ARN, pessoal 
de pesquisa, comitê 
nacional de ESAVI

Investigador 
principal no local do 
estudo

TAG: Grupo Técnico Assessor Nacional sobre Imunização

ESAVI e EAIE graves

São eventos graves os ESAVI e EAIE que resultam em morte, ocasionam risco de morte, requerem 
hospitalização ou o prolongamento da hospitalização atual, resultam em incapacidade/
deficiência permanente ou significativa, resultam em anomalias ou defeitos congênitos ou 
são eventos ou reações clinicamente importantes. No caso de ESAVI ou EAIE graves, toda a 
documentação gerada durante o gerenciamento do evento, inclusive a hospitalização, deve ser 
juntada ao formulário de investigação e apresentada como um dossiê ao comitê nacional de 
ESAVI para a avaliação de causalidade.

A equipe de comunicação deve ser informada da ocorrência de um evento grave o mais 
brevemente possível para coordenar as respostas de comunicação nos níveis apropriados. 
Isso será particularmente importante durante a introdução das vacinas contra a Covid-19, 
uma vez que as desinformações podem se espalhar rapidamente. Detalhes adicionais podem 
ser encontrados no módulo de comunicação.
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Mortes pós-vacinação contra a Covid-19

Todos os países devem definir protocolos específicos para investigar mortes após a vacinação 
contra a Covid-19. Orientações sobre a investigação das mortes após a vacinação são 
encontradas no Manual global de vigilância de EAIE.41 Os indivíduos que morrem após a 
vacinação contra Covid-19, inclusive os que tenham algum diagnóstico relacionado com um 
EAIE, devem ser incluídos no protocolo de investigação de mortes após a vacinação contra 
a Covid-19. Devido ao grande número de mortes durante as pandemias, deve-se alinhar 
o sistema de notificação junto a todas as partes interessadas encarregadas de lidar com 
mortes de pessoas vacinadas contra a Covid-19. Foram elaborados protocolos específicos 
para autópsias que tenham como causa suspeita da morte a Covid-19, e esses protocolos 
poderiam ser usados para realizar a autópsia de indivíduos vacinados contra a Covid-19 
que venham a óbito.7 Caso recomendado, amostras de tecidos devem ser coletadas para a 
avaliação patológica, virológica e genética aprofundada. Na ausência de autópsia, deve-se 
efetuar uma autópsia verbal completa usando o protocolo padrão, e os resultados devem 
ser documentados e enviados ao comitê nacional de ESAVI.

 Apêndice

Apêndice 6.1: Lista de verificação dos 
preparativos para a segurança de vacina 
durante pandemias - ferramenta recomendada 
para os diretores dos programas nacionais
É necessária uma lista de verificação de requisitos mínimos durante pandemias: Durante 
pandemias, os sistemas pré-existentes precisam ser rapidamente revisados e avaliados para 
determinar se são suficientemente robustos para abarcar situações imprevisíveis que possam 
surgir e que requeiram a tomada de decisões. É necessário assegurar que:

7	 Carpenito	L,	D’Ercole	M,	Porta	F,	Di	Blasi	E,	Doi	P,	Fagara	GR,	et	al.	The	autopsy	at	the	time	of	SARS-CoV-2:	protocol	
and	lessons.	Ann	Diagn	Pathol.	2020;48:151562.	doi:	10.1016/j.anndiagpath.2020.151562.
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• ferramentas e logística estejam disponíveis para as pessoas focais adequadas, encarregadas 
da segurança, e que essas saibam como usá-las;

• haja a disponibilidade de pessoal adequado, bem treinado, autorizado, que tenha funções 
e responsabilidades explicitamente definidas e com um volume de trabalho equilibrado;

• haja a disponibilidade de acesso aos dados e a capacidade de convertê-los em informações 
para a rápida adoção de medidas;

• as decisões críticas possam ser tomadas rapidamente; 

• as diversas atividades possam ser priorizadas; 

• a comunicação com as partes interessadas relevantes envolvidas na resposta seja efetiva; 

• a resposta seja coordenada; e 

• toda e qualquer crise que ocorra seja tratada de imediato e abordada de maneira apropriada.

Principais considerações e princípios de gestão ao se usar a lista de verificação de 
preparativos para pandemias

• Assegurar a disponibilidade de treinamento de alta qualidade em todos os níveis, e que 
os vacinadores (e aqueles que monitoram a segurança) entendam do assunto, sejam 
autorizados e se sintam confiantes para tomar decisões importantes.

• Promover a autonomia e encontrar soluções locais para os problemas locais.

• Usar as ferramentas e os recursos existentes e ‘adaptá-los’, se necessário, fazendo o mínimo 
de alterações e mudanças essenciais e críticas.

• Usar o pessoal existente, fortalecer a capacidade e melhorar suas funções e as 
responsabilidades em vez de introduzir pessoal novo.

• Identificar os dados e os sistemas de gerenciamento de informações existentes, e planejar 
a melhoria desses, caso necessário.

• Usar ideias inovadoras e os pontos fortes do setor de assistência à saúde e também de 
outros setores, inclusive da indústria, de empresas e do setor privado.

• Aproveitar os recursos intelectuais de diversos setores e promover a troca de ideias, 
chegando a soluções mais aplicáveis ao conteúdo local.

Esses requisitos foram simplificados para desenvolver a lista de verificação dos preparativos 
mínimos necessários, encontrada abaixo. A lista de verificação pode ser usada para formar 
uma avaliação da linha de base do sistema de vigilância da segurança de vacina antes da 
distribuição, assegurando a administração de vacinas seguras e identificando a maneira 
de priorizar e preparar o sistema, habilitando-o a abordar a função adicional que deverá 
desempenhar durante a pandemia.

Lista de verificação para segurança de vacina durante pandemias

No Tarefas Não 
iniciada

Em 
andamento

Concluída Responsabilidade 
atribuída a

I Preparativos - nível de gerência

55ESTABELECENDO SISTEMAS DE VIGILÂNCIA NOS PAÍSES USUÁRIOS DE VACINAS CONTRA A COVID-19

DESCRIÇÃO DA VACINA
INTERESSADOS DIRETOS

MONTAGEM DE SISTEMAS 
DE VIGILÂNCIA

ESAVI
AEAIE

SISTEMAS DE 
GERENCIAMENTO DOS DADOS

ENGAJAMENTO COM O SETOR 
FARMACÊUTICO

RELIANCE REGULATÓRIO
COMUNICAÇÃO



No Tarefas Não 
iniciada

Em 
andamento

Concluída Responsabilidade 
atribuída a

I-a O NITAG e o MS identificaram 
a vacina a ser usada para 
combater a pandemia?

I-b Os gestores de programas de 
pandemias identificaram a 
estratégia de vacinação?

I-c O fabricante da vacina 
apresentou o dossiê de 
segurança da vacina à ARN 
para a autorização de uso no 
país?

I-s O PGR apresentado pelo 
fabricante de vacina foi 
examinado pela ARN?

I-e Tem havido discussões 
conjuntas com o PNI/PAI sobre 
a operacionalização do PGR, 
alinhando-o com a estratégia 
de vacinação adaptada pelo 
país?

I-f Foram alocados fundos 
específicos em preparação 
para fortalecer a capacidade 
para a segurança da vacina e 
para gerenciar questões de 
segurança?

I-g A autoridade reguladora 
nacional, o PNI/PAI, o NITAG, 
o comitê nacional de ESAVI, 
o comitê coordenador 
interinstitucional, o comitê 
coordenador do setor de 
saúde, o comitê dos meios 
de comunicação e outros 
respectivos comitês se 
reuniram para finalizar os 
planos de introdução da 
vacina?

I-h Foi tomada uma decisão 
sobre o sistema passivo de 
ESAVI e o tipo de sistema de 
vigilância ativa de EAIE que o 
país adotará para a vigilância 
da segurança das vacinas 
contra a Covid-19 durante a 
pandemia?
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No Tarefas Não 
iniciada

Em 
andamento

Concluída Responsabilidade 
atribuída a

I-i Foram identificadas as 
principais pessoas focais 
do país, e essas pessoas 
foram responsabilizadas pela 
vigilância dos ESAVI e EAIE?

I-j A frequência e as datas 
das revisões periódicas da 
segurança da vacina foram 
finalizadas conjuntamente 
pelos comitês nacionais de 
ESAVI, NITAG, ARN e PAI?

I-k O comitê nacional de ESAVI 
recebeu treinamento especial 
para a(s) vacina(s) contra a 
Covid-19(s) a ser(em) usada(s) 
no país? O treinamento 
foi integral, por exemplo, 
avaliação de causalidade, 
investigação de ESAVI?

I-l Os planos de investigação, 
gerenciamento e 
resposta, e as funções e 
responsabilidades pelo 
manejo de crises de segurança 
de vacina (inclusive de mortes 
após a vacinação) foram 
definidos?

I-m Há alguma rota de tomada 
de decisão no âmbito 
nacional que permita ao 
MS operacionalizar as 
recomendações feitas pelos 
Comitês Técnicos?

II Estratégia de comunicação

II-a O comitê de coordenação 
nacional para as 
comunicações foi convocado?

II-b O plano de comunicação 
sobre a segurança das 
vacinas foi incluído como um 
componente do plano geral de 
comunicação do lançamento 
de vacinas?

II-c Há um plano de mídia 
para segurança de 
vacinas implantado para a 
comunicação no caso de crise?
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No Tarefas Não 
iniciada

Em 
andamento

Concluída Responsabilidade 
atribuída a

II-d O porta-voz de comunicação 
nacional foi treinado sobre os 
aspectos de segurança da(s) 
vacina(s) contra a Covid-19 a 
ser(em) usado(s) durante a 
pandemia?

II-e Há algum sistema para a 
transparência na difusão dos 
dados de segurança da vacina 
contra a Covid-19 ao público e 
às partes interessadas?

III Estratégia de gestão de dados

III-a Foram decididas quais 
serão as ferramentas de 
gerenciamento de dados de 
segurança da(s) vacina(s) a 
ser(em) usada(s) na coleta, 
agrupação, transmissão e 
processamento de dados de 
ESAVI e EAIE?

III-b As funções e as 
responsabilidades pela coleta, 
organização, transmissão e 
processamento de dados de 
ESAVI e EAIE foram finalizadas?

III-c Há uma estratégia que 
identifique a frequência e o 
conteúdo dos dados a serem 
apresentados às partes 
interessadas relevantes (ARN, 
centro de farmacovigilância 
PNI/PAI e MS)

III-d As partes interessadas 
relevantes foram treinadas 
para avaliar os dados vindos 
dos sistemas de vigilância 
ativa para EAIE?

III-e Foi definido o processo de 
compartilhamento de dados 
com o programa para o 
monitoramento internacional 
de medicamentos da OMS?

IV Disponibilidade de ferramentas 
e logística

IV-a As normas de procedimento 
para a segurança das vacinas 
foram analisadas, modificadas 
e adaptadas ao contexto atual 
de pandemia de Covid-19?
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No Tarefas Não 
iniciada

Em 
andamento

Concluída Responsabilidade 
atribuída a

IV-b As ferramentas nacionais 
para a segurança de vacinas 
foram analisadas e adaptadas 
ao contexto da pandemia de 
Covid-19?

 — Formulário de notificação 
de ESAVI

 — Formulário online de ESAVI

 — Formulário de investigação 
de ESAVI

 — Ferramentas de EAIE

IV-c Essas ferramentas estão 
prontas para serem usadas 
e foram disponibilizadas 
(enviadas) para instituições e 
partes interessadas no:

 — Nível nacional

 — Nível estadual

 — Nível distrital

 — Nível de centro de saúde

V Fortalecimento do treinamento 
e da capacitação

V-a Foi elaborado um plano 
nacional de treinamento 
para a segurança das vacinas 
contra a Covid-19?

V-b Foram incluídas oficinas de 
treinamento para instrutores 
no plano nacional de 
treinamento para a segurança 
da vacina contra a Covid-19?

V-c Foi elaborado um programa 
claro de treinamento em 
segurança de vacina contra 
a Covid-19, adaptado à(s) 
estratégia(s) de vacina(s) e 
vacinação contra a Covid-19 
para o contexto local?

V-d Foram definidos prazos para 
o treinamento de diferentes 
perfis de funcionários de 
todos os níveis?

V-e Foi alocado um orçamento 
específico para o treinamento 
voltado para a segurança das 
vacinas contra a Covid-19?

59ESTABELECENDO SISTEMAS DE VIGILÂNCIA NOS PAÍSES USUÁRIOS DE VACINAS CONTRA A COVID-19

DESCRIÇÃO DA VACINA
INTERESSADOS DIRETOS

MONTAGEM DE SISTEMAS 
DE VIGILÂNCIA

ESAVI
AEAIE

SISTEMAS DE 
GERENCIAMENTO DOS DADOS

ENGAJAMENTO COM O SETOR 
FARMACÊUTICO

RELIANCE REGULATÓRIO
COMUNICAÇÃO



No Tarefas Não 
iniciada

Em 
andamento

Concluída Responsabilidade 
atribuída a

V-f Há um plano de treinamento 
específico para a investigação 
de ESAVI voltado para os 
especialistas no âmbito 
estadual?

V-g O treinamento em 
investigação de ESAVI foi 
concluído?

V-h Foi concluído treinamento 
específico para a vigilância 
ativa de EAIE com base nos 
protocolos aprovados?
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Puntos clave

• No contexto da vacinação contra a Covid-19, os sistemas de vigilância precisam 
estar preparados para identificar e responder tanto aos eventos supostamente 
atribuíveis à vacinação ou imunização (ESAVI) como aos eventos adversos de 
interesse especial (EAIE), bem como a outros eventos de segurança que podem 
causar preocupações no público, inclusive incidentes envolvendo vacinas abaixo 
do padrão de qualidade ou falsificadas;

• Deve-se alocar fundos específicos para a identificação, notificação e resposta 
a ESAVI e EAIE durante a fase de planejamento, antes que a vacinação contra a 
Covid-19 seja implementada;

• Os ESAVI são eventos médicos indesejáveis ocorridos após vacinação e que não 
têm, necessariamente, uma relação causal com o uso da vacina;

• Será um desafio separar, os eventos relacionados com os produtos da vacina dos 
eventos coincidentes ou concomitantes relacionados com medicações;

• Os programas de imunização devem prever e se preparar para a ocorrência 
de conglomerados de ESAVI após a vacinação contra a Covid-19, uma vez que 
a probabilidade de que haja erros de imunização e reações relacionadas com 
ansiedade após a imunização é muito mais alta que nas imunizações de rotina. 
Eventos coincidentes também podem ocorrer como conglomerados;

• A detecção de ESAVI é feita principalmente por meio de vigilância passiva de rotina 
(notificação espontânea) que envolve a notificação por pessoas vacinadas, pais de 
lactentes e crianças imunizados, profissionais da saúde e pessoal trabalhando na 
imunização ou nos estabelecimentos de saúde que estejam efetuando a detecção 
de ESAVI e informando sobre esses eventos a qualquer trabalhador da saúde;

• Para ESAVI relacionados com a imunização contra a Covid-19, além das informações 
regulares, é importante ter registros da marca da vacina, do fabricante e do número 
do lote, uma vez que é possível que mais de uma vacina contra a Covid-19 seja 
usada simultaneamente no país;

• Todos os países devem estabelecer um processo para efetuar a avaliação de 
causalidade antes de introduzir vacinas contra a Covid-19;

• Os comitês de avaliação de causalidade de ESAVI devem ser multidisciplinares, 
inclusive com especialistas em adultos e idosos, uma vez que as vacinas contra a 
Covid-19 serão administradas em indivíduos de todas as idades;

• O porta-voz de comunicação do comitê será o responsável pela comunicação sobre 
os ESAVI avaliados pelo comitê, especialmente à mídia e a outras partes interessadas;

• Os comitês de avaliação de causalidade de ESAVI devem prever um aumento no 
número de notificações de ESAVI graves após a introdução de vacinas contra a 
Covid-19, devido ao fato de essas vacinas serem novas, dos ESAVI estarem sob 
alta vigilância e de haver uma ampla gama de populações-alvo;
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• A realização de avaliações científicas de causalidade requer um dossiê integral e 
completo de investigação de ESAVI, contendo todas as informações necessárias, 
inclusive um ‘diagnóstico válido’, detalhes da vacina administrada, informações 
sobre medicamentos sendo usados quando da vacinação ou antes da ocorrência 
do ESAVI; além disso, é necessário um comitê independente de avaliação da 
causalidade de ESAVI;

• É recomendado usar as ferramentas existentes de coleta de dados que possam ser 
adaptadas para coletar, comparar e processar dados para os ESAVI, caso necessário.
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Introdução

Conforme descrito no módulo das plataformas de vacinas contra a Covid-19, o desenvolvimento 
de vacinas contra a Covid-19 nas novas plataformas—feito com uma rapidez sem precedentes—, 
ademais da rápida distribuição em massa, representa desafios nunca antes enfrentados no 
monitoramento da segurança de vacinas. A detecção e notificação oportuna de eventos 
supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização contra a Covid-19 é o primeiro passo para 
a verificação da segurança da vacina, que é um processo contínuo. No contexto da vacinação 
contra a Covid-19, os sistemas de vigilância precisam estar preparados para identificar e 
responder tanto a eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização (ESAVI) como 
aos eventos adversos de interesse especial (EAIE), bem como a outros eventos de segurança 
que podem ser motivo de preocupação do público, inclusive incidentes envolvendo vacinas 
de baixa qualidade ou falsificadas.

Os ESAVI e EAIE podem ser detectados por meio de vigilância passiva e ativa, respectivamente. 
Porém, se os países não implementarem a vigilância ativa de EAIE, todos os eventos adversos 
similares aos EAIE que ocorrerem pós-vacinação contra a Covid-19 devem ser considerados 
como ESAVI, devendo-se adotar o procedimento padrão para responder a esse tipo de 
evento, como descrito abaixo. Além disso, o módulo em separado sobre EAIE e a orientação 
detalhada da OMS para EAIE após a vacinação contra a Covid-19 (a ser elaborado) fornecem 
informações detalhadas sobre os EAIE, inclusive uma lista de possíveis EAIE, as definições 
dos casos, os protocolos de estudo, treinamentos necessários, ferramentas de coleta de 
dados (inclusive formulários de confirmação de EAIE), bem como sobre o processamento, 
a transmissão, a análise e a resposta.

Deve-se alocar fundos específicos para identificar, informar e responder aos ESAVI e EAIE 
durante a etapa de planejamento, antes de a vacinação contra a Covid-19 ser implementada. 
Isso é necessário, uma vez que é provável que haja muitas associações desconhecidas, visto 
que a Covid-19 é uma doença infecciosa nova, e muitas das suas manifestações ainda são 
desconhecidas, uma ampla população-alvo ficará exposta a uma das muitas vacinas novas 
sendo avaliadas, produzidas por diversos fabricantes, e diferentes estratégias de imunização 
provavelmente serão adotadas pelos diferentes países.
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Definições do padrão de segurança 
e implicações para a segurança das 
vacinas no contexto da Covid-19

2.1 Eventos supostamente atribuíveis à 
vacinação ou imunização

Os ESAVI são qualquer evento médico adverso ocorrido após uma imunização e que não 
tem, necessariamente, uma relação causal com a imunização. O evento adverso pode ser 
qualquer sinal desfavorável ou não intencional, resultado laboratorial anormal, sintoma ou 
doença.1 A mesma definição continuará a ser usada para identificar e informar todos os ESAVI 
pós-vacinação contra a Covid-19.

2.2 Definições de ESAVI com causa específica e 
implicações no contexto da Covid-19

Reação relacionada com o produto vacinal: ESAVI causado ou precipitado por uma vacina devido 
a uma ou mais das propriedades inerentes ao produto vacinal.

• a identificação de eventos adversos raros (que ocorrem em uma proporção que varia de 
0,01% a menos de 0,1% dos indivíduos imunizados) e os muito raros (que ocorrem em 
menos de 0,01% dos indivíduos) é insuficiente quando da concessão de autorização de uso 
de vacinas contra a Covid-19, e mais informações serão necessárias. Para isso, a vigilância 
de ESAVI terá que ser fortalecida.

Será um desafio distinguir entre os eventos relacionados com o produto vacinal e os 
coincidentes ou concomitantes, relacionados com efeitos adversos provocados em função 
do uso de uma determinada medicação.

Reação relacionada com defeito de qualidade da vacina: ESAVI causado ou precipitado por 
uma vacina em função de um ou mais defeitos de qualidade do produto vacinal, inclusive do 
dispositivo de administração fornecido pelo fabricante da vacina.2

1 Report of CIOMS/WHO Working Group on Vaccine Pharmacovigilance� Disponível em inglês em: https://cioms�ch/
working_groups/vaccine-pharmacovigilance/� Consultado em 16 de novembro de 2020�

2	 Neste	documento,	fabricante	também	significa	o	portador	da	autorização	de	colocação	no	mercado.
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• Possíveis defeitos de qualidade relacionados com as novas plataformas de vacinas contra 
a Covid-19 podem ser desconhecidos quando da emissão da autorização de introdução 
de uma dada vacina no mercado. Portanto, a vigilância da segurança da vacina precisa ser 
reforçada para que essas informações sejam compiladas.

• O rápido escalonamento da produção de vacinas também traz possíveis riscos adicionais, 
e será necessário identificar a exata substância presente no produto vacinal que está 
causando o evento adverso.

• Deve-se considerar também a probabilidade de um ESAVI ser causado por uma versão de 
vacina contra a Covid-19 que esteja fora do padrão ou que tenha sido falsificada.

Reação causada por erro relacionado com a imunização: São ESAVI causados pelo manuseio, 
a prescrição ou a administração inapropriada de vacinas, e, portanto, são preveníveis.

• A expectativa é que as vacinas contra a Covid-19 sejam administradas em larga escala em 
um curto período e com o mínimo de treinamento e preparação a campo, levando a um 
número maior de reações relacionadas com erro de imunização. Além disso, é possível 
que os trabalhadores que não estejam familiarizados com a imunização sejam chamados 
para desempenhar essa função. Diversas vacinas com diferentes especificações de 
armazenamento, administração, dose, etc., podem estar em uso simultaneamente em 
um país.

Reação de estresse relacionada à imunização: Um ESAVI decorrente da ansiedade causada 
pela vacinação.

• A expectativa é que um número maior de reações de estresse relacionadas com a ansiedade 
causada pela imunização ocorra em função de diversos fatores, inclusive por incluir grupos 
de mais idade, diferentes ambientes de vacinação, pelo fato das vacinas serem novas e em 
decorrência dos diferentes modos de administração.

Evento coincidente: ESAVI causado por algum fator que não seja o produto vacinal, erro de 
imunização ou ansiedade causada pela imunização.

• Dado o grande número de comorbidades, possíveis e reais, associadas a um grande número 
de possíveis vacinas, será difícil diferenciar os eventos verdadeiros, associados ao produto 
vacinal das vacinas contra a Covid-19, dos eventos coincidentes, derivados de reações ou 
interações medicamentosas.

• Desafios semelhantes envolverão indivíduos saudáveis sem comorbidades, especialmente 
em grupos que normalmente já apresentam uma frequência maior em função de fatores 
como idade, sexo, localização geográfica e origem étnica. Conhecer a incidência de eventos 
adversos pré-especificados (EAIE) esperada na população vai ajudar a prever e responder 
a tais eventos para identificar aqueles que são coincidentes e os que estão relacionados 
com o produto vacinal.
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2.3 ESAVI grave
Um ESAVI grave é um evento que leva à morte, à hospitalização ou ao prolongamento 
de uma hospitalização, deficiência ou incapacidade significativa ou persistente, anomalia 
congênita/malformação congênita, potencialmente mortal ou a um evento ou reação de 
importância médica.

• Os tipos e as características de ESAVI graves, especialmente de eventos adversos que podem 
ocorrer após a administração de vacina contra a Covid-19, são atualmente desconhecidos, 
constituindo eventos particularmente raros ou muito raros.

2.4 Conglomerado
Um conglomerado é quando dois ou mais ESAVI ocorrem durante um mesmo intervalo de 
tempo, lugar ou estão relacionados com uma mesma vacina. Dois ou mais casos de um mesmo 
evento ou de eventos similares em um mesmo agrupamento de ESAVI normalmente estão 
associados com um mesmo fabricante de vacinas, estabelecimento de saúde, lote de vacinas, 
ou frasco de vacina (quando são usadas apresentações de doses múltiplas).

• Quando vacinas são administradas em larga escala, é importante que os programas de 
imunização prevejam e se preparem para a possibilidade de haver conglomerados de ESAVI, 
visto que a probabilidade de haver erros de imunização e reações relacionadas com a 
ansiedade causada pela vacinação é muito maior do que a verificada durante imunizações de 
rotina. Eventos coincidentes também podem ter o aspecto de um agrupamento de eventos.

2.5 Sinal
Um sinal são informações que provém de uma ou mais fontes (inclusive de observações 
ou experimentos) e que sugerem uma nova associação possivelmente causal, ou um novo 
aspecto de uma associação conhecida, entre uma intervenção e um evento ou um conjunto 
de eventos relacionados, sejam esses adversos ou benéficos, considerados suficientemente 
possíveis para justificar a verificação.3

• A detecção, comprovação e resposta a um sinal é uma atividade fundamental que precisa 
ser abordada de maneira específica no contexto da Covid-19. A melhor forma de detectar 
sinais é por meio da reunião de dados de diversas fontes e da análise desses dados para 
verificar se indicam a ocorrência de um novo evento que por acaso possa estar relacionado 
com a vacina.

3 CIOMS� Practical aspects of signal detection in pharmacovigilance� Report of CIOMS Working Group VIII� 2010� Disponível 
em inglês em: https://cioms�ch/publications/product/practical-aspects-of-signal-detection-in-pharmacovigilance-
report-of-cioms-working-group-viii/� Consultado em 21 de novembro de 2020

Vigilância de ESAVI no contexto da 
introdução de vacina contra a Covid-19

Quando chegar o momento de introduzir a vacina, todos os países devem ter implantado, 
no mínimo, um sistema de vigilância de ESAVI, conforme descreve o Manual global de vigilância 
de ESAVI.4 O ciclo de vigilância de ESAVI (Figura 1) descreve os diferentes passos para a 
identificação (detecção), notificação, informação, investigação, análise de dados, avaliação 
da causalidade e feedback de todos os ESAVI, inclusive dos ocorridos pós-vacinação contra 
a Covid-19.

Figura 1: Ciclo de vigilância dos ESAVI
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3.1 Detecção, notificação e informação de 
ESAVI

Em muitos países, a detecção dos ESAVI ocorre principalmente por meio da vigilância passiva 
de rotina (notificação espontânea). Essa notificação envolve as pessoas vacinadas, os pais 
de lactentes e crianças imunizadas, trabalhadores da saúde e o pessoal da imunização ou 
dos postos de saúde que estejam fazendo a detecção de ESAVI e informando sobre esses 
a qualquer trabalhador de saúde dentro do sistema de atenção à saúde. Os ESAVI também 

4	 Organização	Mundial	da	Saúde.	Global	manual	on	surveillance	of	adverse	events	 following	 immunization.	2014.	
Disponível em inglês em: https://www.who.int/vaccine_safety/publications/aefi_surveillance/en/� Consultado em 21 
de novembro de 2020�
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podem ser detectados por meio da vigilância ativa, das áreas sentinelas ou pelo monitoramento 
de evento em coorte. Além disso, os ESAVI podem ser detectados nos estudos clínicos de 
fase IV das vacinas contra a Covid-19 onde a informação, a análise e o processamento devem 
ser informados de maneira independente, em conformidade com o protocolo do estudo. 
Conforme descrito neste módulo, a vigilância passiva não se aplica a esses casos.

3.1.1 Função de sistema passivo de notificação de rotina na 
detecção e notificação de ESAVI

Todos os ESAVI devem ser informados o mais rapidamente possível usando o formulário 
padrão de notificação de ESAVI relacionado com a Covid-19 (Apêndice 5.1). Quando o 
ESAVI é considerado grave, a notificação deve incluir também uma chamada telefônica, 
uma conversa direta ou por um meio específico, dependendo do que estiver disponível 
no país. Os formulários de notificação de ESAVI contêm um conjunto mínimo de variáveis 
essenciais para possibilitar a avaliação de sinais no nível mundial e, assim, ajudar os países 
a avaliar o ESAVI notificado.

Para ESAVI relacionados com a imunização contra a Covid-19, além das informações regulares, 
é importante registrar o nome comercial, o fabricante, e o número do lote, pois é provável 
que as vacinas em uso nos países provenham de diferentes plataformas, com diferentes 
autoantígenos, coadjuvantes e dosagens. Um relatório abrangente e completo de ESAVI é 
a principal fonte de informações para preencher uma lista online de ESAVI (Apêndice 5.2) 
que, quando processada, fornece importantes dados epidemiológicos descritivos (quando, 
onde e quem) essenciais para identificar conglomerados e para a detecção de sinais. 
O formulário de notificação de ESAVI também fornece informações sobre a qualidade do 
sistema de vigilância passiva em termos da completude das informações, e se essas foram 
relatadas oportunamente. Isso é importante para monitorar o desempenho dos sistemas de 
farmacovigilância. O informante primário, ou seja, o imunizador ou profissional da saúde, 
são normalmente responsáveis por fornecer a maioria das informações necessárias no 
formulário de notificação de ESAVI relacionado com a Covid-19. Em alguns países, os próprios 
vacinados (ou os pais deles) podem preencher o formulário. Os EAIE podem ser notificados 
espontaneamente pós-vacinação contra a Covid-19. Esses serão considerados ESAVI e serão 
processados por meio do sistema de vigilância padrão de ESAVI segundo descrito neste 
módulo (Figura 2).
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Figura 2: Relatório e processamento de ESAVI no país
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3.1.2 Notificação de ESAVI

Conforme descrito anteriormente, quando um formulário padrão de notificação de ESAVI de 
Covid-19 é recebido no distrito, ele deve ser examinado para identificar a gravidade, decidir 
sobre a necessidade de investigação e ser transmitido para os níveis estadual e nacional 
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conforme descrito no Manual Global sobre Vigilância de ESAVI.5 Se o ESAVI for considerado 
de menor relevância ou NÃO grave, não será necessário conduzir uma investigação detalhada 
nem efetuar a determinação da causa. Essa observação deve ficar registrada no formulário. 
Será necessário conduzir uma investigação detalhada e efetuar a avaliação de causalidade 
se o ESAVI for considerado:

• grave, ou seja, levar a óbito, hospitalização, incapacidade significativa, ocasionar risco 
de morte, causar anomalia congênita ou caso seja um evento ou reação clinicamente 
importante, ou parte de um conglomerado; ou

• parte de um grupo de eventos com uma taxa inesperada de gravidade ou um sinal suspeito.

3.2 Investigação de ESAVI possivelmente 
relacionado com vacina contra a Covid-19

O Capítulo 6 do Manual Global de Vigilância de ESAVI47 descreve:

• o porquê da necessidade de investigar os ESAVI;

• quais ESAVI devem ser investigados;

• quem deve investigar os ESAVI;

• quando os ESAVI devem ser investigados;

• como investigar ESAVI;

• o teste laboratorial de amostras; e

• a investigação de conglomerados de ESAVI e de mortes ocorridas após a imunização.

Para os ESAVI ocorridos após a vacinação, deve-se adotar os mesmos processos e metodologias 
após o treinamento dos funcionários relevantes. Durante a investigação, é importante lembrar 
que, assim como no caso de todas as outras vacinas, deve-se atentar e verificar se o ESAVI é 
consequência de erro de imunização (ou erros programáticos), de estresse relacionado com a 
vacinação e de eventos coincidentes que podem parecer ESAVI e que estejam relacionados com 
a vacinação contra a Covid-19. Portanto, durante as investigações dos ESAVI, será necessário 
obter informações sobre:

• medicação concomitante, com as datas de indicação e administração;

• técnicas de administração de vacina;

• transporte, armazenamento e manuseio da vacina; e

• ambiente e organização da sessão de vacinação.

Caso as autoridades e os especialistas distritais acreditem que a investigação de ESAVI pode ser 
feita localmente, eles podem visitar o paciente e iniciar a investigação detalhada juntamente 
com membros adequados da equipe de saúde local. Do contrário, deve-se solicitar assistência 
dos níveis mais altos da hierarquia. No caso de mortes, as investigações nacionais devem 
ser conduzidas por uma equipe do Comitê Nacional de ESAVI, com o apoio investigativo 

5	 OMS.	Global	manual	on	surveillance	of	adverse	events	following	immunization.	Disponível	em:	https://www�who�int/
vaccine_safety/publications/Global_Manual_on_Surveillance_of_AEFI�pdf� Consultado em 28 de outubro de 2020�
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do Programa Ampliado de Imunização (PAI) ou do Programa de Nacional Imunização (PNI), 
da Autoridade Reguladora Nacional e de outros especialistas, conforme o necessário. Durante 
as investigações de campo, o formulário de investigação específico para os ESAVI relacionados 
com a Covid-19 (Apêndice 5.3), o software6 para investigações de ESAVI e a ficha resumo7 da 
OMS devem ser usados para orientar o processo.

3.2.1 Avaliação de causalidade de ESAVI possivelmente 
relacionado com vacina contra a Covid-19

A avaliação de causalidade nada mais é que uma revisão sistemática e avaliação dos dados 
disponíveis sobre um ESAVI para determinar a probabilidade de haver uma associação causal 
entre o evento(s) e a vacina recebida. Todos os países devem estabelecer um processo para a 
determinação da causalidade antes da introdução das vacinas contra a Covid-19. Além de ter 
uma farmacovigilância funcionanteapós a introdução no mercado ou um sistema de vigilância 
de ESAVI, é preciso que haja acesso a um grupo funcional de especialistas para que seja 
efetuada a avaliação de causalidade, seja no nível nacional, estadual ou regional. Este passo 
é crítico para que todos os países assegurem a realização de avaliação científica de ESAVI 
possivelmente relacionado com uma vacina contra a Covid-19. Países menores desprovidos 
de um número suficiente de especialistas podem solicitar colaboração de países vizinhos (ou 
usar os recursos da Região), e países maiores podem ter comitês no nível estadual.

A Avaliação de causalidade de eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização 
(ESAVI), que é o manual dos usuários da versão revisada da Classificação da avaliação de 
causalidade de ESAVI, da OMS,8 descreve a base científica para a avaliação da causalidade e a 
realização da avaliação em um processo de quatro passos. Os mesmos princípios e processos 
de avaliação da causalidade devem ser aplicados para a avaliação de ESAVI relacionado com 
a vacinação contra a Covid-19.

Porém, dado que as vacinas contra a Covid-19 são novas e utilizam diferentes plataformas, 
os antígenos alvo e os coadjuvantes são produzidos por diferentes fabricantes e os países 
provavelmente irão adotar diferentes estratégias de implementação para amplas populações-
alvo, as informações sobre o risco de reações raras e graves relacionadas com vacinas ficarão 
limitadas ao que se conhecia quando da avaliação para autorização das vacinas contra a 
Covid-19. Adaptações feitas na avaliação de causalidade devem ser consideradas para permitir 
a eficiente identificação, monitoramento e avaliação de sinais suspeitos para assegurar que as 
decisões regulamentares e programáticas necessárias sejam tomadas em tempo oportuno.

Caso ensaios clínicos da fase III estejam em curso ao mesmo tempo em que vacinas contra 
a Covid-19 são amplamente administradas devido à autorização para uso emergencial, 
os comitês de ESAVI devem ter acesso a relatórios de segurança periódicos e atualizados 

6	 Organização	Mundial	da	Saúde.	AEFI	investigation	software.	Disponível	em	inglês	em:	https://www�who�int/vaccine_
safety/software-assistance-guiding-hq-AEFI-investigations/en/� Consultado em 28 de outubro de 2020�

7	 Organização	Mundial	da	Saúde.	AEFI	 investigation	aide	mémoire.	Disponível	em	 inglês	em:	https://www�who�int/
vaccine_safety/initiative/investigation/New_aide-memoire_AEFI�pdf?ua=1� Consultado em 28 de outubro de 2020�

8	 Organização	Mundial	da	Saúde.	Causality	assessment	of	an	adverse	event	following	immunization	(AEFI).	Updated	
user	manual	 for	 the	 revised	WHO	classification	 (Second	edition).	Disponível	em	 inglês	em:	https://www�who�int/
vaccine_safety/publications/gvs_aefi/en/� Consultado em 28 de outubro de 2020�
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(RPAS). Além disso, o fabricante da vacina poderia disponibilizar ao comitê as taxas de eventos 
adversos graves da vacina contra Covid-19. Informações de origem global e regional sobre 
avaliação de causalidade devem ser disponibilizadas para ajudar a identificar sinais e situações 
que possam requerer a coleta de informações mais detalhadas.

3.2.2 Preparação e capacidade necessária em nível nacional 
para avaliação de causalidade de ESAVI relacionados com 
vacinas contra a Covid-19

O comitê de avaliação de causalidade de ESAVI deve incluir especialistas em pediatria, 
neurologia, medicina geral, medicina legal, patologia, microbiologia, imunologia e epidemiologia. 
Além disso, outros especialistas médicos externos específicos, como geriatras, pneumologistas, 
cardiologistas, nefrologistas devem ser convidados após a introdução das vacinas contra 
a Covid-19, visto que essas serão administradas a pessoas de todas as idades. Caso os 
países decidam usar os comitês de ESAVI para examinar os casos de ESAVI para identificar 
sinais, os comitês terão que se ser fortalecidos por meio da inclusão de estatísticos e 
epidemiologistas treinados em metodologia de pesquisa. O porta-voz de comunicação do 
comitê será responsável por comunicar especialmente à mídia e a outras partes interessadas 
a respeito do ESAVI.

O comitê deve ser independente e ter apoio secretarial tanto dos programas de imunização 
(PAI ou PNI) como da ARN. Outra opção seria que os comitês de segurança de medicamentos 
que avaliam as reações medicamentosas adversas poderiam realizar a avaliação de causalidade 
caso seja fornecido treinamento em avaliações de causalidade de ESAVI. Os centros nacionais 
de farmacovigilância desempenham uma função importante na segurança da vacina, e suas 
funções e responsabilidades na avaliação da causalidade devem ser definidas levando em 
consideração o contexto do país.

Os países que já contam com comitês de avaliação de causalidade de ESAVI não precisam 
estabelecer outro comitê para as vacinas contra a Covid-19. Porém, é justificável que se realize 
um novo treinamento dedicado a ESAVI relacionados com a vacinação contra a Covid-19 em 
vista dos desafios muito específicos descritos anteriormente. Os países que não contam com 
comitês de avaliação de causalidade de ESAVI devem procurar estabelecer tal comitê antes da 
introdução de vacina contra a Covid-19 para permitir tempo adequado para o treinamento 
e a preparação.

Deve-se considerar a descentralização nos países com grandes populações e territórios 
nacionais. Poderiam ser estabelecidos comitês estaduais de avaliação de causalidade de 
ESAVI, contanto que estejam disponíveis os especialistas necessários e outros recursos. 
Isto irá permitir que a avaliação de causalidade de ESAVI seja conduzida de maneira oportuna 
e reduzir o volume de trabalho do comitê nacional de avaliação de causalidade de ESAVI. 
Porém, os comitês estaduais devem dividir todos os resultados com o comitê nacional. O nível 
estadual da avaliação de causalidade de ESAVI também poderia ser considerado uma etapa 
provisória da avaliação de causalidade nos casos complexos de interesse nacional, para o 
qual a avaliação final deve ser feita pelo comitê nacional.
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Os comitês de avaliação de causalidade de ESAVI devem prever um aumento no número de 
notificações graves após a introdução das vacinas contra a Covid-19, devido ao fato de essas 
vacinas serem uma novidade, de haver uma alta vigilância para ESAVI e da ampla gama de 
populações-alvo. Embora isso aumente o volume de trabalho, a avaliação de causalidade deve 
ser realizada no momento adequado para permitir a tomada de decisões apropriadas e a 
adoção de respostas rápidas. Isto será imprescindível para manter a confiança da comunidade 
nas vacinas contra Covid-19. A frequência de reuniões do comitê de avaliação de causalidade 
de ESAVI deve ser ajustada para satisfazer essa demanda.

Os países que para efetuar a avaliação de causalidade necessitem de técnicos especializados 
para treinamento específico em avaliação de causalidade de ESAVI relacionado com a Covid-19 
ou assessoramento em relação a exames laboratoriais, devem contatar o Escritório Nacional 
ou Regional da OMS. Também é possível obter assistência junto à OMS no nível global pelo 
e-mail: gvsi@who.int.

Estabelecer um comitê técnico regional para a avaliação de causalidade usando mecanismos 
de colaboração para aumentar a diversidade de especialistas e a experiência na avaliação de 
causalidade virá ajudar os países com limitações em termos de especialistas e de recursos 
internos. O sucesso dessa estratégia irá depender da disposição do país em compartilhar 
informações, quando necessário, ao mesmo tempo em que resguarda a privacidade dessas. 
Além disso, esse comitê regional poderia assessorar os Estados Membros sobre as tendências e 
os padrões dos sinais de segurança em relação ao uso das vacinas contra a Covid-19 na região.

3.2.3 Seleção de casos e pré-requisitos para a avaliação 
individual de causalidade

A seleção de casos de ESAVI informados pelos sistemas de vigilância passiva para a avaliação 
de causalidade deve se centrar nas seguintes situações:

• ESAVI graves são os que levam pacientes vacinados a óbito, ocasionam risco de morte, 
que exigem a hospitalização do paciente ou o prolongamento da hospitalização em 
andamento, resultam em deficiência/incapacidade permanente ou significativa ou 
em uma anomalia ou malformação congênita ou constitui um evento ou uma reação 
clinicamente importante;

• Eventos que ocorram a uma taxa estranhamente alta ou com gravidade incomum;

• Sinais gerados em decorrência de casos individuais ou de conglomerados;

• Eventos significativos de causa não explicada, que ocorram até um ano após a vacinação 
contra a Covid-19 (e que não estejam listados nas informações do produto); ou

• Eventos que causem preocupações significativas por parte dos pais, da família ou 
da comunidade.
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3.2.4 Considerações principais durante avaliações de 
causalidade para ESAVI relacionados com vacina contra a 
Covid-19

Realizar avaliações científicas de causalidade exige a elaboração de um relatório integral de 
investigação de ESAVI, contendo todas as informações necessárias, inclusive um diagnóstico 
válido, detalhes da vacina administrada, das medicações usadas na época da vacinação ou 
antes da ocorrência do ESAVI e um comitê independente de avaliação de causalidade. Na época 
da avaliação, a investigação de caso de ESAVI deve ter sido concluída, e devem estar disponíveis 
todos os detalhes do caso, tais como o formulário de notificação de ESAVI relacionado com a 
Covid-19, o formulário de investigação de caso, o registro completo do caso clínico, o relatório 
laboratorial, o relatório da autópsia e os detalhes das investigações de campo.

Devido às dificuldades inerentes associadas às vacinas contra a Covid-19, o comitê de avaliação 
de causalidade de ESAVI deve considerar cada um dos seguintes fatores:

• Evidências para causas alheias às vacinas contra a Covid-19: É essencial conhecer previamente 
as taxas basais dos eventos na população para determinar se o evento está associado ou 
não com a vacina. Isso é importante para apoiar a classificação de eventos coincidentes 
na população adulta, em particular em pessoas com comorbidades.

• Associações causais conhecidas entre a vacina contra a Covid-19 e a vacinação: As informações 
disponíveis dos ensaios clínicos, as informações publicadas sobre as plataformas de vacinas 
e as taxas de ESAVI específicas para cada marca serão úteis para a avaliação. Além disso, 
os planos de gestão de risco e de RPAS fornecidos pelos fabricantes de vacinas serão úteis.

• Novas tecnologias de administração e requisitos de manejo: A administração de algumas 
vacinas contra a Covid-19 irá requerer habilidades específicas para as condições de 
armazenamento e para lidar com a nova tecnologia. Isso pode aumentar o risco de erros 
relacionados com a imunização.

• Diversas faixas etárias: O uso das vacinas contra a Covid-19 para imunizar adultos e 
adolescentes nas campanhas de vacinação em massa poderia aumentar o risco de 
notificações em resposta ao estresse causado pela ansiedade relacionada com a vacinação.

• Outros fatores de qualificação para a classificação: Esses poderiam incluir antecedentes 
relacionados com um histórico de evento similar, taxas basais de problemas de saúde 
pré-existentes, presentes e passadas, medicamentos

• Doença exacerbada associada à vacina contra a Covid-19: A doença exacerbada associada à 
vacina é um ESAVI associado com algumas vacinas de vírus vivos atenuados. A vacinação 
contra Covid-19 pode ser associada a um aumento no risco de contração de doença similar 
à Covid-19 ou às complicações dessa. Há também um possível risco de que indivíduos 
imunizados com uma vacina contra Covid-19 possam desenvolver formas graves da doença 
quando expostos ao vírus silvestre de Covid-19. Atualmente, não há evidências de que 
esses riscos existam para as vacinas contra a Covid-19, mas eles não podem ser excluídos. 
Durante a avaliação de causalidade, é importante ter em mente a síndrome inflamatória 
multissistêmica pediátrica e adulta, visto que atualmente a relação não está clara.

Ferramentas para ESAVI

É recomendado usar as ferramentas atuais de coleta, organização e processamento de 
dados de ESAVI, conforme descreve o Manual global de vigilância de ESAVI.47 Algumas das 
ferramentas precisam ser alteradas e adaptadas ao contexto da segurança da vacina contra 
a Covid-19. Os detalhes de algumas das ferramentas disponíveis e sobre como acessá-las 
constam da Tabela 1.

Tabela 1: Ferramentas recomendadas para a notificação, investigação, manejo e avaliação 
de causalidade de ESAVI relacionados com a Covid-19 

Descrição Propósito Situação da Covid-19 Ferramenta 
eletrônica

Formulário de 
notificação de 
ESAVI

Para coletar relatórios 
básicos de todos os 
ESAVI notificados

Formulário padrão de 
notificação de ESAVI 
relacionado com a 
Covid-19 que inclui o 
nome do fabricante e a 
marca

Se disponível, use as 
ferramentas do país; 
do contrário, a OMS 
recomenda o uso da 
Vigiflow

Lista de casos de 
ESAVI

Para organizar os 
detalhes no formulário 
de informação

A lista de casos padrão da 
Covid-19 inclui o nome do 
fabricante e a marca

A OMS recomenda a 
Vigiflow

Formulário de 
investigação de 
ESAVI

Para coletar 
informações 
detalhadas quando da 
investigação de casos 
graves de ESAVI

Adaptado para incluir 
questões específicas da 
Covid-19

Software da OMS 
para assessorar na 
investigação de ESAVI

Avaliação da 
causalidade 
de ESAVI 
(disponível aqui)

Para determinar a 
classificação de ESAVI 
graves

Permanece inalterado Ferramenta on-line 
de avaliação da 
Segurança de Vacina 
no Nível Mundial
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Apêndices

Apêndice 5.1: Formulário padrão de notificação 
de ESAVI relacionado com a Covid-19

No de identificação da notificação de ESAVI
FORMULÁRIO PADRÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA EVENTOS SUPOSTAMENTE ATRIBUÍVEIS À VACINAÇÃO OU 
IMUNIZAÇÃO (ESAVI)
* Nome ou iniciais do paciente
* Nome completo do paciente

Telefone:
Sexo: □ M □ F (gestante □ /lactante □ )

* Data do nascimento (DD/MM/AAAA) _ _/_ _/_ _ _ _
OU idade quando do início do evento: □□anos □□meses 
□□□dias
Ou Faixa ETÁRIA:
□ 0 < 1 ano  □ 1-5 anos  □ > 5 anos - 18 anos  
□ > 18 anos - 60 anos  □ 60 anos ou mais

* Nome do informante:
Instituição:
Designação e Departamento:
Endereço:

Telefone e e-mail:

Data em que o paciente notificou o evento ao sistema de saúde 
(DD/MM/AAAA) _ _/_ _/_ _ _ _
Data de hoje (DD/MM/AAAA) _ _/_ _/_ _ _ _

Nome do estabelecimento de saúde (ou da unidade de vacinação):
Vacina Diluente

Nome 
genérico da 

vacina

*Nome 
da marca, 

inclusive do 
fabricante

*Data da 
vacinação

*Hora da 
vacinação

Dose (1a, 2a, 
etc.)

*No do 
lote: 

Validade *No do 
lote:

Data de 
vencimento

Tipo de 
reconstituição

Reação local grave
Convulsões
Abcesso
Sepse
Encefalopatia
Síndrome de choque tóxico
Trombocitopenia
Anafilaxia
Febre ≥ 38°C
Outro (especifique)____________

□ Acima de 3 dias
□ □ Além da articulação mais 
próxima
□ Febril  □ Afebril

Descreva os sinais e sintomas do ESAVI:

Data e hora do início do ESAVI 
(DD/MM/AAAA):_ _/_ _/_ _ _ _□□ Hora  □□ Minuto
* Grave: Sim/Não; Caso tenha respondido sim  □ Morte  □ Risco de morte  □ Incapacidade
□ Hospitalização □ Anomalia congênita
□ Outro evento médico importante (especifique___________________________________________________________________)
□ Caso tenha falecido, data da morte (DD/MM/AAAA): _ _/_ _/_ _ _ _
Foi feita autópsia? □ Sim  □ Não □ Informação indisponível
Histórico médico (inclusive histórico de reação similar ou de outras alergias), medicação concomitante e datas de administração 
(excluir as usadas para tratar reações) outras informações relevantes (p. ex., outros casos). Use uma folha adicional se necessário:

Primeiro nível de tomada de decisão a ser completado
Investigação necessária: □ Sim □ Não Caso tenha respondido “sim”, data planejada para a 

investigação (DD/MM/AAAA): _ _/_ _/_ _ _ _
A ser preenchido pelo nível nacional:
Data em que o relatório foi recebido pelo nível nacional  
(DD/MM/AAAA): _ _/_ _/_ _ _ _

Identificador do ESAVI no nível mundial:

Comentários:

* Campo obrigatório
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Apêndice 5.2: Lista de casos de ESAVI
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Apêndice 5.3: Formulário de investigação de 
ESAVI adaptado para imunização contra a 
Covid-19

 

Outubro de 2020 
 ESAVI APÓS A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 - FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO  

(Apenas para eventos adversos graves pós-vacinação - Morte/Incapacidade/Hospitalização/Conglomerado) 

Detalhes básicos da Seção A 
Estado Distrito IDENTIFICADOR do caso 

Local da vacinação ():  Estabelecimento público de saúde   Estabelecimento particular de saúde   
 Outro (especificar)   
Vacinação em ():  Campanha  Rotina  Outro (especificar)   
Endereço do local de vacinação: 

Autoridade notificadora: Data da investigação:  / /  
Data de preenchimento deste formulário:  / /  

Função/Cargo Este relatório é:  Primeiro  Interino  Final 
Telefone fixo (com DDD): Celular: e-mail: 

Nome do paciente Sexo:  M  F 
(use um formulário separado para cada caso de agrupamento) 

Data de nascimento (DD/MM/AAAA):  / /  
OU Idade quando do início:  anos  meses  dias 
OU Faixa etária:  < 1 ano  1-5 anos  > 5 anos- 18 anos  > 18 anos– 60 anos  > 60 anos 
Endereço completo do paciente, inclusive com pontos de referência (Nome da rua, número da residência, local, telefone, etc.): 

Marca das vacinas 
(inclusive o 

fabricante)/diluente 
recebido pelo 

paciente 

 
 

Data da vacinação 

 
Hora da 

vacinação 

 
Dose 

(p. ex. 1o, 2o, etc.) 

 
 

Lote/Número do lote 

 
Data de vencimento 

    Vacina Vacina 
Diluente Diluente 

    Vacina Vacina 
Diluente Diluente 

    Vacina Vacina 
Diluente Diluente 

    Vacina Vacina 
Diluente Diluente 

    Vacina Vacina 
Diluente Diluente 

 
Tipo de local ()  Celular Fixo   Extensão  Outro   

 
Data do primeiro/principal sintoma (DD/MM/AAAA):  / / Hora do primeiro sintoma (hh/mm):  /  
Data da hospitalização (DD/MM/AAAA):   / /  
Data quando a autoridade de saúde foi informada (DD/MM/AAAA):  / /  
Situação no dia da investigação ( ):  Morte      Incapacidade      
 Recuperação      Completamente Recuperado      Desconhecido  
Caso tenha falecido, data e hora da morte (DD/MM/AAAA):  / /  (hh/mm):  /  
Foi feita autópsia? ( )  Sim (data)     Não  Planejado em (data)  Hora  
Anexar relatório (caso disponível) 

 

Seção B Informação relevante sobre o paciente antes da imunização 
Critérios Achados Observações (caso afirmativo, dê detalhes) 

Histórico de eventos similares? Sim/Não/Desconhecido  

Evento adverso após vacinaç(ão)ões anterior(es)? Sim/Não/Desconhecido  

Histórico de alergia a vacinas, alimentos ou medicamentos? Sim/Não/Desconhecido  

Comorbidades/distúrbio congênito pré-existente? Sim/Não/Desconhecido  

Doença aguda pré-existente (30 dias) antes da vacinação? Sim/Não/Desconhecido  

O paciente tinha algum resultado laboratorial confirmando Covid-19 
antes da vacinação? 

Sim/Não/Desconhecido  

Histórico de hospitalização nos últimos 30 dias e sua causa Sim/Não/Desconhecido  

O paciente estava recebendo algum medicamento 
concomitantemente? 
(Caso positivo, cite o nome do medicamento, a indicação, doses e 
datas dos tratamentos) 

Sim/Não/Desconhecido  

Histórico familiar de qualquer doença (relevante para o ESAVI) ou 
alergia? 

Sim/Não/Desconhecido  

No caso de mulheres adultas 
•  Gestante? Sim (No de semanas)  /Não/Desconhecido 
•  Amamentando atualmente? Sim/Não 
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No. de identificação do caso. Investigação de ESAVI Página 2/5 
Para lactentes 

O parto foi gestação  a termo,  pré-termo ou  pós-termo Peso ao nascer: 
 

O tipode parto foi  Cesariana  Normal  Assistida (fórceps, vácuo, etc.)  com complicação (especifique) 

Seção C Detalhes do primeiro exame** do caso de ESAVI grave 
Fonte da informação ( selecione todas as opções que se aplicam):  Exame pelo investigador  
 Documentos     autópsia Verbal     Outro   
Caso a autópsia tenha sido verbal, favor mencionar a fonte   

Nome da primeira pessoa a examinar/tratar o paciente:   
Nome de outras pessoas envolvidas no tratamento do paciente:   
Outras fontes que contribuíram com informações (especifique):    

Sinais e sintomas em ordem cronológica desde o momento da vacinação: 

Nome e contato da pessoa que está preenchendo estes 
detalhes clínicos: 

Cargo: Data/hora: 

**Instruções: Anexe cópias de TODOS os documentos disponíveis (inclusive do prontuário, resumo da alta, anotações do caso, relatórios 
laboratoriais e relatório de autópsia, prescrições médicas dos medicamentos concomitantes) e complemente com todas as informações 
adicionais INDISPONÍVEIS nos documentos existentes, p. ex., 
•  Caso o paciente tenha recebido atenção médica  anexe cópias de todos os documentos disponíveis (inclusive o prontuário, o relatório de 

alta, resultados laboratoriais e de autópsia) e escreva apenas as informações que não constarem nos documentos anexos abaixo 
•  Caso o paciente não tenha recebido atenção médica – obtenha o histórico médico, examine o paciente e anote seus achados abaixo 

(adicione folhas se necessário) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagnóstico provisório/final: 

Seção D Detalhes das vacinas fornecidas no local de vacinação ligado ao ESAVI 
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Nome No de identificação do caso. Investigação de ESAVI Página 3/5 

Número de 
vacinados para cada 
antígeno no local da 
sessão. Anexe o 
registro, se 
disponível. 

Nome da 
vacina 

         

Número 
de doses 

         

a) Quando o paciente foi vacinado? (Selecione as opções abaixo e responda TODAS as questões) 

 Dentre as primeiras vacinações da sessão      Dentro das últimas vacinações da sessão.    Desconhecido 

No caso de frascos multidoses, a vacina foi administrada>  dentre as primeiras doses do frasco usado?  
 Dentre as últimas doses do frasco usado?     Desconhecido? 

b) Houve erro na prescrição ou não adesão às recomendações para uso dessa vacina? 
 

Sim*/Não 

c) Com base em sua investigação, você tem a impressão de que a vacina (os ingredientes) administrados 
poderia estar contaminada? 

Sim*/Não/Impossível 
determinar 

D) Com base na sua investigação, você tem a impressão de que a condição física da vacina (p. ex., cor, turbidez, 
contaminantes, etc.) estava anormal no momento da administração? 

 

Sim*/Não/Impossível 
determinar 

E) Com base em sua investigação, você tem a impressão de que houve um erro na reconstituição/preparação da 
vacina pelo vacinador (p. ex., produto errado, diluente errado, diluição inadequada, aspiração da vacina 
inadequada, etc.)? 

 

Sim*/Não/Impossível 
determinar 

f) Com base em sua investigação, você tem a impressão de que houve erro no manuseio da vacina (p. ex., 
interrupção da cadeia de frio durante o transporte, armazenamento e/ou sessão de imunização, etc.)? 

Sim*/Não/Impossível 
determinar 

G) Com base em sua investigação, você tem a impressão de que a vacina foi inadequadamente aplicada (p. ex., 
dose errada, local ou via de administração errado, tamanho da agulha errado, descumprimento das boas 
práticas de vacinação, etc.)? 

 

Sim*/Não/Impossível 
determinar 

h) Número de pessoas vacinadas com a vacina contida no frasco/ampola envolvido?  

i) Número de pessoas vacinadas com a vacina envolvida na mesma sessão?  

j) Número de pessoas vacinadas com vacina com o mesmo número de lote em outros locais de vacinação? 
Especifique as localidades: 

 

k) É possível que a vacina administrada nesse paciente tenha defeito de qualidade ou esteja abaixo do padrão 
de qualidade ou seja falsificada?  

Sim*/Não/Impossível 
determinar 

l) É possível que esse evento seja uma resposta ao estresse causado pela imunização (p. ex., resposta aguda ao 
estresse, síndrome vasovagal, hiperventilação, reação neurológica na forma de transtorno dissociativo)? 

 

Sim*/Não/Impossível 
determinar 

m) Esse caso faz parte de um conglomerado? Sim*/Não/Desconhecido 

i. Caso positivo, quantos casos mais foram detectados no conglomerado?  

a. Todos os casos do conglomerado receberam vacina aspirada do mesmo frasco? Sim*/Não/Desconhecido 

b. Caso negativo, informe o número de frascos usados no conglomerado (escreva os 
detalhes separadamente) 

 

* Essa explicação em separado para essas respostas é obrigatória 

 
Seção E Práticas de imunização nos locais onde a vacina em questão foi usada 

(Complete esta seção fazendo perguntas e/ou observando a prática) 
Seringas e agulhas usadas: 
•  A vacinação é feita usando seringas autodestrutíveis? Sim/Não/Desconhecido 

Caso negativo, especifique o tipo de seringa 
usada: 

 Vidro  Descartável   Reciclada descartável  Outro    

Principais constatações específicas/observações adicionais e comentários:  

Reconstituição: (Preencha apenas se for o caso ou selecione NA se não for o caso) 
•  Procedimento de reconstituição () 

A mesma seringa de reconstituição foi usada em diversos frascos da mesma 
vacina? A mesma seringa de reconstituição foi usada para reconstituir diferentes 
vacinas? Uma seringa de reconstituição diferente foi usada em cada frasco de 
vacina? 
Uma seringa de reconstituição diferente foi usada para cada vacinação? 

Situação 
Sim Nã

o 
NA 

Sim Nã
o 

NA 

Sim Nã
o 

NA 

Sim Nã
o 

NA 

•  As vacinas e diluentes usados são os mesmos recomendados pelo fabricante? Sim Nã
o 

NA 

Principais constatações específicas/observações adicionais e comentários: 
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Nome No. de iden cação do caso.

 Inves gação de ESAVI Página 4/5 
 

Técnica de administração do(s)(s) vacinador(es): (Observe outra sessão da mesma localidade - mesmo local ou local diferente) 
 Dose e via corretas? Sim/Não 

 O tempo de recons tuição é indicado no frasco? (No caso de vacinas lio lizadas)  Sim/Não 

 A técnica sem toque é aplicada? Sim/Não 

A triagem de contraindicações é feita antes da aplicação da vacina? Sim/Não 

 Quantos ESAVI foram no cados pelo centro que distribuiu a vacina nos úl mos 30 dias?   

 O vacinador recebeu treinamento? (Caso a resposta seja “sim”, especi que a data do úl mo treinamento   ) Sim/Não 

Constatações especí cas importantes/observações adicionais e comentários: 

 

Seção F Cadeia de frio e transporte 
(Complete esta seção fazendo perguntas e/ou observando a prá ca) 

Úl mo ponto de armazenamento da vacina  

 A temperatura do refrigerador onde as vacinas cam armazenadas é monitorada? Sim/Não 

- Caso tenha respondido “sim”, houve algum desvio fora da faixa de 2-8° C após a vacina ter sido 
colocada nesse refrigerador? 

Sim/Não 

- Caso tenha respondido “sim”, forneça detalhes sobre o monitoramento em separado. 

 Foi seguido o procedimento correto de armazenagem das vacinas, dos diluentes e das seringas?  Sim/Não/Desconhecido 

 Havia algum outro item (além das vacinas do PAI e diluentes) no refrigerador ou freezer? Sim/Não/Desconhecido 

 Havia no refrigerador alguma vacina parcialmente recons tuída? Sim/Não/Desconhecido 

 Havia no refrigerador alguma vacina sem condição de uso (vencida, sem rótulo, monitor de frasco de vacina (MFV 
no estágio 3 ou 4, congelada)? 

Sim/Não/Desconhecido 

 Havia algum diluente inu lizável (vencido, cujo fabricante não foi iden cado, trincada, ampola suja) 
sendo armazenado? 

Sim/Não/Desconhecido 

Principais achados/observações especí cas adicionais e comentários:  

Transporte de vacinas:  

 Tipo de recipiente usado para transporte de vacinas  

 O recipiente de transporte das vacinas foi enviado para o local da vacinação no mesmo dia da vacinação? Sim/Não/Desconhecido 

 O recipiente de transporte das vacinas retornou do local da vacinação no mesmo dia da vacinação? Sim/Não/Desconhecido 

 Foi feito o condicionamento do gelo ar cial antes do uso? Sim/Não/Desconhecido 

Principais achados/observações adicionais especí cas e comentários:  

Seção G Inves gação na comunidade (Favor visitar o local e entrevistar os pais/outros) 
 

Foram no cados outros eventos similares aproximadamente na mesma época da ocorrência do evento adverso e na mesma localidade? 
Sim/Não/Desconhecido Caso tenha respondido “sim”, favor descrever: 

Caso tenha respondido “sim”, quantos eventos/episódios? 

 
Dentre os afetados, quantos 
 Foram vacinados?   
 Não foram vacinados?   
 Desconhecido:   

Outros comentários: 

Seção H Outras constatações/observações/comentários 

 

•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
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Considerações principais

• Os sistemas convencionais de vigilância sanitária e de farmacovigilância da 
segurança de vacinas terão que ser rapidamente adaptados no contexto da 
introdução de vacinas contra a Covid-19 para assegurar que a segurança do público 
não seja colocada em risco.

• É necessário elaborar de antemão uma lista dos mais prováveis eventos adversos 
de interesse especial (EAIE) antes da introdução das vacinas contra a Covid-19. 
Isso permitirá que os países e regiões definam os eventos, garantam a disponibilidade 
das ferramentas adequadas, treinem o pessoal relevante, identifiquem os códigos 
das doenças e estimem as taxas basais dessas. 

• Antes de implementar sistemas de vigilância ativa de segurança de vacinas (VASV), 
os países devem ter sistemas de vigilância passiva eficientes para a detecção 
de ESAVI.

• A VASV pode usar diferentes métodos para monitorar e avaliar EAIE relativos 
à vacinas contra a Covid-19, inclusive vigilância sentinela, conexão de dados e 
monitoramento de eventos em uma coorte (MEC), dependendo dos especialistas, 
recursos e do financiamento disponíveis, bem como do tipo de dados disponíveis 
para a VASV.

• O uso de ferramentas eletrônicas, como m-Saúde e e-Saúde, pode facilitar a 
execução da VASV.

• A VASV pode ser usada para detectar EAIE tardios, graves, em populações específicas 
e que ocorrerão durante os programas de imunização em massa contra a Covid-19.

• Os EAIE devem ser identificados, independentemente da exposição à vacina contra 
a Covid-19 com base em uma lista pré-determinada, específica de cada país ou 
região, e o diagnóstico de cada caso de EAIE identificado deve se enquadrar em 
uma definição de caso aprovada.

• A comparação da incidência de EAIE, identificado por meio da VASV para indivíduos 
vacinados e não vacinados contra a Covid-19 permitirá avaliar se há uma conexão 
entre o EAIE e o produto vacinal e se são necessários estudos ainda mais específicos 
para confirmar tal associação.

• O comitê de avaliação de causalidade deve ser treinado para examinar os dados 
científicos com base na população que surjam dos tipos de estudos específicos 
nos sistemas de vigilância ativa.

• Quando sinais são detectados, o programa de vacinação, as autoridades 
reguladoras nacionais, os fabricantes de vacina e a OMS devem ser informadas 
para que possam consultar outros países e especialistas de diferentes partes do 
mundo para determinar se os sinais justificam verificações adicionais por meio 
de estudos específicos.
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• Embora não tenha havido relatos de EAIE específicos envolvendo gestantes, fetos, 
lactentes, quando as vacinas contra a Covid-19 forem distribuídas será essencial 
acompanhar os desfechos gestacionais, por exemplo, por meio de um cadastro 
que permita acompanhar todo e qualquer eventos adversos para mães, fetos 
ou recém-nascidos.

• A comunicação adequada com a comunidade e com todas as partes interessadas 
em todas as etapas do processo de investigação, de avaliação de causalidade e dos 
resultados será fundamental para manter a confiança no programa de vacinação, 
no sistema de saúde e nas autoridades sanitárias.

Introdução

No contexto da introdução de vacina contra a Covid-19, os sistemas convencionais de 
vigilância da segurança de vacinas precisarão ser rapidamente adaptados às novas técnicas 
de vigilância e assegurar que as informações de segurança e de exposição após a vacinação 
sejam recolhidas e processadas rapidamente, bem como atendidas quase que em tempo 
real para assegurar que a segurança do público não seja colocada em risco.

Os preparativos para abordar rapidamente questões de segurança são essenciais para 
combater problemas relativos à percepção, sejam esses reais ou aparentes, especialmente 
no contexto da abordagem dos eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização 
(ESAVI) e eventos adversos de interesse especial (EAIE). Para os ESAVI, todo evento pós-
imunização notificado será informado e processado conforme o módulo sobre ESAVI; contudo, 
os EAIE pré-especificados devem ser identificados por meio de um processo ativo e, então, 
notificados, investigados e analisados para a identificação de sinais.

Evento adverso de interesse especial e 
os preparativos antes da introdução de 
vacinas contra a Covid-19

2.1 Eventos adversos de interesse especial 
(EAIE)

A Agência Reguladora de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) define como 
evento adverso de interesse especial (grave ou não) todo evento de interesse científico e 
médico, envolvendo um produto ou programa específico de um patrocinador, para o qual o 
monitoramento em curso e a rápida comunicação ao patrocinador pelo investigador podem 
ser apropriados. Tal evento talvez mereça investigação adicional para ser caracterizado e 
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compreendido. Dependendo da natureza do evento, a rápida comunicação pelo patrocinador 
do ensaio às outras partes (por exemplo, reguladores) também pode ser justificável.1

Definição operacional de um EAIE: Um EAIE é um evento pré-especificado e significativo, 
do ponto-de-vista médico, que tem a possibilidade de ter uma associação causal com um 
produto vacinal que precisa ser cuidadosamente monitorado e confirmado por estudos 
especiais adicionais.

2.2 Identificação e lista dos eventos adversos 
de interesse especial (EAIE) mais prováveis

Os EAIE geralmente são identificados por meio de sistemas da vigilância ativa da segurança 
de vacinas (VASV). As condições geralmente consideradas como EAIE incluem eventos graves 
que tenham surgido após outras imunizações, por exemplo:

• Síndrome de Guillain-Barré (SGB);

• encefalomielite aguda disseminada (EAD);

• anafilaxia;

• eventos graves possivelmente relacionados com as novas plataformas;

• eventos graves possivelmente relacionados com os coadjuvantes;

• eventos graves relacionados com a falha/imunogenicidade da vacina (doença exacerbada 
associada à vacina, DEAV); ou

• os eventos potencialmente importantes para populações específicas.

Tais condições são incluídas na lista de causas mais prováveis caso apresente:

• associação comprovada com a vacinação e que seja verdadeira (se não para todas, 
pelo menos para a maioria das vacinas);

• associação comprovada com uma plataforma de vacina ou coadjuvante sabidamente usado 
em todas as vacinas contra a Covid-19;

• questão teórica com base na imunopatogenicidade da doença Covid-19;

• questão teórica relacionada com a replicação viral durante a infecção pela Covid-19; ou

• questão teórica por ter sido demonstrado em modelo animal com uma ou mais plataformas 
de candidatas a vacina.

A relação entre os ESAVI e os EAIE é mostrada esquematicamente na Figura 1  e as diferenças 
entre ESAVI e EAIE e suas implicações práticas constam da Tabela 1. 

1 Guidance for Industry E2F Development Safety Update Report� Disponível em inglês em: https://www�fda�gov/
media/71255/ download� Consultado em 22 de novembro de 2020�
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Figura 1: Representação esquemática da relação entre os EAIE e os EAIE
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* Todos os eventos que causam morbidade em uma comunidade. As taxas basais fornecem informações sobre a 
incidência de tais eventos em uma dada comunidade.
**Eventos adversos de interesse especial (EAIE) em uma comunidade definidos antes da introdução de vacina contra a 
Covid-19. Esses eventos são de ‘interesse especial’ porque embora sejam conhecidos por ocorrerem coincidentemente na 
população, eles podem ser associados com uma ou mais plataformas de vacina contra a Covid-19. É importante 
calcular as taxas basais para esses eventos e estabelecer a vigilância e o treinamento específicos.
*** Eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização contra a Covid-19 (ESAVI).
**** EAIE identificados após a imunização contra a Covid-19. Além de seguir as exigências para o manejo de ESAVI, 
podem ser definidos requisitos especiais para os EAIE, inclusive atividades de investigação, acompanhamento e de 
avaliação da causalidade
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Tabela 1: Diferenças entre os ESAVI e EAIE e implicações práticas

ESAVI EAIE no contexto da Covid-19

Definição Qualquer ocorrência adversa de 
natureza médica que ocorra após 
a imunização, e que não tenha 
necessariamente uma relação causal 
com o uso da vacina. O evento adverso 
pode ser qualquer sinal desfavorável 
ou não intencional, resultado 
laboratorial anormal, sintoma ou 
doença.

Um evento pré-especificado que tenha 
a possibilidade de ter uma relação 
causal com um produto vacinal e 
que precise ser cuidadosamente 
monitorado e confirmado por estudos 
especiais adicionais.

Propósito 
da coleta de 
informações

Identificar todos os eventos ocorridos 
após a vacinação

– determinar se é grave, investigar 
(os graves) e fazer a avaliação de 
causalidade.

Para identificar eventos específicos 
pré-determinados por meio de critérios 
definidos e para determinar se o 
evento está associado com a vacinação 
contra a Covid-19.

Método de 
identificação

Identificado via notificação espontânea 
pelos vacinados, ou pelos pais desses, 
por trabalhadores da saúde ou por 
outras pessoas (as primeiras a notar o 
evento).

Identificado por um sistema de 
vigilância ativa em áreas sentinelas 
ou por meio de registros de saúde 
eletrônicos (estudos de coortes com 
base em EHR, CC, ECAC, avaliação 
rápida, por exemplo, VSD, VAC4EU, 
GVDN) por um profissional da saúde ou 
outro funcionário do sistema.

Definições 
de caso

Importante Crítico

Tipo de 
notificação

Todo evento que ocorra pós-vacinação 
e é notificado ao sistema de saúde.

Todo o evento identificado por meio 
da vigilância ativa que se enquadre na 
definição de caso, independentemente 
da condição de vacinação.

Treinamento Todas as equipes na linha de frente 
da imunização nos estabelecimentos 
de saúde (públicos e privados); e todo 
pessoal relevante para a notificação, 
investigação, análise dos dados e 
avaliação de causalidade.

Pessoal responsável pela imunização e 
outros profissionais da saúde em áreas 
sentinelas e em sistemas de vigilância 
ativa pré-definidos, gestores de PNI/
PAI, ARN, pessoal de pesquisa, comitê 
nacional de ESAVI

Usuários Trabalhadores da saúde, gestores de 
PNI/PAI, ARN, gestores de vigilância 
e da informação, epidemiologistas, 
parceiros na segurança de vacinas, 
inclusive a comunidade

O pessoal de áreas sentinelas, 
os gestores de PNI/PAI, ARN, 
os epidemiologistas, comitês nacionais 
de ESAVI, equipes do estudo.

Abreviaturas: CC: caso-controle; PAI: Programa ampliado de imunização; PNI: programa nacional de imunização; ARN: 
agência reguladora nacional; ECAC: estudo de coortes autocontrolado

Incluir os EAIE na lista de causas mais prováveis antes da introdução da vacina contra a 
Covid-19 ajuda os países e regiões a se preparem para a vigilância da segurança da vacina. 
Isto inclui definir os eventos, assegurar que ferramentas apropriadas estejam disponíveis 
para detectá-los, ministrar treinamento para o pessoal encarregado, identificar os códigos 
das doenças e estimar as taxas basais para os EAIE. Isso é importante porque os EAIE são 
geralmente detectados e informados por meio dos sistemas de vigilância ativa da segurança 
de vacinas (VASV) descritos abaixo.

Vigilância ativa da segurança de 
vacinas

Os sistemas de vigilância passiva coletam informações sobre os ESAVI e são úteis para a 
identificação de possíveis sinais de segurança relativos a eventos adversos desconhecidos, 
que ocorram quando da autorização da vacina ou que sejam inesperados. Porém, esses sistemas 
passivos não diferenciam entre uma reação após uma vacinação e eventos coincidentes.

Os sistemas de vigilância ativa da segurança de vacinas (VASV) visam coletar informações 
completas e exatas sobre eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização 
(ESAVI) e sobre seus fatores de risco em uma determinada população, utilizando um processo 
contínuo e organizado. As informações são coletadas com objetivos definidos, que são o de 
investigar um ou mais ESAVI que sejam eventos adversos de interesse especial pré-definidos 
(EAIE).2 Ao contrário dos sistemas de vigilância passiva, os VASV coletam dados relevantes de 
todos os indivíduos dentro de uma população definida, minimizando assim as subnotificações.

Os sistemas VASV também podem ser usados para detectar sinais3 (como sistemas de vigilância 
passiva), mas também podem ser usados para determinar:

• a taxa de um evento em uma determinada população;

• o risco relativo do evento:

 – A possibilidade de o evento ocorrer em pessoas que foram vacinadas com a determinada 
vacina, comparado com as que não foram ou as que receberam vacina comparável;

 – Uma mudança na taxa de ocorrência do evento com o passar do tempo;

• a ocorrência dos eventos tanto em indivíduos vacinados como não-vacinados numa 
determinada população.

2 CIOMS� Guia para a vigilância ativa da segurança de vacinas� Disponível em inglês em: https://cioms�ch/publications/
product/cioms-guide-to-active-vaccine-safety-surveillance/� Consultado em 28 de outubro de 2020�

3 Em alguns países a VASV é usada para a detecção de sinais� Conexão de dados é usada nos Estados Unidos da 
América https://�www�cdc�gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/vsd/index�html e o m-Saúde é usado na 
Austrália� https://www�westernalliance�org�au/2016/05/mhealth-using-mobile-technologies-to-improve-access-and-
efficiency-in-health-care- delivery�
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Considerações principais para 
implementar sistemas VASV

Os países devem estabelecer primeiro sistemas eficazes de vigilância passiva como o sistema 
básico para detectar ESAVI. Os sistemas de VASV não devem ser implementados para 
aumentar as taxas de notificação passiva de ESAVI. Se as taxas de notificação passiva de ESAVI 
estiverem abaixo dos padrões mínimos recomendados pela OMS,4 esforços devem ser feitos 
para melhorar a notificação de ESAVI por meio do fortalecimento dos sistemas existentes ou 
implementação da vigilância passiva estimulada.

A vigilância da Covid-19 e o panorama das vacinas e da vacinação serão marcadamente 
diferentes em todo o mundo, e isso criará lacunas de conhecimento significativas. O guia 
CIOMS para a vigilância ativa da segurança das vacinas propõe um algoritmo para determinar 
quando os sistemas de VASV devem ser implementados.52 Quando chegar a hora de uma 
agência regulatória nacional autorizar uma vacina contra a Covid-19, um plano de gestão de 
risco (PGR) deve prever os riscos associados à vacina. A essa altura, o algoritmo VASV pode 
ser usado para determinar qual método de vigilância deve ser usado e quais ensaios clínicos 
ou estudos pós-autorização devem ser implementados.

4.1 Recursos, administração e considerações 
éticas

Para serem implementados, os sistemas de VASV tornarão necessários mais planejamento, 
recursos (inclusive financiamento) e conhecimento especializado do que os sistemas passivos. 
Eles devem ser implementados por meio de uma abordagem colaborativa que envolve os 
partes interessadas, como o fabricante da vacina,5 o Ministério da Saúde, grupos técnicos 
assessores nacionais de imunização, organizações multilaterais e não governamentais, 
a agência reguladora nacional e centros de farmacovigilância. Aprovações éticas e de 
privacidade serão necessárias para coletar e analisar dados identificáveis, segundo descreve 
o módulo de gestão de dados.

4 Lei J, Balakrishnan MR, Gidudu JF, Zuber PLF� Use of a new global indicator for vaccine safety surveillance and 
trends in adverse events following immunization reporting 2000-2015� Vaccine� 2018;36(12):1577-1582� doi: 
10�1016/j� vaccine�2018�02�012�

5 Neste documento, fabricante também quer dizer detentor de autorização de comercialização�
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4.2 Coordenação dos sistemas de VASV
O ideal é que haja uma coordenação mundial entre os sistemas de VASV, bem como 
uma coordenação regional ou nacional por meio da administração proposta ou existente, 
bem como estruturas de pesquisa, conforme descrito no módulo sobre partes interessadas. 
Essa coordenação evitará duplicação de esforços e aumentará o tamanho da população sob 
vigilância, possibilitando, assim, avaliar fenômenos muito raros e estabelecer comparações.

4.3 Coleta de dados para sistemas de VASV
Dados individuais, vinculados por um identificador específico, devem ser coletados na 
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As ferramentas usadas na coleta de dados para EAIE nos sistemas de VASV estão descritas 
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Tabela 2: Conjunto de dados básicos e completos vinculados por meio de um identificador 
específico da pessoa, ou pelas iniciais, pela data de nascimento ou pelo endereço a ser 
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Dados de vacinação Eventos ou resultados  
de saúde

Dados demográficos
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os

Co
nj
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da
do

s 
bá

si
co

s

Marca da vacina Evento(s) adverso(s) Idade quando do 
início

No do lote Data do início dos sintomas Sexo

Data da vacinação Grave Condições médicas

Nº da dose Resultado Medicação

Estabelecimento de 
vacinação

– –

Local da vacinação Local de recebimento do 
atendimento médico

–

Antígenos da vacina – –

Vacinas concomitantes – –

Via de administração – –
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4.4 Métodos específicos usados para os VASV
Os métodos que podem ser usados nos sistemas de VASV para a coleta dos dados de 
EAIE relacionados com as vacinas contra a Covid-19 constam do Apêndice 7.1. Esses 
métodos incluem o monitoramento de eventos em coorte (MEC), vigilância sentinela e de 
relacionamento de dados. Ferramentas eletrônicas, como m-Saúde e o e-Saúde, podem 
facilitar a implementação da VASV. O método selecionado irá depender de fatores como a 
disponibilidade de especialistas, recursos e custeio, e quais dados serão necessários e estarão 
disponíveis para a VASV.

Implementação de sistemas de VASV 
para EAIE relacionados com vacinas 
contra a Covid-19

A implementação de sistemas de VASV relacionados com vacinas contra a Covid-19 para 
EAIE deve:

• ser considerada quando for importante definir o risco e os fatores de risco nas populações 
imunizadas com vacinas contra a Covid-19;

• ser considerada complementar aos sistemas de vigilância passiva existentes;

• ser considerada quando lacunas significativas de conhecimento não puderem ser abordadas 
por meio do melhoramento da vigilância passiva;

• usar protocolos harmonizados sempre que possível;

• ter custeio suficiente e sistemas administrativos robustos;

• operar independentemente sem conflitos de interesses; e

• ter sistemas implantados para compartilhar os dados coletados de maneira ampla 
e transparente.

Alguns dos tipos de EAIE que podem ser identificados com sistemas de VASV constam abaixo.

5.1 EAIE tardios
Alguns EAIE, como doença exacerbada associada à vacina (DEAV) ou aqueles de origem 
imune, podem surgir tardiamente. Nesses casos, a vigilância passiva tem muitas vezes 
subnotificação, na medida em que é provável que os eventos que ocorram mais próximos à 
vacinação tenham maior probabilidade de serem notificados que os que ocorrerem muito 
tempo após a vacinação. O MEC e a vigilância sentinela são tipos de sistemas específicos de 
VASV que poderiam ser implantados no caso de EAIE tardios. O relacionamento de dados 
poderia ser usado para o teste de hipóteses para determinar se existe uma relação causal 
entre um determinado EAIE e uma vacina contra a Covid-19.

5.2 Intensidade e gravidade dos EAIE 
Em muitos países, a notificação de ESAVI pelos trabalhadores da saúde é inadequada em 
função do conhecimento deficiente sobre o que constitui um ESAVI e de barreiras à notificação. 
Muitos dos EAIE relacionados com a vacina contra a Covid-19 identificados para a vigilância 
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são intensos ou graves, ou ambos, levando a visitas hospitalares ou internações. Além disso, 
os EAIE identificados relacionados com vacina contra a Covid-19 também contam com uma 
taxa basal nos indivíduos não-vacinados. Nesse caso, a VASV que usa vigilância sentinela 
poderia ser usada para identificar todas as pessoas que estão comparecendo ao hospital ou 
sendo internadas em função de um dos EAIE pré-definidos. Caso o histórico de vacinação e 
os dados do evento estejam disponíveis para uma população grande, esses dados poderiam 
ser relacionados.

5.3 EAIE identificados em grupos-alvo 
prioritários

É provável que as vacinas autorizadas contra a Covid-19 tenham diferentes perfis de 
reatogenicidade e sejam usadas em populações com diferentes idades, comorbidades, uso de 
medicamentos concomitantes e exposição à vacina. Nos idosos, que provavelmente serão 
um grupo-alvo prioritário para receber a vacina, alguns dos EAIE relacionados com a vacina 
contra a Covid-19, como por exemplo, cardiopatias e doenças cerebrovasculares, podem ser 
encontrados na ausência de imunização contra a Covid-19 (taxa basal). Os sistemas centrados 
na VASV e que usam o MEC deveriam ser considerados para uma coorte de idosos vacinados, 
e a vigilância sentinela poderia ser usada para condições com probabilidade de resultar em 
visitas a hospitais ou hospitalização.

5.4 Vigilância de EAIE durante campanhas de 
vacinação em massa contra a Covid-19

Se vacinas contra a Covid-19 forem aplicadas por meio de campanhas de imunização maciça, 
muitos indivíduos serão expostos às vacinas em um curto período, permitindo um tempo 
limitado para detectar e analisar ESAVI. A preocupação da comunidade com respeito à 
segurança das vacinas é geralmente grande quando da introdução de uma nova vacina, 
especialmente quando do estabelecimento de uma campanha de vacinação em massa (ver 
módulo sobre as estratégias de comunicação). Em tais situações, os sistemas VASV que usam 
ferramentas como m-Saúde ou e-Saúde ajudarão a obter dados de vigilância quase que em 
tempo real para todos os ESAVI, inclusive para os EAIE.

5.5 Principais recursos para a avaliação e o 
processamento de EAIE relacionados com 
vacinas contra a Covid-19

Recursos adicionais e exclusivos estão sendo elaborados para identificar e responder aos 
EAIE, inclusive protocolos, definições de caso, formulários de confirmação de EAIE, listas de 
verificação tabulares, ferramentas automatizadas para avaliações, taxas de antecedentes e 
códigos. Muitos desses também podem ser usados na avaliação e interpretação de sinais de 
ESAVI como mostra a Tabela 3. Isto será consolidado em um outro documento em separado 
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para países e programas que busquem orientação detalhada. Alguns desses recursos já 
estão disponíveis.

Tabela 3: Principais recursos disponíveis e em fase de elaboração para a avaliação e o 
processamento de EAIE listados para as vacinas contra a Covid-19 (também podem ser 
usados para ESAVI)

Descrição Propósito Configurações para uso

Definições de 
caso Brighton

Fornecer uma definição de caso 
padronizada para que os dados 
de segurança sejam comparáveis

Visite https://brightoncollaboration.
us/covid-19/ para obter a lista e as 
definições mais recentes

EAIE

Formulários de 
confirmação e 
interpretação

Formulário de dados detalhados 
para facilitar a coleta de dados 
padronizados e a interpretação 
com base nos critérios de 
Brighton para determinar o NC.

 — Investigação de casos e avaliação
 — Investigação de sinal/conglomerado 
de ESAVI
 — validação de resultado para estudos 
analíticos e epidemiológicos

Lista de 
verificação 
tabular e 
algoritmo para 
determinar 
certeza

Formulário tabular abreviado para 
resumir os dados disponíveis de 
casos e designar NC

 — O mesmo que acima, porém nos 
casos em que os dados já tenham 
sido coletados e a extração dos 
dados não seja necessária

Ferramenta 
automatizada 
para determinar 
o NC para os 
casos

Para substituir a ferramenta on-
line anterior da Brighton, a ABC 

 — treinamento para a determinação 
do NC
 — avaliação de causalidade onde o 
primeiro passo é determinar o NC
 — qualquer local onde o NC tenha que 
ser avaliado

Taxas basais e 
fatores de risco 
de EAIE

Para fornecer dados resumidos 
sobre a incidência de um evento 
como sendo eventos coincidentes 
por idade, gênero e localização 
geográfica

 — estudos epidemiológicos, onde a 
taxa esperada é comparada à taxa 
observada
 — confirmação ao público em 
termos de eventos ‘esperados’ e 
coincidentes

Códigos CID e 
MedDRA

Para ajudar a identificar ou 
codificar eventos de atenção 
à saúde ou para a atenção à 
saúde ou bases de dados de 
farmacovigilância

 — Codificação MedDRA dos ESAVI
 — buscas em base de dados usando 
códigos

Modelos de 
protocolos

Avaliar as taxas basais, conduzir 
vigilância ativa

As fontes mostradas na Tabela 3 estão sendo preparados para todos os EAIE listados na Tabela 4,  
bem como para vários outros relacionados com resultados maternos, fetais e neonatais, 
narcolepsia e morte súbita inesperada. Estes serão disponibilizados no site da Colaboração 
Brighton (www.brightoncollaboration.us) em um portal específico dedicado à Covid-19. A partir 
do site da Covid-19, serão fornecidos links que conectam com uma planilha de EAIE em linhas 
separadas. As colunas da planilha terão embutidos links para cada EAIE para permitir acesso 
às definições de caso publicadas ou recentemente elaboradas, aos formulários de extração 
e de interpretação de dados, às ferramentas para atribuir níveis de certeza, às taxas basais, 
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aos fatores de risco, aos códigos CID e MedDRA e aos modelos de protocolo. Para qualquer 
ferramenta ainda não criada, a planilha fornecerá uma data até quando pretende disponibilizar 
a ferramenta.

Identificação, informação e resposta a 
EAIE relacionados com vacina contra a 
Covid-19

A detecção de EAIE pode ser iniciada apenas após o país finalizar a lista dos eventos 
considerados EAIE a serem monitorados em indivíduos vacinados e não-vacinados. A lista 
das condições de EAIE deve ser desenvolvida com base nas recomendações de seu Grupo 
Técnico Assessor ou com base na lista da Tabela 4. O ideal seria conhecer as taxas dessas 
condições antes da introdução de vacina contra a Covid-19. Os países devem ter um comitê 
nacional de avaliação de causalidade com os especialistas necessários. Os membros desse 
comitê devem ser treinados especificamente para revisar dados científicos populacionais 
obtidos dos casos de EAIE e ter a capacidade de processá-los conforme o descrito em linhas 
gerais a seguir.

Na 42a reunião do Comitê Consultivo Global em Segurança de Vacina (GACVS) em maio 
de 2020, foi identificada uma lista de possíveis EAIE em colaboração com a Plataforma de 
Segurança para vacinas de Emergência (SPEAC), da Colaboração Brighton.6,7 Foi recomendado 
que as definições de caso disponíveis e recém produzidas de EAIE e que ferramentas para 
avaliar a certeza desses casos sejam amplamente compartilhadas para que os países as usem 
e fiquem alinhados. A Tabela 4 lista os EAIE relacionados com as plataformas de vacinas e os 
relacionados com doenças da SPEAC publicadas em maio. Os detalhes estão disponíveis no 
https://brightoncollaboration.us/covid-19/. Na medida em que surgem novas informações, 
essa lista será atualizada.

Os EAIE devem ser identificados independentemente da exposição à vacina contra a Covid-19, 
com base em uma lista pré-determinada que será personalizada para cada país ou região, 
e o diagnóstico de cada caso de EAIE identificado deverá necessariamente se enquadrar em 
uma definição de caso aprovada, por exemplo, a definição de caso da Colaboração Brighton.  
Dependendo da metodologia de vigilância de EAIE (Apêndice 7.1) e do protocolo adotado 
pelo país, os EAIE podem ser detectados por meio:

• da vigilância prospectiva, o que requer que os trabalhadores da saúde sejam treinados 
para detectar EAIE usando definições de caso simplificadas, na medida em que essas 
sejam disponibilizadas;

6 Global Advisory Committee on Vaccine Safety, 27-28 de mail de 2020 https://www�who�int/vaccine_safety/committee/
reports/May_2020/en/�

7 Safety Platform for Emergency vACcines (SPEAC)� Disponível em inglês em: https://brightoncollaboration�us/speac/� 
Consultado em 8 de dezembro de 2020�
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• da vigilância retrospectiva, que requer pessoal de vigilância designado para efetuar buscas 
sistemáticas para EAIE pré-especificados usando uma definição de caso simplificada na 
população-alvo por meio da análise dos registros dos pacientes nos estabelecimentos; ou

• de outros métodos eletrônicos. 

Protocolos mestres estão sendo elaborados para facilitar a implementação da vigilância 
ativa da segurança de vacinas para EAIE com vacinas contra a Covid-19, usando métodos 
harmonizados e ferramentas padronizadas. Esses serão postados no site da OMS na medida 
em que forem disponibilizados.

Tabela 4: Lista dos EAIE definidos para vacinas contra a Covid-19 (maio de 2020)

EAIE

Doença exacerbada associada à vacinação

Síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica

Síndrome da angústia respiratória aguda

Acidente cardiovascular agudo (microangiopatia, insuficiência cardíaca, cardiomiopatia por 
estresse, doença arterial coronariana, arritmia e miocardite)

Distúrbio da coagulação (tromboembolia, hemorragia)

Insuficiência renal aguda

Convulsão generalizada

Síndrome de Guillain-Barré

Insuficiência hepática aguda

Anosmia, ageusia

Eritema pérnio

Vasculite cutânea

Eritema multiforme

Anafilaxia

Artrite séptica aguda

Meningoencefalite

Encefalomielite aguda disseminada

Trombocitopenia
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6.1 Notificação de EAIE e mecanismos de 
resposta em sistemas de VASV

A Figura 2, abaixo, mostra uma representação esquemática de notificação de EAIE e de 
mecanismos de respostas em sistemas de VASV.

Figura 2: Notificação e processamento de EAIE no paíss

Enquadramento em uma das 
condições pré-definidas e 

pré-identificadas no 
‘Monitoramento e resposta a 
evento adverso de interesse 

especial (EAIE)’

Lista de casos de EAIE 
proveniente de 
centro/área de 
vigilância ativa

Relatórios para cada 
caso  com formulário de 
notificação, formulário de 
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registro de caso clínico, 
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relatório de autópsia, etc. 
(formulário de investigação 
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com vacinação)
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6.1.1 EAIE detectados por meio de sistemas de vigilância ativa 
da segurança de vacinas

Casos de EAIE podem ser detectados por diferentes modos de vigilância ativa, como pelo 
monitoramento de evento em coorte (MEC), vigilância sentinela (VS) e relacionamento de dados 
(RD) usando as definições de caso. Ferramentas específicas de VASV, como m-Saúde (mS) e 
e-Saúde (eS) estão disponíveis para esse fim. Esforços adicionais devem ser feitos para obter 
informações sobre a exposição à vacina em EAIE identificados por meio de vigilância ativa 
para permitir avaliar a associação com a vacina. Nesses casos, o formulário de notificação de 
EAIE (Apêndice 7.2), o formulário de confirmação de EAIE8 para o EAIE específico, os registros 
clínicos detalhados e os resultados de testes adicionais devem ser organizados e incluídos na 
lista de casos de um EAIE (Apêndice 7.3) pelo centro ou local responsável pela vigilância de 
EAIE. Dossiês para cada caso do EAIE listado devem ser submetidos ao nível nacional (ARN, 
PNI, PAI, MS) em conformidade com o protocolo do país e, por meio desses, compartilhado 

8 A ser publicado no documento de orientação para investigação de EAIE a ser elaborado�
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com o comitê nacional de ESAVI, treinado especificamente para efetuar análises de dados de 
EAIE para populações específicas.

6.1.2 Investigação de EAIE em pacientes expostos a vacinação 
contra a Covid-19

Conforme mencionado acima, todo EAIE que se enquadre na lista pré-determinada deve ser 
investigado salvo especificado no protocolo do país. Por estarem vacinados, esses casos são 
considerados ESAVI e a investigação deve ser conduzida usando o formulário específico de 
ESAVI para Covid-19, e a causa deve ser determinada conforme descrito no módulo ESAVI. 
Quando tais casos resultantes de sistemas de vigilância de ESAVI estão sendo analisados pelo 
comitê de análise de causalidade, após ficar confirmado que não houve erro programático, 
resposta ao estresse causado pela imunização ou por eventos coincidentes, os casos de EAIE 
em pessoas vacinadas terão que ser categorizados pelo comitê como ‘B1- Indeterminado’ 
dado que a relação temporal é coerente mas as evidências definitivas são insuficientes 
para estabelecer que a vacina tenha causado o evento (pode ser que seja um evento novo 
conectado com a vacina) quando da análise. Os detalhes da metodologia de classificação 
estão disponíveis no manual de avaliação de causalidade de ESAVI para que a classificação 
seja revisada pela OMS.9

6.1.3 Análise de dados para casos de EAIE com sistema de 
vigilância ativa

A análise de dados de casos de EAIE em pessoas vacinadas e não vacinadas identificadas por 
meio da vigilância ativa de EAIE possibilitará determinar se existe uma conexão entre o EAIE 
e o produto vacinal contra a Covid-19, bem como determinar se são necessários estudos 
adicionais para confirmar tal associação. Isso pode ser feito ao se comparar a incidência 
do EAIE dentre os indivíduos vacinados e não vacinados contra a Covid-19 dentro de uma 
determinada população e ao se identificar sinais para caracterização e investigação adicionais.

O comitê de avaliação de causalidade pode realizar essas análises caso tenham os especialistas 
necessários para analisar os dados científicos populacionais provenientes de tipos de estudos 
específicos envolvendo sistemas de vigilância ativa. Nesse caso, também é importante que o 
comitê analise também os dados epidemiológicos nacionais, regionais e globais para determinar 
se o perfil dos relatórios recebidos apresenta um padrão comum, p. ex., conglomerados de 
eventos similares em termos geográficos, temporais e da vacina administrada.

Nos países ou regiões que não participam nos sistemas de VASV para EAIE, o roteamento 
de informações sobre EAIE e as respostas serão os mesmos canais de encaminhamento e 
resposta dos ESAVI recomendados no país, conforme descreve o Módulo ESAVI.

9	 Organização	Mundial	da	Saúde.	AEFI	causality	assessment	user	manual	for	the	revised	WHO	classification.	Disponível	
Neste documento, fabricante também quer dizer portador de autorização de comercialização� Inglês em: https://
www�who�int/vaccine_safety/CA_manual_second_edition/en/� Consultado em 8 de dezembro de 2020�

104 VACINAS CONTRA A COVID-19: MANUAL DE VIGILÂNCIA DA SEGURANÇA

https://www.who.int/vaccine_safety/CA_manual_second_edition/en/
https://www.who.int/vaccine_safety/CA_manual_second_edition/en/


6.2 Conciliação dos dados de EAIE
As informações sobre EAIE serão obtidas utilizando um sistema de vigilância passivo, de ESAVI, 
ou um VASV, conforme descrito acima. Esses dados não podem ser agrupados pelo fato de 
os métodos de coleta serem diferentes e representarem diferentes coortes de indivíduos, 
devendo, portanto, serem analisados separadamente. Toda a documentação dos os EAIE 
deve ser arquivada.

Os sinais são identificados quando um determinado EAIE ocorre com maior frequência 
na população vacinada que na população não-vacinada (taxa basal). Quando isto ocorre, 
o programa de vacinação, as autoridades reguladoras nacionais, os fabricantes de vacinas e a 
OMS devem ser informados para que possam consultar outros países e especialistas globais 
para determinar se os sinais justificam verificações adicionais por meio de estudos específicos.

A periodicidade dos relatórios de EAIE para o nível administrativo relevante deve ser definida 
no protocolo do país. Ao definirem os métodos de vigilância ativa para a vigilância de EAIE, 
os países podem determinar o perfil dos profissionais da saúde que serão responsáveis pela 
informação. Os países podem estabelecer uma meta de notificação de EAIE para todas as 
regiões com base nas taxas basais desses EAIE.

6.3 Ferramentas para vigilância ativa de EAIE
Conforme descrito no manual global de vigilância de eventos supostamente atribuíveis à 
vacinação ou imunização, da OMS, algumas das ferramentas existentes também podem ser 
usadas para os EAIE.10 Um resumo das ferramentas disponíveis e de como elas poderem ser 
acessadas consta da Tabela 5.

6.4 Priorização da preparação para EAIE
Quando da autorização da vacina, os países precisam revisar seu plano de gestão de risco 
(PGR) e discutir os riscos e benefícios com seus respectivos Grupos Técnicos Assessores em 
imunização (NITAGS) no país ou Grupos Técnico Assessores regionais de imunização (RITAGS). 
Esses grupos precisam determinar se têm a capacidade de implementar a vigilância ativa 
dos EAIE, conforme descrito no módulo sobre o estabelecimento de sistemas de vigilância, 
para complementar os dados obtidos pelos sistemas de vigilância passiva.

As muitas dúvidas sobre o uso de vacina contra a Covid-19 e os conhecimentos limitados sobre 
o perfil de segurança dificultam o estabelecimento das prioridades para os EAIE mais relevantes 
para um dado meio. De maneira geral, os países devem estar preparados para abordar 
rapidamente sinais de eventos com maior probabilidade de tirar uma campanha de vacinação 
dos trilhos. Diversos EAIE foram incluídos na lista da Tabela 4  por terem uma associação 

10 Organização Mundial da Saúde� Manual global sobre a vigilância de eventos adversos após a imunização� Disponível 
em inglês em: https://www�who�int/vaccine_safety/publications/Global_Manual_on_Surveillance_of_AEFI�pdf� Consultado 
em 28 de outubro de 2020�
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conhecida com a vacinação. Assim sendo, convulsões generalizadas, trombocitopenias e 
anafilaxias seriam todos tratados como prioridade nos EAIE. As convulsões generalizadas 
teriam priorização ainda mais alta no caso de vacinas que induzem uma alta frequência de 
febre e para as que serão usadas em crianças com menos de 6 anos de idade. A SGB também 
deve ser uma prioridade, dada sua ocorrência global, sua associação conhecida com algumas 
plataformas de vacina e por apresentar frequência sabidamente maior nas populações 
mais idosas, com alta probabilidade de estar entre os grupos prioritários dos programas de 
imunização contra a Covid-19. 

Tanto a doença exacerbada associada à vacinação, a síndrome de angústia respiratória 
aguda como a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica serão tratados como 
prioridades altas apesar de serem muito difíceis de analisar e interpretar no contexto da 
infecção ativa de Covid-19 na comunidade. Em se tratando de sistemas de vigilância, deve-
se priorizar que os registros das imunizações dos indivíduos esteja prontamente disponível. 
Uma vez que os programas de imunização definam o(s) tipo(s) de vacina(s) a ser(em) 
usada(s), será essencial definir o prazo durante o qual a ocorrência de infecção por Covid-19 
seria considerada evidência de falha da vacina. É possível que ocorram casos de doença 
exacerbada associada à vacina (DEAV) antes do período em que se esperaria haver uma 
resposta imunológica protetora, especialmente no caso de vacinas que requeiram mais de 
uma dose para induzir imunidade. Uma resposta imune que não oferece proteção pode estar 
associada a uma DEAV. Esses casos ocorreriam mais próximos ao momento da vacinação que 
os casos causados por uma diminuição gradativa de anticorpos neutralizantes, razão pela 
qual se recomenda o monitoramento por no mínimo um ano após a vacinação.

Tabela 5: Resumo das ferramentas recomendadas para informar as investigações de EAIE 
e para a avaliação de causalidade

Descrição Propósito Situação da 
Covid-19

Cópia impressa

Definições de 
caso detalhadas 
de EAIE

Para determinar se os 
detalhes clínicos estão 
em conformidade com a 
definição do caso padrão 
por um especialista

Disponível para 
algumas condições 
e em fase de 
elaboração para 
outras11 

Em processo 
de elaboração, 
separadamente, 
na orientação 
adicional sobre EAIE 
em preparação para a 
introdução de vacina 
contra a Covid-19.

Definições 
simplificadas de 
caso para EAIE

Para determinar se os 
detalhes clínicos se 
enquadram na definição 
padrão de caso por um 
trabalhador da saúde na 
linha de frente

Em desenvolvimento 
(algum conteúdo já 
disponível)

Em processo 
de elaboração, 
separadamente, 
na orientação 
adicional para EAIE 
em preparação para a 
introdução das vacinas 
contra a Covid-19

11	 Definições	de	Brighton:	https://brightoncollaboration.us/category/pubs-tools/case-definitions/

106 VACINAS CONTRA A COVID-19: MANUAL DE VIGILÂNCIA DA SEGURANÇA

https://brightoncollaboration.us/category/pubs-tools/case-definitions/


Descrição Propósito Situação da 
Covid-19

Cópia impressa

Formulário de 
notificação de 
EAIE

Para coletar informações 
adicionais sobre todos 
os EAIE notificados em 
formato padrão comum 
para listagem de casos

Formulário separado 
de notificação de 
EAIE elaborado para 
Covid-19

Apêndice 7.2

Lista de casos de 
EAIE

Para organizar os detalhes 
do EAIE obtidos dos 
formulários de notificação 
de EAIE

Formato separado 
de EAIE, usando 
lista de casos para a 
Covid-19

Apêndice 7.3

Formulário de 
confirmação de 
EAIE

Para coletar informações 
de confirmação quando 
casos de EAIE forem 
identificados.

Usar um formulário 
separado para cada 
condição.

A ser elaborado Em fase de elaboração, 
separadamente, 
para cada condição 
e a ser incluída na 
orientação adicional 
para EAIE, encontra-
se atualmente em 
preparação para a 
introdução de vacina 
contra a Covid-19

Formulário de 
investigação para 
os casos de EAIE 
com histórico de 
vacinação contra 
a Covid-19

Para coletar informações 
detalhadas quando da 
investigação de casos 
sérios de ESAVI

Adaptado para 
incluir questões 
específicas da 
Covid-19

Apêndice 7.5. 
Este é o mesmo 
que o formulário de 
investigação de ESAVI 
para a Covid-19

Avaliação de 
causalidade para 
casos de EAIE 
com histórico de 
vacinação contra 
a Covid-19

Para determinar a 
classificação de todos os 
casos de EAIE com histórico 
de vacinação contra a 
Covid-19 notificado pelo 
sistema de vigilância 
passiva

Manter inalterado o 
método atual usado 
para ESAVI 

Avaliação de 
causalidade de 
evento supostamente 
atribuíveis à vacinação 
ou imunização (ESAVI)

Formato de 
análise detalhada 
de EAIE conforme 
o protocolo

Para determinar se a 
incidência de EAIE pré-
determinado é mais alta 
em indivíduos vacinados 
que nos não vacinados

Depende do 
protocolo de estudo

Depende do protocolo 
de estudo

Anosmia e ageusia são tão comuns com infecções agudas por Covid-19 que foram propostas 
para a triagem da Covid-19. Recomenda-se atribuir prioridade relativamente alta para 
aumentar a conscientização sobre essas condições e determinar suas taxas basais, uma vez 
que também são verificadas em outras infecções respiratórias virais, como na influenza. 
Essa prioridade será especialmente alta nos locais onde a dispersão comunitária da Covid-19 
esteja em andamento.

Distúrbios de coagulação devem receber prioridade mais alta nos locais com outras infecções 
que podem se manifestar na forma de sangramento, como no caso da dengue. Será importante 
ter testes implantados para determinar se algum distúrbio de coagulação observado é uma 
coincidência em relação à vacinação ou se foi causado por ela.
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Insuficiência cardíaca aguda, insuficiência hepática aguda e insuficiência renal aguda 
receberiam mais alta prioridade nos locais e nas populações onde a frequência de comorbidades 
é mais alta (hipertensão, hepatite crônica, insuficiência renal crônica).

Meningoencefalite é um problema para as vacinas de vírus vivo atenuado, especialmente 
em indivíduos imunocomprometidos. Apesar de atualmente parecer improvável que sejam 
produzidas vacinas contra a Covid-19 usando vírus vivo atenuado, caso tais vacinas sejam 
implementadas, casos de meningoencefalite devem receber prioridade mais alta na vigilância 
de EAIE do que nos programas que utilizem vacinas inativadas.

Artrite asséptica aguda é uma prioridade quando a plataforma da vacina envolve o vírus 
da estomatite vesicular (rVSV).

Encefalomielite disseminada aguda (EAD) ocorre raramente e não há provas de que 
seja causada pela vacinação. Apesar disso, é possível que um único caso de EAD venha a 
interromper um programa de imunização, motivo pelo qual foi identificada como um EAIE. 
Seria útil ter os dados de prevalência da EAD na população caso os dados de incidência não 
estejam disponíveis ou não possam ser obtidos.

Dados sobre eritema pérnio, eritema multiforme e vasculite cutânea teriam uma 
prioridade menor.

6.5 EAIE para populações especiais: 
gestantes, neonatos e indivíduos 
imunocomprometidos

O impacto completo da Covid-19 nos resultados de gestação para mães e fetos, bem como 
para neonatos ainda não está claro.12,13 A transmissão vertical parece ser rara. Há relatos de 
mortalidade materna e de perda fetal, mas ainda não se sabe se a frequência é maior que 
a esperada durante a gestação. Aumento na frequência de cesarianas e partos prematuros 
foram observados em gestantes que tenham contraído a Covid-19 no terceiro trimestre. 
Foram notificadas infecções em neonatos por Covid-19, inclusive algumas que levaram a óbito, 
mas a maioria dos lactentes tem sobrevivido à infecção sem nenhuma sequela aparente a 
longo prazo.

Até o momento, a SPEAC não identificou desfechos obstétricos específicos como EAIE pelo 
fato de os ensaios clínicos raramente incluírem gestantes. Isto pode mudar na medida 
em que mais evidências sejam publicadas. Porém, na fase pós-introdutória será essencial 
planejar para acompanhar os resultados de gestação, por exemplo, com um cadastro de 
todas as ocorrências dessa natureza para que se mantenha o acompanhamento de todos os 
eventos adversos para as mães, os fetos ou os recém-nascidos. Os cadastros de gestação são 
ferramentas importantes para determinar os resultados de gravidez visto que vacinas podem 

12  Dashraath P, Wong JLJ, Lim MXK, Lim LM, Li S, Biswas A, et al� Coronavirus disease 2019 (COVID-19
13 Castro P, Matos AP, Werner H, Lopes FP, Tonni G, Araujo Júnior E� Covid-19 and pregnancy: an overview� Rev Bras 

Ginecol Obstet� 2020;42(7):420-426� doi: 10�1055/s-0040-1713408�
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ser administradas voluntária ou involuntariamente em gestantes ou em mulheres que possam 
vir a engravidar após a vacinação. Além disso, recomenda-se determinar as taxas basais de 
desfechos obstétricos e neonatais, como mortalidade materna, taxa de natimortos, abortos 
espontâneos, mortalidade neonatal e anomalias congênitas, padronizando a definição de 
caso antes do início dos programas de imunização contra a Covid-19. O Grupo de Trabalho 
para Imunização Materna, do COVAX, está desenvolvendo orientações de abordagens para 
a avaliação da segurança de vacina contra a Covid-19 em gestantes e em seus lactentes para 
o período pós-autorização de colocação no mercado.14

Ainda não está claro se a vacinação será recomendada para gestantes ou indivíduos 
imunocomprometidos. Como regra geral, as vacinas de vírus vivo são contraindicadas para 
ambos, mas a expectativa é de que várias vacinas inativadas sejam disponibilizadas.

6.6 Morte súbita inesperada como um EAIE
Sem dúvida, a morte súbita inesperada há poucos dias da imunização é uma grande ameaça 
aos programas de imunização. A morte súbita ainda não foi adicionada à lista de EAIE. Apesar 
de observada junto com infecções por Covid-19, tais ocorrências são raras e estão relacionadas 
com fenômenos tromboembólicos, como acidente vascular cerebral, embolia pulmonar e 
trombose coronária.15 Porém, será essencial estar preparado para tais ocorrências para 
permitir respostas rápidas em termos de investigação e comunicação ao público.

Determinados casos que poderiam levar a óbito,16 embora raros, foram identificados como 
ESAVI de causa específica que podem ocorrer pós-vacinação, são eles:

• reação relacionada com o produto vacinal: anafilaxia;

• defeito na qualidade da vacina: doença do tipo silvestre se manifesta após a administração 
de vacina com vírus vivo parcialmente atenuado, assim como ocorrido com o incidente de 
Cutter na vacinação contra a pólio;17

• erro na imunização: sepse após a contaminação de frasco de doses múltiplas; uso de um 
medicamento (por exemplo, insulina) para reconstituir a vacina em vez do diluente fornecido;

• reação relacionada com ansiedade: traumatismo craniano fatal associado a síncope nos 
locais de vacinação onde não se pode garantir a segurança após a vacinação;18 e

• reação coincidente: é provável que seja a causa subjacente da maioria das mortes súbitas 
pós-vacinação, inclusive síndrome de morte súbita do lactente, a morte súbita cardíaca, 
a morte súbita e inesperada na epilepsia (SUDEP), anafilaxia relacionada com alimentos, 
insetos, toxinas ambientais, infecção fulminante, dentre outras.

14 A ser publicado em breve�
15 Avila J, Long B, Holladay D, Gottlieb M� Thrombotic complications of COVID-19� Am J Emerg Med� 2020 Oct 1:S0735- 

6757(20)30860-3� doi: 10�1016/j�ajem�2020�09�065�
16 Gold MS, Balakrishnan MR, Amarasinghe A, MacDonald NE� An approach to death as an adverse event following 

immunization� Vaccine 2016;34:212-217� doi: 10�1016/j�vaccine�2015�
17	 Fitzpatrick	M.	The	Cutter	 incident:	How	America’s	 first	polio	 vaccine	 led	 to	a	growing	 vaccine	 crisis.	 J	 R	Soc	

Med� 2006;99(3):156�
18 Woo EJ, Ball R, Braun MM� Fatal syncope-related fall after immunization� Arch Pediatr Adolesc Med� 2005 Nov;159(11):1083� 

doi: 10�1001/archpedi�159�11�1083�
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Para avaliar a causa de qualquer morte inesperada após vacinação, deve-se realizar, 
sem demora, uma investigação completa a campo e uma autópsia segundo o protocolo 
elaborado para pessoas com causa suspeita de morte pela Covid-19.19 Conhecer as taxas 
basais de mortes súbitas regional e específica para a faixa etária, bem como fatores de risco 
relevantes será essencial para informar a avaliação de causalidade. A comunicação adequada 
com a comunidade e com todas as partes interessadas em todas as etapas do processo 
da investigação, a avaliação de causalidade e seus resultados será essencial para manter 
a confiança no programa de vacinação, no sistema de saúde e nas autoridades sanitárias.

19 Carpenito L, D’Ercole M, Porta F, Di Blasi E, Doi P, Fagara GR, et al� The autopsy at the time of SARS-CoV-2: protocol 
and lessons� Ann Diagn Pathol� 2020;48:151562� doi: 10�1016/j�anndiagpath�2020�151562�

Apêndices

Apêndice 7.1: Resumo dos métodos que podem 
ser usados como sistemas de vigilância ativa da 
segurança das vacinas para EAIE 

Método de 
VASV

Descrição Dados a serem 
coletados

Vantagens e 
desvantagens da 
vigilância relacionada 
com a Covid-19

Monitoramento 
de evento em 
coorte (MEC)

O MEC é um 
estudo prospectivo, 
observacional 
e de coorte dos 
eventos adversos 
associados com 
uma medicação 
ou vacina.20 Uma 
coorte vacinada 
é definida e 
acompanhada 
para observar um 
determinado ESAVI 
(inclusive EAIE) que 
ocorra durante 
um determinado 
período. Os dados 
demográficos 
são coletados 
para permitir a 
caracterização dos 
fatores de risco.

Histórico de vacinação

Detalhes da vacina 
contra a Covid-19 ou de 
outras vacinas coletados 
quando da inscrição no 
monitoramento

Evento(s) de saúde

Determinados EAIE 
relacionados com a 
Covid-19, constituindo o 
desfecho de saúde sob 
vigilância

Dados demográficos

Dados coletados que 
podem ser relevantes 
para o resultado, 
por exemplo, os fatores 
associados com 
Covid-19 grave (diabetes, 
obesidade, medicação).

Vantagens
Os dados gerados pelo 
MEC podem ser usados 
para definir as taxas de 
EAIE dentro de uma coorte 
vacinada, mas dependem 
da taxa do EAIE e do 
tamanho da coorte de 
observação.

O MEC pode não necessitar 
de muitos recursos 
nem da infraestrutura 
necessária para formas 
mais sofisticadas de VASV 
(como o relacionamento de 
dados).

Desvantagens
Os dados de MEC não 
podem ser usados para 
estimar o risco relativo de 
EAIE comparado com uma 
população não vacinada, 
mas podem definir um 
risco relativo caso mais 
de uma vacina contra 
a Covid-19 esteja sob 
vigilância.

Para definir a taxa de EAIE 
raros, seria necessária 
uma coorte de observação 
grande.

20 Organização Mundial da Saúde� A practical handbook on the pharmacovigilance of medicines used in the treatment 
of tuberculosis� Disponível em inglês em: https://www�who�int/medicines/publications/Pharmaco_TB_web_v3�pdf�
Consultado em 22 de novembro de 2020�
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Apêndices

Apêndice 7.1: Resumo dos métodos que podem 
ser usados como sistemas de vigilância ativa da 
segurança das vacinas para EAIE 

Método de 
VASV

Descrição Dados a serem 
coletados

Vantagens e 
desvantagens da 
vigilância relacionada 
com a Covid-19

Monitoramento 
de evento em 
coorte (MEC)

O MEC é um 
estudo prospectivo, 
observacional 
e de coorte dos 
eventos adversos 
associados com 
uma medicação 
ou vacina.20 Uma 
coorte vacinada 
é definida e 
acompanhada 
para observar um 
determinado ESAVI 
(inclusive EAIE) que 
ocorra durante 
um determinado 
período. Os dados 
demográficos 
são coletados 
para permitir a 
caracterização dos 
fatores de risco.

Histórico de vacinação

Detalhes da vacina 
contra a Covid-19 ou de 
outras vacinas coletados 
quando da inscrição no 
monitoramento

Evento(s) de saúde

Determinados EAIE 
relacionados com a 
Covid-19, constituindo o 
desfecho de saúde sob 
vigilância

Dados demográficos

Dados coletados que 
podem ser relevantes 
para o resultado, 
por exemplo, os fatores 
associados com 
Covid-19 grave (diabetes, 
obesidade, medicação).

Vantagens
Os dados gerados pelo 
MEC podem ser usados 
para definir as taxas de 
EAIE dentro de uma coorte 
vacinada, mas dependem 
da taxa do EAIE e do 
tamanho da coorte de 
observação.

O MEC pode não necessitar 
de muitos recursos 
nem da infraestrutura 
necessária para formas 
mais sofisticadas de VASV 
(como o relacionamento de 
dados).

Desvantagens
Os dados de MEC não 
podem ser usados para 
estimar o risco relativo de 
EAIE comparado com uma 
população não vacinada, 
mas podem definir um 
risco relativo caso mais 
de uma vacina contra 
a Covid-19 esteja sob 
vigilância.

Para definir a taxa de EAIE 
raros, seria necessária 
uma coorte de observação 
grande.

20 Organização Mundial da Saúde� A practical handbook on the pharmacovigilance of medicines used in the treatment 
of tuberculosis� Disponível em inglês em: https://www�who�int/medicines/publications/Pharmaco_TB_web_v3�pdf�
Consultado em 22 de novembro de 2020�
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Método de 
VASV

Descrição Dados a serem 
coletados

Vantagens e 
desvantagens da 
vigilância relacionada 
com a Covid-19

Vigilância sen-
tinela (VS)

A VS inclui a 
identificação de 
locais sentinelas, 
que normalmente 
são estabelecimentos 
de saúde.

A população é 
definida pelos 
pacientes atendidos 
ou admitidos no 
estabelecimento 
de saúde. A VASV 
envolve a avaliação 
sistemática do 
comparecimento 
de um determinado 
indivíduo no 
estabelecimento 
de saúde com 
sintomas, sinais 
ou informações 
laboratoriais 
que satisfaçam 
uma definição de 
caso específica 
(por exemplo, 
os de um EAIE 
relacionado com 
a Covid-19). Se o 
caso se enquadrar 
na definição, 
dados adicionais 
são coletados, 
por exemplo, 
situação de 
vacinação, 
resultado e dados 
demográficos..

Histórico de vacinação

Os detalhes da vacinação 
contra a Covid-19 são 
coletados apenas se o 
paciente se enquadrar 
na definição de caso de 
EAIE, ESAVI ou de uma 
condição sob vigilância.

Eventos de saúde

Os EAIE, ESAVI ou uma 
determinada condição de 
saúde relacionada com a 
Covid-19 são definidos.

Todos os pacientes 
que comparecem 
ou são admitidos 
ao estabelecimento 
sentinela passam 
por triagem para 
verificar se o caso se 
enquadra na definição 
independentemente da 
situação de vacinação.

Dados demográficos

Os dados demográficos 
são coletados apenas se 
o paciente se enquadrar 
na definição de caso da 
condição sob vigilância.

Os dados coletados 
poderiam incluir 
possíveis fatores de risco.

Vantagens

É possível coletar dados 
detalhados sobre o evento 
de saúde, o resultado e os 
aspectos demográficos.

Talvez seja possível calcular 
o risco relativo dos eventos 
quando o momento 
do aparecimento dos 
sintomas pós-vacinação é 
claramente definido. Isso é 
feito usando uma análise 
autocontrolada de série de 
casos.

Desvantagens

Não é possível estimar a 
taxa do evento de saúde 
sob vigilância.

A coleta de dados pode 
exigir muito tempo e 
dinheiro.

É possível que os dados 
de vacinação do paciente 
com o EAIE não estejam 
prontamente disponíveis.
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Método de 
VASV

Descrição Dados a serem 
coletados

Vantagens e 
desvantagens da 
vigilância relacionada 
com a Covid-19

Relacionamento 
de dados (RD)

O RD inclui a 
vinculação dos 
dados eletrônicos 
de diferentes 
fontes, na qual 
os dados tenham 
sido coletados 
geralmente antes 
do relacionamento. 
Os dados de 
vacinação, 
do evento de 
saúde e os dados 
demográficos, 
geralmente 
provenientes de 
muitos milhares de 
indivíduos, ficam 
armazenados em 
diferentes bases de 
dados e podem ser 
vinculados por meio 
de um identificador 
específico ou serem 
compatibilizados 
com base 
em outros 
identificadores, 
como nome, 
data de nascimento 
e endereço.

Histórico de vacinação

Normalmente 
obtido de bases de 
dados eletrônicas 
pré-existentes, 
como um cadastro 
nacional de vacinação 
ou uma base de dados 
administrativa. As bases 
de dados precisariam 
necessariamente 
capturar dados sobre 
a vacinação contra a 
Covid-19 da faixa etária 
sob vigilância.

Eventos de saúde

Os eventos de saúde sob 
vigilância (por exemplo, 
EAIE relacionados com 
a Covid-19) precisam 
ser codificados (CID) 
e armazenados 
eletronicamente.

Dados demográficos

Os dados demográficos 
são coletados apenas se 
o paciente se enquadrar 
na definição de caso de 
EAIE sob vigilância, isso é, 
dados que poderiam 
ser relevantes para o 
resultado, por exemplo, 
os fatores associados 
com uma manifestação 
severa da Covid-19 
(diabetes, obesidade, 
uso de medicação)

Vantagens

Podem ser usados para 
examinar associações 
entre a vacinação e 
eventos raros ou muito 
raros. Esse método seria 
ideal para testar hipóteses 
da relação causal entre 
a vacinação contra a 
Covid-19 e um EAIE.

Caso as bases de dados 
sejam conectadas, 
O RD pode ser usado para 
efetuar análises rápidas 
e regulares dos sinais de 
segurança.

Desvantagens

Poucos países têm a 
capacidade e estão prontos 
para acessar grandes bases 
de dados já estabelecidas, 
contendo dados sobre 
eventos de vacinação e 
saúde, bem como dados 
demográficos que possam 
ser conectados.

O RD pode ser um recurso 
de custo alto e que exige 
pessoal especializado para 
efetuar o relacionamento.

Em muitos países há 
barreiras significativas 
ao acesso de dados 
em razão de leis que 
protegem a privacidade e a 
confidencialidade.

O RD é mais comumente 
usada para conectar com 
eventos hospitalares e é 
mais difícil de usar nos 
casos que não requerem 
hospitalização.
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Método de 
VASV

Descrição Dados a serem 
coletados

Vantagens e 
desvantagens da 
vigilância relacionada 
com a Covid-19

Exemplo de 
ferramentas 
para o MEC: 
m-Saúde (MS) e 
e-Saúde (ES)

A MS e ES são 
formas em 
evolução de 
monitorar eventos 
de saúde pós-
vacinação ou o uso 
de medicamentos.

Elas se tornaram 
mais viáveis em 
função do uso 
crescente de 
telefones celulares 
e acesso à Internet. 
A MS e a ES podem 
definir indivíduos 
para a vigilância por 
diferentes métodos, 
como mensagens 
de texto, aplicativos 
para notificação, 
chamadas 
telefônicas diretas, 
e-mail e pesquisas 
on-line.

Histórico de vacinação

Detalhes da vacina 
contra a Covid-19 ou 
outras vacinas coletadas 
quando da inscrição

Evento de saúde

Os EAIE relacionados 
com a Covid-19 ou com 
outras condições sob 
vigilância poderiam 
ser pré-definidos, 
e a ocorrência do evento 
poderia ser confirmada 
por meio de um inquérito 
administrado por meio 
de uma plataforma 
eletrônica.

Dados demográficos

Os dados demográficos 
são limitados e coletados 
por meio de inquéritos.

Vantagens

O custo é baixo e pode 
visar diretamente 
determinados indivíduos 
(vacinados ou os pais 
desses).

Poder ser usado para 
vigilância ‘em tempo real’ e 
para a geração de sinais de 
segurança da vacina.

Taxas de ESAVI podem ser 
estimadas, mas podem 
ser necessárias amostras 
grandes.

Desvantagens

Os custos relacionados 
com a cobertura de 
rede, telefonia celular 
e de acesso à Internet 
podem ser uma barreira à 
notificação.

Podem ser necessários 
recursos consideráveis 
para verificar os relatórios.
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Apêndice 7.2: Formulário de notificação de EAIE 
relacionado com a Covid-19

Identificação do EAIE:
FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO DE SUSPEITA DE EVENTO ADVERSO DE INTERESSE ESPECIAL (EAIE)

* Nome do paciente:
* Endereço completo do paciente:

Telefone:
Sexo: □M  □F
*Data de nascimento _ _/_ _/_ _ _ _
OU idade quando do aparecimento dos sintomas:  
□□ Anos □□ Meses □□ Dias
OU Faixa etária:
□ < 1 ano □1 a 5 anos □> 5 anos

Notificador:
□ Hospitalizado □ Ambulatório (p. ex., consultório)
Processo de detecção:
□ Notificado pelo paciente □ Parte da vigilância ativa
* Nome do notificador do EAIE:
Instituição:
Cargo ou Função:
Endereço:
Telefone e e-mail:
Data em que o paciente notificou o evento ao sistema de saúde  
_ _/_ _/_ _ _ _
Data de hoje (DD/MM/AAAA): _ _/_ _/_ _ _ _

*Evento(s) adverso(s) de interesse especial Descreva o EAIE (sinais e sintomas):

□ Artrite séptica aguda
□ Acidente cardiovascular agudo
□ Encefalomielite aguda disseminada
□ Insuficiência hepática aguda
□ Insuficiência renal aguda
□ Síndrome de angústia respiratória aguda
(Microangiopatia, insuficiência cardíaca, 
cardiomiopatia por estresse, doença arterial 
coronariana, arritmia, miocardite)
□ Anafilaxia
□ Anosmia, ageusia
□ Lesões do tipo eritema pérnio  

□ Distúrbios da coagulação
(Tromboembolia, hemorragia)
□ Doença exacerbada associada à 
vacinação
□ Eritema multiforme
□ Convulsão generalizada
□ Síndrome de Guillain-Barré
□ Meningoencefalite
□ Síndrome inflamatória multissistêmica 
pediátrica
□ Vasculite cutânea
□ Trombocitopenia

Outro (especifique)

*Data e hora do início do EAIE: _ _/_ _/_ _ _ _  □□ H □□ Min

Esse EAIE causou? □ Óbito □ Risco de morte □ Incapacidade □ Hospitalização
Outro evento médico importante (especifique ________________________________________________________)
* Resultado no momento da notificação:
□ Em recuperação □ Recuperado □ Recuperado com sequelas □ Não recuperado □ Informação indisponível
No caso de óbito, data da morte:
Foi feita autópsia completa? □ Sim □ Não □ Desconhecido
Caso negativo, foi feita autópsia verbal? □ Sim □ Não
Histórico médico (inclusive histórico de reação similar ou outras alergias), medicação concomitante e outras informações relevantes  
(p. ex., outros casos). Use uma folha adicional se necessário:

* Este paciente recebeu vacina contra a Covid-19? □ Sim □ Não □ Desconhecido; 
Caso positivo, preencha a lista abaixo
Nome do estabelecimento de saúde (ou centro de vacinação):

Vacina contra Covid-19 Diluente
*Marca Fabricante Dose *Data da 

vacinação
Hora da 

vacinação
Registro de 

imunização No
*No do 

lote
Data de 

vencimento
*No de 

partida/lote
Data de 

vencimento
1
2
3

Detalhes de vacinas (exceto contra a Covid-19) recebias no último ano (favor usar a próxima página caso haja mais vacinas)
*Marca Fabricante *Data da 

vacinação
Hora da 

vacinação
Dose (1a, 2a,...) No 

Partida/
Lote

Data de 
vencimento

No Partida/
Lote

Data de 
vencimento

*A ser preenchido pelo primeiro nível de decisão – para TODOS OS CASOS DE EAIE, inclusive os vacinados e não vacinados contra a 
Covid-19:

Houve confirmação de EAIE? □ Sim □ Não
Caso positivo, Confirmação feita por Dr./Sr.(a) _____________________________________
Data da confirmação:
Este EAIS consta da lista de casos? □ Sim □ Não
Para casos com confirmação da vacinação contra a Covid-19: Investigação com formulário de investigação para ESAVI?
□ Sim □ Não Caso positivo, data _ _/_ _/_ _ _ _

*Campos de preenchimento obrigatório
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Apêndice 7.3: Formulário em forma de lista de 
casos de EAIE ligado à Covid-19
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Apêndice 7.4: Formulários de confirmação de 
EAIE por Covid-19 (Em elaboração)
• Artrite séptica aguda

• Síndrome cardiovascular aguda

• Encefalomielite aguda disseminada

• Insuficiência hepática aguda

• Insuficiência renal aguda

• Síndrome da angústia respiratória aguda (microangiopatia, insuficiência cardíaca, 
cardiomiopatia por estresse, doença arterial coronariana, arritmia, miocardite)

• Anafilaxia

• Anosmia, ageusia

• Eritema pérnio

• Distúrbio da coagulação (tromboembolia, hemorragia)

• Doença exacerbada associada à vacinação

• Eritema multiforme

• Convulsão generalizada

• Síndrome de Guillain-Barré

• Meningoencefalite

• Síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica

• Vasculite cutânea

• Trombocitopenia
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Apêndice 7.5: Formulário de investigação de 
ESAVI adaptado para EAIE pós-vacinação contra 
a Covid-19

 

Outubro de 2020 
 ESAVI APÓS A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 - FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO  

(Apenas para eventos adversos graves pós-vacinação - Morte/Incapacidade/Hospitalização/Conglomerado) 

Detalhes básicos da Seção A 
Estado Distrito IDENTIFICADOR do caso 

Local da vacinação ():  Estabelecimento público de saúde   Estabelecimento particular de saúde   
 Outro (especificar)   
Vacinação em ():  Campanha  Rotina  Outro (especificar)   
Endereço do local de vacinação: 

Autoridade notificadora: Data da investigação:  / /  
Data de preenchimento deste formulário:  / /  

Função/Cargo Este relatório é:  Primeiro  Interino  Final 
Telefone fixo (com DDD): Celular: e-mail: 

Nome do paciente Sexo:  M  F 
(use um formulário separado para cada caso de agrupamento) 

Data de nascimento (DD/MM/AAAA):  / /  
OU Idade quando do início:  anos  meses  dias 
OU Faixa etária:  < 1 ano  1-5 anos  > 5 anos- 18 anos  > 18 anos– 60 anos  > 60 anos 
Endereço completo do paciente, inclusive com pontos de referência (Nome da rua, número da residência, local, telefone, etc.): 

Marca das vacinas 
(inclusive o 

fabricante)/diluente 
recebido pelo 

paciente 

 
 

Data da vacinação 

 
Hora da 

vacinação 

 
Dose 

(p. ex. 1o, 2o, etc.) 

 
 

Lote/Número do lote 

 
Data de vencimento 

    Vacina Vacina 
Diluente Diluente 

    Vacina Vacina 
Diluente Diluente 

    Vacina Vacina 
Diluente Diluente 

    Vacina Vacina 
Diluente Diluente 

    Vacina Vacina 
Diluente Diluente 

 
Tipo de local ()  Celular Fixo   Extensão  Outro   

 
Data do primeiro/principal sintoma (DD/MM/AAAA):  / / Hora do primeiro sintoma (hh/mm):  /  
Data da hospitalização (DD/MM/AAAA):   / /  
Data quando a autoridade de saúde foi informada (DD/MM/AAAA):  / /  
Situação no dia da investigação ( ):  Morte      Incapacidade      
 Recuperação      Completamente Recuperado      Desconhecido  
Caso tenha falecido, data e hora da morte (DD/MM/AAAA):  / /  (hh/mm):  /  
Foi feita autópsia? ( )  Sim (data)     Não  Planejado em (data)  Hora  
Anexar relatório (caso disponível) 

 

Seção B Informação relevante sobre o paciente antes da imunização 
Critérios Achados Observações (caso afirmativo, dê detalhes) 

Histórico de eventos similares? Sim/Não/Desconhecido  

Evento adverso após vacinaç(ão)ões anterior(es)? Sim/Não/Desconhecido  

Histórico de alergia a vacinas, alimentos ou medicamentos? Sim/Não/Desconhecido  

Comorbidades/distúrbio congênito pré-existente? Sim/Não/Desconhecido  

Doença aguda pré-existente (30 dias) antes da vacinação? Sim/Não/Desconhecido  

O paciente tinha algum resultado laboratorial confirmando Covid-19 
antes da vacinação? 

Sim/Não/Desconhecido  

Histórico de hospitalização nos últimos 30 dias e sua causa Sim/Não/Desconhecido  

O paciente estava recebendo algum medicamento 
concomitantemente? 
(Caso positivo, cite o nome do medicamento, a indicação, doses e 
datas dos tratamentos) 

Sim/Não/Desconhecido  

Histórico familiar de qualquer doença (relevante para o ESAVI) ou 
alergia? 

Sim/Não/Desconhecido  

No caso de mulheres adultas 
•  Gestante? Sim (No de semanas)  /Não/Desconhecido 
•  Amamentando atualmente? Sim/Não 
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No. de identificação do caso. Investigação de ESAVI Página 2/5 
Para lactentes 

O parto foi gestação  a termo,  pré-termo ou  pós-termo Peso ao nascer: 
 

O tipode parto foi  Cesariana  Normal  Assistida (fórceps, vácuo, etc.)  com complicação (especifique) 

Seção C Detalhes do primeiro exame** do caso de ESAVI grave 
Fonte da informação ( selecione todas as opções que se aplicam):  Exame pelo investigador  
 Documentos     autópsia Verbal     Outro   
Caso a autópsia tenha sido verbal, favor mencionar a fonte   

Nome da primeira pessoa a examinar/tratar o paciente:   
Nome de outras pessoas envolvidas no tratamento do paciente:   
Outras fontes que contribuíram com informações (especifique):    

Sinais e sintomas em ordem cronológica desde o momento da vacinação: 

Nome e contato da pessoa que está preenchendo estes 
detalhes clínicos: 

Cargo: Data/hora: 

**Instruções: Anexe cópias de TODOS os documentos disponíveis (inclusive do prontuário, resumo da alta, anotações do caso, relatórios 
laboratoriais e relatório de autópsia, prescrições médicas dos medicamentos concomitantes) e complemente com todas as informações 
adicionais INDISPONÍVEIS nos documentos existentes, p. ex., 
•  Caso o paciente tenha recebido atenção médica  anexe cópias de todos os documentos disponíveis (inclusive o prontuário, o relatório de 

alta, resultados laboratoriais e de autópsia) e escreva apenas as informações que não constarem nos documentos anexos abaixo 
•  Caso o paciente não tenha recebido atenção médica – obtenha o histórico médico, examine o paciente e anote seus achados abaixo 

(adicione folhas se necessário) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagnóstico provisório/final: 

Seção D Detalhes das vacinas fornecidas no local de vacinação ligado ao ESAVI 
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Nome No de identificação do caso. Investigação de ESAVI Página 3/5 

Número de 
vacinados para cada 
antígeno no local da 
sessão. Anexe o 
registro, se 
disponível. 

Nome da 
vacina 

         

Número 
de doses 

         

a) Quando o paciente foi vacinado? (Selecione as opções abaixo e responda TODAS as questões) 

 Dentre as primeiras vacinações da sessão      Dentro das últimas vacinações da sessão.    Desconhecido 

No caso de frascos multidoses, a vacina foi administrada>  dentre as primeiras doses do frasco usado?  
 Dentre as últimas doses do frasco usado?     Desconhecido? 

b) Houve erro na prescrição ou não adesão às recomendações para uso dessa vacina? 
 

Sim*/Não 

c) Com base em sua investigação, você tem a impressão de que a vacina (os ingredientes) administrados 
poderia estar contaminada? 

Sim*/Não/Impossível 
determinar 

D) Com base na sua investigação, você tem a impressão de que a condição física da vacina (p. ex., cor, turbidez, 
contaminantes, etc.) estava anormal no momento da administração? 

 

Sim*/Não/Impossível 
determinar 

E) Com base em sua investigação, você tem a impressão de que houve um erro na reconstituição/preparação da 
vacina pelo vacinador (p. ex., produto errado, diluente errado, diluição inadequada, aspiração da vacina 
inadequada, etc.)? 

 

Sim*/Não/Impossível 
determinar 

f) Com base em sua investigação, você tem a impressão de que houve erro no manuseio da vacina (p. ex., 
interrupção da cadeia de frio durante o transporte, armazenamento e/ou sessão de imunização, etc.)? 

Sim*/Não/Impossível 
determinar 

G) Com base em sua investigação, você tem a impressão de que a vacina foi inadequadamente aplicada (p. ex., 
dose errada, local ou via de administração errado, tamanho da agulha errado, descumprimento das boas 
práticas de vacinação, etc.)? 

 

Sim*/Não/Impossível 
determinar 

h) Número de pessoas vacinadas com a vacina contida no frasco/ampola envolvido?  

i) Número de pessoas vacinadas com a vacina envolvida na mesma sessão?  

j) Número de pessoas vacinadas com vacina com o mesmo número de lote em outros locais de vacinação? 
Especifique as localidades: 

 

k) É possível que a vacina administrada nesse paciente tenha defeito de qualidade ou esteja abaixo do padrão 
de qualidade ou seja falsificada?  

Sim*/Não/Impossível 
determinar 

l) É possível que esse evento seja uma resposta ao estresse causado pela imunização (p. ex., resposta aguda ao 
estresse, síndrome vasovagal, hiperventilação, reação neurológica na forma de transtorno dissociativo)? 

 

Sim*/Não/Impossível 
determinar 

m) Esse caso faz parte de um conglomerado? Sim*/Não/Desconhecido 

i. Caso positivo, quantos casos mais foram detectados no conglomerado?  

a. Todos os casos do conglomerado receberam vacina aspirada do mesmo frasco? Sim*/Não/Desconhecido 

b. Caso negativo, informe o número de frascos usados no conglomerado (escreva os 
detalhes separadamente) 

 

* Essa explicação em separado para essas respostas é obrigatória 

 
Seção E Práticas de imunização nos locais onde a vacina em questão foi usada 

(Complete esta seção fazendo perguntas e/ou observando a prática) 
Seringas e agulhas usadas: 
•  A vacinação é feita usando seringas autodestrutíveis? Sim/Não/Desconhecido 

Caso negativo, especifique o tipo de seringa 
usada: 

 Vidro  Descartável   Reciclada descartável  Outro    

Principais constatações específicas/observações adicionais e comentários:  

Reconstituição: (Preencha apenas se for o caso ou selecione NA se não for o caso) 
•  Procedimento de reconstituição () 

A mesma seringa de reconstituição foi usada em diversos frascos da mesma 
vacina? A mesma seringa de reconstituição foi usada para reconstituir diferentes 
vacinas? Uma seringa de reconstituição diferente foi usada em cada frasco de 
vacina? 
Uma seringa de reconstituição diferente foi usada para cada vacinação? 

Situação 
Sim Nã

o 
NA 

Sim Nã
o 

NA 

Sim Nã
o 

NA 

Sim Nã
o 

NA 

•  As vacinas e diluentes usados são os mesmos recomendados pelo fabricante? Sim Nã
o 

NA 

Principais constatações específicas/observações adicionais e comentários: 
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Nome No. de iden cação do caso.

 Inves gação de ESAVI Página 4/5 
 

Técnica de administração do(s)(s) vacinador(es): (Observe outra sessão da mesma localidade - mesmo local ou local diferente) 
 Dose e via corretas? Sim/Não 

 O tempo de recons tuição é indicado no frasco? (No caso de vacinas lio lizadas)  Sim/Não 

 A técnica sem toque é aplicada? Sim/Não 

A triagem de contraindicações é feita antes da aplicação da vacina? Sim/Não 

 Quantos ESAVI foram no cados pelo centro que distribuiu a vacina nos úl mos 30 dias?   

 O vacinador recebeu treinamento? (Caso a resposta seja “sim”, especi que a data do úl mo treinamento   ) Sim/Não 

Constatações especí cas importantes/observações adicionais e comentários: 

 

Seção F Cadeia de frio e transporte 
(Complete esta seção fazendo perguntas e/ou observando a prá ca) 

Úl mo ponto de armazenamento da vacina  

 A temperatura do refrigerador onde as vacinas cam armazenadas é monitorada? Sim/Não 

- Caso tenha respondido “sim”, houve algum desvio fora da faixa de 2-8° C após a vacina ter sido 
colocada nesse refrigerador? 

Sim/Não 

- Caso tenha respondido “sim”, forneça detalhes sobre o monitoramento em separado. 

 Foi seguido o procedimento correto de armazenagem das vacinas, dos diluentes e das seringas?  Sim/Não/Desconhecido 

 Havia algum outro item (além das vacinas do PAI e diluentes) no refrigerador ou freezer? Sim/Não/Desconhecido 

 Havia no refrigerador alguma vacina parcialmente recons tuída? Sim/Não/Desconhecido 

 Havia no refrigerador alguma vacina sem condição de uso (vencida, sem rótulo, monitor de frasco de vacina (MFV 
no estágio 3 ou 4, congelada)? 

Sim/Não/Desconhecido 

 Havia algum diluente inu lizável (vencido, cujo fabricante não foi iden cado, trincada, ampola suja) 
sendo armazenado? 

Sim/Não/Desconhecido 

Principais achados/observações especí cas adicionais e comentários:  

Transporte de vacinas:  

 Tipo de recipiente usado para transporte de vacinas  

 O recipiente de transporte das vacinas foi enviado para o local da vacinação no mesmo dia da vacinação? Sim/Não/Desconhecido 

 O recipiente de transporte das vacinas retornou do local da vacinação no mesmo dia da vacinação? Sim/Não/Desconhecido 

 Foi feito o condicionamento do gelo ar cial antes do uso? Sim/Não/Desconhecido 

Principais achados/observações adicionais especí cas e comentários:  

Seção G Inves gação na comunidade (Favor visitar o local e entrevistar os pais/outros) 
 

Foram no cados outros eventos similares aproximadamente na mesma época da ocorrência do evento adverso e na mesma localidade? 
Sim/Não/Desconhecido Caso tenha respondido “sim”, favor descrever: 

Caso tenha respondido “sim”, quantos eventos/episódios? 

 
Dentre os afetados, quantos 
 Foram vacinados?   
 Não foram vacinados?   
 Desconhecido:   

Outros comentários: 

Seção H Outras constatações/observações/comentários 

 

•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
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Considerações principais

• O compartilhamento de dados em todos os níveis é importante para aumentar 
rapidamente conhecimento que possa apoiar as decisões sobre a introdução de 
vacina contra a COVID-19 e estratégias de continuidade

• Considerações éticas chave para o compartilhamento de dados incluem sigilo 
de dados, segurança dos dados, autonomia, soberania e benefícios para quem 
fornece e compartilha os dados

• Sistemas de vigilância da segurança das vacinas se referem a todas as vacinas, 
não só a vacina contra a COVID-19 e a vacinação de rotina continuará durante a 
implementação para a COVID-19

• A base de dados global da OMS, VigiBase, que contém o ICSR para eventos 
supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização (ESAVI) de todos os Estados 
Membros do Programa de Monitoramento Internacional de Medicamentos da 
OMS, pode ser usada para detectar sinais e questões de segurança nos níveis 
nacional, regional e global

• Os dados de segurança estarão também disponíveis como dados agregados de 
várias bases de dados locais e de pesquisa ad hoc

• Os dados terão que ser armazenados segundo normas internacionais estabelecidas 
ou será necessária a transformação dos dados para assegurar a compatibilidade 
para o êxito do compartilhamento dos dados

• Há muitos exemplos de repositórios que coletam e processam informações sobre 
os ESAVI que podem ser usados para obter os dados necessários para tomada de 
decisão nos níveis nacional, regional e global

• Os locais devem verificar o desempenho de sua coleta e avaliação de dados de 
segurança através de adaptações de indicadores existentes ou de indicadores de 
imunização específicos para a COVID-19
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Introdução

O manual de vigilância global de eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização 
(ESAVI)1 da OMS orienta sobre a finalidade da análise de dados nos diferentes níveis. 
Por exemplo, quem deve analisar os dados, como devem ser analisados e interpretados, 
e seu uso para calcular riscos relativos e atribuíveis. No contexto da vigilância dos ESAVI da 
COVID-19, os mesmos princípios e abordagens devem ser aplicados, com alguma adaptação 
para permitir diferentes estratégias de vacinação, populações-alvo para a vacina, tipos de 
vacinas e sistemas de vigilância disponíveis nos diferentes países.

A orientação sobre os sistemas de vigilância da segurança das vacinas e resposta aos ESAVI e 
eventos adversos de interesse especial (EAIE) para abordar os desafios únicos da introdução de 
vacinas contra a COVID-19 é fornecida em módulos separados (módulos ESAVI e EAIE). A partir 
do momento em que os sistemas de vigilância estão operacionais, a eficiência e a efetividade 
do sistema serão determinadas pelos resultados e desfechos do sistema. Primeiro, os dados 
brutos gerados pelo sistema precisam ser compilados, depois transmitidos, processados e 
interpretados e, finalmente, abordados sistematicamente e cientificamente. Este módulo 
dará a orientação sobre como os dados de segurança da vacina contra a COVID-19 devem 
ser processados para se tornarem passíveis de ação.

Compartilhamento dos dados de 
segurança da vacina contra a COVID-19

Para garantir a integridade e a validade dos dados de segurança da vacina contra a COVID-19 
gerados, perda e duplicidade de dados devem ser minimizadas. Isso pode ser obtido 
através de dados compartilhados entre partes interessadas como programas nacionais 
de imunização (PIN) e programas ampliados de imunização (PAI), autoridades reguladoras 
nacionais (ARN), centros de farmacovigilância, Ministérios da Saúde (MS), comitês de ESAVI, 
o setor privado, fabricantes de vacina.2 Em alguns países dados são notificados por canais 

1 Organização Mundial da Saúde� Global Manual on Surveillance of AEFI� Disponível em inglês em: https://www�who�
int/vaccine_safety/publications/Global_Manual_on_Surveillance_of_AEFI�pdf� Consultado em 29 de outubro de 2020�

2	 Neste	documento,	fabricante	também	significa	detentor	de	autorização	de	colocação	no	mercado.
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múltiplos, com diferentes metas e vias, com os programas obtendo dados dos pacientes, e às 
vezes a notificação também é realizada pelo profissional da saúde que o atendeu. 

Nos níveis regional e global, dados compartilhados maximizam recursos e a capacidade de 
resposta e tomada de decisão eficientes. O compartilhamento de dados também aumenta a 
capacidade de detecção de sinais e a capacidade de detectar e analisar eventos adversos muito 
raros. De forma geral, a transformação de dados é necessária para facilitar o compartilhamento 
de dados de fontes diferentes.

2.1 Justificativa para o compartilhamento de 
dados 

O compartilhamento de dados em todos os níveis é importante para rapidamente aumentar 
o conhecimento de apoio às decisões sobre a introdução da vacina contra a COVID-19 e 
estratégias de continuidade. Incerteza sobre a frequência de ESAVI e apresentação clínica é 
esperada devido aos processos acelerados de desenvolvimento das vacinas contra a COVID-19, 
com prazos curtos para a coleta de dados e análise pelos órgãos reguladores. A justificativa 
para compartilhar os dados de quatro fontes principais é descrita em linhas gerais a seguir:

• Dados dos sistemas de vigilância de ESAVI passivos e passivos aperfeiçoados: para 
detectar sinais, monitorar aspectos de segurança das atividades de programa de imunização, 
monitorar eventos possivelmente relacionados a vacinas contra a COVID-19 com falhas, 
não-autorizadas ou falsas.

• Dados dos sistemas de vigilância ativa: para comprovar e confirmar os perfis de 
segurança pós-autorização de vacinas contra a COVID-19, teste de hipótese (associações 
epidemiológicas entre ESAVI e vacinas contra a COVID-19), detectar sinais com prazo mais 
curto entre notificação e detecção.

• Dados dos fabricantes de vacina contra a COVID-19: o compartilhamento bidirecional3 
dos dados com os fabricantes de vacina contra a COVID-19 ajudará a assegurar coleta de 
dados completa e evitará dupla contagem dos eventos. Além disso, os fabricantes podem 
estar a par de dados de outros países ou fontes que podem ajudar na avaliação de ESAVI.

• Dados de outras fontes como os dados da vigilância de doenças, distribuição de vacina 
e dados de utilização: podem ajudar a gerar alertas rápidos para desencadear respostas 
em um território geográfico comum, fornecer informações sobre o nível de implementação 
e a qualidade da vigilância no nível nacional com o objetivo de planejar estratégias de 
aprimoramento, compreender a distribuição de diferentes vacinas contra a COVID-19 e 
comparar com a distribuição da doença, para interpretar os padrões observados durante 
a análise de dados.

3 Os fabricantes de vacina informam as ARN sobre ESAVI que ocorreram em outras partes do mundo e as ARN precisam 
compartilhar os dados de ESAVI de seus países com os fabricantes de vacina�
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2.2 Ética na colaboração e compartilhamento 
dos dados de segurança

As considerações éticas importantes para compartilhar dados incluem sigilo de dados, 
segurança de dados, autonomia, soberania e benefícios para quem fornece e compartilha 
os dados.

2.3 Modelo genérico de compartilhamento de 
dados

A Fig. 1 traz a representação esquemática da estrutura de um modelo genérico para 
compartilhamento de dados nos níveis local, estadual, nacional e global. Cada país deve 
adaptar os sistemas genéricos à sua realidade local.

Figura 1: Representação esquemática da estrutura de compartilhamento de dados nos 
níveis estadual, nacional e global
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ESAVI: evento supostamente atribuível à vacinação ou imunização; BD: base de dados; PAI/PNI: programa ampliado de 
imunização/programa nacional de imunização; ARN: autoridade reguladora nacional..

2.4 Mapeamento das partes interessadas 
(stakeholders) no compartilhamento dos 
dados de ESAVI 

O mapeamento de potenciais partes interessadas é resumido na Tabela 1. É importante 
considerar quem estará produzindo ou gerenciando os dados de ESAVI da vacina contra a 
COVID-19 quando for desenvolvida estratégia de compartilhamento de dados.
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Tabela 1: Mapeamento de partes interessadas diretas para compartilhamento de dados 
de ESAVI da vacina contra a COVID-19

Partes interessadas Atual mapeamento de dados (variável em função do contexto)

Nível estadual

Instituições de assistência 
de saúde

 — Relatórios de Casos individuais de EAIE
 — Formulários de Notificação de casos para estudos ad hoc

Escritórios de vigilância de 
doenças

 — Informações de investigação para preencher os relatórios de 
Casos Individuais de ESAVI 
 — Dados sobre comportamento epidemiológico local de doenças 
infecciosas

Escritórios do programa 
de vacinação

 — Dados sobre atividades de vacinação
 — Relatórios de Caso individual de ESAVI

Nível nacional

Responsável pela vigilância 
de doenças 

 — Dados sobre doenças infecciosas e não infecciosas
 — Dados sobre vigilância de ESAVI

Programas nacionais de 
imunização /programas 
ampliados de imunização

 — Dados sobre as atividades de vacinação: informação 
administrativa e atividades de distribuição
 — Dados sobre a vigilância de ESAVI.

Autoridades reguladoras 
nacionais 

 — Dados sobre vigilância de ESAVI provenientes de profissionais de 
atenção primária de saúde e cidadãos
 — Dados sobre vigilância de ESAVI de fabricantes
 — Dados de notificação de eventos adversos de estudos clínicos
 — Base de dados global da OMS de ICSR incluindo reações adversas 
medicamentosas e ESAVI

Unidades de sistemas de 
informação em saúde

 — Dados de todas as fontes do país

Instituições de pesquisa / 
Organização de pesquisa 
clínica

 — Relatórios de segurança de caso individual (eventos adversos) de 
estudos clínicos
 — Dados sobre as doenças consideradas como EAIE/ESAVI

Fabricantes de vacina  — Relatórios de casos individuais de ESAVI
 — Relatórios periódicos de atualização de segurança 

Patrocinadores de 
pesquisas clínicas

 — Reações adversas graves inesperadas suspeitas em estudos 
clínicos

Níveis regional e global

Escritórios Regionais da 
OMS

 — Formulário de notificação conjunta OMS/UNICEF (JNF)4

 — Relatórios de caso individual de vigilância de doenças infecciosas
 — Acesso a base de dados global da OMS de relatórios de 
segurança de caso individual (RSCI) incluindo reações adversas 
medicamentosas (RAM) e ESAVI5 

Sede da OMS  — FNC OMS-UNICEF
 — Relatórios de caso individual de vigilância de doenças infecciosas
 — Acesso a base de dados global da OMS de ICSR 5 incluindo RAM e 
ESAVI

4 WHO/UNICEF Joint Reporting Process� Disponível em inglês em: https://www�who�int/immunization/monitoring_
surveillance/routine/reporting/en/� Consultado em 9 de dezembro de 2020�

5 VigiBase� Disponível em inglês em: https://www�who-umc�org/vigibase/vigibase/� Consultado em 9 de dezembro 
de 2020�
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Partes interessadas Atual mapeamento de dados (variável em função do contexto)

Programa de 
Monitoramento 
Internacional de 
Medicamentos da OMS /
VigiBase (mantido pelo 
UMC)

 — Relatórios de casos individuais de ESAVI
 — Base de dados global da OMS de ICSR incluindo RAM e ESAVI

2.5 Fontes de dados
Há diferentes fontes de dados com diferentes formatos de dados que podem ser usados na 
farmacovigilância da vacina contra a COVID-19. Algumas considerações quanto à capacidade 
de um país em compartilhar dados incluem:

• disponibilidade oportuna de relatórios de caso individual de ESAVI com pelo menos 25 
variáveis chave;

• centralização de dados em uma base de dados com as variáveis codificadas usando um 
padrão pré-definido de dados;

• completude e precisão de dados (qualidade);

• tecnologia disponível para implementar transferência segura de dados; e

• estruturas de governança de dados com definição de regras para compartilhamento de 
dados com instituições externas.

2.5.1 Relatórios de segurança de casos individuais (relatórios 
de casos individuais de ESAVI)

Existem diferentes níveis de sistemas de informação em diferentes países. Os dados geralmente 
são coletados de sistemas passivos de vigilância de ESAVI, mas, também podem ser coletados 
de centros de vigilância ativa sentinela. Os relatórios individuais também podem vir de estudos 
clínicos de vacina contra a COVID-19 avaliados por um comitê científico de estudo designado 
especificamente com essa finalidade. A base de dados global VigiBase da OMS contém ICSR 
e EAIE de todos os Estados Membros do Programa de Monitoramento Internacional de 
Medicamentos (PMIM) da OMS. A fonte pode ser usada para realizar cálculos quantitativos 
nos níveis nacional, regional e global para detecção de sinais e questões de segurança.

2.5.2 Dados de segurança agrupados a partir de diferentes 
fontes 

Todos os países habitualmente compartilham dados de segurança agregados para ajudar a 
caracterizar a segurança das vacinas, por exemplo o JNF da OMS-Unicef, relatórios situacionais 
(RELSIT), vigilância e resposta integrada a doença (VRID), relatórios de redes de autoridades 
reguladoras e iniciativas acadêmicas.

130 VACINAS CONTRA A COVID-19: MANUAL DE VIGILÂNCIA DA SEGURANÇA

https://www.who-umc.org/vigibase/vigibase/


2.5.3 Pesquisa ad hoc

Projetos de pesquisa ad hoc ou estudos específicos poderiam ser realizados pelas redes 
de institutos de assistência de saúde usando os dados transferidos aos institutos nacionais 
e armazenados em bancos de dados dos institutos para fazer a análise final. A plataforma 
selecionada pela coordenação do estudo e descrita no protocolo do estudo terá um impacto 
sobre a base de dados. É necessário avaliar os dados disponíveis para o evento e sua qualidade, 
e a disponibilidade de informações sobre o status vacinal dos pacientes a serem incluídos no 
estudo antes de iniciar estudos ad hoc. Os sistemas de registro de diagnóstico de pacientes 
e registros de vacinação devem estar disponíveis.

2.6 Normas para dados
O Conselho Internacional para a Harmonização dos Requisitos Técnicos para as Substâncias 
Farmacêuticas para uso Humano (ICH) padroniza a definição dos elementos de dados usados 
na transmissão eletrônica de diferentes tipos de Relatórios de Segurança de Caso Individual 
(RSCI), independentemente da fonte e destino. A norma adotada pelo ICH para a transmissão 
eletrônica de ICSR é descrita em ICH E2B(R3) message standard. Maiores informações estão 
disponíveis em https://www.ich.org/page/electronic-standards-estri.

Os dados devem cumprir normas internacionais acordadas para o êxito do compartilhamento 
de dados, para que tanto o transmissor como o receptor tenham informação idêntica. 
Algumas normas padronizadas estão disponíveis para codificação de dados específicos e 
para estruturas inteiras de base de dados e formatos de dados. Para codificação clínica de 
diagnósticos, algumas normas têm sido desenvolvidos, como por exemplo, o Dicionário 
Médico para Atividades Regulatórias (MedDRA) e ICD. É importante usar uma classificação 
padronizada para identificar a vacina específica que está sendo avaliada. Quando disponível, 
deve ser usado o sistema de classificação anatômico terapêutico químico (ATC)6. Para os 
sistemas de vigilância ativa, normas para dados são definidas pelos protocolos de estudo.

2.7 Transformação de dados
Se a base de dados usada pelo país não obedece a uma norma como descrito anteriormente, 
a transformação de dados é essencial antes que os dados possam ser compartilhados. O ICH 
E2B(R3) message standard deve ser usado para a transformação e transmissão de dados 
em um formato padrão de transmissão. Isto requer codificação como descrito no MedDRA 
e a Identificação dos Produtos Medicinais (IDMP). Técnicas para dados científicos devem ser 
aplicadas para transformar o formato da base de dados da fonte no formato padrão da base 
de dados internacional, usando ferramentas como, ETC (extrair, transformar e carregar). 
Os países são estimulados a entrarem em contato com os Escritórios da OMS nos países 
para a orientação, caso necessário.

6 Organização Mundial da Saúde� The ATC/DDD Methodology� Disponível em inglês em: https://www�who�int/medicines/
regulation/medicines-safety/toolkit_methodology/en/� Consultado em 29 de outubro de 2020�
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Métodos para avaliação rápida da 
segurança pós-introdução da vacina 
contra a COVID-19

Antes da aprovação da autoridade reguladora, os resultados dos estudos clínicos aleatórios 
serão usados para a avaliação inicial da segurança de qualquer vacina contra a COVID-19. 
Esses estudos terão tamanho de amostra e duração de seguimento limitados, e certas 
populações podem estar ausentes ou estar sub representadas (por exemplo, idosos, pessoas 
com condições crônicas, gestantes). É possível também que algumas vacinas possam ser 
introduzidas sob autorização de uso emergencial, limitando ainda mais os dados disponíveis 
antes de introdução. É importante, portanto, conduzir vigilância de segurança pós-introdução 
para assegurar um seguimento apropriado que permita a detecção e avaliação rápida de sinais 
para avaliar o risco-benefício das vacinas contra a COVID-19. Aqui propomos um conjunto de 
análises pós-introdução e pontos a considerar na avaliação da segurança da vacina contra a 
COVID-19 que pode ser aplicado tanto para a detecção de sinais como para a avaliação dos 
sinais detectados em outros conjuntos de dados.

3.1 População de estudo
Os estudos devem incluir todos os vacinados para as análises primárias para fornecer o 
máximo de poder estatístico, com as análises de subgrupos de:

• Pessoas menores de 19 anos,

• Pessoas acima de 64 anos, e

• Gestantes.

Os estudos devem ser realizados em toda a população elegível para a vacina do país ou região, 
ou em uma amostra representativa. Se a administração das vacinas contra a COVID-19 for 
limitada inicialmente (devido a limitações de suprimentos) aos grupos de alto risco como 
os profissionais da saúde, então a população alvo do estudo projetada para a vigilância de 
segurança deve ser definida de acordo.

3.2 Detecção de sinais
Quando avaliamos ou quantificamos eventos adversos (EA), a ocorrência do evento é 
comparada entre indivíduos vacinados e não-vacinados, ou em período de tempo exposto e 
não exposto para um mesmo indivíduo, usando diferentes tipos de metodologia.

032.8 Repositórios
Seguem exemplos de repositórios que estão coletando e processando informações sobre 
ESAVI e permitindo tomada de decisão nos níveis nacional, regional e global:

• exemplos de bases de dados nacionais: Vaccine Safety Datalink (E.U.A.), Sistema Canadense 
de Vigilância de Evento Adverso Pós-imunização (CAEFISS) e VigiFlow, mantido pelo UMC;

• exemplo de bases de dados regionais: EudraVigilance;

• exemplo de bases de dados globais:

 – para dados agregados: Joint Reporting Process OMS/UNICEF;

• exemplo de bases de dados nacionais, regionais e globais:

 – para dados baseados em caso, a base de dados global da OMS de relatórios de segurança 
de caso individual, Vigibase, mantido pelo UMC.
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Esses estudos terão tamanho de amostra e duração de seguimento limitados, e certas 
populações podem estar ausentes ou estar sub representadas (por exemplo, idosos, pessoas 
com condições crônicas, gestantes). É possível também que algumas vacinas possam ser 
introduzidas sob autorização de uso emergencial, limitando ainda mais os dados disponíveis 
antes de introdução. É importante, portanto, conduzir vigilância de segurança pós-introdução 
para assegurar um seguimento apropriado que permita a detecção e avaliação rápida de sinais 
para avaliar o risco-benefício das vacinas contra a COVID-19. Aqui propomos um conjunto de 
análises pós-introdução e pontos a considerar na avaliação da segurança da vacina contra a 
COVID-19 que pode ser aplicado tanto para a detecção de sinais como para a avaliação dos 
sinais detectados em outros conjuntos de dados.

3.1 População de estudo
Os estudos devem incluir todos os vacinados para as análises primárias para fornecer o 
máximo de poder estatístico, com as análises de subgrupos de:

• Pessoas menores de 19 anos,

• Pessoas acima de 64 anos, e

• Gestantes.

Os estudos devem ser realizados em toda a população elegível para a vacina do país ou região, 
ou em uma amostra representativa. Se a administração das vacinas contra a COVID-19 for 
limitada inicialmente (devido a limitações de suprimentos) aos grupos de alto risco como 
os profissionais da saúde, então a população alvo do estudo projetada para a vigilância de 
segurança deve ser definida de acordo.

3.2 Detecção de sinais
Quando avaliamos ou quantificamos eventos adversos (EA), a ocorrência do evento é 
comparada entre indivíduos vacinados e não-vacinados, ou em período de tempo exposto e 
não exposto para um mesmo indivíduo, usando diferentes tipos de metodologia.

03
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Para a detecção de sinais a taxa de EA observada é comparada à taxa ‘esperada’, que geralmente 
é inferida de dados de:

• controles históricos empregando dados da mesma população (ou semelhante) durante 
um período anterior;

• estudos de coorte que comparam as taxas do evento em janelas específicas de risco; 
os controles podem ser outros indivíduos durante o mesmo período que não receberam 
a vacina alvo, mas que são parecidos com os vacinados nas demais características;

• os estudos autocontrolados, usando desenho de séries de casos, crossover ou de intervalo 
de risco, em que todos os dados são obtidos a partir dos indivíduos vacinados, comparando-
se janela de risco pós-exposição com ou janela de controle pré-exposição, ou com janela 
de controle pós-exposição que ocorre após a janela de risco;

• estudos baseados em casos onde a taxa de vacinação entre os casos que tiveram o EA de 
interesse é comparada com aquela entre indivíduos que não tiveram o EA de interesse, 
em desenho caso-controle ou caso-cobertura.

Na maioria das condições pós-introdução previstas, os desenhos autocontrolados são desenhos 
de estudo promissores e eficientes, na medida em que se ajustam automaticamente para 
fatores de confusão entre pessoas, que pode estar presente em outros desenhos de estudo. 
Entretanto, uma desvantagem do desenho de estudo autocontrolado com janelas de controle 
pré-exposição é o potencial viés de indicação ou contraindicação da vacina, em situações 
em que apresentar o evento adverso aumenta ou diminui a probabilidade de ser vacinado. 
A forma mais extrema de contraindicação de vacina é a morte, uma vez que pessoas mortas 
não serão vacinadas. Para superar essa limitação, pode ser definida uma janela de controle 
pós-exposição, que ocorre após a janela de risco. Uma desvantagem dessa abordagem é que 
um sinal não será detectado se o risco do EA for constante durante o período pós-vacinação. 
Além disso, EA não são informativos, e não podem contribuir para ‘sinal’ de segurança, até que 
os dados da janela de controle pós-exposição estejam disponíveis, atrasando a oportunidade 
de análise. Isso é ainda mais complicado se a vacinação exigir duas doses da vacina, se por 
exemplo uma segunda dose é recomendada 30 dias após a primeira dose, poderia ser difícil 
especificar uma janela de controle pós-vacinação apropriada. Finalmente, para a detecção 
de sinal, um desenho tradicional autocontrolado tem limitado a utilidade para doenças 
com período de latência prolongado, o que poderia ser superado usando uma janela de 
controle pós-vacinação que ocorre antes da janela de risco. Quando uma janela de risco não 
pode ser bem definida, é possível usar estatística de varredura temporal de autocontrole, 
simultaneamente avaliando centenas de janelas de risco potencial, enquanto é feito ajuste 
automaticamente para as provas múltiplas inerentes a tal abordagem.

Enquanto é feito ajuste automaticamente para viés entre pessoas, é importante reconhecer 
que os desenhos de autocontrole estão também sujeitos a fatores de confusão que variam no 
tempo. Os exemplos de tais fatores de confusão são vacinas concomitantes, variação sazonal 
no evento adverso, mudança na codificação de diagnóstico, e idade crescente em lactentes.

Em um desenho tipo coorte, o principal desafio é identificar um grupo controle que minimize 
o viés de seleção entre pessoas. Os grupos alvo prioritários para as vacinas contra a COVID-19 
podem ser parecidos aos das vacinas sazonais contra influenza (profissionais da saúde, idosos 
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e mulheres potencialmente grávidas), portanto, o uso de análise de escores de propensão, 
que variam no tempo em pessoas vacinadas contra COVID-19 e controles beneficiários 
de vacina sazonal contra influenza poderia minimizar vieses na busca por assistência de 
saúde e em grupos de risco em estudos avaliando a segurança de vacina contra a COVID-19. 
Essa abordagem poderia ser usada se as campanhas de vacinação de influenza sazonal e de 
COVID-19 estivessem se sobrepondo, desde que nem todos os indivíduos tomassem as duas 
vacinas ao mesmo tempo. Permitiria o pareamento dos escores de propensão, assim como 
a semana epidemiológica de exposição, para simultaneamente controlar a presença de vírus 
de tipo selvagem circulante. Outra opção seria usar as pessoas vacinadas contra influenza 
de um período anterior. Se a vacina contra COVID-19 for dada em épocas fora da vacinação 
contra influenza, devem ser feitos ajustes para qualquer variação sazonal nas taxas de EA.

Cada desenho de estudo de segurança de vacinas tem diferentes pontos fracos e fortes, 
portanto é aconselhável usar com frequência desenhos múltiplos para a investigação de um 
mesmo EA.

3.3 Exposição à vacina
Dada a grande variedade de tecnologias nas plataformas de vacina usadas para desenvolver 
vacinas contra a COVID-19, é importante poder realizar análises de segurança específicas por 
vacina. Para isso é importante ter informação completa sobre a vacina contra a COVID-19, 
como fabricante, nome comercial e número do lote. Embora exista esperança de que pelo 
menos algumas das novas vacinas contra COVID-19 terão códigos de barra 2D, que podem 
ser escaneados para registrar a informação, não é garantido. Além disso, projetos-piloto com 
códigos de barra 2D nos E.U.A. têm revelado vários obstáculos que desaceleram sua aceitação.7 
Planos para ‘tecnologias’ alternativas ‘mais simples’ para captar as informações essenciais sobre 
exposições à vacina devem ser feitos, portanto. Por exemplo, um dicionário padrão de dados 
para cada vacina contra a COVID-19 introduzida para uso poderia ser mantido pela Brighton 
Collaboration ou WHODrug Global.

3.4 Abordagens analíticas para detecção de 
sinais em dados de prontuários de saúde 
eletrônicos

3.4.1 Análises de ciclo rápido para eventos adversos suspeitos

Desfechos: Evento supostamente atribuível à vacinação ou imunização (ESAVI) durante 
intervalos de risco pós-vacinação relativamente breves, ou eventos adversos de interesse 
especial (EAIE), como síndrome de Guillain-Barré (SGB), doença de Kawasaki e crise convulsivas. 
Desfechos graves em estudos clínicos, mesmo que somente um evento tenha sido observado. 

7 Centers for Disease Control and Prevention� Summary report� Reporting for the adoption strategies for 2D barcode 
project (page 36)� Disponível em inglês em: �https://www�cdc�gov/vaccines/programs/iis/2d-vaccine-barcodes/
downloads/summary-report�pdf� Consultado em 9 dezembro de 2020�
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Listas de EAIE desenvolvidas pela Plataforma de Segurança para Vacinas de Emergência 
(SPEAC)8 ou fornecidas pela OMS.9

Frequência: Entrada e análises semanais de dados.

Estatísticas: Teste sequencial de razão de probabilidade máxima.

Modelo: Pode ser usado com qualquer desenho de estudo, por exemplo:

• Modelo de Poisson com contagens esperadas ajustadas por idade e sexo da população 
geral, com intervalo de risco fixo de dia X a Y, onde X e Y dependem do desfecho;

• Modelo de Poisson com dia zero como janela de risco, com contagens esperadas ajustadas 
por idade e sexo da população geral;

• Modelo autocontrolado de Bernoulli, com janela de risco de um a 14 dias, e janela de 
controle pré-vacinação entre 15 e 42 dias; e

• Modelo autocontrolado de varredura temporal, com seguimento pós-vacinação de um a 42 
dias10 e estatística de exploração temporal como janela de risco. Um período pós-vacinação 
de controle (por exemplo, 21 a 34 dias) também pode ser considerado para abordar a 
possibilidade de que talvez não seja apropriado o uso de um período pré- vacinação. Se isso 
for feito, então a análise será postergada para o final do período de controle pós-vacinação. 
Um ajuste para os atrasos no registro de EA na base de dados deve ser considerado.

Regressão logística centrada em caso também pode ser usada com um teste sequencial 
(teste de razões de verossimilhanças ou teste de Wald, com limiar predefinido do tipo 
Pocock para controlar gasto de alfa [α-spending] unicaudal a 0,05), independentemente de 
a proporção ‘esperada’ de vacinados que apresentam ESAVI durante uma janela de risco ser 
inferida de controles históricos, controles contemporâneos ou outras janelas de comparação 
(em autocontroles).

Tamanho da amostra: As análises devem começar de imediato com vacinados na primeira 
semana pós-autorização, mesmo que haja apenas alguns indivíduos expostos. As análises 
sequenciais devem continuar até pelo menos um milhão de indivíduos para a análise primária, 
e 200.000 para as análises de subgrupo.

3.4.2 Análises de tempo até ocorrência

A análise de tempo até ocorrência (análise de sobrevivência), usando os testes de Kolmogorov–
Smirnov,11 tem sido usada nas bases de dados de sistema de notificação espontâneo para 
comparar as distribuições de tempo até o evento para EAIE com:

• distribuições de tempo até o evento para outros eventos após exposição à mesma vacina; e

8 Brighton Collaboration� Safety Platform for Emergency vACcines (SPEAC)� Disponível em inglês em: https://
brightoncollaboration�us/speac/� Consultado em 9 de dezembro de 2020�

9 Global Advisory Committee on Vaccine Safety, 27–28 May 2020, WER� 2020;95(28):331:325-336�
10 A janela de 42 dias seria censurada quando a segunda dose de vacina para esquemas de duas doses fosse recebida�
11 Van Holle L, Zeinoun Z, Bauchau V, Verstraeten T� Using time-to-onset for detecting safety signals in spontaneous reports 

of adverse events following immunization: a proof of concept study� Pharmacoepidemiol Drug Saf� 2012;21(6):603-10� 
doi: 10�1002/pds�3226�
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• distribuições de tempo até o evento de EAIE após exposição a outras vacinas.

A abordagem foi testada em situação de observação prospectiva, mas ainda não foi usada 
para detecção de sinais nos dados de assistência de saúde de rotina. Se a vacinação contra 
influenza ocorrer no final de 2020 no hemisfério norte, antes da implementação da vacinação 
contra a COVID-19, isto propiciará uma oportunidade para construir distribuições de tempo 
até o evento para EAIE pós-exposição a vacinas contra a influenza a serem usadas para 
comparar com as distribuições correspondentes após exposição a vacinas contra a COVID-19.

3.4.3 Métodos ecológicos

As análises ecológicas podem também ser informativas se a cobertura de vacinação contra 
a COVID-19 for alta e durante um período curto, em um grupo demográfico que pode ser 
selecionado facilmente, como o idoso. Uma análise simples de série temporal interrompida, 
comparando-se taxas de EAIE selecionadas antes e após períodos de implementação de 
vacina pode detectar um sinal para um evento com intervalo de tempo até o evento curto 
em uma subpopulação com cobertura alta de vacina, supondo que a circulação de vírus de 
tipo selvagem seja relativamente estável durante esses períodos. Talvez também seja possível 
avaliar os efeitos do tempo ao comparar mudanças na incidência de EAIE em grupos alvo 
para vacinação com as mudanças nos grupos não alvo. É importante, no entanto, levar em 
consideração os padrões com potencial de mudança na assistência da saúde decorrentes 
da pandemia de COVID-19.

3.4.4 Mineração de dados para eventos adversos inesperados

Além de avaliar o risco de uma lista pré-determinada de ESAVI ou EAIE, também será necessário 
a busca de ESAVI ou EAIE não esperados. Para fazê-lo é necessária uma abordagem diferente:

Desfechos: Incluiriam a maioria dos códigos CID-10 (ou CID-9) com retirada daqueles para 
eventos eletivos, como as consultas de controle de saúde, gestação ou para as condições 
não de interesse, como o câncer.

Frequência: Entrada e análises de dados mensais.

Estatísticas: Estatística de varredura sequencial baseada em árvore, usando estrutura 
hierárquica de codificação do CID-9 ou CID-10.

Modelo: Modelo autocontrolado de Bernoulli, com os dias um a 21 como janela de risco, 
e em análises separadas, os dias 22 a 42 pós-vacinação e dias 22 a 42 pré-vacinação como 
janelas de controle.

Tamanho da amostra/duração da vigilância: As análises devem começar imediatamente 
após a autorização e idealmente continuar até que haja um milhão de doses para a análise 
primária, 200.000 para cada subgrupo de crianças menores de 19 anos e pacientes idosos 
acima 64 anos, e 50.000 para o subgrupo de gestantes.
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3.4.5 Avaliação de sinais

Qualquer sinal deve ser avaliado a fundo. Os passos a serem considerados são:

1. controle de qualidade da informação:

a. verificação da lista eletrônica de registros para todos os desfechos de pacientes que 
geram o sinal (ou seja, quem têm EA); e

b. estudo das tendências temporais tanto para a vacinação como para o desfecho.

2. Análise de prontuários médicos para confirmar os casos com o desfecho, se não para 
todos, pelo menos para uma amostra, para avaliar o valor preditivo positivo do algoritmo 
de identificação de casos;

3. Análises de vacinas contra a COVID-19 específicas por marca e plataforma com 
comparação com as vacinas contra a COVID-19 de uma marca diferente ou usando uma 
plataforma diferente;

4. controle adequado de fator de confusão, usando desenho, pareamento ou ajustes do 
estudo, segundo a necessidade; e

Depois dessa avaliação, qualquer sinal que continua sendo motivo de preocupação deve 
continuar sendo avaliado em um estudo epidemiológico de desenho apropriado, que idealmente 
deve ser realizado usando uma base de dados diferente daquela em que foi detectado o sinal.

3.5 Vigilância contínua enquanto os sinais são 
avaliados e refinados

Os órgãos reguladores e organismos de saúde pública não necessariamente deixarão de 
aplicar as vacinas quando um sinal de segurança excede um pré-limiar estatístico definido. 
Entretanto, se esse limiar for ultrapassado, a informação contribuirá para uma análise geral 
risco-benefício da vacina. Essas análises devem fornecer informações sobre a magnitude do 
risco e risco atribuível.

Embora os testes estatísticos pré-sinal sejam sequenciais, a vigilância contínua depois de um 
sinal pode descrever intervalos de confiança e valores de p nominais, além do teste ajustado 
sequencialmente que gerou o sinal inicialmente. A multiplicidade dos desfechos sob vigilância 
e a multiplicidade das análises dos dados se acumulando devem continuar sendo informados.

3.6 Impacto de mudança no uso e prestação 
de assistência de saúde na identificação de 
EAIE e tendências temporais

A pandemia levou a mudanças no uso e prestação de assistência da saúde e essas mudanças 
podem continuar no período de implementação da vacina. Isso pode se refletir nos dados de 
observação como um excesso ou um déficit nas contagens de códigos para alguns EAIE ou seus 
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substitutos no período pandêmico. Para compreender essas mudanças nos dados disponíveis 
para a análise, é recomendado que as contagens e taxas de ambos os códigos individuais 
usados em qualquer algoritmo de caso-identificação de EAIE, assim como o(s) conjunto(s) de 
códigos usados para identificar cada evento seja(m) descrito(s) no tempo, tanto dentro de, 
como entre bases de dados, levando em consideração o tipo de base de dados como o tipo 
de contato de assistência da saúde captado de maneira característica (por exemplo, clínica 
geral contra hospitalização). Essas contagens e taxas devem ser comparadas em gráficos 
para ajudar a interpretar os resultados de estudo. Talvez também seja possível usar séries 
históricas para gerar contagens e taxas projetadas esperadas na ausência de mudanças no 
uso e prestação de assistência de saúde.

3.7 Doença exacerbada associada à vacina
Foi sugerido que os indivíduos que recebam uma vacina contra COVID-19 possam correr risco 
aumentado de apresentar doença intensificada ou mais grave após a vacinação, a chamada 
doença exacerbada associada à vacina (DEAV). 12Isso foi sugerido como um problema 
potencial em função dos resultados nos modelos animais com as vacinas contra SARS-CoV-1 
e a MERS. É importante que não foi informado nos modelos animais ou em seres humanos 
por qualquer vacina contra a COVID-19 em fase de desenvolvimento avançado. Para ser 
classificado como caso de DEAV, o indivíduo teria que ter uma falha da vacina e também 
apresentar uma histopatologia específica associada a doença avançada ou ter um marcador 
biológico específico. Infelizmente, nenhum dos modelos propostos de histopatologia tem sido 
confirmado e não há atualmente nenhum marcador biológico conhecido. Em consequência, 
o diagnóstico de DEAV exigirá a demonstração de que os indivíduos vacinados que contraem 
doença COVID-19 têm um maior risco de desenvolver doença grave do que os indivíduos não 
vacinados. A avaliação é ainda mais complicada pelo fato de que um maior risco de DEAV 
poderia ser esperado na medida em que os níveis de anticorpos diminuam com o tempo, 
ou seja, longe da vacinação. Por este motivo, está sendo recomendado que vacinados sejam 
seguidos por um período prolongado, possivelmente por vários anos. Um registro para seguir 
os participantes de estudos clínicos que foram do grupo controle (não-vacinados) e que 
decidem continuar sendo não-vacinados após a introdução de vacina talvez seja útil. Seria ainda 
mais útil se eles pudessem ter coletas periódicas de sangue que poderia ser armazenado nos 
biobancos para a identificação futura dos marcadores biológicos, caso DEAV seja reconhecido 
como um EAIE real. Não será possível usar desenho do estudo CAC devido a uma janela de 
risco indeterminada após vacinação, portanto, um desenho caso-controle provavelmente será 
o mais apropriado para um estudo usando escores de avaliação padronizados de gravidade 
para desfechos múltiplos possíveis de doença associados a doença COVID-19 para avaliar se 
os casos (indivíduos vacinados com doença COVID-19) têm maior probabilidade de ter doença 
grave do que controles (indivíduos não-vacinados com doença de COVID-19).

12 Lambert PH, Ambrosino DM, Andersen SR, Baric RS, Black SB, Chen RT, et al� Consensus summary report for CEPI/ 
BC March 12-13, 2020 meeting: Assessment of risk of disease enhancement with COVID-19 vaccines� Vaccine� 
2020;38(31):4783-4791� doi: 10�1016/j�vaccine�2020�05�064�
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Indicadores de desempenho

Os indicadores foram adaptados dos indicadores de imunização existentes, quando possível, 
para que todos os locais possam avaliar sua vigilância de segurança para as vacinas contra 
a COVID-19, embora alguns indicadores específicos tenham sido desenvolvidos para 
responderem à atual situação de COVID-19. Os gerentes de programas devem levar em 
consideração o fato de que os sistemas de vigilância de segurança de vacina são para todas 
as vacinas, não só para a vacina contra COVID-19 e que a vacinação de rotina continuará 
durante a implementação da vacina contra a COVID-19.

Esta seção descreve os indicadores obtidos a partir dos dados sobre as vacinas contra a 
COVID-19 dos sistemas de avaliação e de monitoramento de farmacovigilância. Os objetivos 
desses indicadores específicos para as vacinas contra a COVID-19 são:

• no nível nacional:

 – ajudar comitês de ESAVI, ARN e PNI/PAI nacionais a identificar qualquer questão 
programática regional, sinais de segurança da vacina ou qualquer crise no momento 
adequado, e a tomarem decisões para correção;

 – identificar se o sistema de segurança da vacina do país é sensível o bastante para 
identificar os sinais e responder a eles;

 – melhorar a qualidade de informação, investigações e avaliação de causalidade; e

 – permitir a comparação dos desempenhos nacionais de segurança com os padrões 
regionais e globais.

• no nível estadual:

 – ajudar os governos estaduais a identificarem os distritos onde a vigilância é deficiente 
(notificação baixa);

 – identificar e responder a erros de imunização com rapidez;

 – identificar as lacunas de capacidade em distritos específicos, em particular aqueles com 
populações vulneráveis; e

 – alocar recursos para formar capacidade de treinamento local.

• no nível local:

 – Identificar as zonas com ampla cobertura de vacinação contra a COVID-19, mas notificação 
de ESAVI deficiente.

Como as vacinas contra a COVID-19 são novas, é recomendável que um relatório separado 
seja gerado mensalmente, com base em:

• indicadores importantes de farmacovigilância da vacina contra COVID-19 (Tabela 2):
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 – taxa total de ESAVI por 100.000 doses de vacina contra a COVID-19 distribuídas /
administradas;

 – taxa de EAIE grave por 100.000 doses de vacina contra a COVID-19 administradas/
distribuídas;

• seis indicadores para monitorar a funcionalidade dos sistemas de farmacovigilância no 
contexto de COVID-19 (Apêndice 5.1):

 – % de distritos com notificação silenciosa de ESAVI de COVID-19 (ou seja, nenhuma 
notificação recebida);

 – % de distritos não apresentando relatórios mensais;

 – % de distritos com >10 notificações de ESAVI relacionadas a COVID-19 por 100.000 doses 
de vacinas contra a COVID-19 administradas;

 – % de ESAVI graves de vacinação contra COVID-19 investigados;

 – % de ESAVI graves de vacinação de COVID-19 com investigação iniciada dentro de 2 dias 
da notificação; e

 – % de relatórios de ESAVI idênticos disponíveis para ARN e PNI/PAI (ou seja, relatórios 
ARN =relatórios PAI).

• cinco indicadores para monitorar a qualidade dos sistemas de farmacovigilância no contexto 
da COVID-19 (Apêndice 5.2):

 – % de notificações de ESAVI baseados em caso compartilhados entre ARN e PAI <7 dias 
de recebimento;

 – % de completude das variáveis críticas dos formulários de notificação de ESAVI ;

 – % de ESAVI notificados dentro das 48 horas após à detecção;

 – % de casos graves de ESAVI com avaliação da causalidade dentro de 14 dias da 
investigação; e

 – % de casos de ESAVI com a avaliação de causalidade e retroalimentação fornecida dentro 
de 7 dias da classificação dos casos.

Tabela 2: Indicadores chave de vigilância da segurança de vacinas contra a COVID-19

Indicador Cálculo Fonte de 
informação

Medidas Coletor 
primário

Taxa total 
de ESAVI 
por 100.000 
doses de 
vacina contra 
a COVID-19 
administradas/
distribuídas *

Número de ESAVI 
notificados no 
nível xx /número 
de doses de 
vacinas contra 
a COVID-19 
administradas ou 
distribuídas no 
mesmo nível X 
100.000

Numerador: 
Casos notificados 
de ESAVI a partir 
de lista de casos 
ou fichas de 
notificação

Denominador: 
Registros de 
vacinação no 
nível local

Se a taxa de 
notificação de 
ESAVI difere da 
disponível em 
estudos clínicos

Numerador: 
profissionais 
da saúde 
notificando ESAVI

Denominador: 
Gerente de 
programa de 
imunização do 
nível local
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Apêndices

Apêndice 5.1: Indicadores e metas para o 
monitoramento do desempenho dos sistemas 
de farmacovigilância no contexto da COVID-19

Indicador Meta Cálculo Fonte de 
informação

Medida Principal 
responsável

% de distritos 
com a 
notificação 
silenciosa 
de ESAVI de 
COVID-19 (ou 
seja, nenhum 
relatório 
recebido).

< 10% Número 
de distritos 
onde ESAVI 
relacionados 
a COVID-19 foi 
zero no mês de 
XX/Número de 
Distritos X 100

Relatórios 
enviados 
com zero 
ESAVI. 
durante o 
mês anterior

Identificação de 
distritos/áreas 
silenciosas dentro 
de uma província

Gerente de 
programa de 
imunização 
distrital 
que envia 
relatórios 
periódicos

% de distritos 
que não 
enviam 
relatórios 
mensais

< 10% Número de 
distritos onde 
relatório mensal 
de ESAVI 
relacionados a 
COVID-19 não 
foi enviado 
para um mês 
específico/
Número de 
Distritos X 100

Relatórios 
mensais 
(incluindo 
zero) 
enviados por 
distritos

Identificação de 
distritos faltantes 
de uma província

Gerente de 
programa de 
imunização 
distrital 
que envia 
relatórios 
periódicos

% de distritos 
com >10 
notificações 
de ESAVI 
relacionados 
a COVID-19 
/100.000 
doses de 
vacinas contra 
a COVID-19 
administradas

> 80% Número de 
distritos com > 
10 notificações 
de ESAVI por 
100.000 doses 
de vacina contra 
a COVID-19 
administradas/
Número de 
Distritos X 100

Cálculo a 
partir dos 
formulários 
de 
notificação 
de ESAVI 
enviados 
pelos 
distritos de 
acordo com 
os registros 
de vacinação 
e Imunização 
contra a 
COVID-19 

Desempenho 
distrital no 
monitoramento 
de ESAVI

Gerentes de 
programas de 
imunização 
enviando 
formulário de 
notificação de 
ESAVI e dados 
sobre doses 
administradas

05Indicador Cálculo Fonte de 
informação

Medidas Coletor 
primário

Taxa de ESAVI 
graves por 
100.000 doses 
de vacinas 
contra a 
COVID-19 
administradas/
distribuídas*

Número de ESAVI 
notificados no 
nível xx /número 
de doses de 
vacinas contra 
a COVID-19 
administradas ou 
distribuídas no 
mesmo nível X 
100.000

Numerador: 
Casos notificados 
de ESAVI a partir 
de Lista de casos 
ou fichas de 
notificação

Denominador: 
Registros de 
vacinação no 
nível local

Se a taxa de 
notificação de 
ESAVI difere da 
disponível em 
estudos clínicos

Numerador: 
profissionais 
da saúde 
notificando ESAVI

Denominador: 
Gerente de 
programa de 
imunização do 
nível local

*Considerar o tipo de vacina na época do cálculo.
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Apêndices

Apêndice 5.1: Indicadores e metas para o 
monitoramento do desempenho dos sistemas 
de farmacovigilância no contexto da COVID-19

Indicador Meta Cálculo Fonte de 
informação

Medida Principal 
responsável

% de distritos 
com a 
notificação 
silenciosa 
de ESAVI de 
COVID-19 (ou 
seja, nenhum 
relatório 
recebido).

< 10% Número 
de distritos 
onde ESAVI 
relacionados 
a COVID-19 foi 
zero no mês de 
XX/Número de 
Distritos X 100

Relatórios 
enviados 
com zero 
ESAVI. 
durante o 
mês anterior

Identificação de 
distritos/áreas 
silenciosas dentro 
de uma província

Gerente de 
programa de 
imunização 
distrital 
que envia 
relatórios 
periódicos

% de distritos 
que não 
enviam 
relatórios 
mensais

< 10% Número de 
distritos onde 
relatório mensal 
de ESAVI 
relacionados a 
COVID-19 não 
foi enviado 
para um mês 
específico/
Número de 
Distritos X 100

Relatórios 
mensais 
(incluindo 
zero) 
enviados por 
distritos

Identificação de 
distritos faltantes 
de uma província

Gerente de 
programa de 
imunização 
distrital 
que envia 
relatórios 
periódicos

% de distritos 
com >10 
notificações 
de ESAVI 
relacionados 
a COVID-19 
/100.000 
doses de 
vacinas contra 
a COVID-19 
administradas

> 80% Número de 
distritos com > 
10 notificações 
de ESAVI por 
100.000 doses 
de vacina contra 
a COVID-19 
administradas/
Número de 
Distritos X 100

Cálculo a 
partir dos 
formulários 
de 
notificação 
de ESAVI 
enviados 
pelos 
distritos de 
acordo com 
os registros 
de vacinação 
e Imunização 
contra a 
COVID-19 

Desempenho 
distrital no 
monitoramento 
de ESAVI

Gerentes de 
programas de 
imunização 
enviando 
formulário de 
notificação de 
ESAVI e dados 
sobre doses 
administradas
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Indicador Meta Cálculo Fonte de 
informação

Medida Principal 
responsável

% de ESAVI 
graves após 
a vacinação 
contra 
COVID-19 
investigados

100% Número de 
ESAVI graves 
investigados/
Número de 
ESAVI graves X 
100

Formulário 
de 
notificação 
de ESAVI e 
formulário 
de 
investigação 
de ESAVI

Qualidade de 
investigação de 
ESAVI grave 

Gerente de 
programas de 
imunização 
distrital 
coordenando 
a investigação 
de ESAVI

% de ESAVI 
graves 
após as 
investigações 
de vacinação 
contra 
COVID-19 
iniciadas em 
2 dias da 
notificação

> 80% Número de 
investigações 
de ESAVI graves 
iniciadas em 
2 dias da 
notificação/ 
Número de 
ESAVI graves X 
100

Formulário 
de 
notificação 
de ESAVI e 
formulário 
de 
investigação 
de ESAVI

Oportunidade da 
investigação de 
ESAVI grave

Gerente de 
programa de 
imunização 
distrital 
coordenando 
a investigação 
de ESAVI

Proporção de 
notificações 
idênticas 
de ESAVI 
disponíveis 
com a ARN e 
PAI (ou seja, 
relatórios ARN 
=relatórios 
PAI).

Um 
para 
todos 
os 
meses

Número de 
relatórios de 
ESAVI com a 
ARN no mês de 
XXXX/Número 
de relatórios de 
ESAVI com o PAI 
no mês de XXXX

Formulários 
de 
notificação 
de ESAVI 
disponíveis 
com PAI ou 
ARN após 
vacinação 
contra a 
COVID-19 

Compartilhamento 
de dados entre 
o programa de 
vacinação e os 
reguladores

Reguladores 
e gerentes de 
programas 
PNI/PAI

Apêndice 5.2: Indicadores e metas para o 
monitoramento da qualidade dos sistemas de 
farmacovigilância no contexto da COVID-19

Indicador Meta Cálculo Fonte de 
informação

Medida Principal 
responsável

% de relatórios 
de ESAVI com 
base em casos 
compartilhados 
entre ARN e 
PAI <7 dias do 
recebimento

100% Número de 
relatórios 
de ESAVI 
compartilhados 
entre a ARN e 
PAI em 48 h do 
recebimento/
Número de 
relatórios de 
ESAVI X 100

Formulários 
de notificação 
de ESAVI 
disponíveis 
com a ARN e 
PAI ou número 
de casos 
correspondentes 
no formulário 
em forma de 
lista

Qualidade de 
informação 
compartilhada

ARN e 
gerentes de 
programas e 
PNI/PAI



Indicador Meta Cálculo Fonte de 
informação

Medida Principal 
responsável

% de 
completude 
das variáveis 
críticas dos 
formulários de 
notificação de 
ESAVI 

>80% Número de 
notificações 
de ESAVI com 
variáveis críticas 
completas */
Número de 
notificações de 
ESAVI X 100

Formulários de 
notificação de 
ESAVI

Qualidade da 
informação 
de ESAVI 
coletada

Gerentes de 
programas 
PNI/PAI

% de ESAVI 
reportados nas 
48 horas após 
notificação

>80% Número de 
relatórios de 
ESAVI enviados 
ao próximo nível 
nas 48 horas 
após notificação/
Número de 
relatórios de 
ESAVI X 100

Formulários de 
notificação de 
ESAVI

Velocidade 
de resposta à 
notificação de 
ESAVI

Gerentes de 
programas 
PNI/PAI

% de casos 
graves de 
ESAVI com a 
causalidade 
avaliada em 
14 dias de 
investigação

>80% Número de 
notificações de 
ESAVI graves com 
a causalidade 
avaliada em 
14 dias de 
investigação/
Número de 
notificações de 
ESAVI graves X 
100

Formulários de 
notificação de 
ESAVI

Velocidade 
de resposta à 
investigação 
de ESAVI

ARN e 
gerentes de 
programas 
PNI/PAI

% de casos de 
ESAVI com a 
avaliação de 
causalidade 
feita com 
retorno 
fornecido 
em 7 dias da 
classificação 
de caso

>80% Número de casos 
com causalidade 
avaliada com 
retornos 
fornecido 
em 7 dias da 
classificação de 
caso /Número 
de relatórios 
de ESAVI com 
a avaliação de 
causalidade feita 
X 100

Documentação 
de retorno de 
avaliação de 
causalidade de 
ESAVI

Velocidade de 
resposta da 
avaliação de 
causalidade 
de ESAVI

ARN e 
gerentes de 
programas 
PNI/PAI

* Itálico no formulário de notificação
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Considerações principais

• A indústria farmacêutica desempenha uma função crucial no desenvolvimento 
acelerado de vacinas e terapêuticas

• Também tem uma função essencial na comprovação da segurança das vacinas 
contra a COVID-19 através das atividades de vigilância de segurança das vacinas 
descritas em planos de gestão de risco das vacinas registradas, particularmente 
via relatórios periódicos de atualização de segurança 

• Fabricantes de vacina são estimulados a adotar os formatos existentes de planos 
de gestão de risco, que contêm elementos essenciais, como seção de especificação 
de segurança, atividades de farmacovigilância, atividades de minimização de risco 
e avaliação de efetividade das medidas de minimização de risco.

• Tanto as atividades de rotina como suplementares de farmacovigilância, que são 
integradas ao PGR, contribuem para a manutenção de um equilíbrio de risco-
benefício positivo para uma vacina

• Deve haver supervisão global, regional e nacional dos PGR para vacinas contra 
a COVID-19

• As Autoridades Reguladoras Nacionais (ARN) e a equipe de pré-qualificação da 
OMS devem considerar a possibilidade de fazer do compartilhamento de dados 
uma das condições para autorização de comercialização ou pré-qualificação para 
vacinas contra a COVID-19 durante a pandemia, particularmente no nível nacional

• Fluxo efetivo de dados deve ser estabelecido entre ARN ou a equipe de pré-
qualificação da OMS e o fabricante de vacina acompanhado pelo respeito à 
segurança dos dados e privacidade de pacientes

• Treinamento para melhorar as competências de farmacovigilância e para permitir 
coordenação regional deve ser implementado, e materiais de treinamento e 
programas existentes devem ser potencializados ao máximo 
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Introdução

O setor privado desempenha uma função essencial no desenvolvimento e introdução das 
vacinas, assim como nas atividades contínuas de farmacovigilância para assegurar eficácia, 
qualidade e segurança em todo o ciclo de vida das vacinas. Durante a pandemia atual, 
desempenha uma função crucial no desenvolvimento acelerado das vacinas e terapêuticas. 
Embora diversos atores constituam o setor privado, este módulo se concentrará nos 
fabricantes1 de vacina e sua função de garantir a segurança das vacinas contra a COVID-19 
através das atividades de farmacovigilância, conforme descrito em planos de gestão de risco, 
e mais especificamente ao produzir relatórios periódicos de atualização de segurança (RPAS).

Disposições legais e diretrizes relativas 
à segurança da vacina contra a COVID-19

Em países onde a autoridade reguladora é membro2 ou um observador do Conselho 
Internacional de Harmonização de Requisitos Técnicos para Produtos Farmacêuticas para 
Uso Humano (ICH), diretrizes técnicas e requisitos de ICH guiarão os fabricantes de vacina no 
cumprimento das exigências para registro de vacina contra a COVID-19 e no monitoramento 
contínuo da segurança quando a vacina estiver no mercado. Duas diretrizes do ICH formulam 
as normas comuns para as atividades de farmacovigilância para garantir a segurança de novos 

1	 Neste	documento,	fabricante	também	significa	detentor	de	autorização	para	comercialização.
2	 ICH	Members	&	Observers.	Disponível	em	inglês	em:	https://www.ich.org/page/members-observers.	Consultado	em	

25 de outubro de 2020�

01

02
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medicamentos e aqueles já no mercado: ICH E2E Guideline: Pharmacovigilance Planning 2004,3 
e ICH E2C(R2) Guideline: Periodic Benefit-Risk Evaluation Report (PBRER).4

Todas as autoridades reguladoras nacionais (ARN) são estimuladas a seguir as diretrizes do ICH. 
Porém, nos meios onde as diretrizes ICH ainda não foram implementadas, a farmacovigilância 
regida pela legislação existente deve ser interpretada à luz da situação pandêmica da COVID-19, 
para orientar claramente e fornecer diretrizes sobre os requisitos de farmacovigilância aos 
fabricantes de vacina. Um plano de gestão de risco (PGR) é um documento chave no relatório 
de submissão para autorização de comercialização. O PGR descreve o conhecimento atual 
sobre os benefícios e os riscos da vacina ou produto medicinal, fornecendo informações chave 
sobre planos para estudos e outras atividades para obter mais dados sobre informações 
não disponíveis, mais conhecimento sobre o perfil de segurança do produto, e planos para 
minimização de riscos. Dependendo da sua complexidade, alguns PGR podem exigir medidas 
especiais para a sua execução, principalmente nos países de baixa e média renda (PBMR). 
Em consequência, há necessidade de coordenar os esforços por parte das partes interessadas 
e parceiros nos níveis nacional, regional e global e as seguintes considerações principais 
devem ser incluídas em diretivas e diretrizes específicas para a segurança da vacina contra 
a COVID-19:

• condições específicas quando as autoridades pertinentes solicitam que o fabricante 
de vacina forneça um anexo regional ao PGR, que reflita as situações locais como as 
características epidemiológicas, o exercício da medicina, etnia, limitações de logística e 
saúde e sistemas reguladores regionais;

• exigência de relatórios de avaliação de risco/ benefício (RPARB) periódicos /RPAS;

• especificações de atividades de rotina e suplementares de farmacovigilância a serem 
realizadas durante a pandemia, assim como a periodicidade de atualização de informação 
de segurança. Essas atividades podem incluir:

 – resumos de segurança mensais além de RPAS de rotina;

 – estudos de segurança pós-autorização;

 – estabelecimento de áreas sentinelas, como parte de um sistema ativo de vigilância para 
segurança da vacina contra a COVID-19; e

 – provisão de materiais didáticos e implementação de sistema de rastreamento da vacina 
administrada, como por exemplo, etiquetas adesivas de código de barra.

• exigência de que o fabricante, lançando uma vacina contra COVID-19 em um país, nomeie 
uma pessoa capacitada responsável por farmacovigilância (ou uma pessoa equivalente em 
nível global para fabricantes internacionais de vacina) para monitoramento de segurança; 
e apresente claramente as informações de contato e qualificações dessa pessoa.

3	 ICH	E2E	Guideline:	Pharmacovigilance	Planning	2004.	Disponível	em	inglês	em:	https://database.ich.org/sites/default/
files/E2E_Guideline.pdf.	Consultado	em	25	de	outubro	de	2020.

4	 ICH	E2C(R2)	Guideline:	Periodic	Benefit-Risk	Evaluation	Report	(PBRER)	2012.	Disponível	em	inglês	em:	https://database.
ich.org/sites/default/files/E2C_R2_Guideline.pdf.	Consultado	em	25	de	outubro	2020.
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Planos de gestão de risco

Os cronogramas curtos sob os quais as vacinas contra a COVID-19 estão sendo desenvolvidas 
e empregadas, em última análise apresentam desafios para garantir sua segurança. As lições 
aprendidas e boas práticas depois de pandemias, como as da pandemia de H1N1 de 2009,5  
devem ser usadas para guiar os procedimentos atuais com relação à segurança das vacinas 
contra a COVID-19.

Assim como para as vacinas contra H1N1, maiores informações sobre a imunogenicidade, 
efetividade e segurança das vacinas contra a COVID-19 só serão disponíveis durante o seu uso 
no campo. Em consequência, o plano de gestão de risco das vacinas contra a COVID-19 será 
um documento em evolução e deve ser modificado quando novas informações significativas, 
como uma mudança no perfil dos eventos adversos, resultados de estudos de segurança, 
mudanças na relação risco-benefício, estejam disponíveis.

3.1 Formato e componentes de PGR para 
vacinas contra a COVID-19

O fabricante de vacina é estimulado a adotar formatos existentes, como o formato de PGR 
da União Europeia, que contêm elementos essenciais como seção de especificações de 
segurança, atividades de farmacovigilância, atividades de minimização de riscos, e avaliação da 
efetividade das medidas de minimização de riscos.6 PGR em formatos alternativos, como um 
PGR global ou central, são também aceitáveis desde que contenham os elementos essenciais 
mencionados anteriormente.

Além disso, quando solicitado, deve se fornecer um anexo específico por região (doravante, 
anexo regional) ao PGR central, que leva em consideração o contexto adicional específico 
para a região onde as vacinas serão usadas. Anexos semelhantes são implementados 
habitualmente por certas autoridades reguladoras para assegurar a adaptação ao contexto 
local, por exemplo, anexo específico da Austrália exigido pela Administração de Produtos 
Terapêuticos do Governo Australiano (TGA))7. De forma geral, o anexo regional para as vacinas 
contra a COVID-19 nos PGR deve destacar qualquer diferença nos problemas de segurança 
nas regiões onde as vacinas contra COVID-19 são lançadas, como por exemplo, as diferenças 
na frequência, gravidade ou natureza de problemas de segurança, decorrentes de diferenças 

5	 CHMP	Recommendations	for	the	pharmacovigilance	plan	as	part	of	the	risk	management	plan	to	be	submitted	with	
the	marketing	authorisation	application	 for	a	pandemic	 influenza	vaccine	adopted	by	CHMP	 in	November	2006.	
Revision	1.1	adopted	by	CHMP	on	24	September	2009	(EMEA/359381/2009).

6	 Guideline	on	good	pharmacovigilance	practices	(GVP)	Module	V	–	risk	management	systems	(Rev	2).	Disponível	em	
inglês	em:	https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-good-pharmacovigilance-practices-
module-v-risk-management-systems-rev-2_en.pdf.	Consultado	em	25	de	outubro	de	2020.

7	 Risk	management	plan	for	medicines	and	biologicals–	Australia-Specific	Annex.	Disponível	em	inglês	em:	https://www.
tga.gov.au/book-page/risk-management-plan-australia-specific-annex.	Consultado	em	4	de	outubro	de	2020.
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na epidemiologia da COVID-19 e da população-alvo. Também deve confirmar que as atividades 
de farmacovigilância (FV) e de minimização de risco são compatíveis com os problemas de 
segurança especificados.

3.2 Plano de farmacovigilância de rotina como 
parte do PGR

Tanto as atividades de rotina quanto as suplementares de FV contribuem para a manutenção 
de um equilíbrio risco-benefício positivo para uma vacina. Formam parte do PGR, juntamente 
com medidas adicionais de FV adequadas para a avaliação de eficácia e segurança das vacinas.

Para as vacinas contra a COVID-19, como parte das atividades de rotina de FV, o fabricante 
de vacina deve descrever no PGR:

• atividades específicas para a coleta, compilação, avaliação e notificação de reações adversas 
à ARN

• formato, conteúdo e periodicidade dos RPAS/RPARB

• outros requisitos definidos no anexo regional.

Os desafios relacionados às restrições durante a pandemia (por exemplo, devido a 
distanciamento social ou recursos médicos limitados) ou ao volume de relatórios de eventos 
supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização (ESAVI) a serem processados (por 
exemplo, associados a campanha de vacinação em massa) devem ser considerados no 
documento de planejamento. Os modelos de relatórios após campanhas de vacinação em 
massa durante uma pandemia podem ser diferentes qualitativamente de relatórios de rotina, 
e isso deve ser levado em consideração quando se realizam as análises.

Durante a pandemia, o ciclo de notificação usual de 6 meses talvez seja demasiado longo 
para a avaliação da segurança da vacina contra a COVID-19 porque se espera altos níveis de 
exposição em um período curto. Portanto, recomenda-se que resumos de segurança mensais 
sejam fornecidos, centrando-se nos eventos adversos de interesse especial (EAIE), no mínimo. 
Os resumos mensais de segurança têm o objetivo de complementar os RPAS semestrais de 
rotina para as vacinas contra a COVID-19 durante o período pandêmico e devem incluir:

• um resumo da distribuição da vacina (número de doses, localidade de distribuição, etc.);

• números totais (com país de origem) e análises de EAIE notificados em indivíduos após 
imunização, seguindo as recomendações da Brighton Collaboration para vacinas contra 
a COVID-19;8 e

• números de óbitos e histórias clínicas relevantes, inclusive análises de comparação entre 
o observado e o esperado.

8	 Brighton	Collaboration	Safety	Platform	for	Emergency	vACcines	(SPEAC)	Project	(WHO	slide	deck	presentation	by	
Robert	T	Chen,	Scientific	Director	Brighton	Collaboration).	Disponível	em	 inglês	em:	https://www.dcvmn.net/IMG/
pdf/8._cepi_speac_presentation_bob_chen.pdf.	Consultado	em	7	de	outubro	de	2020.
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Além dos resumos de segurança mensais, um RPAS/RPARB acumulativo semestral deve ser 
apresentado seguindo o PBRER ICH E2C (R2) format3. Isto fornece um resumo acumulativo de toda 
informação disponível que apresenta o perfil risco-benefício geral da vacina. Depois do primeiro 
relatório semestral, e dependendo de como a experiência com a vacina evoluir, a periodicidade 
dos resumos mensais e dos RPAS/RPARB deve ser avaliada pela autoridade reguladora.

3.3 Atividades suplementares de 
farmacovigilância

Se estudos clínicos em andamento ou planejados, ou atividades de rotina não fornecerem 
dados suficientes para a caracterização completa de riscos importantes identificados e 
potenciais, atividades suplementares de FV, como estudos de segurança pós-autorização (ESPA) 
devem ser considerados e incluídos no PGR (Guideline on good pharmacovigilance practices 
(VGP) Module V; Risk management plan for medicines and biologicals- Australia). Se for 
proposto um estudo observacional, deve ser em uma coorte de indivíduos que têm origens 
étnicas e geográficas equivalentes e devem ser usados protocolos de estudo apropriados, 
projetados especificamente para PBMR.

O plano pandêmico de farmacovigilância da COVID-19 terminará quando as autoridades 
nacionais competentes decidirem que já não é mais necessário.

3.4 Considerações específicas em diferentes 
cenários

A ARN deve dar orientação clara sobre os requisitos de FV em diferentes cenários, na medida 
em que muitas vacinas diferentes contra a COVID-19 podem ser introduzidas no mercado, 
por diferentes canais. Por exemplo, a ARN deve especificar condições e tipos de ESAVI e 
EAIE que devem ser incluídos nos resumos mensais de segurança para cada tipo da vacina. 
Penalidades e sanções para o descumprimento também devem ser claramente definidas e 
comunicadas. Dois cenários possíveis, segundo a vacina ser apresentada para pré-qualificação 
(PQ) da OMS ou incluída na lista de uso emergencial (EUL) são descritos a seguir.

Cenário 1: Vacinas contra a COVID-19 submetidas para pré-
qualificação ou listagem de uso emergencial pela OMS

Vacinas apresentadas para PQ ou EUL da OMS provavelmente serão desenvolvidas por 
empresas já estabelecidas que apresentaram PGR bem-definidos para a análise rigorosa 
pelas autoridades reguladoras. Porém, as vacinas podem ser introduzidas fora do país onde 
estavam autorizadas originalmente, em países onde atividades suplementares podem ser 
exigidas. Neste caso, o PQ da OMS poderia solicitar que um anexo seja incluído no PGR original 
para cobrir qualquer consideração adicional e atividades de FV no país onde a vacina será 
introduzida. Na medida do possível, um anexo regional será a opção de preferência, válido 
para todos os países em uma região específica (por exemplo, para a região da África da OMS).
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Os detalhes dos resumos de segurança mensais e qualquer ESPA serão acordados como 
parte do procedimento da OMS de PQ/EUL. O fabricante de vacina será responsável por 
compilação e apresentação dos resumos mensais e RPAS/ RPARB à autoridade e PQ local 
competente da OMS.

ESPA planejados devem ser realizados pelo fabricante de vacina ou seus representantes ou 
distribuidores locais. Em condições ideais, os ESPA colaborativos multinacionais poderiam 
ser considerados, com base em ESPA executado em locais selecionados, representativos, 
em alguns países, em uma região. Os locais de estudo devem ser selecionados em países 
com melhor capacidade,9 ou com experiência anterior em participar de ESPA.

Quando disponíveis, protocolos de ESPA como aqueles desenvolvidos pela OMS, devem ser 
usados quando tais estudos serão conduzidos em PBMR.

Cenário 2: Vacinas contra a COVID-19 não apresentadas para 
pré-qualificação ou listagem de uso emergencial pela OMS 

Este cenário pode incluir empresas menores que implementam vacinas contra a COVID-19 
em PBMR. Neste caso, as vacinas podem não ter sido submetidas à análise rigorosa para 
autorização por uma autoridade reguladora. Neste cenário, enfoques regionais e coordenados 
serão críticos para assegurar o monitoramento de segurança dessas vacinas contra a COVID-19. 
Considerações suplementares neste cenário incluem as seguintes:

• os fabricantes menores de vacina podem considerar a possibilidade de colaborar com outros 
fabricantes para preparar um PGR conjunto para a região onde a vacina será introduzida;

• cooperação e coordenação regional ou global devem ser adotadas, onde for factível, 
e podem incluir:

 – revisão conjunta de PGR através de reliance regulatório ou divisão de trabalho (maiores 
informações no módulo de reliance regulatório;

 – potencialização de redes regionais existentes, como, o Fórum Africano de Regulação de 
Vacinas (AVAREF), a Aliança Regional de Pacífico Ocidental de ARN (WPRA) e a Rede Pan-
Americana para a Harmonização da Regulamentação Farmacêutica (PANDRH);

 – apoio a estudos multinacionais de segurança para avaliar o perfil de segurança das 
vacinas no mundo real, principalmente em populações não representadas em estudos 
clínicos, como crianças e gestantes;

• treinamento a ser fornecido aos pequenos fabricantes de vacina em:

 – componentes comuns centrais de PGR e quaisquer requisitos específicos por região;

 – exigências regulatórias para FV de vacina para a região, inclusive análise de RPAS e 
análise de ESAVI.

9	 WHO	Global	Benchmarking	Tool	(GBT)	for	evaluation	of	national	regulatory	systems.	Disponível	em	inglês	em:	http://
www.who.int/medicines/regulation/benchmarking_tool/en/.	Consultado	em	25	de	outubro	de	2020.
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Supervisão

A Supervisão deve ocorrer em níveis diferentes:

• no nível nacional, a ARN é responsável por orientar sobre os requisitos de FV para as vacinas 
contra a COVID-19, segundo descrito anteriormente, e deve também:

 – proporcionar elementos para a PQ da OMS nas avaliações de PGR, para ajudar a definir 
as considerações ou anexos especiais para os PGR;

 – contribuir para o estabelecimento dos critérios para a seleção de centros de estudo 
de ESPA;

 – supervisionar a execução dos estudos, inclusive inspeções nos centros de estudo;

 – dar orientações claras ao fabricante da vacina quanto à exigência de comunicação de 
rotina dos resultados de estudo, resumos de segurança mensais e comunicações ad hoc 
por qualquer questão urgente emergente;

 – implementar um plano coordenado de comunicação de rotina com as partes interessadas 
como o programa nacional de imunização ou programa ampliado de imunização (PNI/
PAI) e o fabricante de vacina; e

 – assegurar que um comitê nacional esteja pronto a examinar quaisquer dados de ESPA 
nacionais na medida em que forem disponibilizados.

• no nível regional, um comitê regional de análise com experiência científica e regulatória 
deve ser estabelecido para:

 – participar nas avaliações de PQ da OMS de PGR para as vacinas contra a COVID-19, 
para trazer as perspectivas específicas regionais à análise;

 – recomendar quando necessário um anexo regional ao PGR;

 – desenvolver e veicular orientação clara sobre os critérios para a seleção de centros de 
estudo na região para os fabricantes de vacina em ESPA colaborativos multinacionais;

 – revisar resultados de ESPA colaborativos multinacionais na região;

• no nível internacional, um comitê de revisão internacional deve ser estabelecido para:

 – analisar protocolos de ESPA;

 – examinar e analisar os dados de estudos multinacionais nos diferentes continentes;

 – apoiar a equipe de PQ da OMS nas análises de PGR e RPAS/RPARB.

04 Compartilhamento de dados

O compartilhamento de dados é essencial para gerar evidência confiável na segurança das 
vacinas contra a COVID-19, e que por sua vez facilitarão ações regulamentadoras oportunas 
e intervenções de saúde pública efetivas. Sistema de notificação de ESAVI espontâneos, 
sistemas de vigilância ativa para EAIE e ESPA são todos importantes como fontes de dados. 
O compartilhamento de dados no momento adequado é crítico para o sucesso, juntamente 
com respeito à segurança de dados e privacidade de pacientes, e com estreita colaboração 
entre as partes interessadas nacionais, como ARN e PAI ou PNI. 

Um fluxo de dados efetivo precisa ser estabelecido entre a ARN e Vigibase, a base de dados 
global da OMS que contém os relatórios de segurança de casos individuais, e entre a ARN e o 
fabricante de vacina. Em países onde a legislação vigente não obriga o compartilhamento de 
dados, a ARN deve considerar a possibilidade de tornar o compartilhamento de dados uma 
condição para autorização de comercialização. Alternativamente, um convênio ou protocolo de 
intenção de compartilhamento de dados poderiam ser firmados entre o fabricante de vacina 
e a ARN. De modo semelhante, o programa de PQ da OMS deve considerar a possibilidade 
de tornar o compartilhamento de dados uma condição para inclusão de uma vacina na EUL.

Compartilhamento de dados e plataformas de compartilhamento de dados são discutidos em 
detalhe no módulo compartilhamento de dados. No contexto da análise regional coordenada 
de PGR e avaliação de ESPA multinacionais, uma plataforma que compartilha dados é 
fundamental para:

• permitir a consolidação de dados dos centros multinacionais para facilitar a 
interpretação significativa;

• permitir que os comitês de análise revisem resultados dos ESPA; e

• identificar padrões e questões de segurança de importância regional.
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Treinamento

Foram identificadas muitas necessidades de treinamento para aprimorar as competências 
de farmacovigilância e permitir a coordenação regional:

Necessidades de 
treinamento

Meta de treinamento Potenciais 
fontes de 
treinamento Comitê de 

análise da 
ARN/FV

Comitê 
de ESAVI 
Nacional

Comitê de 
Análise 
Regional

Fabricante 
de vacina/
filial

Legislação e 
exigências legais para 
farmacovigilância

✓ ✓*
DCVMN*, 
IFPMA*, 
ISoP, ARN

Análise de PGR: 
elementos comuns 
centrais, anexo regional, 
elementos centrais de 
RPAS

✓ ✓

OMS, ARN

Análise ética de 
protocolos de estudo

✓ ✓ ✓
CIOMS, OMS

Análise de resultados de 
estudo de segurança

✓ ✓
OMS, GACVS, 
CAASV

Farmacovigilância para 
segurança da vacina

✓ ✓*
DCVMN*, 
IFPMA*

*	 Treinamento	para	fabricante/filial	a	ser	realizado	pela	DCVMN,	IFPMA.

ARN:	Autoridade	Reguladora	Nacional;	CAASV:	Comitê	Assessor	Africano	para	a	Segurança	das	Vacinas;	CIOMS:	
Conselho	de	Organizações	Internacionais	das	Ciências	Médicas;	DCVMN:	Rede	de	Fabricantes	de	Vacinas	de	Países	em	
Desenvolvimento;	GACVS:	Comitê	Assessor	Mundial	para	a	Segurança	das	Vacinas;	IFPMA:	Federação	Internacional	das	
Associações	e	dos	Fabricantes	de	Produtos	Farmacêuticos;	ISoP:	Sociedade	Internacional	de	Farmacovigilância;	OMS:	
Organização	Mundial	da	Saúde

Nos PBMR, os fabricantes de vacina também podem precisar de treinamento para compreender 
os  requisitos da ARN, e como compilar, resumir e analisar os dados de estudos de segurança 
de vacina contra a COVID-19.

A coordenação será crítica para a realização eficiente em todos os níveis de treinamento. 
Os programas e materiais de treinamento existentes devem ser potencializados ao máximo. 
Autoridades reguladoras rigorosas podem contribuir com sua experiência técnica para ajudar 
os PBMR a fortalecer os seus sistemas reguladores. É igualmente crítico assegurar que os 
responsáveis por farmacovigilância indicados e as filiais locais dos grandes fabricantes de 
vacina possam estabelecer sistemas eficientes de FV no país. Redes existentes, como DCVMN 
(Rede de Fabricantes de Vacinas de Países em Desenvolvimento) e IFPMA (Federação 
Internacional das Associações e dos Fabricantes de Produtos Farmacêuticos) poderiam 
desempenhar uma função chave na coordenação e oferta de treinamento aos fabricantes 
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de vacina em função da previsão de introdução das vacinas contra a COVID-19, uma vez que 
têm uma boa compreensão das necessidades e capacidade dessas empresas.10

10	 WHO	Global	Benchmarking	Tool	(GBT)	for	evaluation	of	national	regulatory	systems.	Disponível	em	inglês	em:	http://
www.who.int/medicines/regulation/benchmarking_tool/en/.	Consultado	em	25	de	outubro	de	2020.
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Financiamento

Os estudos de segurança pós-autorização, realizados pelos fabricantes de vacina, podem ter 
apoio econômico através de COVAX, o pilar de vacinas do Acelerador ACT. O treinamento 
poderia ser cofinanciado por várias partes interessadas. A GAVI e a OMS poderiam ser 
financiadores potenciais para treinar ARN, com as autoridades reguladoras rigorosas, 
como fornecedores potenciais de experiência técnica ou apoio financeiro ou ambos. As redes 
de indústrias como DCVMN e IFPMA devem apoiar as necessidades de treinamento dos 
fabricantes de vacina ao fornecer financiamento e conhecimento científico. O financiamento 
necessário para monitoramento de sistemas e as plataformas para compartilhamento de 
dados entre ARN ou a equipe de PQ da OMS e os fabricantes de vacina no nível regional são 
discutidos no módulo compartilhamento de dados.
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Considerações principais

• Os níveis de reliance regulatório entre autoridades nacionais reguladoras (ARN) 
podem variar desde decisões independentes pelas ARN (ausência de reliance) ao 
reconhecimento mútuo (reliance total).

• A divisão de trabalho é um processo pelo qual ARN de duas ou mais jurisdições 
compartilham atividades para realizar tarefas regulatórias específicas.

• Reliance e divisão de trabalho são importantes para países com capacidade 
regulatória limitada.

• O reliance regulatório pode ser usado para diversas atividades regulatórias através do 
ciclo de vida do produto, inclusive atividades de farmacovigilância pós-autorização, 
e leva a um aumento na eficiência e aprimoramento da capacidade regulatória.

• No contexto da atual pandemia da COVID-19, o reliance regulatório deve ser 
considerado onde for possível, para melhorar a eficiência regulatória, desse 
modo facilitando o acesso oportuno às vacinas contra a COVID-19, assim como 
o monitoramento efetivo de questões de segurança e execução de medidas de 
minimização de riscos.

• A divisão de trabalho no nível regional será um mecanismo importante para realizar 
supervisão regulatória efetiva e exigirá a identificação das semelhanças entre os 
países que os tornem apropriados para divisão de trabalho em farmacovigilância.

• As atividades que poderiam ser divididas incluem análise de planos de gestão de 
riscos, planilha comum para estudos de segurança pós-autorização (ESPA), análise 
conjunta de dados de segurança pós-autorização e inspeções de farmacovigilância.
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Introdução

1.1 Definição de reliance regulatório
Reliance regulatório é definido na minuta de diretrizes de normas de boas práticas da OMS1 
como “o ato mediante o qual a autoridade nacional reguladora (ARN) de uma jurisdição pode 
levar em consideração e dar peso significativo a avaliações realizadas por outra ARN ou instituição 
de confiança, ou outras informações oficiais para tomar suas próprias decisões. A autoridade 
que deposita sua confiança continua sendo independente, responsável e presta contas quanto às 
decisões tomadas, mesmo quando depende das decisões e informação de terceiros”.

Os níveis de reliance entre ARN podem variar desde decisões independentes pelas ARN 
(ausência de reliance) ao reconhecimento mútuo (reliance total) (Fig 1). O reconhecimento é 
um processo formalizado de reliance, com base em disposições legais mediante as quais uma 
autoridade reguladora reconhece as decisões de uma autoridade reguladora de referência, 
sem avaliação regulatória adicional. O reconhecimento pode ser unilateral ou mútuo e várias 
ARN podem participar do mesmo acordo de reconhecimento.

1 WHO Working document QAS/20�851/Rev�1, August 2020� Disponível em inglês em: https://www�who�int/medicines/
areas/quality_safety/quality_assurance/QAS20_851_Rev_1_Good_Reliance_Practices�pdf?ua=1� Consultado em 26 
de outubro de 2020� [NOTA:  O documento GRelP foi adotado no 55o ECSPP (12-16 de outubro de 2020) e será 
publicado no TRS� Referência a ser revisada]�
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Figura 1: Representação esquemática dos níveis ascendentes de reliance regulatório e os 
benefícios crescentes desse processo
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Ainda que o reliance regulatório seja usado amplamente para a autorização inicial de produtos 
médicos, é igualmente importante considerá-lo para farmacovigilância e outras atividades 
pós-comercialização. É útil fazer a distinção entre dois tipos de atividades:

1. Utilização dos processos, ferramentas e métodos desenvolvidos por outros. Envolve 
autoridades reguladoras adotando processos e normas em comum, por exemplo, modelos 
para relatórios de segurança, modelos para protocolos e relatórios de estudos, métodos 
de detecção de sinais, plataformas para estudos epidemiológicos.

2. Confiança e dependência em atividades regulatórias alheias para produtos específicos. 
Essas atividades podem cobrir todo o ciclo de vida do produto. O uso do reliance para 
produtos específicos pode incluir participação em um comitê conjunto de avaliação para a 
aprovação de autorização de comercialização e variações, e para avaliações de segurança. 
Além disso, pode incluir utilização das informações de produtos aprovados por outra 
ARN, ou confiança na avaliação de protocolos e resultados de estudo de segurança pós-
autorização de terceiros. Esse nível de reliance requer segurança de que os produtos em 
questão sejam os mesmos ou suficientemente semelhantes em termos de composição, 
indicações, condições de uso, etc.

A decisão de praticar o reliance regulatório deve levar em consideração o contexto e as 
características do sistema nacional regulatório e de saúde, a disponibilidade de uma autoridade 
da qual a ARN possa depender e como o reliance pode complementar as capacidades 
existentes a orientar eficiências e otimizar recursos. Os princípios gerais sob os quais o reliance 
deve operar são discutidos no documento de trabalho de boas práticas correspondente da 
OMS (WHO working document QAS/20.851/Rev.1). É particularmente importante observar 
que reliance não significa diminuição no nível ou qualidade da evidência para segurança e 
eficácia, nem diminuição da qualidade das atividades regulatórias. Deve ser considerada uma 
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Exemplos de reliance regulatório em 
farmacovigilância

Abordagens de reliance regulatório foram aplicadas a diversas atividades regulatórias 
através do ciclo de vida de produto e levado a aumento na eficiência e aprimoramento da 
capacidade regulatória (WHO working document QAS/20.851/Rev.1). Várias são apresentadas 
no documento de trabalho da OMS. Alguns exemplos da aplicação na farmacovigilância são 
dados aqui.

2.1 Processos, ferramentas e métodos
Cerca de 140 Estados Membros participam do Programa de Monitoramento Internacional 
de Medicamento (PMIM)2 da OMS e contribuem para VigiBase, a base de dados global 
desenvolvida pelo Centro de Monitoramento de Uppsala (UMC) da OMS, que é o Centro 
Colaborador da OMS para o Monitoramento Internacional de Medicamento e contém os 
Relatórios de Segurança de Casos Individuais, e), Os Estados Membros compartilham seus 
dados de segurança, dependem desse recurso (e desse modo, dos dados, uns dos outros) 
como ponto único de informação de farmacovigilância, para confirmar ou validar sinais de 
eventos adversos com produtos médicos. As bases de dados regionais de farmacovigilância, 
já disponíveis como subconjunto do VigiBase, também podem ajudar os reguladores de regiões 
específicas a usar e compartilhar dados de segurança de produtos de interesse mútuo e para 
produtos que são específicos para sua região/grupos de países.

Na Europa, em conformidade com o Artigo 57 da Regulamentação (EC)726/2004 da legislação 
de produtos farmacêuticos da União Europeia (UE), os fabricantes3 de medicamentos na UE e o 
Espaço Econômico Europeu (EEE) estão obrigados a apresentar e atualizar um conjunto padrão 
de informações sobre medicamentos autorizados à Agência Europeia de Medicamentos (EMA).4  
A informação permite que os reguladores de todos os Estados Membros da UE obtenham 
acesso às mesmas informações sobre as características dos medicamentos autorizados e 
a identificar o indivíduo qualificado responsável pela farmacovigilância (PQRF) da empresa, 
o que facilita consultas coordenadas de reguladores a empresas, e a organização de outras 
funções reguladoras como inspeções conjuntas de farmacovigilância.

2 World Health Organization� Programme for International Drug Monitoring� Disponível em inglês em: https://www�
who.int/medicines/areas/quality_safety/safety_efficacy/National_PV_Centres_Map/en/� Consultado em 3 de outubro 
de 2020�

3	 Neste	documento,	fabricante	também	significa	detentor	de	autorização	de	colocação	no	mercado.
4 European Medicines Agency� Data submission of authorised medicines (Article 57)� Disponível em inglês em: https://

www�ema�europa�eu/en/human-regulatory/post-authorisation/data-medicines-iso-idmp-standards/data-submission-
authorised-medicines-article-57#:~:text=All%20holders%20of%20marketing%20authorisations,information%20 
up%2Dto%2Ddate� Consultado em 01 de outubro de 2020�

02forma mais eficiente de supervisão regulatória baseada na colaboração construtiva regional 
e internacional.

1.2 Definição de divisão de trabalho
Divisão de trabalho é definido na minuta de diretriz de normas de boas práticas de reliance 
da OMS (WHO working document QAS/20.851/Rev.1) como “um processo através do qual ARN 
de duas ou mais jurisdições compartilham atividades para realizar tarefas regulatórias específicas. 
As oportunidades para divisão de trabalho incluem, mas não são limitadas a:

• avaliação conjunta das solicitações de autorização para estudos clínicos;

• autorizações de comercialização ou inspeções de boas práticas;

• trabalho conjunto na vigilância pós-comercialização da qualidade e segurança de produto médico;

• formulação conjunta de diretrizes técnicas ou normas regulatórias, e colaboração nas plataformas 
de informação e tecnologia.

Divisão de trabalho também implica em troca de informações compatíveis com as provisões dos 
acordos existentes e em cumprimento com a estrutura legislativa de uma instituição ou agência 
para compartilhar tal informação com outra ARN.”.
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Exemplos de reliance regulatório em 
farmacovigilância
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Cerca de 140 Estados Membros participam do Programa de Monitoramento Internacional 
de Medicamento (PMIM)2 da OMS e contribuem para VigiBase, a base de dados global 
desenvolvida pelo Centro de Monitoramento de Uppsala (UMC) da OMS, que é o Centro 
Colaborador da OMS para o Monitoramento Internacional de Medicamento e contém os 
Relatórios de Segurança de Casos Individuais, e), Os Estados Membros compartilham seus 
dados de segurança, dependem desse recurso (e desse modo, dos dados, uns dos outros) 
como ponto único de informação de farmacovigilância, para confirmar ou validar sinais de 
eventos adversos com produtos médicos. As bases de dados regionais de farmacovigilância, 
já disponíveis como subconjunto do VigiBase, também podem ajudar os reguladores de regiões 
específicas a usar e compartilhar dados de segurança de produtos de interesse mútuo e para 
produtos que são específicos para sua região/grupos de países.

Na Europa, em conformidade com o Artigo 57 da Regulamentação (EC)726/2004 da legislação 
de produtos farmacêuticos da União Europeia (UE), os fabricantes3 de medicamentos na UE e o 
Espaço Econômico Europeu (EEE) estão obrigados a apresentar e atualizar um conjunto padrão 
de informações sobre medicamentos autorizados à Agência Europeia de Medicamentos (EMA).4  
A informação permite que os reguladores de todos os Estados Membros da UE obtenham 
acesso às mesmas informações sobre as características dos medicamentos autorizados e 
a identificar o indivíduo qualificado responsável pela farmacovigilância (PQRF) da empresa, 
o que facilita consultas coordenadas de reguladores a empresas, e a organização de outras 
funções reguladoras como inspeções conjuntas de farmacovigilância.

2 World Health Organization� Programme for International Drug Monitoring� Disponível em inglês em: https://www�
who.int/medicines/areas/quality_safety/safety_efficacy/National_PV_Centres_Map/en/� Consultado em 3 de outubro 
de 2020�

3	 Neste	documento,	fabricante	também	significa	detentor	de	autorização	de	colocação	no	mercado.
4 European Medicines Agency� Data submission of authorised medicines (Article 57)� Disponível em inglês em: https://

www�ema�europa�eu/en/human-regulatory/post-authorisation/data-medicines-iso-idmp-standards/data-submission-
authorised-medicines-article-57#:~:text=All%20holders%20of%20marketing%20authorisations,information%20 
up%2Dto%2Ddate� Consultado em 01 de outubro de 2020�
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2.2 Atividades específicas por produto
Em conformidade com procedimento do Artigo 58 da Regulamentação (EC)726/2004, a EMA 
emite opiniões científicas sobre medicamentos de alta prioridade, inclusive vacinas, que são 
concebidos exclusivamente para mercados fora da UE. As avaliações são realizadas em 
cooperação com a OMS e ARN “alvo” relevante, não pertencente à UE. O mesmo rigor e as 
normas necessárias para autorização de comercialização na UE são aplicados, enquanto 
a avaliação risco-benefício é concentrada na população e indicação pretendidas, fora da 
UE. As autoridades reguladoras dependentes podem usar o plano de gestão de risco (PGR) 
proposto pela EMA para produtos específicos e adaptá-los por relevância, viabilidade e 
execução para uso nos seus próprios países. Em consequência, decisões regulatórias 
para licenciamento e requisitos pós-autorização são tomadas pelos reguladores onde os 
medicamentos ou as vacinas serão usadas. O procedimento do Artigo 58 facilita o acesso de 
pacientes aos medicamentos essenciais nos países de baixa e média renda (PBMR), inclusive 
a melhores opções de tratamento para necessidades médicas não atendidas e doenças de 
grande interesse de saúde pública, que incluem vacinas usadas no Programa Ampliado de 
Imunização (PAI) da OMS, medicamentos para proteção contra doenças como infecção pelo 
HIV/AIDS, malária e tuberculose.

Reliance regulatório para vacinas contra 
a COVID-19

No contexto da atual pandemia de COVID-19, o reliance regulatório deve ser considerada 
onde for possível, para melhorar a eficiência regulatória, desse modo facilitando acesso 
oportuno às vacinas contra a COVID-19, assim como para monitorar efetivamente questões 
de segurança e implementar medidas de minimização de riscos.

O reliance é importante para países com capacidade regulatória limitada. Portanto, para PBMR, 
deve ser considerada e executada a abordagem regional, principalmente nas regiões onde os 
países compartilham valores culturais, idiomas, e modelos de sistema de atenção de saúde 
comuns.5 O Sistema Regulatório do Caribe (CRS) é um exemplo de mecanismo regional de 
reliance, onde muitos estados pequenos da Comunidade Caribenha (CARICOM) onde faltam 
os recursos e a capacidade para implementar segurança regulatória completa de produtos 

5 Preston C, Chahal HS, Porrás A, Cargill L, Hinds M, Olowokure B, et al� Regionalization as an approach to regulatory 
systems strengthening: a case study in CARICOM member states� Rev Panam Salud Publica� 2016;39(5):262-268�
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médicos dependem do CRS para processos de autorização de comercialização.6 Os Estados 
Membros do CARICOM também apresentam relatórios nacionais de reações adversas 
ao VigiBase, desse modo potencializando a capacidade regional de vigilância posterior 
à comercialização.

Alguns mecanismos regionais de reliance incluem as decisões regionais tomadas para os 
membros participantes (por exemplo, processos da UE), enquanto em outros servem de base 
para considerações, e os membros participantes tomam suas próprias decisões regulatórias 
(por exemplo, a CRS, o Conselho de Saúde de Golfo (GHC)). Em condições ideais, a aplicação 
do reliance deve ser ancorada na estratégia regional, com procedimentos detalhados e com 
processos integrados para evitar discrepâncias na decisão de reliance, e para poder justificar 
decisões divergentes.

3.1 Farmacovigilância para vacinas contra a 
COVID-19

Confiabilidade para atividades e para processos, ferramentas e métodos para produtos 
específicos pode ser executada para a farmacovigilância das vacinas contra a COVID-19. 
Exemplos de quatro aspectos específicos de farmacovigilância, onde abordagens de reliance 
podem ser praticadas, são descritos a seguir.

3.1.1 Exemplo 1: Revisão de planos de gestão de risco nos 
níveis de pré-qualificação regional e da OMS 

Confiabilidade para a análise de planos de gestão de risco (PGR) apresentados por fabricantes 
de vacina usando um formato em comum poderiam ser acordados com as autoridades 
reguladoras regionais ou com o programa de pré-qualificação da OMS para facilitar sua 
avaliação e tomada de decisão sobre a necessidade e métodos de atividades suplementares de 
farmacovigilância ou de minimização de riscos. Esse processo também poderia reduzir a carga 
regulamentadora para o fabricante de vacina e aceleraria o acesso dos pacientes às vacinas 
contra a COVID-19. Os formatos existentes com as seções essenciais, como a especificação 
de segurança, as atividades de farmacovigilância, as atividades de minimização de riscos e 
avaliação de efetividade de medidas de minimização de riscos poderiam ser considerados, 
por exemplo, o formato de PGR da UE.7 Se justificável, o PGR deve ser acompanhado de um 
anexo regional que leva em consideração o contexto específico da região onde a(s) vacina(s) 
será(ão) utilizada(s). Se existem características próprias do país, que são significativamente 
diferentes das características regionais, e isso teria um impacto sobre o perfil de segurança 
da vacina contra COVID-19, a ARN deve solicitar que o fabricante da vacina inclua anexo 
regional ao PGR.

6 Preston C, Freitas Dias M, Peña J, Pombo ML, Porrás A� Addressing the challenges of regulatory systems strengthening 
in small states� BMJ Glob Health� 2020;5(2):e001912� doi: 10�1136/bmjgh-2019-001912�

7	 European	Medicines	Agency.	Guideline	on	good	pharmacovigilance	practices	(GVP)	Module	V	–	Risk	management	
systems (Rev 2)� Disponível em: https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-good-
pharmacovigilance-practices-module-v-risk-management-systems-rev-2_en�pdf� Consultado em 4 de outubro de 2020�
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Em termos práticos, um grupo de países, ou comunidade econômica poderia identificar um 
país de referência para conduzir as avaliações de PGR ou de documentos de farmacovigilância. 
Por exemplo, os representantes dos PBMR de referência poderiam participar como assessores 
para a lista de pré-qualificação/uso emergencial da OMS para vacinas contra a COVID-19, 
para examinar os PGR apresentados pelos aspirantes ao processo de pré-qualificação da 
OMS. Isso facilitaria o reliance para os países representados no processo de pré-qualificação 
da OMS. Um bom exemplo é a iniciativa (Harmonização Regulamentar de Medicamentos) 
(MRH) da Comunidade da África Oriental (EAC).8 Dentro do EAC-MRH, cada autoridade nacional 
reguladora é líder de um aspecto normativo, por exemplo, o Quênia lidera farmacovigilância, 
o Burundi os estudos clínicos e Uganda lidera inspeções conjuntas de BPM.

3.1.2 Exemplo 2: Modelo de protocolo de estudo de segurança 
pós-autorização

Pode-se exigir que estudos de segurança pós-autorização (ESPA) abordem questões 
que são específicos para PBMR, ou identificados no PGR ou na época de avaliação de 
PGR, por exemplo, comparação de perfis de segurança e diferenças, e destacar aspectos 
específicos de populações, como grupos étnicos. Quando possível, os modelos de protocolos 
especificamente criados para os PBMR devem ser usados pelo fabricante de vacina e acordado 
com as autoridades reguladoras nacionais ou regionais de referência para facilitar a execução 
do ESPA multinacional. O modelo poderia ser usado para a formulação dos protocolos 
próprios do país após seleção dos centros de estudo. Além disso, folhetos de informação 
para os participantes do ESPA poderiam ser desenvolvidos no nível regional para veicular 
mensagens uniformes e transparência sobre as vacinas contra a COVID-19.

3.1.3 Exemplo 3: Revisão regulatória através da divisão de 
trabalho

A farmacovigilância das vacinas contra a COVID-19 poderia ser conduzida por um sistema 
regional regulatório ou por um grupo de ARN. A divisão de trabalho no nível regional 
deve ser adotada onde for factível em países com recursos regulatórios e capacidade 
limitados. Neste contexto, um comitê regional de análise deve ser estabelecido para facilitar 
cooperação e coordenação, assim como para supervisionar o processo para tomada de 
decisões regulamentadoras válidas que servirão de referência para as ARN dependentes. 
Atividades que poderiam ser realizadas através de divisão de trabalho incluem:

• análise conjunta de relatórios periódicos de atualização sobre a segurança/relatórios 
periódicos de avaliação de risco-benefício (RPAS/ RPARB);

• análise conjunta dos dados de segurança dos estudos regionais multicêntricos; e

• colaboração entre ARN e funcionários de programas nacionais de imunização (PNI) ou PAI 
em atividades como investigação de sinais, cálculo de taxas de ESAVI (ou seja, obtendo 
dados de denominador sobre doses entregues ou administradas).

8 Arik M, Bamenyekanye E, Fimbo A, Kabatende J, Kijo AS, Simai B, et al� (2020) Optimizing the East African Community’s 
Medicines	Regulatory	Harmonization	initiative	in	2020–2022:	a	roadmap	for	the	future.	PLoS	Med	17(8):	e1003129.	
https://doi�org/10�1371/journal� Pmed�1003129�
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3.1.4 Exemplo 4: Inspeções de Farmacovigilância

Acordos de reconhecimento mútuo foram desenvolvidas pelas ARN em diferentes regiões 
permitindo que autoridades reguladoras dependam de resultados de inspeção umas 
das outras, portanto evitando repetição de esforços e fazendo melhor uso de recursos. 
O Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica (PIC/S), um conjunto de cooperativas 
sem força jurídica obrigatória entre reguladores, tem expedido orientação sobre confiança 
de inspeção, que delineia um processo para avaliação remota (desktop) de cumprimento de 
BPM.9 A abordagem de reliance poderia ser usada para as inspeções de farmacovigilância 
(FV). Para as vacinas contra a COVID-19 onde existem acordos de reconhecimento mútuo, 
o enfoque de reliance poderia ser usado também para as inspeções de FV. Para a lista de 
vacinas pré-qualificadas para uso emergencial da OMS, devem ser usados os resultados de 
inspeção da OMS.

Como o reliance é cada vez mais usado para FV, principalmente durante emergências de 
saúde pública, como a atual pandemia da COVID-19, é importante especificar as atividades 
de FV que devem ser realizadas no nível nacional (e não através de confiança/dependência 
em outra ARN), como:

• a administração dos dados nacionais sobre os eventos adversos de interesse especial (EAIE) 
e epidemiologia de doenças em populações específicas;

• sistemas nacionais de notificação espontânea, avaliação de ESAVI e reações adversas 
medicamentosas notificadas nacionalmente, e notificações ao VigiBase;

• comunicação de risco ao público e aos profissionais da saúde;

• informações sobre o sistema de distribuição e estatísticas de exposição às vacinas; e

• algumas medidas de minimização de risco específicas para o contexto nacional.

3.2 Considerações específicas sob diferentes 
cenários para a introdução da vacina 
contra a COVID-19

Como é provável que várias vacinas diferentes contra a COVID-19 sejam introduzidas em 
diferentes partes do mundo, com um plano progressivo de implementação com alvo inicial 
em profissionais da saúde da linha de ação e outras populações vulneráveis, dois cenários 
prováveis devem ser considerados para o reliance regulatório para segurança da vacina e 
atividades de FV.

9 PIC/S Guidance: GMP inspection Reliance� Disponível em inglês em: https://picscheme�org/users_uploads/news_news_
documents/PI_048_1_Guidance_on_GMP_Inspection_Reliance_1�pdf� Consultado em 4 de outubro de 2020�

171RELIANCE REGULATÓRIO E DIVISÃO DO TRABALHO 

DESCRIÇÃO DA VACINA
INTERESSADOS DIRETOS

MONTAGEM DE SISTEMAS 
DE VIGILÂNCIA

ESAVI
AEAIE

SISTEMAS DE 
GERENCIAMENTO DOS DADOS

ENGAJAMENTO COM O SETOR 
FARMACÊUTICO

RELIANCE REGULATÓRIO
COMUNICAÇÃO

https://www.who-umc.org/vigibase/vigibase/
https://picscheme.org/users_uploads/news_news_documents/PI_048_1_Guidance_on_GMP_Inspection_Reliance_1.pdf
https://picscheme.org/users_uploads/news_news_documents/PI_048_1_Guidance_on_GMP_Inspection_Reliance_1.pdf


3.2.1 Cenário 1: Primeira introdução de uma nova vacina 
contra a COVID-19

Se uma nova vacina contra a COVID-19 for introduzida em um grupo de PBMR com capacidade 
de FV limitada, a divisão de trabalho no nível regional será um mecanismo importante para 
realizar supervisão regulatória efetiva. Nesse caso, é importante identificar as semelhanças 
entre os países que os tornariam apropriados para divisão de trabalho de FV. Também 
será importante para identificar qualquer característica singular de cada país que poderia 
ter um impacto sobre o perfil de segurança da vacina, como grupo étnico, características 
epidemiológicas, prática médica e de saúde e estrutura normativa. Análises conjuntas das 
submissões relacionadas à segurança da vacina contra a COVID-19, por exemplo, RPAS e PGR, 
poderiam ser realizadas colaborativamente pelos países destinatários através de um acordo 
com enfoque colaborativo, por exemplo, a avaliação conjunta com um representante de cada 
país, ou análise compartilhada de diferentes seções ou módulos pelas ARN participantes. 
Se uma característica local específica pode ter um impacto no perfil de segurança da 
nova vacina sendo introduzida, a ARN deve pedir ao fabricante de vacina que inclua essas 
características em seus planos de FV.

3.2.2 Cenário 2: Introdução de uma vacina contra a COVID-19 
que já foi introduzida em outro local

Se a vacina contra a COVID-19 que está sendo introduzida em um país particular já foi 
introduzida em outros países, e a vacina foi autorizada por uma autoridade reguladora de 
referência, usando requisitos regulamentadores rígidos ou a lista do programa de listagem 
de pré-qualificação para uso emergencial da OMS, o país poderia depender de:

• avaliação da autoridade reguladora de referência para as decisões de autorização 
de comercialização;

• liberação por lotes pela autoridade reguladora de referência;

• avaliação de informação de segurança atualizada da autoridade reguladora de referência 
durante o período pandêmico;

• sinais de segurança da fase 1 de implementação em profissionais da saúde e populações 
vulneráveis que foram identificados no país(es) de referência; e

• avaliações de efetividade das medidas de minimização de risco realizadas pela autoridade 
reguladora de referência.

A vigilância de rotina pode ser suficiente para monitorar a segurança da nova vacina contra a 
COVID-19 sendo introduzida no país dependente, a menos que haja diferenças significativas 
entre as populações locais e a população do país de referência e que poderia ter um impacto 
no perfil de segurança da vacina contra a COVID-19. Se esse for o caso, a ARN dependente 
deve solicitar que planos de FV, específicos para o contexto local, sejam apresentados pelo 
fabricante da vacina.
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Considerações principais

• A comunicação efetiva sobre a segurança da vacina contra a COVID-19, 
que desempenhará uma função chave para manter a confiança do público na 
vacinação, exigirá planejamento e recursos, que devem ser implementados o 
quanto antes, antes do emprego das vacinas contra a COVID-19.

• As percepções sobre a segurança das vacinas são influenciadas por múltiplos 
fatores, como o conhecimento individual, atitudes e crenças, redes sociais, 
mensagens sobre a segurança da vacina, ambiente de comunicação, influências 
culturais e religiosas, organização de serviços de saúde e expectativas criadas por 
líderes políticos.

• A meta da comunicação sobre a segurança das vacinas deve empoderar as 
pessoas a fazerem opções fundamentadas em evidência sobre a vacinação contra 
a COVID-19, promover confiança nas autoridades sanitárias e em quem está 
entregando as vacinas para facilitar o acesso à informação oportuna, precisa e 
confiável sobre a segurança da vacinação contra a COVID-19.

• As mensagens devem ser adaptadas para se adequar a públicos, barreiras e 
facilitadores específicos, para assegurar que sejam relevantes e atrativas.

• As mensagens devem ser testadas previamente para avaliar seu impacto nas 
pessoas, mesmo que em um grupo pequeno, representativo do público alvo.

• A equipe de comunicação deve ser integrada às atividades de planejamento e 
de tomada de decisão sobre a segurança das vacinas para facilitar atividades 
apropriadas e proativas de comunicação.

• Parcerias devem ser estabelecidas com outras partes interessadas na segurança 
da vacina para assegurar o intercâmbio e difusão de informações coordenadas.

• É importante identificar e monitorar ameaças potenciais, pois um incidente mal 
administrado relativo a uma questão de segurança da vacina contra a COVID-19 
atrairá atenção pública negativa.

• O estabelecimento de relações com os jornalistas e interação regular com eles 
é importante, como por exemplo, informando-os regularmente e apoiando suas 
necessidades de informação ao redor de questões e conceitos de segurança da 
vacina; isso pode ajudar a reduzir relatos sensacionalistas.

• Devem ser usadas mídias sociais para comunicação com o público regularmente 
e fornecer atualizações em tempo real sobre a segurança da vacina contra 
a COVID-19.
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• Afirmações negativas sobre a segurança da vacina contra a COVID-19 são inevitáveis, 
mas o nível e escala de resposta deve levar em consideração recursos e custos de 
oportunidade, e o impacto potencial dessas afirmações.

Comunicação sobre a segurança das 
vacinas contra a COVID-19

A comunicação sobre a segurança de vacina contra a COVID-19 desempenhará uma função chave 
ao manter a confiança do público na vacinação. A comunicação efetiva exigirá planejamento e 
recursos, que precisam ser implementados o mais cedo possível, antes que as vacinas contra 
a COVID-19 estejam disponíveis. Este módulo fornece orientação sobre a comunicação sobre 
a segurança da vacina contra a COVID-19 na perspectiva programática. Inclui:

• descrição de fatores que influenciam as percepções dos indivíduos sobre segurança 
de vacina,

• estudos de caso de experiências anteriores, com pandemias anteriores e questões de 
segurança de vacina,

• síntese de evidências e recomendações vindas de comunicação de riscos, 
para elaborar comunicações

• cenários hipotéticos que aplicam essas recomendações ao contexto da vacina contra a 
COVID-19, e

• critérios para priorizar as respostas às questões de segurança da vacina.

Para orientação mais detalhada e aprofundada, links para mais recursos e respostas a 
perguntas frequentes sobre a vacina contra a COVID-19, consultar os apêndices ao final deste 
documento (ver seção 5).

Este módulo trata da comunicação no nível programático. Não cobre a comunicação para 
apoiar a aceitação e captação, de uma forma mais geral; a orientação está disponível aqui 
[marcador de posição para doc de aceitação e de captação da OMS]. A comunicação provedor-
paciente é tampouco o foco deste documento; a orientação está disponível aqui.
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a COVID-19 estejam disponíveis. Este módulo fornece orientação sobre a comunicação sobre 
a segurança da vacina contra a COVID-19 na perspectiva programática. Inclui:

• descrição de fatores que influenciam as percepções dos indivíduos sobre segurança 
de vacina,

• estudos de caso de experiências anteriores, com pandemias anteriores e questões de 
segurança de vacina,

• síntese de evidências e recomendações vindas de comunicação de riscos, 
para elaborar comunicações

• cenários hipotéticos que aplicam essas recomendações ao contexto da vacina contra a 
COVID-19, e

• critérios para priorizar as respostas às questões de segurança da vacina.

Para orientação mais detalhada e aprofundada, links para mais recursos e respostas a 
perguntas frequentes sobre a vacina contra a COVID-19, consultar os apêndices ao final deste 
documento (ver seção 5).

Este módulo trata da comunicação no nível programático. Não cobre a comunicação para 
apoiar a aceitação e captação, de uma forma mais geral; a orientação está disponível aqui 
[marcador de posição para doc de aceitação e de captação da OMS]. A comunicação provedor-
paciente é tampouco o foco deste documento; a orientação está disponível aqui.
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Fatores que influenciam as percepções 
de segurança de vacina

As percepções sobre a segurança das vacinas são influenciadas por múltiplos fatores, como o 
conhecimento individual, atitudes e crenças, redes sociais, mensagens sobre a segurança da 
vacina, ambiente de comunicação, influências culturais e religiosas, organização de serviços 
de saúde e expectativas criadas por líderes políticos.

2.1 Percepções individuais em relação à 
vacinação contra a COVID-19

O entendimento das percepções de indivíduos sobre a segurança da vacina contra a COVID-19 
é fundamental para a comunicação efetiva, na medida em que terá grande influência sobre a 
intenção de ser vacinado. Os adultos provavelmente serão o foco principal inicial de atenção 
da vacinação contra a COVID-19 na maioria países, em particular os de profissões de alto 
risco, como trabalhadores da saúde (TS). Eles terão opiniões diversas sobre a vacinação, 
variando daqueles que a promovem, os que exigem a vacinação contra a COVID-19, aqueles 
que a rechaçam, e um grupo pequeno de ativistas antivacina que se oporão à vacina contra a 
COVID-19. A Tabela 1 descreve esses grupos, e as metas relacionadas à comunicação sobre a 
segurança da vacina. Veja o Apêndice 5.1 para recursos suplementares sobre esses fatores.

Resultados de pesquisas iniciais na população durante esta pandemia de COVID-19 indicaram 
que as intenções de tomar uma vacina hipotética contra a COVID-19 entre os adultos variaram 
de 87% na Austrália a 37% na Polônia.1 As intenções de não ser vacinado variaram de 44% 
na Turquia a 2,6% na China. Os fatores individuais associados às porcentagens menores de 
intenção de se vacinar incluem educação de nível inferior e níveis de alfabetismo em saúde,2 
renda inferior e jovens ou idosos.3 As pessoas podem mudar suas intenções com o passar 
do tempo na medida em que novas informações sobre as vacinas contra a COVID-19 fiquem 
disponíveis. As interações entre os grupos, por exemplo entre os ativistas e pessoas indecisas, 
também podem desencadear trocas na visão em relação à vacinação. Em consequência, 
os indivíduos podem mudar a sua intenção com o passar do tempo.

1 Feleszko W, Lewulis P, Czarnecki A, Waszkiewicz P� Flattening the curve of COVID-19 vaccine rejection—a global 
overview (June 20, 2020)� Disponível em em inglês em SSRN: https://ssrn�com/abstract=3631972 or http://dx�doi�
org/10�2139/ssrn�3631972�

2	 Dodd	RH,	Cvejic	E,	Bonner	C,	Pickles	K,	McCaffery	KJ;	Sydney	Health	Literacy	Lab	COVID-19	group.	Willingness	to	vaccinate	
against COVID-19 in Australia� Lancet Infect Dis� 2020:S1473-3099(20)30559-4� doi: 10�1016/S1473-3099(20)30559-4�

3	 COCONEL	Group.	A	future	vaccination	campaign	against	COVID-19	at	risk	of	vaccine	hesitancy	and	politicisation.	
Lancet	Infect	Dis.	2020	Jul;20(7):769-770.	doi:	10.1016/S1473-3099(20)30426-6.
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Tabela 1: Descrições da gama de intenções com relação à vacinação contra a COVID-19

Intenção 
com relação 
à vacinação

Metas de comunicação Percepções quanto à segurança da vacina

Ativismo 
antivacina

Reduzir o impacto em 
outros grupos.

Os ativistas podem se opor a qualquer vacinação ou 
só a vacinação contra a COVID-19 e se envolver em 
atividades relacionadas, como protestos. São grupos 
pequenos, mas que sabem se fazer ouvir e podem 
atrair atenção pública. Podem criar e disseminar 
desinformação sobre a segurança da vacina, 
particularmente via redes sociais. Não é possível 
deter o ativismo antivacinação, mas o seu impacto 
pode ser influenciado pelo ambiente (ver abaixo).

Rejeição Minimizar o tamanho 
desse grupo mediante 
boa gestão das questões 
de segurança da vacina.

Uma minoria rechaçará a vacinação contra a 
COVID-19, principalmente com base em problemas 
de segurança. Contudo outros fatores como a 
experiência, percepções e valores poderiam estar 
inclusos.

Hesitação Escutar e abordar 
problemas de segurança 
de forma transparente 
e efetiva para apoiar as 
decisões bem-fundadas.

Facilitar o acesso à 
informação digital 
fidedigna e com base 
científica no nível 
nacional (apoio da VSN*).

Algumas pessoas estarão indecisas em aceitar a 
vacinação contra a COVID-19 33,4,5,6 devido a fatores 
como a novidade da doença, uso de plataformas 
novas de vacina e a incerteza que circunda a 
segurança da vacina. Isso pode mudar na medida em 
que se tornem mais familiares com os programas de 
vacinação para a COVID-19. A hesitação é dinâmica 
e pode ser influenciada pela comunicação com um 
profissional da saúde de confiança.

Aceitação** Abordar perguntas 
durante os encontros 
sobre vacinação. 
Fornecer fontes sobre 
segurança da vacina para 
compartilhar via redes 
sociais.

A maioria das pessoas aceitará as vacinas contra 
a COVID-19. A aceitação dependerá da motivação 
individual em ser vacinado, influências sociais e 
de profissionais e a disponibilidade de, e acesso a, 
uma vacina. Os que aceitam podem ter perguntas 
sobre os potenciais efeitos colaterais. Alguns, mas nem 
todos, talvez desejem compreender o risco potencial 
de eventos adversos mais raros ou graves por faixa 
etária ou comorbidade.

Demanda Abordar perguntas 
durante os encontros 
sobre vacinação.

Algumas pessoas desejam com certeza uma vacina 
contra a COVID-19. E Isso tem implicações para os 
programas de vacinação, priorização e interações 
com profissionais da saúde.

Alta demanda com baixa oferta poderia levar a 
conflito e percepções de ‘favoritismo’, o que pode 
diminuir a confiança geral no programa.7 

4 Wong LP, Alias H, Wong PF, Lee HY, AbuBakar S� The use of the health belief model to assess predictors of 
intent	 to	 receive	 the	COVID-19	vaccine	and	willingness	 to	pay.	Hum	Vaccin	 Immunother.	2020;16(9):2204-16.	
doi: 10�1080/21645515�2020�1790279�

5	 Barello	S,	Nania	T,	Dellafiore	F,	Graffigna	G,	Caruso	R.	‘Vaccine	hesitancy’	among	university	students	in	Italy	during	the	
COVID-19	pandemic.	Euro	J	Epidemiol.	2020;35(8):781-3.	doi:	10.1007/s10654-020-00670-z.

6	 Palamenghi	L,	Barello	S,	Boccia	S,	Graffigna	G.	Mistrust	in	biomedical	research	and	vaccine	hesitancy:	the	forefront	
challenge	in	the	battle	against	COVID-19	in	Italy.	Euro	J	Epidemiol.	2020;35(8):785-8.	doi:	10.1007/s10654-020-00675-
8�

7 Dunn AG, Leask J, Zhou X, Mandl KD, Coiera E� Associations between exposure to and expression of negative opinions 
about	human	papillomavirus	vaccines	on	social	media:	an	observational	study.	J	Med	Internet	Res.	2015;17(6):e144.	
doi: 10�2196/jmir�4343�
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Intenção 
com relação 
à vacinação

Metas de comunicação Percepções quanto à segurança da vacina

Promoção da 
causa

Promover apoio 
construtivo com as 
ferramentas que 
abordam com exatidão e 
de forma transparente os 
problemas de segurança.

Algumas pessoas serão fortes defensoras 
da vacinação contra a COVID-19, motivadas 
por experiência pessoal com a COVID-19, 
ou por apoiarem fortemente a vacinação em geral. 
Os partidários podem ser um recurso chave na 
comunicação sobre segurança, compartilhando 
informação rapidamente via suas redes sociais, 
algumas das quais amplas. 

*VSN: Vaccine Safety Net, uma rede global de websites que facilita o acesso a informações fidedignas sobre segurança 
de vacina;8

**para manter esta intenção, acesso e outros aspectos práticos devem ser facilitados

2.2 Mensagens negativas
As mensagens negativas sobre a segurança da vacina podem influenciar o público, em particular 
quando as pessoas em quem confia as compartilham pelas suas redes sociais. A OMS está 
realizando trabalho de escuta social para identificar as mensagens circulantes sobre a 
segurança das vacinas contra a COVID-19. Os tipos de mensagens negativas incluem:

• informação falsa – informação falsa ou enganosa9

• desinformação – informação falsa, compartilhada com o propósito de desorientar9,10 

• teorias da conspiração – explicações que se referem à influência oculta de pessoas 
poderosas11 

• notícias falsas – informação fictícia que imita notícias verdadeiras.9

A exposição a esses tipos de mensagem negativa, assim como opiniões negativas sobre as 
vacinas, tanto nas mídias tradicionais quanto sociais, foi associada à diminuição de confiança 
na vacina e em tomar vacina.12,13,14,15,16 Foi demonstrado que ver conteúdo crítico em relação às 
vacinas (mesmo brevemente) aumenta a percepção das pessoas em considerarem as vacinas 

8	 Vaccine	Safety	Net.	Available	at:	https://www.vaccinesafetynet.org/� Consultado em 23 de outubro de 2020�
9	 Lazer	DMJ,	Baum	MA,	Benkler	Y,	Berinsky	AJ,	Greenhill	KM,	Menczer	F,	et	al.	The	science	of	 fake	news.	Science.	

2018;359:1094-6.	doi:	10.1126/science.aao2998.
10	 Wardle	C,	Derakhshan	H.	Information	disorder:	toward	an	interdisciplinary	framework	for	research	and	policy	making,	

Council	of	Europe;	27	September	2017.Disponível	em	inglês	em:	https://rm�coe�int/information-disorder-toward-an-
interdisciplinary-framework-for-researc/168076277c� Consultado em 24 de outubro de 2020�

11	 Sunstein	CR,	Vermeule	A.	Conspiracy	theories:	causes	and	cures.	J	Polit	Philos.	2009;17:202–227.	doi:	10.1111/j.1467-
9760�2008�00325�x�

12	 Larson	HJ,	Hartigan-Go	K,	de	Figueiredo	A.	Vaccine	confidence	plummets	 in	 the	Philippines	 following	dengue	
vaccine	 scare:	 why	 it	 matters	 to	 pandemic	 preparedness.	 Hum	 Vaccin	 Immunother.	 2019;15(3):625–7.	
doi: 10�1080/21645515�2018�1522468�

13 Suppli CH, Hansen ND, Rasmussen M, Valentiner-Branth P, Krause TG, Malbak K� Decline in HPV-vaccination uptake 
in	Denmark	–	 the	association	between	HPV-related	media	coverage	and	HPV-vaccination.	BMC	Public	Health.	
2018;18(1):1360.	doi:	10.1186/s12889-018-6268-x.

14 Gortz M, Brewer NT, Hansen PR, Ejrnæs M� The contagious nature of a vaccine scare: how the introduction of HPV vaccination 
lifted	and	eroded	MMR	vaccination	in	Denmark.	Vaccine.	2020;38(28):4432–9.	doi:	10.1016/j.	vaccine.2020.04.055.

15	 Dunn	AG,	Surian	D,	Leask	J,	Dey	A,	Mandl	KD,	Coiera	E.	Mapping	information	exposure	on	social	media	to	explain	differences	
in	HPV	vaccine	coverage	in	the	United	States.	Vaccine.	2017;35(23):3033–40.	doi:	10.1016/j.vaccine.2017.04.060.

16	 Hansen	PR,	Schmidtblaicher	M,	Brewer	NT.	Resilience	of	HPV	vaccine	uptake	 in	Denmark:	decline	and	recovery.	
Vaccine.	2020;38(7):1842-1848.	doi:	10.1016/j.vaccine.2019.12.019.
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como arriscadas;17 e foi demonstrado que exposição a afirmações negativas se associa a 
redução na certeza das pessoas sobre a segurança da vacina.18 Entretanto, o ambiente também 
pode influir em como as pessoas respondem às mensagens negativas. Veja o Apêndice 5.2 
para a orientação detalhada sobre o gerenciamento de mensagens negativas.

2.3 Influências ambientais
O ‘ambiente’ se refere aos contextos sociais, políticos e históricos que influenciam como as 
pessoas percebem questões de segurança das vacinas. Contextos mais amplos que influem 
na hesitação com relação a vacina foram descritos amplamente.19 O medo quanto à segurança 
de uma vacina e rejeição posterior podem ser veículos para a expressão de tensões mais 
profundas. Podem surgir em situações em que experiências anteriores comprometeram a 
confiança nos governos e em outras instituições que promovem e executam os programas 
de vacinação.20

Alguns dos fatores que podem afetar as percepções quanto à segurança das vacinas contra 
a COVID-19 são apresentados a seguir.

Influências sociais, culturais, comunitárias e religiosas. Normas e redes sociais podem 
influir enormemente na motivação em ser vacinado.21,22,23 Podem existir pessoas com valores 
e crenças compartilhadas em comunidades fortemente unidas, onde ideias se propagam 
facilmente. Por exemplo, líderes religiosos ou comunitários com opiniões negativas sobre a 
segurança da vacina contra a COVID-19 podem mudar as crenças dos integrantes de suas 
redes.24 Certos aspectos das vacinas podem se chocar com fundamentos morais de indivíduos.

Questões históricas que afetam a confiança. A falta de equidade nas respostas de 
autoridades sanitárias à pandemia da COVID-19, ou em situações de imunização anteriores, 
poderia afetar a confiança nas vacinas contra a COVID-19 entre grupos historicamente 
marginalizados. Os grupos de maior risco podem incluir pessoas de baixa renda; minorias 
étnicas, raciais, indígenas, religiosas, sexuais e de gênero; incapacitados; migrantes; ou membros 
das comunidades com acesso inadequado a serviços de saúde, ou que têm sido afetados 

17	 Betsch	C,	Renkewitz	F,	Betsch	T,	Ulshofer	C.	The	influence	of	vaccine-critical	websites	on	perceiving	vaccination	risks.	
J	Health	Psychol.	2010;15(3):446–55.	doi:	10.1177/1359105309353647.

18	 Dixon	G,	Clarke	C.	The	effect	of	 falsely	balanced	reporting	of	 the	autism–vaccine	controversy	on	vaccine	safety	
perceptions	and	behavioral	intentions.	Health	Educ	Res.	2013;28(2):352–9.	doi:	10.1093/her/cys110.

19	 Larson	HJ,	 Jarrett	C,	Eckersberger	E,	Smith	DMD,	Paterson	P.	Understanding	vaccine	hesitancy	around	vaccines	
and	vaccination	 from	a	global	perspective:	a	 systematic	 review	of	published	 literature,	2007–2012.	Vaccine.	
2014;32(19):2150-9.	doi:	10.1016/j.vaccine.2014.01.081

20	 Wiley	KE,	Leask	J,	Attwell	K,	et	al.	Parenting	and	the	vaccine	refusal	process:	a	new	explanation	of	the	relationship	
between	lifestyle	and	vaccination	trajectories.	Soc	Sci	Med.	2020;263:113259.	doi:	10.1016/j.socscimed.2020.113259.

21	 Brewer	NT,	Chapman	GB,	Rothman	AJ,	Leask	J,	Kempe	A.	Increasing	vaccination:	putting	psychological	science	into	
action.	Psychol	Sci	Public	Interest.	2017;18(3):149-207.	doi:	10.1177/1529100618760521.

22	 Leask	J,	Chapman	S,	Hawe	P,	Burgess	M.	What	maintains	parental	support	for	vaccination	when	challenged	by	anti-
vaccination	messages?	A	qualitative	study.	Vaccine.	2006;24(49-50):7238-45.	doi:	10.1016/j.vaccine.2006.05.010.

23	 The	Sabin-Aspen	Vaccine	Science	and	Policy	Group.	Meeting	the	challenge	of	vaccine	hesitancy.	2020.	Disponível	em	
inglês em: https://www.sabin.org/sites/sabin.org/files/sabin-aspen-report-2020_meeting_the_challenge_of_vaccine_
hesitancy.pdf� Consultado em 24 October 2020�

24	 Hussain	RS,	McGarvey	ST,	Fruzzetti	LM.	Partition	and	poliomyelitis:	an	investigation	of	the	polio	disparity	affecting	
Muslims	during	India’s	eradication	program.	PLoS	One.	2015;10(3):e0115628.	doi:		10.1371/journal.pone.0115628.
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desproporcionalmente pela pandemia de COVID-19.25,26 Eventos de segurança anteriores 
relacionados a outras vacinas ou programas de vacinação – sejam reais ou boatos - podem 
também repercutir na confiança.

Influências organizacionais. Alguns indivíduos, como TS, podem ser alcançados mediante 
os programas de vacinação nos locais de trabalho. Em alguns países, a desconfiança surgiu 
entre profissionais da saúde em decorrência das infecções por COVID-19 no local de trabalho 
e uma percepção de não apoio dos governos diante dos números esmagadores de casos 
de COVID-19. Isso pode reduzir a confiança na comunicação sobre a segurança das vacinas, 
não só proveniente dos governos como também de outros grupos comunitários, como os 
parceiros (organismos de Nações Unidas e ONGs), ou escolas.

Serviços de vacinação. Experiências negativas anteriores com serviços de saúde podem 
influenciar na aceitação entre adultos.27 A vacinação em clínicas em grande escala aumenta a 
probabilidade de resposta em grupo pela ansiedade relacionada com a imunização, onde dois 
ou mais vacinados apresentam o mesmo evento adverso no mesmo lugar e tempo, com a 
mesma vacina. Ver o cenário hipotético 5 para orientação sobre a comunicação em tal cenário.

Influências políticas. Líderes podem criar expectativas altas com relação às vacinas contra 
a COVID-19. O excesso de segurança na comunicação pode conduzir a desconfiança se as 
expectativas não são respondidas.28,29 Preocupações com a segurança de uma vacina podem 
ser uma forma de expressar maiores divisões políticas e tensão, e portanto, a politização de 
programas de vacinação pode fazer mais mal do que bem.

25	 Shadmi	E,	Chen	Y,	Dourado	I,	et	al.	Health	equity	and	COVID-19:	global	perspectives.	Int	J	Equity	Health.	2020;19(1):104.	
doi: 10�1186/s12939-020-01218-z�

26	 Reiter	PL,	Pennell	ML,	Katz	ML.	Acceptability	of	a	COVID-19	vaccine	among	adults	in	the	United	States:	how	many	
people	would	get	vaccinated?	Vaccine.	2020;38(42):6500-7.	doi:	10.1016/j.vaccine.2020.08.043.

27	 Wheelock	A,	Parand	A,	Rigole	B,	et	al.	Socio-psychological	factors	driving	adult	vaccination:	a	qualitative	study.	PLoS	One.	
2014;9(12):e113503.	doi:	10.1371/journal.pone.0113503.

28	 Betsch	C,	Sachse	K.	Debunking	vaccination	myths:	strong	risk	negations	can	increase	perceived	vaccination	risks.	
Health	Psychol.	2013;32(2):146-55.	doi:	10.1037/a0027387.

29	 Sandman	PM,	Lanard	J.	Part	2:	Effective	COVID-19	Crisis	Communication.	In	COVID-19:	The	CIDRAP	Viewpoint	May	6,	
2020� Disponível em inglês em https://www.cidrap.umn.edu/sites/default/files/public/downloads/cidrap-COVID-19-
viewpoint-part2�pdf� Consultado em 24 de outubro de 2020�

Recomendações para abordagem de 
comunicação sobre a segurança de 
vacina

Esta seção contém um resumo das recomendações de comunicação sobre a segurança da 
vacina contra a COVID-19, com base em princípios de comunicação de risco. Orientação mais 
detalhada está disponível no Apêndice 5.3.

A meta da comunicação sobre segurança das vacinas deve ser empoderar as pessoas para que 
façam opções fundamentadas em evidência sobre a vacinação contra a COVID-19. Qualquer 
abordagem de comunicação deve promover confiança nas autoridades sanitárias e naqueles 
aplicando a vacina, facilitar o acesso à informação oportuna, precisa e confiável sobre a 
segurança da vacinação contra a COVID-19, via os canais de confiança, e proporcionar às 
pessoas um meio de fazer perguntas e ter suas questões abordadas. A Vaccine Safety Net (VSN), 
estabelecida pela OMS, é uma rede mundial de websites que contêm informações fidedignas 
on-line sobre segurança de vacina.39 A VSN foi estabelecida para contrapor os websites que 
publicam informações tendenciosas, enganosas e pouco confiáveis sobre segurança de 
vacinas. Procura facilitar o acesso on-line a informações fidedignas, compreensíveis, com base 
científica sobre a segurança de vacinas para usuários de diversas localidades geográficas e 
de línguas diferentes.

3.1 Planejar e preparar antes da introdução da 
vacina

O planejamento e a preparação para comunicação sobre a segurança de vacina contra 
a COVID-19 devem ser realizados o quanto antes, idealmente bem à frente das vacinas 
serem empregadas. O planejamento deve incluir integração da equipe de comunicação (ou 
equivalente) a qualquer planejamento de segurança das vacinas e atividades de tomada de 
decisão para facilitar atividades apropriadas e preventivas de comunicação.

As parcerias constituídas com outras partes interessadas na segurança da vacina ajudarão a 
coordenar o intercâmbio e difusão de informações. Desenvolver um plano de comunicação — 
incluindo atividades como, determinar responsabilidades, designar porta-vozes, públicos ou 
grupos populacionais definidores e materiais em desenvolvimento — ajudará a preparação para 
cenários prováveis e desenvolver medidas de mitigação. Veja o Apêndice 5.3 e o Apêndice 5.4  
para orientação mais detalhada.
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3.2 Estabelecer linhas de comunicação
Os preparativos devem incluir o estabelecimento de linhas de comunicação, via os canais de 
confiança, com influenciadores e mobilizadores, tais como líderes comunitários, religiosos 
ou culturais, associações de trabalhadores da saúde, jornalistas confiáveis e outras pessoas 
influentes. O envolvimento desses indivíduos ajudará a identificar e suprir suas necessidades 
de informação e de oportunidades para estimular a promoção de comportamento positivo 
com relação à vacinação. O planejamento para e criação de fóruns múltiplos para o público 
fazer perguntas ou levantar questões, como as reuniões públicas, formulários de sugestões 
em website, correio eletrônico, telefone para tirar dúvidas, chats on-line, ou plataforma de 
mídias sociais, também devem fazer parte da preparação dos meios de comunicação. Veja o 
Apêndice 5.4 para orientação mais detalhada.

Estudo de caso: Estabelecimento de linhas de comunicação com trabalhadores 
de campo locais— Serra Leoa, 2015

O envolvimento dos trabalhadores de campo locais pode dar confiança à participação 
e ajudar a fortalecer as capacidades da saúde pública. Os trabalhadores de campo 
locais, que continuarão sendo parte de uma comunidade muito tempo depois que a 
participação externa cessar, prestam contas às populações locais e compreendem as 
nuanças com relação às necessidades e situações locais. Durante os estudos da vacina 
contra o Ebola em Serra Leoa em 2015, os pesquisadores adotaram uma abordagem 
de duas equipes, com ambas as equipes constituídas principalmente de pessoal 
local. Uma equipe serviu de ligação com a comunidade, e as suas responsabilidades 
incluíam monitorar as preocupações da comunidade e abordar os boatos. A outra 
equipe empreendeu as atividades científicas sociais, como avaliar as percepções 
da comunidade, e suas responsabilidades incluíram entender as experiências de 
participantes do estudo, proporcionando oportunidades para darem feedback. 
O feedback foi usado posteriormente para adaptar e melhorar os processos de 
estudo da vacina.30

3.3 Identificar as ameaças potenciais à 
confiança quanto à segurança da vacina 
contra a COVID-19

Diversos eventos relacionados com a vacina da COVID-19 podem ocorrer e influir negativamente 
nas percepções da segurança da vacina. Poderiam incluir publicação de novos dados sobre 
as vacinas contra a COVID-19 e informação sobre eventos como suspensão temporária ou 
recall de vacinas, eventos adversos, mensagens negativas na mídia e atitudes e crenças 
comunitárias. Um incidente mal administrado, por exemplo uma vacina abaixo do padrão 

30	 Dada	S,	McKay	G,	Mateus	A,	Lees	S.	Lessons	learned	from	engaging	communities	for	Ebola	vaccine	trials	in	Sierra	
Leone:	 reciprocity,	 relatability,	 relationships	and	respect	 (the	 four	R’s).	BMC	Public	Health.	2019;19(1):1665.	doi:	
10�1186/ s12889-019-7978-4�
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ou falsa, também atrairá a atenção pública negativa. A identificação das ameaças potenciais 
e seu monitoramento ajudará a fazer planos como, quando e o que comunicar e a quem. 
É essencial comunicar cedo e com frequência (ver estudo de caso abaixo). Veja o Apêndice 5.4 
para orientação mais detalhada.

Estudo de caso: Comunicar-se cedo, frequentemente e com transparência—
Suécia, 2010

A vacina contra a H1N1, Pandemrix, foi usada em aproximadamente 20 países 
europeus, mas principalmente na Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Noruega, 
Suécia e Reino Unido. Os estudos realizados nesses países confirmaram uma 
associação entre a vacinação de Pandemrix e narcolepsia.31 Uma meta-análise dos 
estudos mostrou que durante o primeiro ano após a vacinação, o risco relativo de 
narcolepsia teve aumento de 5 a 14 vezes em crianças e adolescentes, e 2 a 7 vezes 
em adultos.32 Investigações posteriores indicaram uma possível base genética em 
indivíduos afetados por esse evento adverso.33,34

Na Suécia, o país com o número mais elevado de casos de narcolepsia notificados, 
as taxas de cobertura de vacinação pela Pandemrix foram altas, com 60% da 
população vacinada contra o H1N1.35 As comunicações iniciais sobre a vacina haviam 
enfatizado fortemente a vacinação de todos os Suecos como medida para proteger a 
si mesmos e os outros, a menos que houvesse contraindicações médicas individuais à 
vacinação. Havia relativamente pouca comunicação sobre efeitos colaterais possíveis 
nesta vacina recém desenvolvida.36

Houve várias lições chave aprendidas a partir desses eventos em termos de 
comunicação. Para manter a confiança em um programa de vacinação é importante 
comunicar precocemente sobre efeitos colaterais possíveis, escutar e incluir os 
que são afetados, investigar rapidamente casos e comunicar transparentemente 
resultados, assim como corrigir informação enganosa o mais breve possível.70 Além 
disso, a investigação sueca chegou à conclusão de que um glossário de termos chave 
deveria ser disponibilizado, por exemplo, pela Internet, para permitir às pessoas 
compreenderem informações técnicas.67,37

31	 European	Medicines	Agency.	Twenty-second	pandemic	pharmacovigilance	update	 -	19	August	2010.	Disponível	
em inglês em: https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/twenty-second-pandemic-pharmacovigilance-
update_en.pdf� Consultado em 24 October 2020�

32	 Sarkanen	TO,	Alakuijala	AP,	Dauvilliers	YA,	Partinen	MM.	Incidence	of	narcolepsy	after	H1N1	influenza	and	vaccinations:	
systematic	review	and	meta-analysis.	Sleep	Med	Rev.	2018;	38:	177-186.	doi:	10.1016/j.smrv.2017.06.006.

33	 Partinen	M,	Komum	BR,	Plazzi	G,	Jennum	P,	Julkunen	I,	Vaarala	O.	Narcolepsy	as	an	autoimmune	disease:	the	role	of	
H1N1	infection	and	vaccination.	Lancet	Neurol.	2014;13(6):600-13.	doi:	10.1016/S1474-4422(14)70075-4.

34	 Hallberg	P,	Smedje	H,	Eriksson	N,	Kohnke	H,	Daniilidou	M,	Öhman	I,	et	al.	Pandemrix-induced	narcolepsy	is	associated	with	
genes	related	to	immunity	and	neuronal	survival.	EBioMedicine.	2019;40:	595–604.	doi:	10.1016/j.	ebiom.2019.01.041.

35	 Lundgren	B.	‘Rhyme	or	reason?’	Saying	no	to	mass	vaccination:	subjective	re-interpretation	in	the	context	of	the	A(H1N1)	
influenza	pandemic	in	Sweden	2009–2010.	Med	Humanit.	2015;41(2):107–12.	doi:	10.1136/medhum-2015-010684.

36	 Fahlquist	JN.	Vaccine	hesitancy	and	trust.	Ethical	aspects	of	risk	communication.	Scand	J	Public	Health.	2018;46(2):182–8.	
doi: 10�1177/1403494817727162�

37 Feltelius N, Persson I, Ahlqvist-Rastad J, Andersson M, Arnheim-Dahlström L, Bergmanet P, al� A coordinated cross-
disciplinary	research	initiative	to	address	an	increased	incidence	of	narcolepsy	following	the	2009–2010	Pandemrix	
vaccination	programme	in	Sweden.	J	Intern	Med.	2015;278(4):	335–53.	doi:	10.1111/joim.12391.
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3.4 Escutar proativamente
Escuta proativa do público, usando fontes de dados múltiplos, é essencial para que comunicações 
adaptadas e projetadas sejam formuladas. A escuta pode ajudar a:

• identificar públicos e oferecer elementos relacionados sobre o que os indivíduos estão 
pensando, e suas preocupações e dúvidas;

• identificar os influenciadores comunitários e fontes confiáveis; e

• detectar mensagens negativas e atividades antivacina.

Essas informações podem ser específicas para determinados contextos e locais. A escuta deve 
ser uma atividade contínua, na medida em que as preocupações e necessidades de informação 
mudarão com a evolução da pandemia e na medida em que as vacinas forem usadas. 
A escuta social pode fornecer uma via adicional para a vigilância de ESAVI real ou percebido. 
Não escutar proativamente pode resultar em compreensão incompleta ou incorreta do público 
e oportunidades perdidas para responder a questões como desinformação emergente ou 
indignação pública com uma questão de segurança percebida com relação à vacina.

As maneiras de escutar o público incluem:

• métodos qualitativos (entrevistas, grupos de opinião, observações)

• seguimento da opinião do pública via pesquisas em amostras representativas

• apreciações de líderes comunitários e religiosos e outras pessoas influentes

• rastreamento de chamadas ao telefone para tirar dúvidas e outras formas de feedback público

• monitoramento da mídia tradicional

• escuta digital e de mídias sociais.

Ver Apêndice 5.5 para orientação mais detalhada.

Estudo de caso: Escuta a feedback comunitário—Guiné, 2014

Em junho-julho de 2014, a população local em uma região da Guiné não confiou 
nas equipes internacionais mobilizadas para tentarem controlar o surto de Ebola. 
A desconfiança criou obstáculos aos esforços de contenção. Os organismos 
externos nomearam os porta-vozes comunitários, com base na sua suposta posição 
na comunidade. Ao mesmo tempo, um antropólogo da OMS passou três dias 
conversando com as pessoas locais sobre em quem confiariam como porta-voz 
para levantar suas preocupações. Os porta-vozes apontados pelas pessoas locais 
foram diferentes daqueles nomeados pelos partidos externos. Quando líderes 
respeitados pela comunidade, como aqueles com funções tradicionais de assistência 
ou funções religiosas, receberam funções de liderança, a cooperação com medidas 
relacionadas ao surto aumentou consideravelmente. Em outros contextos, os porta-
vozes de confiança podem incluir profissionais tradicionais, líderes religiosos, anciões 
e outros.38

38	 Wilkinson	A,	Parker	M,	Martineau	F,	Leach	M.	Engaging	‘communities’:	anthropological	insights	from	the	West	African	
Ebola	epidemic.	Philos	Trans	R	Soc	Lond	B	Biol	Sci.	2017;372(1721):20160305.	doi:	10.1098/rstb.2016.0305.
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3.5 Comunicar-se de forma a construir 
compreensão e confiança

A comunicação que é transparente, oportuna, empática e reconhece a incerteza pode ajudar 
a impulsionar a confiança do povo nas autoridades sanitárias, que por sua vez pode tornar 
positiva a vontade das pessoas de serem vacinadas.39 Esses princípios devem ser usados para 
guiar como, quando e com quem se comunicar.

Comunicar-se com franqueza e transparência: Seja aberto e transparente sobre a segurança 
da vacina fornecendo acesso a toda a informação, sem reter nenhuma, mesmo quando 
os fatos ainda precisam ser plenamente estabelecidos.60 Não há evidência para apoiar a 
suposição de que o público se assustará se tiver acesso à informação exata em uma crise.40 
A falta de honestidade e retenção de informação pode desgastar a confiança. Mantenha 
as promessas de compartilhar informação e atualizar regularmente o público com novas 
informações. Se informação específica sobre a segurança da vacina não estiver disponível, 
os comunicadores devem explicitar isso e explicar como se propõem a consegui-la. Quando 
não é possível compartilhar informação específica sobre uma investigação em andamento, 
dê informação sobre o processo e o que se espera realizar. Quando os detalhes são escassos, 
é adequado comunicar esperança.

Comunicar-se de maneira assertiva: Isso inclui desmitificar a segurança da vacina para o 
público. Por exemplo, a explicação de como as vacinas são testadas e monitoradas quanto 
à segurança. É importante prestar atenção ao alfabetismo em saúde quando se elabora 
afirmações e materiais41. Isso é particularmente importante tendo em vista equidade na 
acessibilidade à informação. A comunicação em linguagem simples inclui ser assertivo sobre 
o que as pessoas precisam fazer com relação à segurança da vacina, alcançando o ponto 
central rapidamente, e compreendendo as necessidades de informação do público.42 Níveis 
díspares de noções elementares de cálculo aritmético devem ser adaptados ao comunicar 
probabilidades, e ao comunicar estimativas de risco tanto qualitativas (por exemplo, muito 
baixa) como quantitativas (por exemplo, 1 em cada 100.000 pessoas que recebem a vacina).43 
Ver o Apêndice 5.6 para mais informações.

Aceitar e reconhecer incerteza: Transmitir incerteza sobre a segurança da vacina, quando 
existe, de uma maneira a evitar confiança em excesso ou de menos, assegurará uma 
tomada de decisão informada. Mostrar excesso de confiança, ou tranquilizar ou minimizar 
demasiadamente riscos pode reduzir a confiança. Por outro lado, existe evidência indicando 

39	 Siegrist	M,	Zingg	A.	The	role	of	public	trust	during	pandemics:	implications	for	crisis	communication.	Euro	Psychol.	
2014;19:23-32.	doi:	10.1027/1016-9040/a000169.

40	 Seeger	MW.	Best	practices	in	crisis	communication:	an	expert	panel	process.	J	Applied	Comm	Res.	2006;34(3):232–44.	
doi: 10�1080/00909880600769944�

41	 McCaffery	KJ,	Dodd	RH,	Cvejic	E,	Ayre	J,	Batcup	C,	Isautier	JMJ	et	al.	Disparities	in	COVID-19	related	knowledge,	attitudes,	
beliefs	and	behaviours	by	health	literacy.	2020.	medRxiv	2020.06.03.20121814;	doi:	10.1101/2020.06.03.20121814.

42	 Organização	Mundial	da	Saúde.	Tactics	 to	apply	 to	make	your	communications	understandable.	2020.	Genebra:	
Organização Mundial da Saúde� https://www�who�int/about/communications/understandable/plain-language� 
Consultado em 4 de novembro de 2020�

43 Trevena LJ, Zikmund-Fisher BJ, Edwards A, Gaissmaier W, Galesic M, Han PKJ, et al� Presenting quantitative information 
about decision outcomes: a risk communication primer for patient decision aid developers� BMC Med Inform Decis 
Mak.	2013;13(Suppl	2):S7.	doi:	10.1186/1472-6947-13-S2-S7.

187COMUNICAÇÃO SOBRE A SEGURANÇA DA VACINA CONTRA A COVID-19

DESCRIÇÃO DA VACINA
INTERESSADOS DIRETOS

MONTAGEM DE SISTEMAS 
DE VIGILÂNCIA

ESAVI
AEAIE

SISTEMAS DE 
GERENCIAMENTO DOS DADOS

ENGAJAMENTO COM O SETOR 
FARMACÊUTICO

RELIANCE REGULATÓRIO
COMUNICAÇÃO

https://www.who.int/about/communications/understandable/plain-language


que comunicar incerteza sobre vacinas durante uma pandemia pode reduzir as intenções 
de se vacinar.44 Identifique os cenários prováveis que o público pode precisar levar em conta 
e quais decisões podem precisar ser tomadas e quando, e explicar o que está sendo feito 
para reduzir as incertezas.

Ser receptivo e oportuno com as comunicações: Se preocupações com a segurança das 
vacinas contra a COVID-19 surgirem, não espere ter certeza antes de se comunicar. Preveja 
questões possíveis e apresente a informação na forma em que está disponível. Deixar 
uma informação no vácuo permitirá que outros com informações de qualidade inferior ou 
desinformação o preencham. Mantenha o público atualizado sobre medidas sendo tomadas 
pelos governos, em caso de eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização 
(ESAVI). Se a informação estiver em investigação, seja transparente e diga isso. A associação 
com a mídia pode ajudar a difundir informação rapidamente e fazer chegar as principais 
mensagens ao público. As mídias sociais podem oferecer um meio útil de fornecer atualizações 
breves, frequentes e em tempo real, e podem mostrar boa vontade em compartilhar 
informação de forma fácil.

Atuar e falar com empatia: A fala com empatia não só é importante ao abordar uma 
coletiva de imprensa como também quando se participa de reuniões pequenas com os 
membros ou partes interessadas da comunidade. Pode se sentir mais à vontade para falar 
de segurança da vacina, enfocando dados e usando linguagem impessoal e abstrata, mas o 
uso de linguagem mais pessoal e mostrando preocupação ajuda a aumentar a confiança. 
É importante identificar porta-vozes cuja maneira e presença comunica tanto competência 
quanto empatia, não só com as próprias palavras, como também com sua comunicação não 
verbal, como seu tom. Escute para conhecer e responder aos sentimentos das pessoas com 
relação a vacinas contra a COVID-19. Use expressões que demonstram verdadeiro interesse 
sobre as questões e eventos relacionadas com a segurança da vacina.

Orientação adicional sobre os princípios de comunicação de risco em uma crise relacionada 
com vacina pode ser encontrada na publicação da OMS Vaccine safety events: managing 
the communications response(p. 36). Informações sobre outros fatores determinantes de 
confiança, como competência, objetividade, justiça, uniformidade, sinceridade, fé, podem ser 
encontradas na publicação da OMS: Vaccination and trust (p. 25). Recursos adicionais podem 
ser encontrados no Apêndice 5.10.

3.6 Construir mensagens sobre a segurança 
da vacina contra a COVID-19 usando 
abordagem com base científica

As informações sobre pesquisa de comunicação para a saúde podem tornar as mensagens 
de segurança da vacina mais efetivas e aceitáveis aos diferentes públicos. Por exemplo, 
manter mensagens claras, curtas e simples, centrando-se nas oportunidades positivas das 

44	 Han	PKJ,	Zikmund-Fisher	BJ,	Duarte	CW,	Knaus	M,	Black	A,	Scherer	AM,	et	al.	Communication	of	scientific	uncertainty	
about	a	novel	pandemic	health	threat:	ambiguity	aversion	and	its	mechanisms.	J	Health	Commun.	2018;23(5):435-44.	
doi: 10�1080/10810730�2018�1461961�
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vacinas contra a COVID-19 para melhorar a saúde, em vez de enfoque nos riscos de doença. 
O consenso científico ao redor da segurança da vacina deve ser enfatizado. Mensagens devem 
ser adaptadas para responder a públicos, barreiras e capacitadores específicos, para assegurar 
que sejam relevantes e atraentes. Dados devem ser apresentados, juntando-se recursos 
visuais para esclarecer textos. As mensagens devem incluir descrições positivas para servir 
de modelo para comportamento com relação à vacinação. As mensagens devem ter ações 
específicas que as pessoas podem desenvolver para reduzir danos, por exemplo, conversar 
com seu médico. Embora as mensagens devam ser adaptadas a necessidades de públicos 
específicos, devem continuar sendo uniformes. As mensagens também serão úteis quando se 
desenvolvem recursos para os defensores da causa e outros comunicadores. Ver o Apêndice 5.6  
para orientação mais detalhada.
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Estudo de caso: Comunicar de maneira a construir confiança durante uma 
situação de medo associado a segurança de vacina—Austrália, 2010

Em abril de 2010, a Austrália suspendeu a vacina contra a influenza sazonal para 
as crianças menores de 5 anos de idade após relatórios de aumento na taxa de 
eventos adversos após imunização. Uma investigação inicial verificou que o sinal de 
segurança estava relacionado a só uma marca de vacina contra a influenza, e portanto 
a vacinação em crianças com outras marcas foi retomada.45 O susto afetou a confiança 
na vacinação contra influenza em crianças, e as taxas de vacinação diminuíram de 
45,5% em 2009 a 7,9% em 2010 em um estado australiano que teve um programa 
financiado.46 A mídia forneceu cobertura extensa do evento real de suspensão de 
vacina e algum seguimento com as autoridades sanitárias e médicos de família. Ainda 
mais, os estudos realizados tanto na época quanto posteriormente verificaram que 
alguns pais assim como provedores tinham dúvidas sobre a segurança corrente da 
vacina devido a uma falta de informação.47,48

As lições aprendidas deste incidente incluem:

• a necessidade de autoridades de saúde pública serem proativas durante um evento 
com segurança de vacina e envolver tanto pais quanto provedores; 

• a necessidade de dar um nome ao evento adverso porque não fazer isso pode 
levantar dúvidas;

• a necessidade de atualizar informação via fontes de confiança, enquanto durar o 
medo da vacina para evitar o desenvolvimento de lacunas de informação; e

• a necessidade de reconhecer incerteza e fornecer atualizações discutindo o que 
é conhecido e desconhecido, usando princípios de comunicação de crise e risco 
bem estabelecidos.

A informação deve ser difundida tanto via meios de comunicação tradicionais como via 
outras fontes de confiança. Pode ser informação oficial das autoridades reguladoras 
ou especialistas de saúde chave, fornecida via os websites de saúde do governo, 
centros de cuidado infantil e escolas.48

45 Horvath J� Review of the management of adverse events associated with Panvax and Fluvax� Canberra, ACT: Australian 
Government	Department	of	Health	and	Ageing;	2011.	Disponível	em	inglês	em:	https://www�health�gov�au/resources/
publications/review-of-the-management-of-adverse-events-associated-with-panvax-and-fluvax� Consultado em 24 de 
outubro de 2020�

46	 Mak	DB,	Carcione	D,	 Joyce	S,	Tomlin	S,	Effler	PV.	Paediatric	 influenza	vaccination	program	suspension:	effect	on	
childhood	vaccine	uptake.	Aust	N	Z	J	Public	Health.	2012;36(5):494-5.	doi:	10.1111/j.1753-6405.2012.00925.x.

47	 King	C,	Leask	J.	The	impact	of	a	vaccine	scare	on	parental	views,	trust	and	information	needs:	a	qualitative	study	in	
Sydney,	Australia.	BMC	Public	Health.	2017;17(1):106.	doi:	10.1186/s12889-017-4032-2.

48	 Blyth	CC,	Richmond	PC,	Jacoby	P,	Thornton	P,	Regan	A,	Robins	C,	et	al.	The	impact	of	pandemic	A(H1N1)pdm09	influenza	
and	vaccine-associated	adverse	events	on	parental	attitudes	and	influenza	vaccine	uptake	in	young	children.	Vaccine.	
2014;32(32):4075-81.	doi:	10.1016/j.vaccine.2014.05.055.
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3.7 Testar previamente as mensagens com 
representantes de públicos alvo e ajustar 
conforme necessário

As respostas públicas às mensagens de segurança da vacina contra a COVID-19 talvez sejam 
imprevisíveis e não reflitam experiências anteriores, e assim testar previamente mensagens é 
essencial. Em ambientes com escassez de tempo e recursos, o teste com um grupo pequeno 
também é útil. É importante testar as mensagens com pessoas representativas do público 
alvo para avaliar impacto, e não com os colegas cujas respostas podem não refletir as do 
público alvo.

Estudo de caso: Uso de narrativas positivas para servir de modelo para 
comportamento com relação a vacinação— EUA, 2009

Em outubro de 2009, o EUA executou um programa de vacinação contra ‘gripe suína’, 
causada pelo vírus de influenza H1N1. Devido a uma escassez inicial, a vacina foi 
priorizada para os grupos de risco, inclusive jovens adultos.49 O Presidente Obama 
declarou que ele e sua família seguiriam o conselho das autoridades sanitárias sobre 
quando seria apropriado receberem a vacina.

As filhas do Presidente, Malia e Sasha, receberam a vacina em outubro de 2009 quando 
estava disponível para crianças em idade escolar. O Presidente e a Primeira Dama, 
Michelle Obama, tomaram a vacina em dezembro de 2009, quando suprimentos 
adicionais estavam disponíveis e a vacina foi recomendada mais amplamente 
para todos os adultos. O presidente Obama falou na mídia sobre sua confiança na 
segurança da vacina e respaldou seu uso tanto em crianças quanto em adultos.50

Um estudo de confiança no governo e intenção de vacinação contra o H1N1 verificou 
que a discussão pelo Presidente Obama sobre a vacinação H1N1 de suas filhas 
teve um impacto positivo sobre a tomada de decisão de vacinação e compreensão, 
que foi independente da associação a partido político. Verificou-se que transcendeu 
amplamente a política e foi um exemplo de confiança dos pais na vacina para os 
seus filhos.51 Uma foto posterior do Presidente Obama com a manga levantada para 
receber a vacina contra o H1N1 forneceu uma imagem de modelo positivo, adicional, 
potente a imitar.51

49 Centers for Disease Control and Prevention� 2009 H1N1 Flu Vaccine� 2010�Disponível em inglês em: https://www�cdc�
gov/h1n1flu/vaccination/� Consultado em 24 de outubro de 2020�

50	 Lee,	J.	2009.	The	President	and	First	Lady	get	vaccinated.	The	White	House	blog.	Disponível	em:	https://obamawhitehouse�
archives.gov/blog/2009/12/21/president-and-first-lady-get-vaccinated� Consultado em 24 de outubro de 2020�

51	 Quinn	SC,	Parmer	 J,	 Freimuth	VS,	Hilyard	KM,	Musa	D,	Kim	KH.	Exploring	communication,	 trust	 in	government,	
and	vaccination	 intention	 later	 in	 the	2009	H1N1	pandemic:	 results	of	a	national	 survey.	Biosecur	Bioterror.	
2013;11(2):96-106.	doi:	10.1089/bsp.	2012.0048.
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3.8 Trabalhar de perto com a mídia
Em muitos casos, os meios de comunicação tradicionais (televisão, rádio e mídia impressa) 
atuarão como intermediários importantes entre as autoridades sanitárias e o público.52 O 
fornecimento de informação aos jornalistas regularmente, e apoiando as suas necessidades de 
informação ao redor das questões de segurança da vacina e conceitos, pode ajudar a reduzir 
relatos sensacionalistas. O estabelecimento de relações com os jornalistas e envolvimento 
com eles regularmente é importante. É recomendado desenvolver relações mutuamente 
benéficas com a mídia, sendo facilmente acessível e respondendo com rapidez aos pedidos 
de informação. Transforme-se em fonte a ser procurada para informação de segurança de 
vacina ao fornecer notas de imprensa claras e concisas, e históricos de informação e nomes 
de terceiros com quem os jornalistas podem falar sobre as questões de segurança da vacina. 
Ver Apêndice 5.7 para orientação mais detalhada.

3.9 Aumentar a presença nas mídias sociais
As mídias sociais oferecem potencial significativo para a comunicação sobre a segurança da 
vacina contra a COVID-19, diretamente ao público. É uma maneira conveniente de se comunicar 
regularmente e fornecer atualizações em tempo real. Alguns públicos podem estar usando as 
mídias sociais como um meio primário de aprender e se comunicar sobre as vacinas contra 
a COVID-19. Os ativistas antivacina estão sem dúvida usando as mídias sociais para difundir 
mensagens negativas sobre as vacinas.

Na comunicação nas mídias sociais, é recomendado escutar o que públicos chave estão dizendo 
e usar a informação para o conteúdo das comunicações. Escolha uma ou duas plataformas 
para comunicação; não gaste energia através de muitas plataformas. Comprometa-se com 
a comunicação recíproca, inclusive interagindo, contestando e conversando. Seja ativo e 
interaja regularmente para criar uma comunidade on-line. Use enfoque autêntico, pessoal 
e crie espaços seguros para incentivar o público a fazer perguntas sem medo de encontros 
agressivos ou hostis. Interação regular em mídias sociais requer insumo substancial, portanto 
aloque recursos especificamente para mídias sociais no plano de comunicação.

O uso das histórias pessoais e outras mensagens que produzem emoção pode ser útil para 
abordar questões emocionais, como temor sobre a segurança da vacina. As histórias pessoais 
podem fazer parte de um enfoque autêntico e pessoal de comunicação pelas mídias sociais.

Veja o Apêndice 5.8 para orientação mais detalhada.

52	 Habersaat	KB,	Betsch	C,	Danchin	M,	Sunstein	CR,	Böhm	R,	Falk	A.	et	al.	Ten	considerations	for	effectively	managing	
the	COVID-19	transition.	Nat	Hum	Behav.	2020;4(7):677-87.	doi:	10.1038/s41562-020-0906-x.
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Estudo de caso: Uso de um enfoque autêntico e pessoal por mídias sociais— 
Dinamarca, 2017

Em 2013, a mídia dinamarquesa começou a publicar estórias sobre mulheres jovens 
dinamarquesas que apresentaram eventos adversos relacionados a ansiedade após 
imunização contra o HPV. Um documentário da televisão, transmitido em 2015, 
dirigiu a atenção às experiências das meninas com sintomas incapacitantes. Essas 
histórias foram discutidas amplamente na mídia e preocupações com a segurança da 
vacina foram compartilhadas nas mídias sociais. A atenção negativa foi associada a 
uma redução significativa na cobertura de vacinação contra o HPV, embora estudos 
posteriores mostrassem não haver associação entre os eventos e a vacinação contra 
o HPV das meninas.53

As autoridades sanitárias dinamarquesas responderam com uma campanha nacional 
em 2017, o ‘Pare o HPV - Pare o câncer cervical’, para reconstruir confiança e aumentar 
a captação. Com base em pesquisa formativa, identificando mães como tomadoras de 
decisão chave sobre vacinação e o Facebook como fonte importante de informação 
para esse grupo prioritário, desenvolveram uma estratégia de mídia social para 
envolver mães que estavam indecisas sobre vacinar suas filhas. A campanha, que foi 
principalmente centrada em página exclusiva de Facebook, com um novo foco na 
prevenção do câncer do colo do útero ao comunicar evidência apoiando a segurança 
da vacina contra o HPV e histórias pessoais de mulheres com câncer de colo de útero. 
As embaixadoras da vacina contra o HPV ajudaram a difundir essas mensagens 
positivas. A captação e a confiança dos pais dinamarqueses na vacinação contra o 
HPV aumentaram. O alcance amplo e a participação positiva da campanha com o 
público podem ter contribuído para esses resultados. O sucesso da campanha foi 
em parte atribuído ao uso de histórias pessoais, com que o público se identificava 
mais facilmente do que com postagens, e que promoveu mais diálogo positivo.54,55

3.10 Gerenciamento cuidadoso de mensagens 
negativas

Ao ouvir e se comunicar com o público é provável que mensagens negativas sobre a segurança 
da vacina contra a COVID-19 sejam encontradas. Mensagens negativas incluem boatos, 
opiniões distorcidas, falsas ou enganosas, desinformação e expressões de sentimento 
antivacina. Nem todas as mensagens negativas merecem resposta. Em primeiro lugar, 
uma minoria que se expressa mais pode gerar uma grande parte das mensagens negativas, 

53 Suppli CH, Hansen ND, Rasmussen M, Valentiner-Branth P, Krause TG, Malbak K� Decline in HPV-vaccination uptake 
in Denmark - the association between HPV-related media coverage and HPV-vaccination� BMC Public Health� 
2018;18(1):1360.	doi:	10.1186/s12889-018-6268-x.

54 Pedersen EA, Loft LH, Jacobsen SU, Søborg B, Bigaard J� Strategic health communication on social media: insights 
from	a	Danish	social	media	campaign	 to	address	HPV	vaccination	hesitancy.	Vaccine.	2020;38(31):4909-15.	doi:	
10�1016/j� vaccine�2020�05�061�

55 Loft LH, Pedersen EA, Jacobsen SU, Søborg B, Bigaard J� Using Facebook to increase coverage of HPV vaccination 
among	Danish	 girls:	 an	 assessment	 of	 a	 Danish	 social	media	 campaign.	 Vaccine.	 2020;38(31):4901-8.	 doi:	
10�1016/j� vaccine�2020�04�032�
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que depois podem ser amplificadas pelos algoritmos de mídias sociais e pela atenção 
dos meios de comunicação. Responder a eles poderia inadvertidamente se somar a esta 
amplificação e expor novas pessoas a elas. Em segundo lugar, as pessoas podem expressar 
temor e ansiedade sobre a segurança das vacinas, que é normal dada a incerteza ao redor 
das vacinas contra a COVID-19 e sua segurança, particularmente em vista do cronograma 
acelerado de desenvolvimento. É importante não supor que esses sentimentos negativos 
constituem simplesmente desinformação, ou outros tipos de mensagens negativas vindas 
de ativistas antivacina e outros. Recomenda-se responder com empatia ao reconhecer as 
preocupações das pessoas e fornecer informação.

A escuta ajudará a analisar a situação, determinar se é apropriado responder ou não, 
e permite monitorar de perto a popularidade das mensagens negativas que podem ser 
usadas para informar uma estratégia reativa. Somente responda às mensagens negativas 
que se difundiram além da comunidade fonte e estão conseguindo considerável alcance e 
participação dos públicos alvo.

As respostas negativas devem ser dirigidas ao público.. Não argumentar com ou tentar 
convencer pessoas difundindo mensagens negativas. Enfatizar os fatos e conteúdo que 
desencadeiam emoções positivas, como os benefícios sanitários das vacinas. Expor as 
discussões imperfeitas, explicar por que qualquer desinformação é incorreta e, se possível, 
fornecer explicações alternativas. O website Vaccine Safety Net contém os critérios para 
boas práticas de informação que podem ser usadas para garantir que o website contenha 
informações fidedignas, oportunas, exatas e com base científica sobre a segurança da 
vacina. A difusão de informação fidedigna e treinamento de partes interessadas relevantes, 
como jornalistas, funcionários da autoridade sanitária, trabalhadores da saúde e aqueles 
que vão checar os fatos são estratégias essenciais na comunicação. Veja Apêndice 5.8 para 
orientação mais detalhada.

Mensagens pré-preparadas em forma de Perguntas Frequentes pode ser útil nas respostas. 
A escuta é importante para ajudar a identificar as perguntas apropriadas e relevantes. 
Por exemplo, vídeos contendo desinformação ou conspirações podem indicar as dúvidas 
da população (mas não necessariamente atitudes) e podem ser usadas ao desenvolver as 
Perguntas Frequentes. Note que as perguntas frequentes desenvolvidas sem boa compreensão 
do conhecimento e atitudes da comunidade podem não abordar perguntas reais das pessoas. 
Veja o Apêndice 5.9 para orientação mais detalhada.

3.11 Critérios para priorizar respostas a 
questões de segurança da vacina

É inevitável que os ativistas e alguns profissionais antivacina façam afirmações negativas sobre 
a segurança das vacinas contra a COVID-19. Ainda que comunicação precoce e receptiva seja 
importante, não é possível ou apropriado responder a cada nova afirmação, em particular 
se há muitas. Os comunicadores devem considerar os recursos e custos de oportunidade ao 
responder. Portanto, o nível e a escala da resposta devem depender do impacto potencial da 
afirmação. Os eventos que satisfazem pelo menos um dos seguintes critérios exigem resposta. 
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Orientação adicional pode ser encontrada na página 17 do Vaccine Safety Events:managing 
the communications response da OMS.

O ESAVI é genuíno. A função primária é proteger a saúde do público. Receptividade e 
expressões de empatia são essenciais. Diagnosticar incorretamente as preocupações das 
pessoas com a segurança como mera ‘antivacinação’ pode levar a danos no nível da população 
e clínico, se o ESAVI não for considerado com seriedade e investigado.

O evento ou a estória está ganhando atenção. Com base em evidência via escuta social ou 
monitoramento de opinião, fica claro que o evento está adquirindo atenção, particularmente 
nos grupos populacionais prioritários para a vacinação contra a COVID-19. A atenção se 
relaciona à quantidade de exposição que o sentimento negativo está conseguindo, e não 
o volume. Assim, alguns indivíduos, com apenas alguns seguidores, podem compartilhar 
um grande volume de mensagens, mas a quantidade de exposição é baixa. Pelo contrário, 
as mensagens compartilhadas por indivíduos influentes com muitos seguidores resultam em 
altos níveis de exposição em virtude do número de seguidores.

O evento adverso alegado não é confirmado, mas divulgado por um grupo sintoma/síndrome. 
Problemas de segurança que reduziram a cobertura do HPV na Irlanda e Dinamarca e aqueles 
que mudaram as recomendações na política de vacinação contra o HPV no Japão apresentam 
um fenômeno em comum: um grupo de individual de pais se reuniu em função de uma crença 
compartilhada de que a vacina havia causado síndrome, condição ou o sintoma em seus filhos.

Um líder de opinião respeitado que detém a confiança da comunidade está expondo uma 
visão. Uma característica singular dos temores gerados com relação à segurança da vacina 
é uma pessoa formada em medicina propor publicamente uma teoria. Podem influir os 
trabalhadores da saúde e sua confiança na recomendação de vacinar, e, portanto, ter impacto 
sobre à comunidade maior.

A confiança dos trabalhadores da saúde pode ser afetada. Os problemas de segurança da 
vacina que aumentam a hesitação existente em TS ou desencadeiam novas dúvidas necessitam 
de resposta rápida. O TS seguro e comprometido é vital para o sucesso dos programas de 
vacinação. No caso das vacinas contra a COVID-19, o TS tanto recebe quanto recomenda 
a vacina.

A questão ou o evento toca em princípios morais que são altamente correlacionados 
com a aceitação da vacina. Afirmações que se referem a princípios morais associados a 
rejeição da vacina podem se tornar proeminentes. As que se verificou terem correlação mais 
forte com rejeição à vacina incluem afirmações sobre os ingredientes da vacina (pureza/
deterioração) ou onde há algum nível de coerção em programas de vacinação, seja real ou 
percebido (liberdade).56,57

56	 Amin	AB,	Bednarczyk	RA,	Ray	CE,	Melchiori	KJ,	Graham	J,	Huntsinger	JR,	et	al.	Association	of	moral	values	with	vaccine	
hesitancy.	Nat	Hum	Behav.	2017;1(12):873-80.	doi:	10.1038/s41562-017-0256-5.

57	 Rossen	I,	Hurlstone	MJ,	Dunlop	PD,	Lawrence	C.	Accepters,	fence	sitters,	or	rejecters:	moral	profiles	of	vaccination	
attitudes.	Soc	Sci	Med.	2019;224:23-7.	doi:	10.1016/j.socscimed.2019.01.038.
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Cenários hipotéticos

Esta seção descreve alguns cenários hipotéticos incluindo segurança da vacina em diferentes 
etapas do desenvolvimento de vacinas contra a COVID-19, e fornece assessoria prática sobre 
como responder.

A fase pré-registro, quando as fases I, II e III de estudos clínicos de vacina estão sendo 
conduzidos, é caracterizada por:

 — comunicação inicial sobre segurança da vacina contra a COVID-19
 — demonstração de veracidade da segurança da vacina e dados de eficácia coletados durante
 — estudos clínicos e os processos decisórios
 — coleta dos dados sobre o conhecimento, preocupações e necessidades de informação.

Cenário hipotético 1: Preocupações iniciais entre especialistas influentes
Um médico influente com grande alcance na mídia compartilha preocupações com os ‘atalhos’ alegados 
na segurança para as vacinas contra a COVID-19, o número de eventos adversos de interesse especial 
(EAIE) sendo monitorados e as ‘demasiadas incertezas’ sobre a segurança da vacina. A população 
geral ouve essas questões na mídia. Algumas pessoas compartilham suas visões de que a COVID-19 
é ‘o mesmo que gripe de qualquer maneira’ (ver exemplo).

Exemplo de resposta

Os comunicadores devem se envolver precocemente com os líderes profissionais, idealmente 
antes de tais eventos. Comunique-se proativamente sobre as considerações singulares sobre 
a segurança das vacinas contra a COVID-19. Responda com rapidez com detalhes suficientes e 
não deprecie as preocupações. Corrija a crença falsa de que atalhos estão sendo feitos quanto 
à segurança da vacina contra a COVID-19, fornecendo informação sobre como estão sendo 
avaliadas as fases I, II e III dos estudos de vacina (ver Apêndice 5,9 para respostas a perguntas 
frequentes sobre segurança e estudos de vacina).

Aborde as diferenças entre EAIE e eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou 
imunização (ESAVI) de forma direta e específica, usando o nível de detalhamento apropriado 
para o público (Ver Apêndice 5,9 para respostas a perguntas frequentes sobre EAIE). 
Associar as discussões de segurança da vacina com as ideias das pessoas existentes sobre os 
medicamentos comuns que podem ter efeitos colaterais comuns e efeitos adversos raros.

Comunique resultados de estudos clínicos conhecidos, usando formatos apropriados, 
acessíveis. Junte-se aos especialistas locais defensores para expandir a coalizão de vozes 
abordando as preocupações. Comunique:

 — o que são EAIE e por que são registrados e monitorados (ver Apêndice 5,9),
 — o papel de estudos fase II e II na avaliação da segurança da vacina (ver Apêndice 5,9),
 — o que é conhecido sobre segurança, ESAVI descritos e suas taxas em estudos da vacina 
contra a COVID-19 até o presente
 — o que sabemos até agora, onde restam incertezas e o que está sendo feito para preencher 
as lacunas de informação,
 — planos em andamento para monitoramento de EAIE e planos para detecção e 
gerenciamento de sinais de segurança,
 — os benefícios potenciais de uma vacina contra a COVID-19.

Em alguns meios talvez seja razoável identificar líderes religiosos e comunitários positivos 
como parceiros de comunicação. Fale com eles precocemente sobre o próximo programa de 
vacina. Peça que estejam prontos a serem chamados para responder perguntas, se houver 
preocupações com a vacina.
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A fase pré-registro, quando as fases I, II e III de estudos clínicos de vacina estão sendo 
conduzidos, é caracterizada por:

 — comunicação inicial sobre segurança da vacina contra a COVID-19
 — demonstração de veracidade da segurança da vacina e dados de eficácia coletados durante
 — estudos clínicos e os processos decisórios
 — coleta dos dados sobre o conhecimento, preocupações e necessidades de informação.

Cenário hipotético 2: Boatos

Um vídeo sobre os eventos  supostamente descritos durante os estudos de vacina contra a COVID-19 
de fase II é compartilhado por um grupo local, antivacinação conhecido do Facebook com 80.000 
seguidores. As organizações de mídia principais querem veicular a história..

Exemplo de resposta

Use os critérios neste manual para priorizar o nível da resposta. Investigue o alcance do boato. 
Talvez seja possível dar o histórico ao(s) jornalistas(s) de confiança sobre o boato e o dano em 
potencial ao informá-lo. Se o boato foi compartilhado amplamente além das comunidades originais, 
aborde as questões no website ou plataforma de mídias sociais para permitir que os defensores 
da causa respondam. Se o boato não foi compartilhado amplamente, poderia se considerar não 
responder formalmente porque responder poderia destacar mais o tema. Evite estratégias que 
promovem polarização, como entrar nos debates com aquelas com convicções fortes. Desmascare 
informação com fatos com boas referências. Veja o Apêndice 5.2 para orientação detalhada sobre 
a gerenciamento das mensagens negativas.

Cenário hipotético 3: Componentes da vacina

Um grupo expressa publicamente a questão de que uma vacina contra a COVID-19 é feita com 
nova tecnologia que modifica genes.

Exemplo de resposta

Esta questão será específica para as plataformas mRNA e DNA de vacina. Os governos devem 
trabalhar com os especialistas para rapidamente produzir informações que respondam as perguntas 
frequentes sobre essas plataformas de vacina antes da fase de lançamento. A informação deve ser 
específica para a(s) vacina(s) que o país planeja introduzir. Veja o Apêndice 5,9 para as respostas 
para as perguntas frequentes sobre as novas tecnologias das plataformas de vacina.

Projetos de informação sobre temas tecnicamente complexos devem ser testados previamente 
nos públicos- alvo. Ferramentas de avaliação de alfabetismo em saúde como PEMAT podem ser 
usadas.

Os governos devem apresentar informação proativamente sobre as plataformas de vacina e 
como as diferentes vacinas são produzidas.
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A fase pré-registro, quando as fases I, II e III de estudos clínicos de vacina estão sendo 
conduzidos, é caracterizada por:

 — comunicação inicial sobre segurança da vacina contra a COVID-19
 — demonstração de veracidade da segurança da vacina e dados de eficácia coletados durante
 — estudos clínicos e os processos decisórios
 — coleta dos dados sobre o conhecimento, preocupações e necessidades de informação.

Cenário hipotético 4: Bombardeio social ou ataque de mídias

A página de Facebook de recrutamento de hospitais de candidatos para um estudo de vacina contra 
a COVID-19 é atacada por ativistas antivacina. As observações mais frequentes são: “A COVID-19 é 
mutagênica”, “a vacina não funcionará”; “não conhecemos nada sobre a COVID-19, como podemos 
fazer uma vacina eficaz”; “recrutem políticos para os estudos de vacina e aí confiaremos em vocês”; 
deixe-nos viver nossas vidas, não necessitamos de vacinas” (jovens, não os pais); “nunca aceitaremos 
a imunização obrigatória”.

Exemplo de resposta

Controlar o ataque imediatamente banindo os indivíduos ofensores da página de Facebook e 
suprimir as observações falsas e ofensivas. Não se ocupe diretamente dos ativistas. Busque apoio 
dos parceiros. Ver o Anti-Anti-Vaxx Toolkit para orientação específica sobre gerenciamento de 
ataque de ativistas no Facebook.

Use técnicas de escuta para determinar se essas perguntas e questões são mais generalizados e 
refletem preocupações de públicos alvo. Nesse caso, comunique-se com públicos mais amplas 
usando outros meios. É importante não argumentar com as pessoas difundindo mensagens 
negativas.

Contrarie qualquer mensagem generalizada negativa ao fornecer explicações claras e simples 
e expor as discussões falhas ao fornecer informação com base científica. Enfatize o consenso 
científico sobre a segurança da vacina contra a COVID-19. Dê oportunidade às pessoas para 
fazerem perguntas. Fomente confiança do público ao abordar questões com rapidez, sendo 
transparente, e não incentivando excesso de confiança. Veja o Apêndice 5.8 para mais orientação 
sobre o gerenciamento de mensagens negativas..
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A fase de lançamento—pós-concessão de licenças, os programas de vacinação para 
indivíduos elegíveis para vacinação serão executados. Esta fase é caracterizada por:

 — fornecimento de informações sobre os perfis de segurança e relação risco-benefício das 
diferentes plataformas de vacina (e produtos individuais)
 — monitoramento contínuo de conhecimento, atitudes, questões e necessidade de informações 
entre o público e profissionais da saúde em cada local.

Cenário hipotético 5: Grupo de reação causada pela ansiedade relacionada com a 
imunização

Uma vacina contra a COVID-19 que causou dor moderada no local de injeção em 10% de pessoas 
vacinadas nos estudos de fase III é aplicada em uma campanha de vacinação em massa. Em um 
ambulatório, havia filas longas de indivíduos esperando ser vacinados em uma determinada tarde, 
e um grupo de pessoas vacinadas se queixou de cefaleia e vertigem depois de receber a vacina, 
e uma desmaiou. A questão foi veiculada amplamente na mídia esta noite.

Exemplo de resposta

A ansiedade relacionada a crenças compartilhadas sobre a causa dos sintomas pode se difundir 
fácil e rapidamente, principalmente pela mídia ou mídias sociais. Este ‘contágio’ do temor pode 
interferir com os programas de vacinação.

Os porta-vozes devem reconhecer os sintomas e a dificuldade apresentada pelas pessoas 
vacinadas e afirmar que as causas estão sendo investigadas. Devem identificar o processo para 
a investigação e o que outros devem fazer nesse ínterim. Devem estar disponíveis para atualizar 
os jornalistas sobre o incidente.

O sentimento público deve ser monitorado usando as técnicas de escuta (ver Apêndice 5,5). 
Os líderes locais e trabalhadores da saúde devem ser envolvidos para reassegurar a comunidade. 
Profissionais da saúde devem receber mensagens e materiais de comunicação que explicam as 
respostas agudas de ansiedade (incluindo síncope ou desmaio) (ver Apêndice 5,6). Trabalhe com a 
mídia para difundir informação (ver Apêndice 5,7). Cative o público nas mídias sociais, e contenha 
mensagens negativas conforme apropriado (ver Apêndice 5.8 e Apêndice 5,9). Comunique e 
aborde as questões com rapidez e de forma transparente.

Antes de iniciar um programa de vacinação, elabore um plano para responder a grupos com reação 
causada por ansiedade, inclusive testando previamente as mensagens em grupos prioritários 
potenciais, apontando porta-vozes e pontos de contato para a mídia, e treinando porta-vozes 
e profissionais da saúde em comunicação. Veja o Apêndice 5.3 para o desenvolvimento de um 
plano de comunicação. Veja também as seções 5 e 7 do Immunization stress-related responses 
manual da OMS..

Cenário hipotético 6: Comunidade com perguntas

Um líder influente comunitário está incitando as pessoas a não serem vacinadas, dizendo que a 
vacina não é segura , “é uma conspiração e está sendo dada a pessoas em países de baixa renda 
para controlar fecundidade”.

Exemplo de resposta

O gerente Nacional de Programa de Vacinação pode fornecer informação sobre a segurança da 
vacina e a importância da vacinação aos líderes comunitários antes do lançamento. Os recursos 
em comunicação de segurança das vacinas adaptados às necessidades e cultura local podem ser 
propostos, com apoio da Vaccine Safety Net ou da Vaccine Safety Communication e-library. Se a 
resistência à vacinação se desenvolver durante o lançamento, trabalhe com os influenciadores 
positivos para que trabalhem com a resistência dos líderes religiosos e comunitários. Por exemplo, 
será útil fornecer uma diretriz simples de uma página sobre a segurança da vacina a esses líderes, 
e para compartilhar informações sobre como outros líderes lidaram anteriormente com tais 
questões.
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Implementação da vacina—Isto é, quando o programa de vacinação está se estabelecendo 
e uma porção maior da população está recebendo. Essa fase é caracterizada por:

 — comunicação apresentado na medida em que mais evidência está disponível
 — comunicação de sinal conjuntural de ESAVI contra ESAVI percebido, mas não confirmado
 — comunicação integrada ao gerenciamento de ESAVI

Cenário hipotético 7: Sinal de segurança

Um sinal de ESAVI por uma vacina contra a COVID-19 está sendo investigado. 
Independentemente do resultado, tem o potencial de reduzir pouco a pouco a confiança em 
outras vacinas contra a COVID-19, embora nenhum sinal de ESAVI tenha sido detectado para as 
outras vacinas.

Exemplo de resposta

Ponha em prática um plano de comunicação sobre segurança da vacina (ver Apêndice 5,3). 
Use os critérios descritos neste módulo para priorizar o nível e a escala da resposta. Avalie o 
sentimento e preocupações da comunidade usando as técnicas de escuta (ver Apêndice 5,5).  
Prepare e teste previamente mensagens, se possível, antes da campanha de vacinação, 
em antecipação a essa questão. Adapte as mensagens às perguntas e questões de diferentes 
públicos, conforme a necessidade.

As mensagens sobre a segurança da vacina devem vir de pessoas versadas (como o porta-
voz do Comitê Nacional de ESAVI) com boa capacidade em comunicação. Devem transmitir 
informações claras sobre as diferenças entre as vacinas contra a COVID-19 e enfatizar os 
benefícios da vacinação contra a COVID-19. As mensagens devem ser curtas e simples, 
enfatizando informação com base científica e consenso científico na segurança da vacina 
contra a COVID-19. Garanta que as mensagens sejam consistentes com os parceiros de 
segurança da vacina (ver Apêndice 5,6).

Se o sinal de segurança de ESAVI está recebendo atenção generalizada dos meios de 
comunicação ou do público, comunique-se com rapidez e transparência. Informe os 
jornalistas. Comunique-se e interaja com o público nas mídias sociais. Proporcione aos 
trabalhadores da saúde materiais de comunicação para responder às preocupações das 
pessoas.

Continue a atualizar o público sobre o progresso da investigação e recomendar as ações que 
os indivíduos devem desenvolver com relação ao incidente (por exemplo, continuar a ser 
vacinado, continuar a ser vacinado com outra(s) vacina(s) disponível(s)).
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Implementação da vacina—Isto é, quando o programa de vacinação está se estabelecendo 
e uma porção maior da população está recebendo. Essa fase é caracterizada por:

 — comunicação apresentado na medida em que mais evidência está disponível
 — comunicação de sinal conjuntural de ESAVI contra ESAVI percebido, mas não confirmado
 — comunicação integrada ao gerenciamento de ESAVI

Cenário hipotético 8: Boato falso

Um boato está circulando de que uma vacina contra a COVID-19 causou um pico na incidência de 
uma condição específica autoimune, comum em um dos grupos de adultos com comorbidade, 
que é um grupo alvo de prioridade da vacinação contra a COVID-19. Investigações indicaram 
que a ligação não é verossímil e nenhum sinal de segurança foi detectado no monitoramento 
de ESAVI. Alguns trabalhadores da saúde e um imunologista proeminente estão dando apoio 
ao boato. Um número significativo de profissionais da saúde está rechaçando a vacinação, 
declarando as suas preocupações com as ‘reações’.

Exemplo de resposta

Responder rapidamente com informações suficientemente detalhadas e francas para abordar 
as afirmações. Isso pode ser feito por um profissional com conhecimento sólido e relevante 
em imunologia ou segurança de vacina e poderia ser em forma de uma afirmação on-line, 
que pode ser compartilhada por redes profissionais relevantes.

Avalie se modalidades mais proativas de resposta são necessárias, prestando atenção ao 
sentimento e propagação do boato entre os profissionais da saúde (ver Apêndice 5,5). 
Elabore e, se possível, teste previamente mensagens adaptadas às questões e necessidades 
de informação. As mensagens devem explicar o porquê o boato é incorreto, o que se sabe 
sobre a segurança da vacina neste grupo e expor discussões imperfeitas. Recrute os líderes de 
opinião respeitados, partidários e outros influenciadores dentro de comunidades de saúde e 
sociedades profissionais para difundir informação para refutar o boato. Inicie diálogo com os 
profissionais da saúde para permitir que façam perguntas e tenham suas questões abordadas.
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Apêndices e recursos adicionais

Apêndice 5.1: Gama de percepções em relação à 
vacinação contra a COVID-19
A apresentação da gama de intenções com relação a receber uma vacina contra a COVID-19, 
adaptada de outro trabalho, como por exemplo, o trabalho da OMS sobre as posições em 
relação à vacinação na infância, é representada a seguir.58 Leva em consideração os resultados 
de estudos recentes sobre as intenções de se vacinar contra a COVID-19, questões sabidamente 
singulares a novos programas de vacina e experiências com as vacinas nas últimas pandemias 
e epidemias (por exemplo, H1N1 e poliomielite). A figura é um diagrama e não a representação 
proporcional de estados motivacionais, que dependem enormemente do contexto.

A gama de percepções relacionadas às vacinas contra a COVID-19.

Aceitação

Indecisão

Rejeição

Ativista

Exigência

Defensor

58	 World	Health	Organization.	Report	of	the	SAGE	Working	Group	on	vaccine	hesitancy.	01	October	2014.	Disponível	
em inglês em: https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/october/1_Report_WORKING_GROUP_vaccine_
hesitancy_final.pdf� Consultado em 4 de dezembro de 2020�
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Outros recursos

Nome de recurso Idioma Fonte Conteúdo

CERC: Psychology of a 
Crisis

Inglês Centros de 
Controle e 
Prevenção de 
Doenças (CDC)

Como as pessoas assimilam, 
processam e atuam com informação 
durante uma crise

WHO Euro vaccination 
and trust

Inglês, 
russo

Escritório 
Regional da OMS 
para a Europa

p. 9 Como as pessoas tomam decisões 
sobre vacinação

The Science of Science 
Communication

Inglês Projeto cultural 
de cognição da 
Yale Law School 

Como as pessoas processam 
informação sobre ciência

Vaccine safety and 
confidence

Inglês Vaccine 
Virtual Days 
do Excellence 
in Pediatrics 
Institute (EIPI) 

Avaliação da segurança e confiança 
em vacina na era da COVID-19 (acesso 
disponível a solicitação)

Immunization stress 
related responses

Inglês Política e 
Normas para 
Produtos de 
Saúde da OMS 

Orientação para prevenção, 
identificação e abordagem para 
respostas relacionadas ao estresse 
pós-imunização

Apêndice 5.2: Gerenciamento de mensagens 
negativas (desinformação e ativistas antivacina)
A resposta a mensagens negativas é uma atividade chave de comunicação,59 que requer 
abordagem baseada em reflexão. A seguir, estão alguns passos e questões para considerar ao 
se deparar com mensagens negativas. A escuta ajudará a analisar a situação, determinar se é 
apropriado responder ou não, e o monitoramento de perto da popularidade das mensagens 
negativas ajudará a informar uma estratégia reativa oportuna.

• Preparar uma resposta, independentemente de planos de responder publicamente. 
Use os princípios de construção de mensagens informadas por evidência, e trabalhe com 
partes interessadas para assegurar uniformidade.

• Tentar entender o contexto das mensagens negativas. Às vezes, quando a mensagem 
negativa chega, vem fora de contexto, ou seja, detalhes chave sobre onde e por que 
foi difundida, por quem e por que, estão faltando. Tente seguir detalhes que ajudam a 
esclarecer o conteúdo da mensagem, assim como o porquê de ter se difundido, como, 
por exemplo, de onde veio o artigo com o clip ou a imagem apresentada.

• Tentar entender a extensão da difusão das mensagens negativas, e a natureza dessa 
difusão. Onde apareceu a mensagem negativa? Foi em grupo sabidamente antivacina ou 
periférico nas mídias sociais, ou em um público maior e mais generalizado? A mídia noticiou? 
Somente responda a mensagens negativas que se difundiram além da comunidade fonte.

59	 Habersaat	K,	Betsch	C,	Danchin	M,	Sunstein	CR,	Böhm	R,	Falk	A,	et	al.	Ten	considerations	for	effectively	managing	the	
COVID-19	transition.	Nature	Human	Behav.	2020;4(7):677-687.	doi:	10.1038/s41562-020-0906-x.
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https://emergency.cdc.gov/cerc/ppt/CERC_Psychology_of_a_Crisis.pdf
https://emergency.cdc.gov/cerc/ppt/CERC_Psychology_of_a_Crisis.pdf
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/vaccination-and-trust-2017
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/vaccination-and-trust-2017
http://www.culturalcognition.net/science-of-science-communicati/
http://www.culturalcognition.net/science-of-science-communicati/
https://eip-pediatrics-community.ineip.org/vaccines_virtual_days
https://eip-pediatrics-community.ineip.org/vaccines_virtual_days
https://eip-pediatrics-community.ineip.org/vaccines_virtual_days
https://eip-pediatrics-community.ineip.org/vaccines_virtual_days
https://www.who.int/publications/i/item/978-92-4-151594-8
https://www.who.int/publications/i/item/978-92-4-151594-8


• Para mensagens negativas nas mídias sociais, considerar o número de posts negativos, 
assim como o alcance e envolvimento com esses posts. As pessoas talvez estejam 
colocando um grande volume de mensagens negativas em mídias sociais, mas quase não 
tem seguidores e, portanto, têm influência mínima. Processe e elabore quantas pessoas 
estão sendo alcançadas por, e se envolvendo com (e, portanto, difundindo) a mensagem, 
e se isso tem mudado ao longo do tempo. Se um indivíduo ou página estiver colocando 
mensagens de interesse, considere o número de seguidores para avaliar sua influência, 
assim como o número de pessoas aderindo à ou compartilhando a mensagem.

• Os públicos alvo estão aderindo e discutindo a mensagem? Qual é o conteúdo e o tom 
da participação? O fato de o público alvo estar se envolvendo não significa que apoiem a 
mensagem negativa. O público alvo pode estar respondendo e se manifestar contrário à 
mensagem negativa por conta própria, que pode ser uma estratégia efetiva.

• O público está fazendo perguntas ou expressando suas preocupações em resposta 
às mensagens negativas? É o caso em que dar respostas e segurança talvez seja 
especialmente valioso.

Mensagens negativas que se difundiram além da comunidade fonte e que suscitem interação 
e discussão em ambientes não periféricos pode merecer resposta. Aqui estão algumas 
recomendações para resposta a mensagens negativas:

• Lembre-se de que o público são as pessoas que estão escutando, e não a pessoa ou 
organização que difunde a mensagem negativa. Isso é igualmente verdadeiro para se 
contrapor a um ativista antivacina em uma transmissão de televisão, em resposta a um 
comentário crítico de pessoas reunidas em uma reunião de prefeitura, ou em resposta a 
um post em mídias sociais. Dirija sua resposta ao público, e não para argumentar com ou 
convencer as pessoas espalhando mensagem negativa.

• Enfatizar informação objetiva ao refutar as mensagens negativas. Dar mais ênfase à 
desinformação pode fortalecer conceitos falsos nas mentes das pessoas.

• Criar conteúdo que desencadeia emoções positivas, como os benefícios sanitários das 
vacinas. Este tipo de conteúdo é importante para rebater mensagens negativas sobre 
vacinas com base em valores emocionais, e complementará informação com base em 
dados e evidência.

• Enfatizar o consenso científico, como “90% de clínicos concordam que esta vacina é segura”

• Advertir o público sinalizando explicitamente desinformação repetida, por exemplo, “há 
muitos mitos sobre a segurança da vacina contra a COVID-19. Este mito, por exemplo, é a 
cerca de…”

• Explicar por que a desinformação é incorreta e se possível, fornecer uma explicação 
alternativa. Isso é mais eficaz do que dizer simplesmente que algo é incorreto. Forneça os 
links às fontes acreditadas quando conveniente.

• Exponha qualquer discussão imperfeita ao assinalar as técnicas que a pessoa que 
difunde a mensagem negativa está usando, como uso seletivo de evidência, referência a 
especialistas falsos, referência a teorias da conspiração, lógica falsa.

• Evitar interações hostis com os ativistas antivacina. Se você se envolver nas discussões, 
você talvez esteja assinalando ao público que há desconformidade ao redor do que você 
está dizendo.
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• Não se refira aos ativistas usando substantivos coletivos imprecisos, ou seja, 
a comunidade antivacina ou grupos contra a vacina da COVID-19. Isso pode indicar que 
eles sejam maiores e mais organizados do que realmente são, e pode lhes conferir o poder 
e influência mais percebida, e conseguir mais seguidores. Caso necessário, refira-se aos 
ativistas como indivíduos, por exemplo, Fulano de Tal tem postado informação falsa sobre…

Outros recursos

Nome de recurso Idioma Fonte Conteúdo

The Debunking Handbook 
2020

Inglês PDF 
disponível

Orientação para desmascarar 
desinformação

How to respond to vocal 
vaccine deniers in public

Inglês Escritório 
Regional da 
OMS para a 
Europa

Algoritmo para resposta a ativistas 
antivacina

Anti-anti-Vaxx Toolkit: A 
Strategy Guide to Prepare 
For, Defend Against, 
and Clean Up After a 
Facebook Anti-Vaxx Attack

Inglês Kids Plus Orientação sobre preparação contra 
ataques de ativistas antivacina nas 
mídias sociais

Vaccine safety 
events: managing the 
communications response

Inglês, 
russo

Escritório 
Regional da 
OMS para a 
Europa

Capítulo 11 (p. 43) ‒ Lidando com 
boatos

Coronavirus disease 
(COVID-19) advice for the 
public: myth busters

Inglês OMS Informações para o público sobre 
diversos mitos associados à COVID-19

Social Media Response 
Assessment and 
Management Guide

Inglês Academia 
Americana de 
Pediatria

Orientação sobre se, e como 
responder nas mídias sociais, assim 
como recursos para plataformas 
múltiplas

Apêndice 5.3: Desenvolvimento de um plano 
de comunicação sobre a segurança da vacina 
contra a COVID-19
Um plano de comunicação de segurança de vacina não elimina o risco, mas a ajuda a preparar 
comunicação mais efetiva com o público, e colaborar com os parceiros e a mídia diante dos 
riscos. O plano pode incluir as seguintes atividades:

• Designar responsabilidades. Estas podem residir dentro do mecanismo de coordenação, 
ou seja, o grupo de comunicação de vacina. As responsabilidades podem incluir cientistas 
especialistas no assunto, contatos com a mídia, porta-vozes e pesquisa ou escuta. Identifique 
linhas de responsabilidade, principalmente uma autoridade para dar a palavra final no 
esclarecimento de informações. Essa atividade também ajudará a identificar qualquer 
necessidade de treinamento, por exemplo, treinamento de mídia, escuta e análise de 
mídias sociais.
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https://skepticalscience.com/debunking-handbook-2020-downloads-translations.html
https://skepticalscience.com/debunking-handbook-2020-downloads-translations.html
https://www.climatechangecommunication.org/wp-content/uploads/2020/10/DebunkingHandbook2020.pdf
https://www.climatechangecommunication.org/wp-content/uploads/2020/10/DebunkingHandbook2020.pdf
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/activities/communication-and-advocacy/facing-vocal-vaccine-deniers-in-public-debate
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/activities/communication-and-advocacy/facing-vocal-vaccine-deniers-in-public-debate
https://static1.squarespace.com/static/5cc216f2c2ff6132d9d57816/t/5d88f048c1b2d2788b4726c6/1569255512703/Kids+Plus+AAV+Toolkit.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5cc216f2c2ff6132d9d57816/t/5d88f048c1b2d2788b4726c6/1569255512703/Kids+Plus+AAV+Toolkit.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5cc216f2c2ff6132d9d57816/t/5d88f048c1b2d2788b4726c6/1569255512703/Kids+Plus+AAV+Toolkit.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5cc216f2c2ff6132d9d57816/t/5d88f048c1b2d2788b4726c6/1569255512703/Kids+Plus+AAV+Toolkit.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5cc216f2c2ff6132d9d57816/t/5d88f048c1b2d2788b4726c6/1569255512703/Kids+Plus+AAV+Toolkit.pdf
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/publications/2013/vaccine-safety-events-managing-the-communications-response
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/publications/2013/vaccine-safety-events-managing-the-communications-response
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/publications/2013/vaccine-safety-events-managing-the-communications-response
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/immunizations/Practice-Management/Pages/Assessing-and-Managing-Comments.aspx
https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/immunizations/Practice-Management/Pages/Assessing-and-Managing-Comments.aspx
https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/immunizations/Practice-Management/Pages/Assessing-and-Managing-Comments.aspx


•  Nomear porta-vozes. Um porta-voz deve ser alguém que detenha a confiança da 
comunidade. Se as autoridades sanitárias estão tendo relações sociopolíticas complexas 
com o público, é útil a união a um porta-voz acadêmico ou científico fora do governo para 
conexão com o público e ajudar a reconstruir confiança. Os membros do Grupo Técnico 
Assessor Nacional de Imunização (NITAG) talvez possam atuar como fontes de conhecimento 
confiável. Identifique e supra qualquer necessidade de treinamento de porta-vozes com 
antecedência, por exemplo, treinamento em mídia.

• Criar uma ferramenta de decisão para ajudar a determinar sua resposta de 
comunicação a um evento relacionado com vacina. As respostas devem ser específicas 
ao contexto, com base em avaliação do impacto potencial de um evento na confiança na 
segurança da vacina. Uma ferramenta de decisão ajudará a avaliar o tipo de evento e seu 
impacto potencial (baixo, médio, alto), e a escolher a resposta apropriada de comunicação. 
Veja outros recursos para exemplos.

• Identificar e assegurar os recursos necessários para realizar o plano. Os recursos são 
tanto humanos quanto financeiros, e talvez incluam um orçamento para pesquisa e escuta, 
treinamento, equipamento e espaços físicos. Enumere quantas pessoas e habilidades 
são necessárias. Se possível, inclua um orçamento para empregar pessoas dedicadas 
a administrar canais específicos, por exemplo, mídias sociais, e áreas específicas de 
trabalho como coleta de dados sociais e escuta social. Se possível, assegure os recursos 
com antecedência.

• Definir os públicos alvo e segmentos de público. Os segmentos são as pessoas que 
compartilham conhecimento e dúvidas semelhantes, ou são alcançadas por canais 
semelhantes. Use analítica de escuta e de mídias sociais, inclusive análise de conteúdo, 
para identificar e compreender os públicos e avaliar seu alcance. Um trabalho especial 
pode ser necessário para grupos que se encontram em maior risco ou são tradicionalmente 
mais difíceis de alcançar.

• Identificar os influenciadores e embaixadores chave. Podem incluir influenciadores 
digitais ou de mídias sociais, por exemplo um blogueiro ou perfil de Instagram com muitos 
seguidores, assim como líderes comunitários e religiosos, especialistas proeminentes 
em saúde, educadores e outras pessoas com público grande. Os influenciadores podem 
ajudar a difundir as suas mensagens. Os profissionais da saúde também serão influentes 
na difusão das informações de segurança da vacina. Podem necessitar de treinamento 
e orientação sobre comunicação interpessoal para ajudá-los a serem eficazes ao passar 
informação sobre segurança da vacina (ver outros recursos abaixo).

• Determinar os canais chave de comunicação, por exemplo, websites da organização 
principal e partes interessadas, plataformas de mídias sociais, notas de imprensa, mídia local/
nacional, folhetos ou panfletos, fóruns públicos, escolas e outras instituições educacionais. 
Os canais chave estarão onde os públicos alvo estão buscando informações em saúde ou 
falando da segurança da vacina. Inclua estratégias para obter acesso a qualquer grupo alvo 
que não seja de fácil acesso por esses canais. As estratégias podem incluir acesso através 
dos provedores de imunização e trabalhadores comunitários de saúde, mobilizadores 
sociais e organizações da sociedade civil.

• Buscar a contribuição das principais partes interessadas ao desenvolver seu plano de 
comunicação sobre a segurança da vacina, principalmente os representantes de públicos 
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que têm necessidades de informação ou preocupações específicas, ou seja, pessoas mais 
idosas, profissionais da saúde.

• Chegar a um consenso com relação aos procedimentos para coordenar a difusão 
de informação com os parceiros, inclusive quem divulga o quê, quando e quanto. 
Pode ser conduzido pelo governo. Esclareça os processos de aprovação, principalmente 
se a informação tiver que ser difundida rapidamente no caso de uma crise.

• Criar listas de contato dos indivíduos chave em sua organização, mídia e 
parceiros estratégicos.

• Criar mensagens e materiais de comunicação chave para difundir através dos canais 
de comunicação planejados. Podem ser desenvolvidos para se antecipar às ameaças 
identificadas, e incluem dar declarações, ou seja, uma afirmação breve e simples que pode 
reconhecer um evento como um sinal de segurança, e que evitará a resposta ‘nenhum 
comentário’, notas de imprensa padrão, perguntas frequentes (por exemplo, explicando 
conceitos de segurança de vacina como ESAVI ou EAIE), e temas de discussão para porta-
vozes.

• Determinar as necessidades de treinamento, como treinamento de mídia e escalonamento 
de porta-vozes, que em geral podem se tornar o foco de ira e dúvidas do público, e devem 
apresentar um bom desempenho sob pressão para serem efetivos. Os trabalhadores da 
saúde também estarão na linha de frente na comunicação sobre a segurança da vacina 
contra a COVID-19. Dar apoio, com recursos e treinamento sobre como conversar sobre a 
vacinação, pode ajudar a melhorar a confiança e eficácia como comunicador.

• Elaborar estratégias para monitorar e avaliar a comunicação. Podem incluir avaliar a 
efetividade das comunicações, documentando desafios e lições aprendidas, identificação 
de falhas nas habilidades e recursos e identificação de ações para melhorar a comunicação 
no futuro. Avalie as comunicações usando diversas ferramentas, inclusive escuta de 
mídias sociais, monitoramento de mídia e o monitoramento no nível das comunidades 
através dos profissionais da saúde, mobilizadores comunitários ou mobilizadores sociais, 
buscando feedback de líderes comunitários e religiosos e organizações da sociedade civil. 
A contribuição dos parceiros estratégicos também será útil. A avaliação de atividades de 
comunicação, incluindo efetividade da comunicação sobre segurança das vacinas, poderia 
ser integrada em avaliações pós-introdução da vacina. As avaliações devem fornecer 
informações sobre respostas de comunicação em evolução.

O plano de comunicação de segurança da COVID-19 não deve ser excessivamente longo. 
O plano terá que ser revisado regularmente, principalmente após qualquer evento relacionado 
com vacina; e incorporar as lições aprendidas e manter listas de contatos atualizadas.

Outros recursos

Nome de recurso Idioma Fonte Conteúdo

Orientação sobre desenvolvimento de planos de comunicação 

Crisis Communication 
Plans Manual

Inglês CERC DOS 
CDC

Orientação sobre desenvolvimento 
e aplicação de um plano de 
comunicação de crise
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https://emergency.cdc.gov/cerc/ppt/CERC_Crisis_Communication_Plans.pdf
https://emergency.cdc.gov/cerc/ppt/CERC_Crisis_Communication_Plans.pdf


Nome de recurso Idioma Fonte Conteúdo

Communication Plan 
checklist

Inglês CERC DOS 
CDC

Lista de verificação para criação de 
um plano de comunicação

Vaccine safety 
events: managing the 
communications response

Inglês, 
russo

Escritório 
Regional da 
OMS para a 
Europa

Orientação para desenvolvimento de 
plano de comunicação de mídia (p. 18)

Modelo de plano de comunicação (p. 
51)

Ferramentas de decisão para resposta a eventos relacionados a vacina 

How to ensure a context-
specific response

Inglés, 
ruso

Oficina 
Regional de 
la OMS para 
Europa

Algoritmo para analizar fenómenos 
adversos relativos a las vacunas 
y determinar la respuesta en 
comunicación apropiada

Vaccine Safety 
Events: managing the 
communications response

Inglés, 
ruso

Oficina 
Regional de 
la OMS para 
Europa

Respuesta apropiada para los 
fenómenos de bajo, medio y alto 
impacto relativos a las vacunas (p. 49)

Cronograma de guía para dar 
respuestas (p. 54)

Determinación de públicos destinatarios

RCCE Action Plan Guidance. 
COVID-19 preparedness 
and response

Inglês OMS Global Definir e priorizar públicos para 
RCCE (Comunicação de Risco e 
Envolvimento da Comunidade) e 
outras partes interessadas (p. 20)

Treinamento para porta-vozes e outros embaixadores

SKAI eLearning module Inglês NCIRS Treinamento para profissionais 
da saúde para conversar sobre 
imunização com pacientes

SKAI Resources for 
healthcare providers

Inglês NCIRS Guias de discussão e outros 
recursos de apoio a conversas 
de trabalhadores da saúde com 
pacientes sobre imunização 

Tips for spokespersons Inglês, 
russo

Escritório 
Regional da 
OMS para a 
Europa

Princípios para comunicação bem-
sucedida durante uma crise

Canais de comunicação chave determinantes

Vaccine safety 
events: managing the 
communications response

Inglês, 
russo

Escritório 
Regional da 
OMS para a 
Europa

Orientação sobre escolha de canais de 
comunicação chave (p. 25)

RCCE Action Plan Guidance. 
COVID-19 preparedness 
and response

Inglês OMS Global Escolha de canais (p. 21)

Avaliação

New vaccine post-
introduction evaluation 
(PIE) Tool

Inglês, 
francês

Departamento 
da OMS de 
Imunização, 
Vacinas e 
Biológicos

Orientação sobre avaliação como 
parte de PIE (p. 17)
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https://emergency.cdc.gov/cerc/resources/pdf/cercplanchecklist.pdf
https://emergency.cdc.gov/cerc/resources/pdf/cercplanchecklist.pdf
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/publications/2013/vaccine-safety-events-managing-the-communications-response
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/publications/2013/vaccine-safety-events-managing-the-communications-response
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/publications/2013/vaccine-safety-events-managing-the-communications-response
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/how-to-ensure-a-context-specific-response-to-events-that-may-erode-trust-2017
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/how-to-ensure-a-context-specific-response-to-events-that-may-erode-trust-2017
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/publications/2013/vaccine-safety-events-managing-the-communications-response
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/publications/2013/vaccine-safety-events-managing-the-communications-response
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/publications/2013/vaccine-safety-events-managing-the-communications-response
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://learn.nps.org.au/mod/page/view.php?id=11018
http://providers.talkingaboutimmunisation.org.au/
http://providers.talkingaboutimmunisation.org.au/
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/tips-for-spokespersons-2017
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/publications/2013/vaccine-safety-events-managing-the-communications-response
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/publications/2013/vaccine-safety-events-managing-the-communications-response
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/publications/2013/vaccine-safety-events-managing-the-communications-response
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/resources/PIE_tool/en/
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/resources/PIE_tool/en/
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/resources/PIE_tool/en/


Nome de recurso Idioma Fonte Conteúdo

Vaccine Safety 
Events: managing the 
communications response

Inglês, 
russo

Escritório 
Regional da 
OMS para a 
Europa

Orientação sobre avaliação de 
comunicação (p. 59)

Listas de verificação de preparativos

Checklist for preparedness Inglês, 
russo

Escritório 
Regional da 
OMS para a 
Europa

Lista de verificação de preparação 
para eventos que podem desgastar a 
confiança em vacinas

New vaccine introduction: 
Checklist for planning 
communication and 
advocacy

Inglês, 
russo

Escritório 
Regional da 
OMS para a 
Europa

Lista de verificação de estratégias de 
comunicação e de promoção da causa 
para trabalhar com os profissionais 
da saúde, influenciadores, mídia e o 
público

Outros

Crisis communication 
templates and tools

Inglês CDC CERC Uma variedade de planilhas e 
ferramentas para preparação e 
comunicação durante uma crise
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https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/publications/2013/vaccine-safety-events-managing-the-communications-response
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/publications/2013/vaccine-safety-events-managing-the-communications-response
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/publications/2013/vaccine-safety-events-managing-the-communications-response
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/checklist-for-preparedness-2017
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/new-vaccine-introduction-checklist-for-planning-communication-and-advocacy-2017
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/new-vaccine-introduction-checklist-for-planning-communication-and-advocacy-2017
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/new-vaccine-introduction-checklist-for-planning-communication-and-advocacy-2017
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/new-vaccine-introduction-checklist-for-planning-communication-and-advocacy-2017
https://emergency.cdc.gov/cerc/resources/templates-tools.asp
https://emergency.cdc.gov/cerc/resources/templates-tools.asp


Apêndice 5.4: Planejamento e preparação de 
comunicação sobre a segurança da vacinação 
contra a COVID-19
O planejamento e preparação de comunicação sobre a segurança de vacinas contra a COVID-19 
devem ser realizados o quanto antes, idealmente bem à frente das vacinas serem usadas e 
devem incluir:

• Envolvimento da equipe de comunicação no trabalho de segurança da vacina,

• Estabelecimento de parcerias estratégicas,

• Estabelecimento de vias de comunicação com o público,

• Identificação de ameaças potenciais à confiança na segurança da vacina.

O desenvolvimento de um plano de comunicação de segurança da vacina está coberto no 
Apêndice 5.3.

i) Integrar a equipe de comunicação no trabalho de segurança 
da vacina

Assim que a organização começar o planejamento para tomada de decisões sobre o trabalho 
de segurança da vacina, a equipe60 de comunicação deve ser incluída. O princípio se aplica 
a todos os níveis de organizações, do nível nacional ao local. A equipe de comunicação não 
deve chegar na última hora, quando a liderança e especialistas técnicos estiverem prontos 
para implementar as decisões, ou em caso de crise. Considerações de comunicação sobre 
riscos de segurança das vacinas devem estar incluídas nas avaliações preparativas e reuniões 
de planejamento antes da introdução das vacinas contra a COVID-19.

O enfoque apoiará a comunicação efetiva que será considerada, apropriada, e proativa, em vez 
de reativa. Como resultado, as decisões sobre a segurança da vacina terão mais probabilidade 
de levar em consideração as necessidades e as percepções dos públicos chave. A equipe de 
comunicação também terá melhor compreensão e capacidade para veicular os aspectos 
técnicos da segurança da vacina.

ii) Estabelecer parcerias estratégicas

As parcerias estratégicas constituídas com outras partes interessadas na segurança das 
vacinas melhorarão o intercâmbio de informações e coordenação da difusão de informação de 
segurança das vacinas. A coordenação ajudará a reduzir a possibilidade de difundir conselhos 
e mensagens contraditórias que podem criar confusão e desconfiança.

60 Vários indivíduos podem ser responsáveis pela comunicação em diferentes países, e pode ser o gerente do 
Programa Ampliado de Imunização (PAI) ou do Programa Nacional de Imunização (PIN), uma equipe nomeada 
sob a responsabilidade da equipe de resposta local da COVID-19, como por exemplo, o controlador de resposta 
de emergência, ou coordenador de saúde pública, um especialista em comunicação das Nações Unidas ou uma 
organização	de	apoio	técnico	financiada	em	parceria	com	o	gerente	do	PAI/PIN.
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No contexto da segurança da vacina contra a COVID-19, as principais partes interessadas 
podem incluir:

• autoridades sanitárias regionais e nacionais e outros órgãos do governo;

• Grupo Técnico Assessor Nacional de Imunização (NITAG);

• Órgãos reguladores;

•  órgãos das Nações Unidas e outras organizações internacionais;

• associações de profissionais, por exemplo, representantes dos profissionais da saúde ou 
associações previdenciárias que trabalham com populações de idosos;

• organizações do setor privado com função em imunização, por exemplo, imunização em 
locais de trabalho, divisões locais das companhias farmacêuticas, fabricantes de vacina;

• pesquisadores e instituições educacionais em todos os níveis;

• organizações não governamentais (ONGs);

• organizações religiosas;

• grupos comunitários, por exemplo, representantes de grupos populacionais chave como 
comunidades culturalmente e linguisticamente diversas, e aqueles comprometidos com a 
causa de promoção de vacinas; e

• jornalistas científicos, a mídia, centro nacional de mídia científica, se existente.

Desenvolver uma rede de partes interessadas o quanto antes. Podem existir parceiros além 
dos limites disciplinares e geográficos. Talvez seja possível potencializar as redes existentes, 
como redes regionais de vigilância, mecanismos de coordenação e grupos de principais partes 
interessadas. Considerar a possibilidade de buscar inclusão na Vaccine Safety Net da OMS. 
Vinculação com os parceiros nas mídias sociais talvez seja uma maneira útil de usar redes e 
tambémmelhorar a capacidade de chegar a públicos amplos e aumentar confiança mútua.

As atividades entre parceiros estratégicos incluem:

• acordo sobre objetivo compartilhado de comunicações;

• desenvolvimento de processos para compartilhar e coordenar difusão de informação, 
por exemplo, quem divulga o quê, quando e como;

• padronização de mensagens; e

• identificação e treinamento de porta-vozes.

Os governos que conduzem a comunicação de ESAVI no nível nacional, podem estar mais bem 
posicionados para coordenar as comunicações sobre a segurança das vacinas entre as partes 
interessadas e conduzir a resposta em caso de crise. As vozes não governamentais, porém, 
ainda têm uma função importante ao tranquilizar o público sobre os sistemas implantados 
para investigar questões de segurança e responder de maneira apropriada.

As vozes respeitadas da saúde pública também podem fornecer observações à mídia e oferecer 
uma perspectiva de apoio. Certos parceiros, como os grupos comunitários e profissionais da 
saúde, podem atuar como partidários, mobilizadores e educadores de companheiros para as 
questões de segurança da vacina. Os jornalistas e influenciadores de mídias sociais podem ser 
parceiros potenciais na difusão de informação, na medida em que suas reportagens podem 
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ter um impacto marcado sobre a confiança pública. Parcerias com a mídia são discutidas em 
mais profundidade no Apêndice 5.7.

Outros recursos

Nome de recurso Idioma Fonte Conteúdo

Stakeholder management Inglês, 
russo

Escritório 
Regional da 
OMS para a 
Europa

Lista de principais partes interessadas 
relacionados a vacina, e princípios 
para estabelecimento e manutenção 
de relações com os mesmos

Template terms of 
reference for a vaccine 
communication working 
group

Inglês, 
russo

Escritório 
Regional da 
OMS para a 
Europa

Assessoria na criação de grupos de 
trabalho com parceiros

Vaccine safety 
events: managing the 
communications response

Inglês, 
russo

Escritório 
Regional da 
OMS para a 
Europa

Orientação sobre criação de parcerias 
(p. 40)

Risk communication and 
community engagement 
(RCCE) action plan 
guidance. COVID-19 
preparedness and 
response

Inglês OMS Global Definição e priorização de públicos 
RCCE e outras partes interessadas (p. 
20)

iii) Estabelecer vias de comunicação com o público

O ‘público’ é qualquer indivíduo que tem interesse em, ou é afetado por, decisões sobre 
a segurança da vacina contra a COVID-19, inclusive profissionais da saúde. Conseguir a 
participação do público como parceiro legítimo pode ajudar a aumentar a confiança e criar 
um senso de responsabilidade compartilhada na gestão dos riscos de segurança da vacina.

Participação pública significa escutar continuamente as preocupações das pessoas com a 
segurança da vacina, e atrai-las ativamente para o diálogo; não se limitando a fornecer ao 
público informações sobre segurança da vacina, riscos e benefícios.

A participação pública pode ser facilitada por:

• oferecimento de maneiras múltiplas para o público fazer perguntas ou levantar dúvidas 
diretamente, por exemplo, por fóruns públicos, formulários de sugestões em website, 
correio eletrônico, telefone para tirar dúvidas, chat on-line, ou através de mídia social;

• programar reuniões periódicas com as partes interessadas, líderes comunitários e religiosos 
ou culturais, trabalhadores da saúde e outros para oferecer um fórum para discutir e 
abordar problemas de segurança da vacina; e

• associar-se a influenciadores e mobilizadores comunitários para difundir informação.
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https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/stakeholder-management-2017
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/template-terms-of-reference-for-a-vaccine-communication-working-group-2017
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/template-terms-of-reference-for-a-vaccine-communication-working-group-2017
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/template-terms-of-reference-for-a-vaccine-communication-working-group-2017
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/template-terms-of-reference-for-a-vaccine-communication-working-group-2017
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/publications/2013/vaccine-safety-events-managing-the-communications-response
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/publications/2013/vaccine-safety-events-managing-the-communications-response
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/publications/2013/vaccine-safety-events-managing-the-communications-response
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance


Essas ações assinalam o reconhecimento ao direito das pessoas de saber sobre a segurança 
da vacina contra a COVID-19, os riscos e benefícios da vacinação e a aceitação de suas 
preocupações como legítimas.

iv) Identificar ameaças potenciais à confiança na segurança da 
vacina

A identificação das ameaças potenciais à confiança na segurança da vacina pode guiar como 
e com quem se comunicar e também ajudar a configurar mensagens. Em um contexto de 
segurança da vacinação da COVID-19, as ameaças previstas, às vezes chamadas de ‘eventos 
relacionados à vacina’, podem incluir:

• eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização (ESAVI), sejam ligados com 
ou com percepção de associação com a vacinação, ou os fenômenos adversos de interesse 
especial (EAIE);

• novos dados científicos dos benefícios e riscos das vacinas contra a COVID-19;

• eventos como suspensão temporária de uma vacina, recall de vacina, mudança na vacina 
ou introdução de uma nova vacina;

• mensagens negativas, por exemplo, notícias e outras reportagens de mídia, desinformação, 
ou as ações de ativistas antivacina, inclusive mídias sociais;

• as atitudes e crenças comunitárias, inclusive qualquer hesitação existente pré-vacina, 
também pode ameaçar a confiança na segurança da vacina contra a COVID-19; e

• aceitação baixa das vacinas contra a COVID-19 que podem afetar a confiança em 
outras vacinas.

Rastrear ameaças previsíveis usando uma ferramenta como ‘registro de risco’, que enumera 
cada ameaça e informação relacionada, ou seja, a descrição da ameaça, categoria (tipo 
de ‘evento relacionado com vacina’ como anteriormente), locais e populações prováveis, 
probabilidade e impacto potencial (por exemplo, baixo, médio, alto), estratégias de resposta, 
e ‘dono’ ou gerente de risco.

As ameaças formuladas por mensagens negativas, e atitudes e crenças da comunidade com 
frequência serão específicas para contextos locais. A pesquisa e métodos de escuta podem 
ajudar a detectar e compreender as questões relacionadas à segurança da vacina.

Outros recursos

Nome de recurso Idioma Fonte Conteúdo

Vaccine Safety 
Events: managing the 
communications response

Inglês, 
russo

Escritório 
Regional da 
OMS para a 
Europa

Definição e explicação de eventos 
relacionados com vacina (p. 12)

TIP Tailoring Immunization 
Programmes

Inglês, 
russo

Escritório 
Regional da 
OMS para a 
Europa

Orientação para compreensão de 
barreiras à vacinação
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https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/publications/2013/vaccine-safety-events-managing-the-communications-response
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/publications/2013/vaccine-safety-events-managing-the-communications-response
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/publications/2013/vaccine-safety-events-managing-the-communications-response
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2019/tip-tailoring-immunization-programmes-2019
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2019/tip-tailoring-immunization-programmes-2019


Nome de recurso Idioma Fonte Conteúdo

WHO tool for behavioural 
insights on COVID-19

Inglês, 
russo

Escritório 
Regional da 
OMS para a 
Europa

Monitoramento rápido, flexível 
e custo-efetivo de conhecimento 
público, percepções de risco, 
comportamentos e confiança para 
tornar a resposta relacionada à 
COVID-19 relevante e processável, 
inclui a vacinação

Apêndice 5.5: Orientação sobre escuta social
Excesso de informações e desinformação sobre a pandemia de COVID-19, principalmente 
on-line, chamada de infodemia, podem levar a uma variedade de resultados deficientes. 
A infodemia dificulta os indivíduos saberem onde buscar informação confiável. As questões 
e mensagens negativas circulando on-line e nas mídias sociais podem afetar as percepções 
públicas da segurança da vacina contra a COVID-19 e levar a comportamentos que não 
protegem a saúde.

A escuta usando diversas fontes de dados é essencial para formular uma resposta sob medida. 
A escuta pode ajudar a:

• identificar públicos, inclusive segmentos específicos de público;

• compreender o que os diferentes públicos estão pensando, de que informação necessitam, 
e que ações eles desejam ver acontecer;

• identificar os influenciadores comunitários e fontes confiáveis de informações;

• adaptar mensagens, preparar e difundir as comunicações direcionadas; e

• detectar mensagens negativas.

A escuta deve fazer parte dos preparativos para comunicação sobre a segurança da vacina 
e se tornar uma atividade contínua. As preocupações e necessidades de informação das 
pessoas mudarão com a evolução da pandemia e na forma em que as vacinas são empregadas 
em diferentes populações e contextos. Atividades de escuta inadequadas podem levar à 
compreensão incompleta do público. Oportunidades perdidas de resposta podem incluir 
questões como a desinformação emergente ou ultraje público sobre uma crise percebida 
antes que seja generalizada.

Métodos de escuta

Os métodos para escutar o público incluem:

• monitoramento da mídia para compreender como a mídia cobre questões relacionadas à 
segurança da vacina e que descrições parecem ser ouvidas;

• pesquisa formativa para colher as percepções diretamente das populações locais. É às 
vezes chamada de análise situacional; o Tailoring Immunization Programmes descreve o 
processo de forma aprofundada. Há uma variedade de métodos como entrevistas, grupos 
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https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance/who-tool-for-behavioural-insights-on-covid-19/survey-tool-and-guidance-behavioural-insights-on-covid-19-produced-by-the-who-european-region
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance/who-tool-for-behavioural-insights-on-covid-19/survey-tool-and-guidance-behavioural-insights-on-covid-19-produced-by-the-who-european-region
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2019/tip-tailoring-immunization-programmes-2019


de opinião e observações que podem ser usadas. Os parceiros estratégicos, outras partes 
interessadas na segurança da vacina, líderes comunitários e religiosos e outras pessoas 
influentes podem ter acesso a uma variedade de diferentes públicos e também podem 
ajudar a colher as percepções;

• o monitoramento da opinião pública por exemplo, via pesquisas;

• falar com líderes comunitários e religiosos e outras pessoas influentes;

• dar seguimento às chamadas no telefone para tirar dúvidas e outros formas de feedback 
público para identificar as perguntas e questões da comunidade em relação a segurança; e

• escuta digital e de mídias sociais. Como exemplo, veja o EPI WIN COVID-19 Infodemic Digital 
Intelligence Reports. O Vaccine Safety Net também iniciou atividades globais digitais e de 
escuta de mídias sociais em relação à segurança da vacina.

Se possível monitorar os locais onde as pessoas buscam ativamente informação e conversam 
sobre segurança da vacina. Pode ser nos eventos públicos como os seminários ou reuniões 
de prefeitura, nas seções de comentários de notícias, em fóruns de discussão on-line, ou em 
mídias sociais. Escuta digital e de mídias sociais está coberta em mais detalhes a seguir.

A escuta pode ser uma atividade lenta e cara. Se possível, aloque recursos específicos para 
pessoas com a responsabilidade exclusiva de escuta no plano de comunicação. Compartilhe 
as apreciações de escuta com parceiros estratégicos para ampliar a capacidade coletiva de 
escuta. O compartilhamento também pode ajudar a ouvir uma maior diversidade de vozes. 
Dependendo das habilidades e recursos disponíveis, pode ser necessária ajuda externa para 
colher essas percepções.

Escuta online e em mídias sociais

A escuta on-line e nas mídias sociais pode melhorar a compreensão do público on-line, 
a identificação dos influenciadores, adaptação das mensagens para formular comunicações 
projetadas e a detecção de mensagens negativas.

Dependendo da plataforma de mídia social, a participação e conteúdo associados podem ser 
públicos ou privados ou uma combinação de ambos. Por exemplo, Twitter, Reddit, Instagram, 
YouTube e TikTok promovem predominantemente conteúdo público (embora alguns também 
permitam conteúdo privado), enquanto o Facebook tem algumas páginas públicas e grupos. 
As ferramentas ou serviços de monitoramento comerciais são úteis para o conteúdo público 
de monitoramento, mas podem exigir recursos substanciais e conhecimento especializado 
para análise. O monitoramento dos serviços com base no processamento de linguagem 
natural muito provavelmente ficará cada vez mais popular. Esses serviços, inclusive seus 
algoritmos e a transparência dos dados que monitoram, devem ser avaliados antes do uso 
para assegurar que seus resultados sejam aplicados corretamente.

Seguem algumas orientações para escuta manual:

• Gera uma lista de palavras-chave e hashtags relevantes para a segurança da vacina 
contra a COVID-19. Podem mudar com frequência, então precisam ser atualizados.
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd&ved=2ahUKEwiBqPmo7ovtAhUM36QKHX45DzkQFjABegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fdocs%2Fdefault-source%2Fepi-win%2Fartificial-intelligence-and-social-listening-to-inform-policy.pdf%3Fsfvrsn%3D4e8e0dbb_2&usg=AOvVaw3lvvcMjvvr1BR8UppLEIg6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd&ved=2ahUKEwiBqPmo7ovtAhUM36QKHX45DzkQFjABegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fdocs%2Fdefault-source%2Fepi-win%2Fartificial-intelligence-and-social-listening-to-inform-policy.pdf%3Fsfvrsn%3D4e8e0dbb_2&usg=AOvVaw3lvvcMjvvr1BR8UppLEIg6
https://www.vaccinesafetynet.org/


• Determinar quando palavras-chave específicas aparecem on-line nas páginas web, 
nas notícias, blogs, etc., estabelecendo notificações pelo Google Alerts. Você pode determinar 
os parâmetros para receber alertas instantaneamente, diariamente ou semanalmente.

• Rastrear as tendências de busca de palavras-chave do Google por país por Google 
Trends. Notificações semanais ou mensais podem ser estabelecidas via as ‘Subcriptions’.

• Buscar palavras-chave ou hashtags nas plataformas de mídia social, usando ferramentas 
de busca das plataformas, por exemplo, via Twitter advanced search ou  Reddit search. 
O Facebook search pode explorar os posts públicos nos grupos ou páginas públicas. 
O Instagram search busca pessoas ou hashtags. O Facebook, Instagram e YouTube são 
também permitem busca usando Google.

• Rastrear múltiplas palavras-chave ou hashtags usando ferramentas como agregadores 
de mídia social, por exemplo, Tweetdeck para Twitter. Isto ajudará a automatizar o 
monitoramento parcialmente.

• Ferramentas de uso livre para busca e análise de dados de escuta. Por exemplo, 
o Onemilliontweetmap apresenta um mapa em tempo geográfico real dos tweets 
geolocalizados com termos de busca ou hashtags específicos. Media cloud fornece a análise 
dos meios de informação digitais, inclusive algumas partes de mídias sociais. O WhatsApp 
monitor  dá suporte para busca de grupos públicos de WhatsApp no Brasil, Índia e Indonésia.

• Gerar uma lista dos indivíduos, grupos ou websites chave que talvez sejam úteis para o 
rastreamento. Isso talvez inclua indivíduos influentes, grupos comunitários ou outros grupos 
representativos dos públicos-alvo. Para escuta de mensagens negativas, desenvolva e siga 
uma lista de indivíduos, grupos ou websites que geram ou compartilham desinformação 
ou sentimento negativo sobre a segurança da vacina contra a COVID-19.

• Ver com que frequência links foram compartilhados no Facebook, Instagram, Twitter e 
Reddit usando o plugin CrowdTangle Link Checker para o navegador Chrome. A ferramenta 
também mostra os posts associados (limitada a páginas ou contas públicas) e dados 
de participação.

• É importante determinar quantas pessoas estão sendo alcançadas por e estão 
envolvidas com as mensagens de interesse. A contagem do número de mensagens 
colocadas em um tema particular dá uma impressão falsa da influência da mensagem. 
As pessoas podem colocar um grande volume de mensagens nas mídias sociais, mas quase 
não ter seguidores, e, portanto, influência pequena. Se um indivíduo ou página estiver 
colocando mensagens de interesse, considere o número de seguidores e o número de 
pessoas envolvidas ou compartilhando a mensagem para avaliar sua influência.

Observe que a informação colhida pode ser útil para compreender o que as pessoas estão 
dizendo sobre a segurança da vacina em mídias sociais, mas pode ou não corresponder aos 
sentimentos com relação à vacinação em populações mais amplas ou grupos, principalmente 
os que não têm acesso digital. Para expandir mais a informação, junte outros meios da escuta, 
como monitoramento da mídia tradicional e conversações comunitárias.
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https://www.google.com/alerts
https://trends.google.com/
https://trends.google.com/
https://trends.google.com/trends/subscriptions
https://twitter.com/search-advanced
https://www.reddit.com/search
https://www.facebook.com/help/821153694683665
https://help.instagram.com/145838832413709
https://tweetdeck.twitter.com/
https://onemilliontweetmap.com/
https://mediacloud.org/
http://www.monitor-de-whatsapp.dcc.ufmg.br/
http://www.monitor-de-whatsapp.dcc.ufmg.br/
https://chrome.google.com/webstore/detail/crowdtangle-link-checker/klakndphagmmfkpelfkgjbkimjihpmkh?hl=en


Outros recursos

Enquanto muitos desses recursos foram formulados para jornalistas, contém informações 
relevantes para alguém escutando as mídias sociais, inclusive autoridades sanitárias e outras 
pessoas trabalhando na segurança da vacina.

Nome de recurso Idioma Fonte Conteúdo

RCCE Action Plan Guidance. 
COVID-19 preparedness 
and response

Inglês OMS Global Ferramentas para a pesquisa 
formativa:

 — Ferramenta de Avaliação 
Qualitativa Rápida para COVID-19 
(p. 8)
 — Ferramenta de Avaliação 
Quantitativa Rápida para COVID-19 
(p. 14)

How to monitor public 
opinion

Inglês, 
russo

Escritório 
Regional da 
OMS para a 
Europa

Ferramentas para monitorar opinião 
pública sobre vacinação

CERC Messages and 
Audiences

Inglês CERC CDC Orientação sobre coleta de 
apreciações do público (p. 9)

Essential Guide to 
Newsgathering and 
Monitoring on the Social 
Web

Inglês Versão inicial Monitoramento de boas práticas 
através de grandes plataformas e 
serviços on-line

How to begin to monitor 
social media for 
misinformation

Inglês Versão inicial Estratégias para monitorar Reddit, 
4chan, Twitter e Facebook (Parte um)

Monitoring social media for 
misinformation, part two

Inglês Versão inicial Ferramentas livres para monitorar 
mídias sociais (Crowdtangle, 4chan, 
Tweetdeck) (Parte dois)

How to investigate health 
misinformation (and 
anything else) using 
Twitter’s API

Inglês Versão inicial Guia para coleta de dados de Twitter

Speed up your social 
newsgathering with these 
Twitter search shortcuts

Inglês Versão inicial Guia para monitorar tweets (incluindo 
usar Tweetdeck) usando mecanismos 
de busca

Closed Groups, Messaging 
Apps & Online Ads

Inglês Versão inicial Monitorar grupos e apps de 
mensagens fechados

RCCE Action Plan Guidance. 
COVID-19 preparedness 
and response

Inglês OMS Global Orientação sobre aprendizagem sobre 
o público (p. 25)

The 101 of disinformation 
detection

Inglês Institute for 
Strategic 
Dialogue

Caixa de ferramentas para detecção 
de informação falsa on-line via escuta

217COMUNICAÇÃO SOBRE A SEGURANÇA DA VACINA CONTRA A COVID-19

DESCRIÇÃO DA VACINA
INTERESSADOS DIRETOS

MONTAGEM DE SISTEMAS 
DE VIGILÂNCIA

ESAVI
AEAIE

SISTEMAS DE 
GERENCIAMENTO DOS DADOS

ENGAJAMENTO COM O SETOR 
FARMACÊUTICO

RELIANCE REGULATÓRIO
COMUNICAÇÃO

https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/how-to-monitor-public-opinion-2017
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/how-to-monitor-public-opinion-2017
https://emergency.cdc.gov/cerc/ppt/CERC_Messages_and_Audiences.pdf
https://emergency.cdc.gov/cerc/ppt/CERC_Messages_and_Audiences.pdf
https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2019/10/Newsgathering_and_Monitoring_Digital_AW3.pdf
https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2019/10/Newsgathering_and_Monitoring_Digital_AW3.pdf
https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2019/10/Newsgathering_and_Monitoring_Digital_AW3.pdf
https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2019/10/Newsgathering_and_Monitoring_Digital_AW3.pdf
https://firstdraftnews.org/latest/monitor-social-media/
https://firstdraftnews.org/latest/monitor-social-media/
https://firstdraftnews.org/latest/monitor-social-media/
https://firstdraftnews.org/latest/monitoring-sm-two/
https://firstdraftnews.org/latest/monitoring-sm-two/
https://firstdraftnews.org/latest/how-to-investigate-health-misinformation-and-anything-else-using-twitters-api/
https://firstdraftnews.org/latest/how-to-investigate-health-misinformation-and-anything-else-using-twitters-api/
https://firstdraftnews.org/latest/how-to-investigate-health-misinformation-and-anything-else-using-twitters-api/
https://firstdraftnews.org/latest/how-to-investigate-health-misinformation-and-anything-else-using-twitters-api/
https://firstdraftnews.org/latest/speed-up-your-social-newsgathering-with-these-twitter-search-shortcuts/
https://firstdraftnews.org/latest/speed-up-your-social-newsgathering-with-these-twitter-search-shortcuts/
https://firstdraftnews.org/latest/speed-up-your-social-newsgathering-with-these-twitter-search-shortcuts/
https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2019/11/Messaging_Apps_Digital_AW-1.pdf
https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2019/11/Messaging_Apps_Digital_AW-1.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2020/08/isd_101.pdf
https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2020/08/isd_101.pdf


Apêndice 5.6: Desenvolvimento de mensagens 
com base científica
Será necessário elaborar mensagens sobre a segurança da vacina contra a COVID-19 para 
uma variedade de usos, como notas de imprensa, temas de discussão para porta-vozes ou 
posts para as mídias sociais. O tipo de informações sobre a segurança da vacina contra a 
COVID-19 que o público pode buscar, ou desejar ter pode incluir: risco-benefício da vacina, 
informação sobre processos regulatórias de segurança das vacinas e sistemas de vigilância, 
e conceitos de segurança da vacina como ESAVI e EAIE. Através da escuta é possível identificar 
as perguntas mais frequentes que podem ser abordadas.

Aqui estão algumas dicas de pesquisa de comunicação na saúde para ajudar a tornar essas 
mensagens mais efetivas e aceitáveis ao público.

• Manter mensagens claras, simples e curtas. Evitar uso de jargão de segurança de vacina 
ou termos técnicos como ‘ESAVI’ ou mesmo ‘eventos adversos’. Esses termos não fazem 
parte da linguagem comum da maioria das pessoas.

• Transmitir informação equilibrada e com base científica que comunica os riscos 
potenciais com nível de detalhamento apropriado para a público.

• Explicar os custos e os benefícios da vacinação, mas com ênfase nas oportunidades 
positivas das vacinas contra a COVID-19 para melhorar a saúde (‘marcos de ganho”) em 
vez de risco de doença (‘marcos de perda'). Exemplo: vacinar contra COVID-19 e proteger 
a saúde de nossa comunidade.

• Contrabalancear mensagens sobre a segurança das vacinas com informação mais 
geral da vacina contra a COVID-19. Isso pode ajudar a evitar excesso de ênfase nas 
questões de segurança da vacina e inadvertidamente desencadear dúvidas nas pessoas 
que buscam outros tipos de informação.

• Enfatizar o consenso científico, por exemplo, “90% de clínicos concordam que esta 
vacina é seguro” e elaborar termos uniformes diretos para usar ao apresentar os limites 
da confiança científica.

• Proporcionar às pessoas ações específicas que possam colocar em prática para reduzir 
danos. Nas situações incertas, tais mensagens podem dar às pessoas sentido de controle, 
por exemplo, “Vacine-se”, “Converse com o seu médico sobre as vacinas contra a COVID-19” 
ou “Telefone para este número para obter mais informações”.

• Configurar mensagens dirigidas a públicos específicas. Significa levar em conta diferenças 
culturais, níveis de alfabetismo, ou necessidades específicas de comunicação de grupos 
particulares. Os públicos nas mídias digitais e sociais podem ser particularmente fragmentados 
e necessitarem de mensagens adaptadas especificamente às suas necessidades.

• Apresentar dados claramente para ajudar o entendimento pelo público.61 Por exemplo, 
usar as frequências, 1 em cada 100, em vez de porcentagens, 1% ou termos abstratos, 

61 Trevena LJ, Zikmund-Fisher BJ, Edwards A, Gaissmaier W, Galesic M, Han PK, et al� Presenting quantitative information 
about decision outcomes: a risk communication primer for patient decision aid developers� BMC Med Inform Decis 
Mak	2013;13	Suppl	2(Suppl	2):S7.	doi:	10.1186/1472-6947-13-S2-S7.
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como ‘comum’. Use o mesmo denominador ao comparar riscos. Usar riscos absolutos, 
e não relativos.

• Usar ilustrações e recursos visuais. Os recursos visuais podem esclarecer texto e dados, 
desde que apresentem ligação estreita com o que é dito no texto, para serem efetivos. 
O uso de recursos visuais em si pode tornar as mensagens acessíveis pela superação de 
barreiras de idioma, culturais e de alfabetismo.62 Veja um exemplo sobre COVID-19 da 
Stanford Medicine.

• Usar histórias pessoais sobre a vacinação e outras mensagens que produzam emoção. 
Descrições negativas sobre a segurança da vacina podem ter uma poderosa influência 
sobre como as pessoas percebem o risco da vacina. Descrições positivas e emotivas podem 
ajudar a servir de modelo de comportamento com relação à vacinação e são com frequência 
melhores de memorizar do que a informação objetiva.63 As descrições são efetivas para 
abordar as questões emocionais e superar resistência.64 Veja o exemplo do Presidente 
Obama tomando a vacina H1N1 em 2009. Os usuários das mídias sociais podem desejar 
compartilhar suas próprias histórias positivas de vacinação nas suas páginas ou posts; 
permitindo-lhes fazer isso também demonstra confiança na sua comunidade on-line.

• Testar previamente mensagens com os representantes dos públicos-alvo e ajustar de 
acordo com a necessidade. A forma com que o público responde a mensagens positivas 
sobre a segurança da vacina contra a COVID-19 talvez seja imprevisível e não reflita 
experiências anteriores.

• Uniformidade das mensagens é importante. Usar e reutilizar as mesmas mensagens 
em todos os canais e plataformas sem mudanças para evitar confusão.

62	 Adam	M,	Barnighausen	T,	McMahon	SA.	Design	for	extreme	scalability:	A	wordless,	globally	scalable	COVID-19	prevention	
animation	for	rapid	public	health	communication.	J	Global	Health.	2020;10(1):010343.	doi:	10.7189/jogh.10.010343.

63 Organização Mundial da Saúde� Vaccination and trust� 2017� Disponível em inglês em https://www�euro�who�int/
en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/vaccination-and-trust-2017� 
Consultado em 18 de novembro de 2020�

64	 Cawkwell	PB,	Oshinsky	D.	Storytelling	in	the	context	of	vaccine	refusal:	a	strategy	to	improve	communication	and	
immunisation.	Med	Humanit.	2016;42(1):31-35.	doi:	10.1136/medhum-2015-010761.
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https://www.youtube.com/watch?v=rAj38E7vrS8
https://www.youtube.com/watch?v=rAj38E7vrS8
https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2009/12/21/president-and-first-lady-get-vaccinated
https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2009/12/21/president-and-first-lady-get-vaccinated
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/vaccination-and-trust-2017
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/vaccination-and-trust-2017


Outros recursos

Nome de recurso Idioma Fonte Conteúdo

Orientação sobre elaboração de mensagens

Vaccination and Trust: How 
concerns arise and the 
role of communication in 
mitigating crises

Inglês, 
russo

Escritório 
Regional da 
OMS para a 
Europa

Orientação sobre criação de 
mensagens efetivas sobre vacinas (p. 
30)

Vaccine Safety 
Events: managing the 
communications response

Inglês, 
russo

Escritório 
Regional da 
OMS para a 
Europa

Orientação sobre elaboração de 
conteúdo da mensagem sobre vacinas 
(p. 20)

CERC Messages and 
Audiences

Inglês CERC CDC Orientação sobre elaboração de 
mensagens (p. 6)

International Patient 
Decision Aid Standards 
(IPDAS) criteria

Inglês IPDAS 
Collaboration

Critérios para avaliação da qualidade 
de ferramentas de ajuda à decisão de 
pacientes

Ferramentas para elaboração de mensagens

How to prepare a message 
map

Inglês, 
russo

Escritório 
Regional da 
OMS para a 
Europa

Ferramenta para elaborar e testar 
previamente as mensagens

Message Development for 
Communication Worksheet

Inglês CERC CDC Planilha para desenvolver seis 
componentes básicos de mensagem 
de emergência

Everyday Words for Public 
Health Communication

Inglês CDC Índice de alternativas de linguagem 
simples para jargão de saúde pública

Mensagens pré-preparadas sobre segurança de vacina

Vaccine safety messages Inglês, 
russo

Escritório 
Regional da 
OMS para a 
Europa

Mensagens pré-preparadas sobre 
segurança da vacina e ESAVI

Societal benefits of 
immunization

Inglês, 
russo

Escritório 
Regional da 
OMS para a 
Europa

Informações sobre maiores benefícios 
sociais da vacinação, para uso em 
mensagens, temas de discussão

List of Vaccine Safety Net 
websites

Diversos Global Vaccine 
Safety Initiative, 
OMS

Lista dos websites que contêm 
informações confiáveis sobre 
segurança de vacina 

RCCE Action Plan Guidance. 
COVID-19 preparedness 
and response

Inglês OMS Global Lista de fontes de informação de 
COVID-19 para geração de conteúdo 
(p. 23)

Country & Technical 
Guidance - Coronavirus 
disease (COVID-19)

Diversos OMS Global Orientação técnica sobre COVID-19

Apresentação de dados
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https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/vaccination-and-trust-2017
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/vaccination-and-trust-2017
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/vaccination-and-trust-2017
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/vaccination-and-trust-2017
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/publications/2013/vaccine-safety-events-managing-the-communications-response
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/publications/2013/vaccine-safety-events-managing-the-communications-response
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/publications/2013/vaccine-safety-events-managing-the-communications-response
https://emergency.cdc.gov/cerc/ppt/CERC_Messages_and_Audiences.pdf
https://emergency.cdc.gov/cerc/ppt/CERC_Messages_and_Audiences.pdf
http://www.ipdas.ohri.ca/using.html
http://www.ipdas.ohri.ca/using.html
http://www.ipdas.ohri.ca/using.html
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/how-to-prepare-a-message-map-2017
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/how-to-prepare-a-message-map-2017
https://emergency.cdc.gov/cerc/resources/pdf/message_development_for_communication.pdf
https://emergency.cdc.gov/cerc/resources/pdf/message_development_for_communication.pdf
https://www.cdc.gov/healthcommunication/everydaywords
https://www.cdc.gov/healthcommunication/everydaywords
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/vaccine-safety-messages-frequency-of-aefis-2017
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/societal-benefits-of-immunization-2017
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/societal-benefits-of-immunization-2017
https://www.who.int/vaccine_safety/initiative/communication/network/approved_vaccine_safety_website/en/
https://www.who.int/vaccine_safety/initiative/communication/network/approved_vaccine_safety_website/en/
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications


Nome de recurso Idioma Fonte Conteúdo

Key principles for 
presenting data

Inglês, 
russo

Escritório 
Regional da 
OMS para a 
Europa

Princípios para apresentação de 
números sobre vacinação ao público

Communicating Risks and 
Benefits: An Evidence-
Based User’s guide

Inglês FDA Apresentação de dados quantitativos 
(p. 53)

Reporting the findings: 
Absolute vs relative risk

Inglês Análise de 
notícias de 
saúde

Usar risco absoluto em vez de relativo

Apêndice 5.7: Resposta às necessidades da 
mídia
Em muitos casos os meios de comunicação tradicionais (televisão, rádio e mídia impressa) 
atuarão como intermediário importante entre a organização de comunicação e o público.65 Para 
certas comunidades, o rádio talvez seja particularmente útil dado seu alcance e disponibilidade. 
Várias ações específicas podem desenvolver relações mutuamente benéficas com a mídia.

• Estabelecer relações com os jornalistas. Iniciar as conexões cedo e envolver regularmente. 
Muitos jornalistas usam as mídias sociais como fonte de matéria e contato, então talvez 
possa iniciar uma relação através de plataformas como Twitter.

• Estar facilmente acessível e disponível para entrevistas, inclusive fora de horário. 
Assegure que os jornalistas possam entrar em contato com você facilmente.66

• Responder com rapidez aos pedidos de informação. A mídia precisar alterar informações 
rapidamente, em geral em poucas horas.

• Fornecer notas de imprensa claras e concisas explicando informação complexa em 
linguagem direta. Evite jargão ou termos técnicos. Notas de imprensa devem priorizar a 
informação mais importante, e incluir quem, o que, onde e quando.

• Fornecer material de apoio se a questão em discussão é complexa, por exemplo explicar 
ESAVI e EAIE, autorizações rápidas, emergenciais e uso compassivo. Conhecimento de base 
pode melhorar a notificação.

• Trabalhar com a mídia para diminuir sensacionalismo. Informar jornalistas regularmente 
e fornecer apoio para compreensão de questões e conceitos de segurança da vacina. 
As relações com os repórteres especialistas em saúde podem ser especialmente úteis 
pois frequentemente têm habilidades para compreender e traduzir conceitos técnicos 
para linguagem leiga.

65	 Habersaat	KB,	Betsch	C,	Danchin	M,	et	al.	Ten	considerations	for	effectively	managing	the	COVID-19	transition.		Nat	
Hum	Behav.	2020	Jul;4(7):677-687.	doi:	10.1038/s41562-020-0906-x.

66	 Leask	 J,	Hooker	C,	King	C.	Media	coverage	of	health	 issues	and	how	to	work	more	effectively	with	 journalists:	a	
qualitative	study.	BMC	Public	Health.	2010;10:535.	doi:	10.1186/1471-2458-10-535.
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• Identificar potenciais porta-vozes da sua organização o quanto antes, preferencialmente 
como parte de seu plano de comunicação, e organizar treinamento para a mídia para 
ajudá-los a preparar a interagir com a mídia.

• Tornar-se uma fonte de ‘busca’ para informação de segurança de vacina. Ofereça nomes 
de terceiros com quem os jornalistas possam falar sobre questões de segurança da vacina.

• Seja guiado por valores e ações que fomentam a confiança pública ao conversar com 
a mídia (ver anteriormente). Seja honesto e aberto com a informação. Não minimize os 
riscos ou faça afirmações excessivamente tranquilizadoras sobre a segurança da vacina 
contra a COVID-19. Se não souber a resposta a uma pergunta, reconheça a incerteza e 
afirme o que está sendo feito para encontrar a resposta. Não se negue a responder ou 
diga ‘nenhuma observação’.

Outros recursos

Nome de recurso Idioma Fonte Conteúdo

Setting the media agenda Inglês, 
russo

Escritório 
Regional da 
OMS para a 
Europa

Orientação sobre trabalho com a 
mídia em questões de vacinação

Guide to being a media 
officer

Inglês Stempra Assessoria prática sobre:

 — desenvolvimento de notas de 
imprensa (p. 14)
 — argumentos para jornalistas
 — ter jornalistas como alvo (p. 23)
 — sessões de briefing com a imprensa 
(p. 25)
 — uso de porta-vozes (p. 27)

Top tips for media work: a 
guide for scientists

Inglês Science Media 
Center

Conselhos práticos sobre preparação 
para interagir com a mídia

Vaccine safety 
events: managing the 
communications response

Inglês, 
russo

Escritório 
Regional da 
OMS para a 
Europa

Orientação sobre:

 — interação com a mídia (p. 29)
 — redação de notas de imprensa (p. 
52)
 — perguntas características da mídia 
(p. 62)
 — resposta a táticas características de 
jornalistas (p. 64)

How to prepare a press 
release

Inglês, 
russo

Escritório 
Regional da 
OMS para a 
Europa

Elementos chave de notas de 
imprensa

How to prepare a message 
map

Inglês, 
russo

Escritório 
Regional da 
OMS para a 
Europa

Ferramenta para elaborar mensagens 
e ajudar a preparar porta-vozes para 
entrevistas

The questions journalists 
always ask in a crisis

Inglês, 
russo

Escritório 
Regional da 
OMS para a 
Europa

Perguntas ilustrativas feitas por 
jornalistas em crise
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https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/how-to-prepare-a-message-map-2017
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/how-to-prepare-a-message-map-2017
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/the-questions-journalists-always-ask-in-a-crisis-2017
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/the-questions-journalists-always-ask-in-a-crisis-2017


Nome de recurso Idioma Fonte Conteúdo

Tips for spokespersons Inglês, 
russo

Escritório 
Regional da 
OMS para a 
Europa

Princípios para comunicação com 
êxito durante uma crise, útil para 
treinamento de porta-vozes e para 
preparo de entrevista ou coletiva de 
imprensa

Apêndice 5.8: Comunicação nas mídias sociais
As mídias sociais têm potencial significativo para a comunicação sobre a segurança da vacina 
contra a COVID-19 diretamente ao público.67 Alguns públicos podem estar usando as mídias 
sociais como um meio primário de aprendizado e de comunicação sobre as vacinas contra 
a COVID-19. Os ativistas antivacina estão sem dúvida usando as mídias sociais para difundir 
mensagens negativas sobre as vacinas. As mídias sociais oferecem uma maneira conveniente 
de comunicação regular e de atualizações em tempo real. Aqui vão algumas dicas.

• Escutar o que públicos chave estão dizendo através da escuta social e usar essa 
informação quando desenvolver suas comunicações.

• Decidir que conteúdo pode estar atraindo a atenção em mídias sociais. Identificar os 
temas mais populares online e palavras-chave associadas. A escuta é também útil para 
identificar qualquer lacuna nas mensagens.

• Decidir a(s) plataforma(s). A decisão dependerá de onde estão os públicos chave. 
Observar que pulverizar esforços de forma superficial em várias plataformas pode ser 
ineficaz. Plataformas de mídia social com a hierarquia mais alta na escala mundial incluem 
Facebook, YouTube, Instagram, TikTok (Douyin), Weibo, Reddit, SnapChat, Twitter, Pinterest 
e Kuaishou. Considerar aquelas com maior probabilidade de serem usadas pelos grupos 
a que queira se dirigir.

• Decidir o formato. Embora o texto seja quase sempre apropriado, o uso de multimídia, 
inclusive podcasts, que são cada vez mais populares, pode melhorar a viralização 
das mensagens.

• Considerar o público disponível. Certos grupos definidos pela idade, cultura, idioma e sexo 
podem ter mais propensão a usar uma certa plataforma ou nenhuma. Escolher o idioma e 
conteúdo que combine com a plataforma e a fala para os públicos que usam a plataforma.

• Comprometer-se com a comunicação recíproca, inclusive interagindo, respondendo 
e conversando. É uma oportunidade rica para desenvolver relações e confiança com o 
público. Enviando post e respondendo a observações do público, você está escutando e 
ativamente respondendo às necessidades e preocupações das pessoas. Entretanto, não é 
necessário responder a cada observação ou a críticas improcedentes.

• Ser ativo e interagir regularmente para criar sua comunidade de seguidores e sua 
confiança, através da promoção de livestreams, P&R ao vivo ou Ask me Anything (AMA). 
Chatbots projetados para as interações em COVID-19 poderiam complementar, mas não 

67 Veil SR, Buehner T, Palenchar MJ� A work-in-process literature review: incorporating social media in risk and crisis 
communication.	J	Conting	Crisis	Man.	2011;19(2):110–22.	doi	10.1111/j.1468-5973.2011.00639.x.
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substituir, suas atividades de comunicação. Exemplos incluem o Facebook Messenger 
COVID-19 Chatbot da OMS (uma versão da plataforma Health Alert da OMS) e Healthbuddy.

• Monitorar o impacto das suas mensagens. Os métodos de mensuração simples e 
ferramentas mais complexas de analítica talvez sejam úteis para continuamente monitorar 
o número de indivíduos e suas interações (número de entradas e tempo gasto em 
leitura). O monitoramento pode ser útil para refinar as mensagens originais e melhorar a 
compreensão de o que funciona melhor.

• Criar espaços seguros para o público fazer perguntas e para promover diálogo, como oferecer 
maneiras mais privativas de buscar assessoria. Incentivar os indivíduos a postar perguntar 
publicamente para beneficiar outros que podem ter questões semelhantes. Responder com 
rapidez e proteger o espaço ao extrair posts dinâmicos ou hostis. Torne o gerenciamento 
das expectativas claro desde o princípio e escolha moderadores que se comprometem a 
manter uma discussão civil.

• Lembrar-se de que muitos indivíduos podem ser cautelosos em se tornar publicamente 
visíveis em mídias sociais. Talvez sejam ‘silenciosos’, ou seja, observam, mas não fazem 
comentários, curtem ou compartilham posts abertamente.68 Desenvolva mensagens 
com esse público em mente, não só como resposta aos usuários mais vocais e ativos em 
mídias sociais.

• Usar enfoque autêntico e pessoal em vez de afirmações impessoais. Se possível, postar 
como indivíduo usando o primeiro nome e não o de uma organização anônima. Os usuários 
de mídia social esperam conversações humanas com pessoas reais, então ofereça uma 
maneira para que se conectem com uma pessoa real, através da função chat em uma 
plataforma de mídia social ou se conectando com eles em um telefone para tirar dúvidas.

• Ampliar o alcance a públicos amplos e diversos usando comunicação recíproca. 
Uma comunidade ativa de seguidores também pode ajudar a disseminar os seus posts. 
Os posts ou campanhas pagas também podem ser úteis.

• Identificar usuários influentes e aceitáveis que podem ajudar a difundir suas mensagens. 
Podem ser, por exemplo, profissionais69 da saúde ou outros com páginas de Facebook 
ou contas de Instagram, amplamente seguidas e que já atuam como fontes fidedignas e 
influentes de informação.

• Interagir com os parceiros para compartilhar informação e aumentar a confiança 
mútua. A criação de uma presença coletiva nas mídias sociais ampliará, vozes pró-vacina 
equilibradas e pode atuar como contrapeso a vozes antivacina.

• Alocar recursos especificamente para mídias sociais em seu plano de comunicação. 
Interação e escuta regulares nas mídias sociais requer insumos substanciais. Os funcionários 
dedicados a mídia social serão úteis para isso.

• Fazer uma política de evitar interações hostis para evitar de ser incorporado em diálogo 
prolongado com os ativistas antivacina.

• Usar abordagem fruto de reflexão ao responder a mensagens negativas.

68	 Steffens,	M.	S.,	Dunn,	A.	G.,	Wiley,	K.	E.,	Leask,	J.	How	organisations	promoting	vaccination	respond	to	misinformation	
on	social	media:	a	qualitative	investigation.	BMC	Public	Health.	2019;19(1),1348.	doi:	10.1186/s12889-019-7659-3.

69 Eghtesadi M, Florea A� Facebook, Instagram, Reddit and TikTok: a proposal for health authorities to integrate 
popular	social	media	platforms	in	contingency	planning	amid	a	global	pandemic	outbreak.	Canadian	J	Public	Health.	
2020;111(3):389-391.	doi:	10.1186/s12889-019-7659-3.
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Observe que as mídias sociais não alcançarão todos, como pessoas que não usam as redes 
em comunidades vulneráveis ou pobres, particularmente em países em desenvolvimento. 
Meios tradicionais, ao lado da comunicação interpessoal, podem ser melhores para alcançar 
tais comunidades.

Outros recursos

Nome de recurso Idioma Fonte Conteúdo

Guide to being a media 
officer

Inglês Stempra Desenvolvimento de campanhas de 
mídia social (p. 35)

Setting the media agenda Inglês, 
russo

Escritório 
Regional da 
OMS para a 
Europa

Orientação para determinar a agenda 
de mídias sociais de vacinação

CERC social media and 
mobile media devices

Inglês CERC CDC Orientação sobre uso de mídias 
sociais em uma crise

Social media fact sheet Inglês PEW Research 
Center

Modelos de mídias sociais e 
tendências (dados de E.U.A.)

The 2020 social media 
demographics guide

Inglês Khoros Informação demográfica de mídias 
sociais

More than half of the 
people on earth now use 
social media

Inglês DataReportal Informações sobre uso global de 
mídias sociais e plataformas de mídias 
sociais top ranking

Digital 2020 Inglês DataReportal Tendências digitais globais

140+ Social media statistics 
that matter to marketers 
in 2020

Inglês HootSuite Dados sociodemográficos sobre 
usuários de diversas plataformas de 
mídias sociais

Apêndice 5.9: Perguntas Frequentes
Observar que essas perguntas e respostas precisarão de teste prévio com os públicos-alvo, 
e revisão quando novas informações estiverem disponíveis.

1. Como estamos assegurando que as vacinas contra COVID-19 
sejam seguras?

Embora os pesquisadores estejam desenvolvendo vacinas contra a COVID-19 rapidamente, 
estão comprovando sua segurança muito cuidadosamente. Controles de segurança são feitos 
no laboratório, em estudos clínicos, e quando as vacinas são usadas na população.

Os estudos clínicos avaliam as vacinas nas pessoas para ver se funcionam para prevenir a 
COVID-19 e são seguras. Os estudos clínicos têm três partes, chamadas fases. Na fase 1, 
a vacina é aplicada a um número pequeno de pessoas. Na fase 2, a vacina é recebida por 
centenas de pessoas. Finalmente, na fase 3, a vacina é dada a muitas milhares de pessoas. 
Os pesquisadores podem observar as reações potenciais ao incluir muitas pessoas nos 
estudos clínicos.
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Se os estudos clínicos mostram que a vacina é segura, o organismo regulador de governo 
comprova a informação de segurança. Também verificam de que maneira foram desenvolvidas 
no laboratório. Os órgãos reguladores do governo são independentes, o que significa que são 
distintos dos pesquisadores que desenvolvem a vacina, e dos fabricantes que fazem a vacina.

Se o órgão regulador governamental concordar que a vacina é segura, o fabricante pode 
começar a fornecer as doses da vacina para os que necessitam dela. O governo e os fabricantes 
continuam monitorando a segurança da vacina enquanto as pessoas estão sendo vacinadas 
na comunidade.

Todos esses passos têm sido e serão seguidos para o desenvolvimento de vacinas contra a 
COVID-19 para verificar se são seguras. Talvez pareça que estão sendo feitos atalhos, mas não 
é assim, esses passos estão ocorrendo mais rapidamente do que de costume. As pessoas 
estão participando de estudos clínicos mais rapidamente do que o usual, e o financiamento e 
os passos para aprovação têm sido acelerados. Além disso, os pesquisadores; os fabricantes 
e reguladores do governo estão trabalhando em conjunto para comprovarem informações 
de segurança da vacina dos estudos clínicos mais rapidamente do que é usual. 

2. Como vamos monitorar a segurança da vacina contra a 
COVID-19 quando estiverem sendo dadas na comunidade?

Depois que os estudos clínicos são finalizados, os governos, os fabricantes e os pesquisadores 
continuarão buscando reações raras ou inesperadas às vacinas contra a COVID-19. Uma maneira 
de fazer isso é elaborar uma lista de problemas de saúde pouco comuns que poderiam ocorrer 
naqueles que são vacinados. Esses problemas talvez aconteçam a alguém por casualidade, 
ou são causados pela vacina. São chamados ‘eventos adversos de interesse especial’ (EAIE). 
Podem incluir eventos como reações alérgicas (anafilaxia) ou outras condições de saúde 
que podem não ter uma causa óbvia. Essas questões de saúde talvez sejam tão raras que 
os pesquisadores só poderão observar sua ocorrência nas pessoas vacinadas ao olhar um 
número muito grande de pessoas.

Se os pesquisadores encontrarem qualquer reação possível rara, realizam estudos específicos 
para determinar se a vacina as está causando. Se os estudos revelarem que a vacina está 
causando reações raras, o órgão regulatório do governo atuará. Consideram os benefícios 
da vacina, assim como os riscos, para tomar uma decisão. A decisão pode incluir conselhos 
que alteram como usamos a vacina, ou em certos casos, mesmo interromper vacinações.

3. Valerá a pena ter uma vacina contra COVID-19?

A COVID-19 pode ser uma doença extremamente grave. Uma vacina reduzirá o risco de você 
contrair a doença ou transmitir a infecção a outros.

Muitos portadores de COVID-19 têm febre, tosse seca e sentem cansaço, mas algumas pessoas 
têm dificuldade de respirar e necessidade de ir ao hospital. Algumas pessoas morrem da 
doença. As pessoas mais velhas e pessoas com problemas de saúde como hipertensão ou 
diabetes têm maior probabilidade de desenvolver doença grave, mas qualquer pessoa pode 
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ficar muito doente com a COVID-19. Algumas pessoas têm sintomas que duram muitos meses. 
O vírus pode causar lesões nos pulmões, coração e cérebro.

Pessoas de qualquer idade podem ser infectadas e transmitir o vírus a outros, mesmo que não 
apresentem sinais de doença. As vacinas ajudam a deter a propagação do vírus, principalmente 
aos mais vulneráveis a doença grave ou morte.

4. Ouvi que há algumas vacinas usando novas tecnologias. Como 
podermos saber se são seguras?

Todas as novas tecnologias de vacina estão sendo submetidas a testes rigorosos e controles 
de qualidade para verificar se são seguras. O mesmo se aplica para todas as vacinas contra 
a COVID-19, não importa que tecnologia usem.

Vacinas de RNA são uma nova tecnologia de vacina. Usamos com êxito RNA para alvo de 
células cancerosas, mas o uso para proteger contra as doenças infecciosas como a COVID-19 
é novo. As vacinas de RNA têm uma maneira de trabalhar diferente das vacinas tradicionais. 
As vacinas tradicionais imitam uma infecção viral ou bacteriana para treinar o sistema 
imunológico para rapidamente responder se você estabelecer contato com esses agentes. 
As vacinas RNA contêm instruções (ou um código) que levam seu corpo a fazer o seu próprio 
antígeno da doença. Seu sistema imunológico depois responde a este antígeno ao fazer os 
anticorpos protetores contra a doença.

As vacinas RNA não introduzem qualquer parte real do vírus no seu corpo. Só entregam as 
instruções que permitem que seu corpo desenvolva uma resposta protetora. Essas vacinas 
são às vezes chamadas vacinas mRNA ou RNA mensageiras. O nome reflete a função RNA 
da vacina ao entregar as instruções ou uma ‘mensagem’, em vez do antígeno real da doença.

5. Uma vacina contra a COVID-19 pode causar COVID-19?

Quase nenhuma das vacinas contra a COVID-19 em desenvolvimento são vacinas ‘vivas’. 
Isso significa que não contém qualquer forma debilitada do vírus do SARS CoV-2 que causa a 
COVID-19. Isso significa que você não pode contrair a COVID-19 a partir da vacina.

As vacinas contra a COVID-19 ensinam seu sistema imunológico a reconhecer o vírus SARS 
CoV-2 e a fabricar os anticorpos protetores contra ele. Se você for exposto ao vírus SARS CoV-2 
após tomar a vacina, você já terá anticorpos protetores no seu corpo para combater o vírus.

Um número pequeno de vacinas contra a COVID-19 em desenvolvimento usa vírus vivo, 
mas esse vírus vivo está enfraquecido (atenuado). Significa que o vírus vivo na vacina é forte 
suficiente para ensinar seu sistema imunológico a fazer anticorpos protetores, mas ao mesmo 
tempo fraco para causar a doença real. Já usamos as vacinas de vírus vivo para proteger 
contra o sarampo, parotidite, a rubéola e varicela.

Todas as vacinas contra a COVID-19 são submetidas a estudos clínicos, teste e controles de 
qualidade rigorosos antes das autoridades sanitárias as aprovarem para uso.
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Apêndice 5.10: Recursos gerais

Nome de recurso Idioma Fonte Conteúdo

The Vaccine safety 
communication eLibrary

Diversos OMS Biblioteca de fonte aberta de 
ferramentas e recursos para 
comunicação de segurança das 
vacinas

Vaccine safety 
communication: Guide for 
immunization programme 
managers and national 
regulatory authorities

Inglês Região do 
Pacífico 
Ocidental da 
OMS

Guia para Gerentes de programas de 
vacinação e autoridades nacionais 
reguladoras

Vaccine safety basics 
learning manual

Inglês OMS Manual que acompanha e learining 
course on vaccine safety basics . 
Orientação sobre comunicação de 
segurança da vacina é coberta no 
Módulo 6 (Communication, p. 145)

CIOMS Guide to vaccine 
safety communication

Inglês Conselho de 
Organizações 
Internacionais 
das Ciências 
Médicas 
(CIOMS)

Recomendações para comunicação 
de segurança das vacinas com ênfase 
específica em órgãos e autoridades 
normativas

Communicating risks and 
benefits: an evidence-
based user’s guide.

Inglês Food and Drug 
Administration 
(FDA), 
Departament 
of Health 
and Human 
Services dos 
EUA

Base científica para Comunicação 
eficaz

Vaccine safety 
communication library

Inglês, 
russo

Escritório 
Regional da 
OMS para a 
Europa

Uma biblioteca de orientação para 
autoridades sanitárias e outros 
nacionais que se comunicam sobre 
segurança da vacina

CERC Templates and tools Inglês CERC CDC Ferramentas de Comunicação em 
Crises e Risco Emergencial que ajuda 
os órgãos a se prepararem para se 
comunicarem antes, durante e após 
uma emergência

COVID-19 Guidelines for 
communicating about 
coronavirus disease 2019

Inglês Organização 
Pan-Americana 
da Saúde e 
Escritório para 
a Região das 
Américas da 
OMS

Orientação, princípios e planilhas para 
comunicação de risco com relação a 
COVID-19

The COVID-19 risk 
communication package 
for healthcare facilities

Inglês Escritório 
Regional da 
OMS para 
o Pacífico 
Ocidental

Informações de comunicação de risco, 
procedimentos e ferramentas para 
profissionais da saúde e gestão de 
instalações de assistência de saúde
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https://www.vsc-library.org/
https://www.vsc-library.org/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/208263
https://apps.who.int/iris/handle/10665/208263
https://apps.who.int/iris/handle/10665/208263
https://apps.who.int/iris/handle/10665/208263
https://apps.who.int/iris/handle/10665/208263
https://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tech_support/Vaccine-safety-E-course-manual.pdf
https://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tech_support/Vaccine-safety-E-course-manual.pdf
https://www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/WEB-CIOMS-Guide-to-Vaccines-Safety-Communication-Guide-2018-2.pdf
https://www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/WEB-CIOMS-Guide-to-Vaccines-Safety-Communication-Guide-2018-2.pdf
https://www.fda.gov/about-fda/reports/communicating-risks-and-benefits-evidence-based-users-guide
https://www.fda.gov/about-fda/reports/communicating-risks-and-benefits-evidence-based-users-guide
https://www.fda.gov/about-fda/reports/communicating-risks-and-benefits-evidence-based-users-guide
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/vaccine-safety-communication-library
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/vaccine-safety-communication-library
https://emergency.cdc.gov/cerc/resources/templates-tools.asp
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=51836-covid19-guidelines-for-communicating-about-coronavirus-disease-2019&category_slug=scientific-technical-materials-7990&Itemid=270&lang=en
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=51836-covid19-guidelines-for-communicating-about-coronavirus-disease-2019&category_slug=scientific-technical-materials-7990&Itemid=270&lang=en
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=51836-covid19-guidelines-for-communicating-about-coronavirus-disease-2019&category_slug=scientific-technical-materials-7990&Itemid=270&lang=en
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331140
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331140
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331140


Nome de recurso Idioma Fonte Conteúdo

RCCE action plan guidance. 
COVID-19 preparedness 
and response

Inglês OMS Global Plano de ação para interagir 
efetivamente com o público, 
comunidades, os parceiros locais e 
outras partes interessadas

COVID-19 Vaccine 
Questions and Answers for 
Healthcare Providers

Várias CANVAX Respostas a perguntas relativas 
à segurança da vacina contra a 
COVID-19 antes de, e durante a 
implementação de vacinas para 
1) facilitar a discussão científica 
entre partes interessadas, inclusive 
profissionais da saúde da linha de 
frente com receptores potenciais de 
vacina e 2) aumentar compreensão 
e transparência de informação para 
facilitar aceitação e cobertura das 
vacinas

CERC in an infectious 
disease outbreak.

Inglês CDC - E.U.A. Discussão de princípios de 
comunicação em um surto infeccioso 
de doenças
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https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://canvax.ca/covid-19-vaccine-questions-and-answers-healthcare-providers
https://canvax.ca/covid-19-vaccine-questions-and-answers-healthcare-providers
https://canvax.ca/covid-19-vaccine-questions-and-answers-healthcare-providers
https://emergency.cdc.gov/cerc/resources/pdf/315829-A_FS_CERC_Infectious_Disease.pdf
https://emergency.cdc.gov/cerc/resources/pdf/315829-A_FS_CERC_Infectious_Disease.pdf
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