GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

PROGRAMA ESTADUAL DE IMuNIzAcAo
CENTRO DE REFERENdA DE IMUNOBIOLOGICOS ESPECIAIS - CRIE
Orientaçöes Técnica referentes ao processo de Notificaçao e Investigacâo dos Eventos adversos
Pós-Vacinais Covid 19
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I.

DAINTR0DuçA0:

o Protocolo de Vigilância Epidemiológica e Sanitária de Eventos Adversos Pós-Vacinacao, acordado
entre a Secretaria de Vigilância em Sade do Ministério da Saiide (SVS/MS) e a Agencia Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA), laboratórios oficiais, sociedades médicas, Conass e Conasems, é o
docurnento de referência nacional para a vigilância das vacinas COVID-1 9 em uso no pals. 0 sucesso
das medidas de seguranca a serem definidas e estabelecidas depende da celeridade corn que os casos
suspeitos de EAPV são identificados, da devida capacitacão dos profissionais de saüde e da
confiabilidade dos dados. Deste modo, o desenvolvimento e a operacionalizacão do Protocolo obrigarn
definicao clara de uma estrutura de lideranca, coordenacao e hannonização, bern como
identificação das entidades corn responsabilidades no planejamento, na execucAo e na avaliacao das
atividades estabelecidas nas três esferas de gestão do SUS. Para tanto, este Protocolo preconiza o
fortalecimento da integracão dos atores do SUS, bern como de segmentos da sociedade brasileira,
envolvidos direta ou indiretamente corn a rninimizacAo de riscos e monitorarnento de EAPV.
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II. DAS ATRIBuIçOEs E FLUXOS:
Atualmente a Vigilância dos Eventos Adversos Pós Vacinais está sendo realizado pelo Sistema E-SUS
Notifica, sendo de domInio municipal, estadual e federal, cada urn corn suas respectivas atribuicôes
dentro deste processo, sendo as primeiras descritas a seguir:

1. AtribuicOes do NIvel Local (Unidades Vacinadoras/Notificadoras)
* Identificar, investigar e notificar no E-SUS Notifica os casos de EAPV suspeitos e/ou confir mados
* Comunicar os casos graves sua Coordenação de Imunizacao
* Orientar os vacinados e farniliares sobre os possIveis EAPV
* Adotar condutas cilnicas pertinentes
* Consolidar e analisar os casos notificados em conjunto corn a Coordenação da Imunizaçao

a

Centro Administrativo da Saüde Senador Gilvan Rocha
Rede de Frio
Avenida Augusto Franco, 3150 - Bairro Ponto Novo - Cep. 49.097-670 - Aracaju-SE
1 (79) 3234-0008 / 98853-6241

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

2. Atribuiçôes do NIvel Municipal:
* Receber e analisar os casos notificados das Unidades Vacinadoras, apoiando a investigacào
dos mesmos
* Identificar os eventos graves e/ou inusitada
* Comunicar os casos graves a Coordenação Estadual de Imunização/ CRIB
* Consolidar e avaliar os dados municipais
* Supervisionar as atividades de vigilância dos EAPV

3. Atribuiçoes do NIvel Estadual:
* Receber e analisar os casos notificados e investigados dos municIpios
* Garantir, cm a participacão do CRIE, os mecanismos necessários para investigacão, acompanhamento e elucidação dos eventos graves e inusitados, assim como dos óbitos
* Validar os dados do Estado]
* Realizar, através dos CRIB, o encerramento dos casos no sisterna.
Atualmente qualquer profissional de saüde cadastrado no E-SUS Notifica, pode proceder a notificacao
dos EAPV, e os gestores autorizados corno municipais devem seguir na investigacão dos casos. 0
sistema E-SUS Notifica utiliza a ficha de notificação serneihante a que era utilizada no si-PNIIEAPV,
que já é de conhecimento dos profissionais.
Dessa forma o fluxo estabelecido fica assim distribuldo: tanto a Unidade Notificadora Local quanto o
Gestor Municipal são responsáveis pela Notificaçao e Investigação no E-SUS Notifica, e o Gestor
Estadual sera' responsável pelo suporte técnico as diividas municipais, e pelo acompanharnento e
elucidaçao de casos graves e óbitos, assim como pelo encerrarnento dos casos no sistema,
consolidando-os e estruturando urn painel diagnostico local.
Assirn é importante frisar que todos os casos suspeitos de EAPV Covid 19 devem ser notificados e
investigados no ESus Not /Ica pelos entes municipais
através de suas Unidades
Vacinadoras/Notificadoras e CoordenaçOes de Imunizaçâo/Vigilãncia Epidemiologica locais, a fun de
que haja urn direcionamento mais ágil para o encerrarnento e consolidacào dos casos, objetivando urn
meihor diagnostico epidemiológico para a situacão vigente.

III. DAS DUVIDAS MAIS FREQUENTES:

• Caso o paciente apresente sintomas gripais ou outros suspeitos de Covid logo após a P dose da
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vacina, e este for notificado como EAPV no sistema, deverá ser solicitado imediatarnente urn
exame de RT-PCR e o mesmo deve ser monitorado clinicamente. Após o resultado do exarne
todos os dados devern ficar relatados de forma completa na investigacAo do sistema, inclusive o
resultado do exame. Se o exame der positivo considerar a conduta de isolarnento e monitoramento clInico, sendo que este paciente so poderá receber a 2 dose da vacina 30 dias depois do
inicio dos sintornas e/ou da positividade de exame.
• Casos graves de EAPV deverão ser encaminhados a hospitais de referência previamente definidos pelo municIpio, e comunicados a Coordenação Estadual e ao CRIB no prazo de 48 h, a fim
de otimizar a investigação.
.4
• Casos de Obitos suspeitos de EAPV corn entrada no SVO, deverão ser notificados e investigados pelos entes rnunicipais, sob orientacão da Coordenacão Estadual/CRIE.
• Lembrar que as doses das vacinas dos dois laboratórios atualmente em uso no Brasil não são
intercambiáveis, ou seja, as duas doses devern ser do mesmo laboratOrio para urn efetivo supor te imunitário. Para tanto, o laboratório da vacina deve ser anotado no cartAo de vacina do paciente por ocasiAo da P dose, assim como tal cartAo deve ser. exigido obrigatoriarnente para a realização da 2' dose, evitando assim erros técnicos e prejuizos a irnunização do paciente.
• Administração sirnultãnea corn outras vacinas: Considerando a ausência de estudos de coadministração, neste momento não se recornenda a administração simultãnea das vacinas COVID-19
corn outras vacinas. ATENçAO: Preconiza-se urn INTERVALO MfNIMO de 14 DIAS entre
as vacinas COVID-1 9 e as diferentes vacinas do Calendário Nacional de Imunizacão.

IV. DOS ERROS DE IMuNIzAcAO:
• Extravasamento durante a administração: a ocorrência de extravasamentos durante ou após a

aplicacao de uma vacina, seja no próprio local da injeção ou na conexão entre a seringa e a
aguiha, são considerados erros de imunização. Sua ocorrência deverá ser evitada e os vacinadores treinados na técnica correta de boas prácas de vacinação, corn especial atencão no encaixe
das agulhas na seringa e na técnica de administracão intramuscular. No entanto, caso esse erro
ocorra, considerando que habitualmente os volumes de dose recomendados contém urn excesso
de angeno como margern de erro, é pouco provável que extravasamentos de pequenos volumes
(ex.: 2 a 3 gotas) incorram em pior resposta imune, desta forma, corno regra geral, não se recomenda doses adicionais. Em situaçOes de excecAo, onde se observe o extravasamento de grandes volumes de vacina (avaliacão caso a caso), recomenda-se a revacinacão imediata.
It Vacinação de menores de 18 anos: as vacinas COVID-19 não estão indicadas para essa faixa
etária, indivIduos que forem inadverdamente vacinados deverão ter seus esquemas encerrados
sem que sej am administradas doses adicionais.
• Intervalo inadequado entre as doses dos esquemas propostos: a vacinaçäo deverá respeitar os
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intervalos recomendados para cada fabricante para assegurar a meihor resposta irnune. A Segunda dose de vacina COVID-1 9 administrada corn intervalo inferior a 14 dias (2 semanas) näo
poderá ser considerada válida, desta forma recomenda-se o agendamento de nova dose respeitando o intervalo recornendado. Ern casos nos quais o indivlduo tenha recebido a primeira dose
de vacina COVID-19 de urn produtor (fabricante) e corn menos de 14 dias venha receber uma
segunda dose de vacina COVID-19 de outro produtor (fabricante), a segunda dose deverá ser
desconsiderada e reagendada urna segunda dose conforrne intervalo indicado da primeira vacina COVID-1 9 recebida. Atrasos em relação ao intervalo máximo recomendado para cada vacina devern ser evitados uma vez que não se pode assegurar a devjda protecão do indivfduo ate a
adrninistraçao da segunda dose. Porérn, caso ocorram atrasos o esquema vacinal deverá ser
completado corn a adrninistracão da segunda dose o rnais rápido possIvel.
S Administraçao inadvertida por via subcutânea: as vacinas COVID-1 9 em uso no pals são de
administração por via intramuscular. A administraçào pela via subcutânea nAo é recomendada
uma vez qüe não se tern dados de eflcácia e seguranca por essa via e poderá aumentar o risco
de eventos adversos locais para vacinas corn uso de adjuvantes. No entanto, também, não estâo
disponIveis dados de segurança corn doses adicionais das vacinas. Desta forma, caso ocorra a
vacinacào inadverda por via subcutânea, o erro de irnunização deverá ser noficado e a dose devera ser considerada válida, caso o erro tenha acontecido corn a primeira dose, a segunda dose
deverá ser agendada corn o aprazarnento no intervalo recornendado. Ressalta-se a necessidade
de uso da via intramuscular na dose subsequente.
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Administracão inadvertida de vacina em gestantes que ainda naIo sabiam o diagnsótico de gravidez: notifica no E-SUS corno erro de imunizacão para fins de controle e monitoramento de

efeitos adversos, porérn a segunda dose deve ser autorizada pelo medico assistente em pactuação corn a paciente. As gestantes e lactantes devern ser inforrnadas sobre os dados de eficácia e
segurança das vacinas conhecidos assim como os dados ainda nâo disponIveis. A decisão entre
omedico e a paciente deve considerar: / 0 nlvel de potencial contaminacão do virus na comunidade; / A potencial eflcácia da vacina; / 0 risco e a potencial gravidade da doença materna,
incluindo os efeitos no feto e no recém-nascido e a segurança da vacina para o binômio materno-fetal.

V.

DAS PREcAuçOEs:

It Em geral, como corn todas as vacinas, diante de doenças agudas febris moderadas ou graves,
recornenda-se o adiamento da vacinacão ate a resolucão do quadro corn o intuito de não se atribuir a vacina as manifestacOes da doença.
S Não ha evidências, ate o rnornento, de qualquer preocupacão de segurança na vacinacAo de indivIduos corn história anterior de infeccão ou corn anticorpo detectável pelo SARS-COV-2.
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S E improvável que a vacinacão de indivIduos infectados (em perlodo de incubacào) ou assintomáticos tenha urn efeito prejudicial sobre a doenca. Entretanto, recomenda-se o adiarnento da
vacinaçào nas pessoas corn quadro sugestivo de infecçào em atividade para se evitar confusào
corn outros diagnósticos diferenciais. Como a piora clfnica pode ocorrer ate duas semanas após
a infeccão, idealmente a vacinaçào deve ser adiada ate a recuperacào clInica total e pelo menos
quatro sernanas após o inIcio dos sintomas ou quatro semanas a partir da primeira amostra de
PCR positiva em pessoas assintomáticas.
It Pacientes que fazem uso de imunoglobulina hurnana devem ser vacinados corn pelo menos urn
mês de intervalo entre a administracào da irnunoglobulina e a vcina, de forma a não interferir
na respost. imunologica.
IN A inaptidäo temporária doaçâo de sangue e componentes associada ao uso de vacinas sào:S
Sinovac/Butantan: 48 horas após cada dose. S AstraZenecalFiocruz: 7 dias após cada dose.
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VI.

DAS c0NTRAINrncAçOEs:

• Hipersensibilidade ao princIpio ativo ou a qualquer dos excipientes da vacina; Para aquelas
pessoas que já apresentaram uma reação anafilática confirmada a uma dose anterior de uma vacina COVID-19;
ATENcA0: recomenda-se que, antes de qualquer vacinacao, seja verificada nas bulas dos
respectivo(s) fabricante(s), as informaçOes fornecidas por este (s) sobre a(s) vacina(s) a ser(em)
administrada(s).

VII.

DO APOIO TECNICO:

o

CENTRO DE REFERENCIAS EM IMIJNOBIOLOGICOS ESPECIAIS (CRIE-SE) continua
atuando como agente rnatriciador de informacOes e orientaçôes diversas sobre o processo relativo aos
EAPV, estando disponIvel para retirada de düvidas em horário comercial no telefone 3259-3656.
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Informe Técnico: Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, Brasilia, 19/01/2021,
Ministério da Sañde.

Nota Informativa n° 21/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS: OrientacOes reférentes aos erros de imunizacão
relacionados as vacinas COVID-19, Brasilia, 03/03/2021.
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