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NOTIFIQUE!
As reações adversas e os
problemas relacionados com
medicamentos devem ser
notificados à ERIS, através da
ficha de notificação ou pelos
seguintes contactos:

262 64 10 / 57
262 49 70
fv@eris.cv
www.eris.cv

À medida que a pandemia da COVID-19 continua a se alastrar, a
vacinação mantém-se um assunto inevitável sobretudo pelos desafios intrínsecos ao processo, designadamente as incertezas que
ainda residem sobre o comportamento do vírus e suas variantes, a
utilização de diferentes tipos de vacinas em esquemas e/ou indivíduos cujos dados ainda são limitados e a identificação de reações
adversas raras/graves.
Contudo, apesar da monitorização ativa da segurança das vacinas
para a COVID-19, a hesitação vacinal e a desinformação apresentam-se como grandes desafios de saúde pública na implementação
efetiva da vacinação alargada da população, pelo que, reconhecese hoje ainda mais a importância de se estabelecerem novas plataformas de interação com o utente e a gestão das informações de
segurança, de modo a que a comunicação do risco seja mais ampla
e organizada.
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fadiga e a febre, que são relatados com frequência e cuja relação causal com a vacina pode ser
clara, e com eventos adversos graves raros, mesmo que a sua relação causal com a vacina seja
duvidosa.
Esta tendência natural do ser humano em prestar
mais atenção às informações “negativas”, como
eventos adversos, do que às informações positivas ou redução de risco tem inevitavelmente impacto na aceitação ou não da vacina. Por tudo
isto, não é de se surpreender que as informações
sobre os eventos adversos possam influenciar a
decisão e o comportamento das pessoas em aceitar ou não a vacina, pelo que a comunicação clara
e precisa dos benefícios e riscos das vacinas, com
base nas evidências científicas existentes, revelase fundamental para a melhoria da adesão à vacinação pela população.

A hesitação vacinal é definida pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) como a resistência ou
recusa na toma das vacinas, apesar da disponibilidade das mesmas. A hesitação compreende um
vasto espectro de posturas, desde o receio até a
recusa total da vacina, observada em indivíduos
independentemente do nível de escolaridade,
socioeconómico ou origem geográfica.

Assim, a seguir são apresentadas algumas respostas às questões típicas que podem ter impacto na
decisão de tomar a vacina, designadamente:

Do ponto de vista científico, a implementação da
vacinação irá depender do balanço entre o benefício total e a expectativa, o que é semelhante
para qualquer outra intervenção de saúde. Ao
nível do indivíduo, a aceitação da vacina é explicada pelo interesse pessoal na proteção contra a
doença COVID-19 (efetividade) e pelas preocupações sobre os eventos
adversos (segurança).

Em relação a este último, estudos recentes
indicam que a razão
frequente para a recusa na toma da vacina
para a COVID-19 prende-se em parte com o
receio dos eventos
adversos. De acordo
com os dados destes
estudos, as pessoas se
mostravam preocupadas com os efeitos adversos leves e transitórios como a dor no
local de vacinação, a

PORQUE DEVO VACINAR CONTRA
A COVID-19?
A COVID-19 é uma doença grave. Em apenas 10
meses da pandemia, o vírus SARS-CoV-2 tinha
infetado mais de 78 milhões de pessoas em todo
o mundo e ceifado a vida de mais de 1,7 milhões
de pessoas. A doença COVID-19 requer cuidados
intensivos no hospital, à uma taxa 6 vezes superior do que durante a pandemia da gripe A em
2009. Além disso, muitos sobreviventes enfrentam problemas de saúde graves, com impactos a
longo prazo.
PORQUE AS VACINAS CONTRA A
COVID-19 FORAM DESENVOLVIDAS
TÃO RAPIDAMENTE?

SABIA QUE...
O risco de morte ou
internamento é muito
menor em indivíduos com
vacinação completa do
que naqueles que não
receberam nenhuma
dose da vacina?

As vacinas contra a COVID-19 estão a ser desenvolvidas, avaliadas e aprovadas seguindo os mesmos requisitos de qualidade, segurança e eficácia
que outras vacinas/medicamentos. No entanto,
um conjunto de fatores contribuiu para que as
vacinas fossem desenvolvidas em tempo recorde,

#VACINE-SE

ReguladorERIS

2

Nº 04, OUT - DEZ | 2021

REGULAÇÃO FARMACÊUTICA

dos quais se destacam:






Os efeitos adversos podem variar dependendo do
tipo de vacina COVID-19, no entanto os mais observados após a vacinação incluem: dores de cabeça, febre, cansaço, dor nas articulações, inchaço e dor no local de injeção, calafrios e dores
musculares/corpo. Em caso de sentir efeitos adversos que já duram há mais de 3 dias, deverá
contactar uma estrutura de saúde ou um profissional de saúde para obter aconselhamento.

Financiamento - milhares de cientistas contribuíram para o esforço e a OMS recolheu, numa iniciativa global, milhões para dinamizar a
pesquisa e o desenvolvimento das vacinas.
Além disso, muitas indústrias farmacêuticas
assumiram riscos financeiros e começaram a
investir no fabrico desde o início, pelo que não
houve atraso entre a conclusão dos testes e a
produção/disponibilização da vacina.

PORQUE ALGUMAS PESSOAS
SENTEM EFEITOS ADVERSOS E
OUTRAS NÃO?

Participação em ensaios clínicos - Milhares de
pessoas se inscreveram rapidamente para participar nos ensaios clínicos com as vacinas para
a COVID-19 em 2020, em comparação com os
12-18 meses que muitas vezes demora para se
recrutar muito menos participantes para esses
tipos de ensaios clínicos. As vacinas para a COVID-19 foram testadas em mais participantes
do que muitas vacinas anteriores para outras
doenças.

O aparecimento de efeitos adversos depende, tal
como muitos outros aspetos, das nossas características genéticas. A idade, o género e a existência
ou não de doenças pode condicionar a forma como sentimos determinados efeitos adversos.
No caso das vacinas ou medicamentos, o que
acontece é que, em algumas pessoas a resposta do
sistema imunológico é exagerada e se manifesta
em forma de um efeito adverso, enquanto em outros, embora exista uma resposta do sistema imunológico, esta não acontece em níveis que possam
ser visíveis ou percetíveis. De qualquer forma, a
proteção do sistema imunitário contra o vírus é
estabelecida.

Observação da eficácia - Devido à alta prevalência de COVID-19 na população, a observação
da eficácia das vacinas foi baseada na ocorrência natural das infeções, e por isso foi mais rápido do que seria com doenças mais raras.

QUAIS OS POSSÍVEIS EFEITOS
ADVERSOS APÓS A VACINAÇÃO?

Além dessas questões, é importante não tirar conclusões precipitadas de que existe uma conexão
entre a vacinação e esses eventos, pois a única maneira de determinar se as vacinas têm efeitos adversos graves é por meios científicos, analisando
dados de muitas pessoas vacinadas e comparandoos com o que seria esperado em cada faixa etária
sem a vacina. Quando isso é feito, as autoridades
competentes encontram evidências claras de que
a vacinação não causou a grande maioria das doenças graves e condições que foram atribuídas por
grupos antivacinas, relatos ou fake news.

Todos os medicamentos, incluindo as vacinas, podem causar efeitos adversos. No caso das vacinas
contra a COVID-19 utilizadas em Cabo Verde a maioria das reações observadas são ligeiras a moderadas e resolvem-se geralmente em alguns dias.
CONTACTOS PARA NOTIFICAÇÃO:
As reações adversas devem ser notificadas à ERIS, através da
ficha de notificação ou dos seguintes contactos:

262 64 57 | 262 24 53

Em suma, importa destacar que a monitorização
da segurança das vacinas para a COVID-19 é um
processo contínuo e meticuloso, que tem por objetivo identificar quaisquer efeitos adversos raros/
graves que possam afetar os benefícios até então
largamente observados com a vacinação.

262 49 70
fv@eris.cv | reguladoreris@gmail.com
Poderá ainda notificar através do sítio
eletrónico da ERIS - clique aqui.
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