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A cidade de Wuhan, província de Hubei, na China foi palco, no mês de dezembro de 2019,

dos primeiros relatos de casos de infeção pelo novo coronavírus. Embora inicialmente descritos como pneumonia e identificados, principalmente, em frequentadores de um mercado de
peixe, a rápida disseminação e o aparecimento de novas infeções em indivíduos nãofrequentadores deste mercado, levaram a que esta forma grave de pneumonia fosse designada inicialmente por infeção 2019-nCoV (ou novo coronavírus de 2019, do inglês novel coronavirus).
Por conseguinte, o movimento massivo das pessoas entre países rapidamente permitiu a dispersão global do novo coronavírus e em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde

(OMS) considerou esta situação como uma emergência de saúde pública de interesse internacional tendo em conta os riscos de contaminação e os seus impactos na saúde pública. Em
março de 2020, devido à sua extensão mundial, a OMS declarou situação de pandemia.
A origem do vírus ainda não foi completamente esclarecida, mas acredita-se que tenha uma
origem zoonótica (origem animal). Além disso, as análises genéticas realizadas permitiram
verificar que o novo coronavírus pertence ao mesmo agrupamento que inclui o SARS-CoV,
identificado há mais de 10 anos. Por isso, a designação 2019-nCoV foi substituída por SARSCoV-2, ou seja, trata-se do segundo coronavírus do grupo SARS.
Os coronavírus são uma família de vírus de RNA que causam várias doenças do trato respiratório superior. O vírus SARS-CoV-2, responsável pela pandemia da COVID-19, pertence à família dos betacoronavírus e, ao contrário dos outros coronavírus, apresenta um elevado nível de contágio tanto nos períodos antes como após o aparecimento dos sintomas, o que
explica a sua rápida propagação global e impacto a nível da saúde, económico e social.
A nível mundial, foram notificados à OMS até 26 de dezembro de 2021, cerca de
278.714.484 casos confirmados de COVID-19, incluindo 5.393.950 mortes. Em Cabo Verde,

contabilizam-se até à mesma data 39.072 casos de infeção que resultaram em 351 mortes, o
que asserta a importância da vacinação contra a COVID-19 enquanto intervenção de saúde
pública mais efetiva para reduzir o número de casos de doença grave e morte como consequência desta pandemia.
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| 2.1 CENTRO NACIONAL DE FARMACOVIGILÂNCIA
A Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS), enquanto Centro Nacional de
Farmacovigilância (CNF), é responsável desde 2013 pela gestão e supervisão do Sistema
Nacional de Farmacovigilância (SNF), em coordenação com os órgãos do Ministério da
Saúde.
O SNF é uma estrutura organizacional integrada em rede, que compreende um conjunto
articulado de regras e meios materiais e humanos, que tem como objetivo promover a
utilização segura e racional de medicamentos através da:

Integração das atividades

Avaliação e comunicação

de Farmacovigilância nas

apropriadas dos riscos e da

diversas etapas da cadeia

efetividade dos medica-

de utilização do medica-

mentos usados.

Promoção da educação,
formação e conhecimento
em Farmacovigilância.

mento e na prática clínica.

O SNF monitoriza a segurança de todos os medicamentos autorizados, incluindo vacinas,
avaliando suspeitas de reações adversas e implementando medidas de segurança sempre
que necessário. A principal metodologia de suporte ao funcionamento do SNF é a
notificação espontânea de reações adversas, sem prejuízo de serem utilizadas outras
metodologias.
Assim, embora o sistema de notificação espontânea não permita a comparação dos perfis de
segurança das vacinas entre si, ainda assim, constitui uma fonte de dados importante para a
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identificação de novos efeitos adversos potencialmente associados às vacinas contra a
COVID-19 e daí a importância de notificar reações suspeitas, particularmente reações graves
ou não descritas.
Por conseguinte, o CNF está integrado no programa internacional de monitorização da
segurança dos medicamentos da OMS, o que permite o acesso a informação e análises mais
robustas dos dados (por exemplo: algoritmos complexos que analisam um sistema de
informação com mais de 26 milhões de casos de reações adversas a medicamentos e
detetam potenciais novos problemas (designados de “sinais”), mesmo os de frequência
muito rara), auxiliando na gestão mais atempada de risco associado aos medicamentos/
vacinas.

| 2.2 COMITÉ NACIONAL DE GESTÃO DE MANIFESTAÇÕES ADVERSAS
PÓS-IMUNIZAÇÃO
A monitorização da segurança das vacinas contra a COVID-19 é uma responsabilidade
compartilhada entre as partes interessadas, pelo que deve ser assegurada através de uma
estrutura de colaboração interinstitucional, conforme o Plano Nacional de Vacinação contra
a COVID-19, publicado através da Resolução n.º 18/2021, de 18 de fevereiro.
O Comité Nacional de Gestão de Manifestações Adversas Pós-Imunização, criado pelo
Despacho n.º 14/2021, de 17 de março, tem por objetivo garantir a vigilância, deteção,
notificação, investigação, análise seguimento das manifestações adversas pós-imunização
(MAPI), assim como definir e orientar ações apropriadas após as notificações das MAPI. O
seu funcionamento pressupõe uma gestão articulada entre as várias entidades que o
compõe, designadamente: a ERIS, o Gabinete para Assuntos Farmacêuticos (GAF), o
Programa Alargado de Vacinação (PAV), o representante do Escritório Nacional da OMS e
representante de Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Fundo das
Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA).
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Compete ao Comité Nacional de Gestão das MAPI, no âmbito da avaliação das MAPI
associadas às vacinas contra a COVID-19:

Avaliar as potenciais causas de MAPI notificadas durante o processo de vacinação
nacional contra a COVID-19;

Rever todas as MAPI graves ou de interesse especial associadas às vacinas contra a
COVID-19;

Organizar investigações para estabelecer a causalidade e, se necessário,
disponibilizar orientações adicionais para a investigação de MAPI graves ou de
interesse especial;

Monitorizar os dados sobre as MAPI associadas às vacinas contra a COVID-19 para
a identificação de potenciais sinais de segurança;

Emitir pareceres técnico-científicos sobre as MAPI associadas às vacinas contra a
COVID-19, mediante solicitação;

Apoiar o PAV na formação das equipas de vacinação e outros técnicos de saúde na
abordagem clínica dos casos com MAPI;

Apoiar as Delegacias de Saúde na organização dos kits de emergência em caso de
uma MAPI grave;

Instituir uma Equipa Técnica Nacional e capacitá-la para análise das notificações
de MAPI, investigação e seguimento.

No que concerne a sua estrutura organizacional, o Comité Nacional de Gestão de MAPI

coordena as atividades de gestão de MAPI a nível dos concelhos através do Comité
Subnacional de MAPI, que é constituído pelas equipas de coordenação da vacinação, que
integram um ponto focal para a vigilância das MAPI, bem como uma equipa local para a
gestão das MAPI.
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No que respeita à investigação de MAPI, o Comité Nacional de Gestão de MAPI é apoiado
por uma Equipa Técnica Nacional de Investigação, cujas principais atividades incluem:
Participar na análise dos casos de MAPI notificados pelas estruturas de saúde,
junto do Comité Nacional de Gestão das MAPI;

Realizar a investigação das MAPI graves ou de interesse especial notificadas a nível
nacional;

Utilizar os instrumentos atualizados de investigação disponibilizados pelo Comité
Nacional de Gestão das MAPI;

Apoiar a investigação das MAPI comuns ou ligeiras a nível regional ou concelhio;

Disponibilizar atempadamente o relatório da investigação das MAPI notificadas,
durante e após a vacinação.
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O processo de desenvolvimento das vacinas é um processo faseado, que compreende um
conjunto de estudos clínicos e não clínicos, com o objetivo de se avaliar a segurança e a eficácia das vacinas. As vacinas são medicamentos com características particulares, e cuja perceção de risco junto da população apresenta contornos especiais.
Assim, a vacinação alargada da população a nível mundial contra a COVID-19, a utilização de
tecnologias inovadoras no desenvolvimento dessas vacinas e a disseminação rápida de informações falaciosas, obriga a um reforço no seguimento de qualquer acontecimento adverso
detetado após a administração das vacinas, com planos de gestão de riscos delineando estratégias bem desenvolvidas, incluindo a formação e a sua supervisão.
As vacinas contra a COVID-19, atualmente autorizadas no país, podem ser agrupadas, com
base no tipo de tecnologias de desenvolvimento em:

Vacinas Virais:

Vacinas de Vetor Viral:

Vacinas de Ácido
Nucleico:

Vacina Sinopharm (vírus
inativado); Coronavac
(vírus inativado).

Covishield; Vaxzevria; Janssen (vetor de adenovírus).

Comirnaty (mRNA);
Spikevax (mRNA).

Das oito vacinas aprovadas, seis delas já foram utilizadas, sendo estas:


Comirnaty;



Moderna;



Covishield;



Vaxzevria;



Janssen;



Sinopharm.
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DATA DE INCLUSÃO DA VACINA NA
LISTA DE USO DE EMERGÊNCIA DA OMS

DATA DE AUTORIZAÇÃO
DA VACINA PELA ERIS

Comirnaty

31/12/2020

19/02/2021

Covishield

15/02/2021

25/02/2021

Jassen

12/03/2021

10/05/2021

Sinopharm

07/05/2021

14/05/2021

Vaxzevria

15/04/2021

27/05/2021

SpikeVax

30/04/2021

02/07/2021

Coronavac

01/06/2021

02/09/2021

Covaxin

03/11/2021

28/02/2022

VACINA
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ATENÇÃO: É importante compreender que as conclusões sobre a segurança de uma vacina
não podem ser tiradas com base nas informações fornecidas, dadas as limitações bem estabelecidas e conhecidas na interpretação de tais dados, designadamente:
O sistema de vigilância recebe notificações com base na suspeita de uma experiência adversa associada à vacinação. Isso não significa que a vacina causou o evento. Como tal, são referidos como suspeitas de reações adversas.
As notificações podem descrever eventos coincidentes, que ocorreram após a vacinação,
mas que teriam ocorrido mesmo que a vacinação não tivesse acontecido (por exemplo: os
eventos podem ser devido a uma doença preexistente ou ser sinais e sintomas de outra doença em curso).
Cada notificação é cuidadosamente revista, no entanto, a totalidade dos dados de todas as
fontes (por exemplo: estudos clínicos e epidemiológicos e literatura) deve ser considerada
como parte integrante da monitorização contínua da segurança, de modo a garantir que as
conclusões sejam robustas e baseadas em evidências.

Como o sistema de vigilância é baseado em notificações espontâneas, nem todas as suspeitas de reações adversas são notificadas. Como tal, o número e os tipos de notificações podem variar por motivos diversos.
Uma única notificação pode descrever mais do que uma suspeita de reação adversa em um
indivíduo (por exemplo: dor de cabeça e náusea), portanto, o número de reações adversas
pode exceder o número total de notificações recebidas.
O tipo e o número de notificações recebidas para as diferentes vacinas contra a COVID-19
não são diretamente comparáveis, pois, por exemplo: as vacinas não foram utilizadas pelo
mesmo período de tempo e têm sido administradas a diferentes pessoas, com diferentes
condições médicas subjacentes e em diferentes ambientes.
A descrição de suspeitas de reações adversas descrita neste documento, reflete a informação até então conhecida e recebida pelo sistema de vigilância nacional. Os dados podem
sofrer alterações a medida que novas notificações ou informações sobre os casos estejam
disponíveis.
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A vacinação contra a COVID-19 em Cabo Verde teve início a 19 de março de 2021, um ano
após a deteção do primeiro caso a nível nacional, e abrangeu, numa fase inicial, os
profissionais de saúde, seguidos dos doentes crónicos e mais tarde da população-geral. Até
31 de dezembro de 2021, foram administradas 599.987 doses de vacinas contra a COVID-19,
dos quais 331.016 correspondem à 1.ª dose, 260.090 à administração de 2.ª dose e 8.881 à
dose de reforço das vacinas. Das vacinas administradas, foram analisadas as notificações
recebidas através do sistema de vigilância gerido pela ERIS (Vigiflow®) cerca de 137
notificações de suspeitas de reações adversas (RA) e 36 notificações de suspeitas de RA
através do Sistema de Informação Nacional de Vigilância Epidemiológica gerido pelo
Ministério da Saúde (DHSI®2), contabilizando um total de 173 notificações espontâneas
registadas a nível nacional.

N.º total de administrações de vacinas contra a COVID-19*

599.987

N.º total de casos de RA**

173

‰ de casos de RA (por 1.000 vacinados)

0.3

Nº total de casos graves de RA

9

N.º de casos graves de RA/1.000 administrações (‰)
*Fonte: DHSI®2.
**Fonte: Vigiflow®.

O número de casos notificados de suspeitas de

reações adversas para as vacinas contra a COVID19 por cada 1.000 doses administradas é muito
baixo, mesmo quando são considerados os casos
de reações adversas graves.
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0,015

O número total de administrações das vacinas com casos de RA notificadas, bem como o
número de casos de suspeitas de RA por cada 1.000 doses administradas, até ao dia 26 de
dezembro de 2021 pode ser observado na tabela a seguir. O total de doses administradas
para as três vacinas identificadas abrange cerca de 99% das doses administradas no país em
2021.

Vacina
Número de
administrações*
Número de casos de
suspeita de reações
adversas (RA)**
Número de casos de
suspeita de RA/1.000
doses de vacina
Administradas (‰)

Comirnaty Moderna

Vacina Astrazeneca
(Covishield/Vaxzevria)***

33.624

31.747

529.664

77

16

80

2,3

0,5

0,15

*Fonte: DHSI®2.
**Fonte: Vigiflow®.
***Não é possível apresentar os dados das administrações individuais da vacina Covishield e
Vaxzevria, por estarem registadas na DHSI®2 apenas como “Vacinas Astrazeneca”.

Os dados apresentados na tabela acima não permitem a comparação dos perfis de
segurança entre vacinas, uma vez que foram utilizadas em subgrupos populacionais distintos
(idade, género, perfil de saúde, entre outros) e em períodos e contextos epidemiológicos
distintos.
No entanto, com o decorrer do programa de vacinação e o seu consequente alargamento
em termos de subgrupos-alvo e tipos de vacinas contra a COVID-19 utilizadas, verificou-se
uma fraca notificação de reações adversas, quando acautelados o número de doses
administradas, bem como o perfil de reações adversas esperadas para as vacinas. Assim, o
número total de casos de reações adversas num dado período é afetado por vários fatores, a
considerar neste caso o facto de que muitos cidadãos não notificaram uma reação adversa,
sobretudo não grave e já descrita, por se tratar de informação já conhecida sobre o perfil de
segurança das vacinas.
As notificações espontâneas de reações adversas serão caracterizadas relativamente aos
aspetos mais específicos como sendo o género, a idade, a gravidade e a predominância em
termos de “Classe de Sistema de Órgãos” (SOC, sigla em inglês).
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Nos gráficos seguintes pode-se observar as
notificações recebidas por género e idade dos
doentes.

Observa-se

que

o

género

feminino

apresentou a maior incidência de reações
23%

adversas (77%), que o sexo masculino (23%),
resultado alinhado com o perfil de notificação
de outras vacinas, especialmente porque as

77%

mulheres tendem a ser mais propensas a
notificar reações adversas ao sistema de
saúde, embora não se pode ignorar também
que as diferenças biológicas relacionadas ao

Feminino

≥ 75 anos:
65 - 74 anos:
45 - 64 anos:
18 - 44 anos:
12 - 17 anos:

Masculino

género podem ser parte da explicação.

Em termos de faixa etária, o grupo etário

2,3%
3,4%
29,1%
63,4%
0,6%

mais atingido pelas reações adversas foram
os indivíduos com idade compreendida entre
os 18 a 44 anos (63,4%), sendo expectável,
pois corresponde à faixa etária da maioria da
população-alvo de vacinação durante a fase
inicial.

Dos casos de suspeita de RA notificados, 9

5%

foram considerados graves pelo notificador

(5%), na medida em que resultaram em risco
95

de vida, hospitalização e outros eventos
clinicamente importantes.

RA

RA Grave

Fonte: Vigiflow®.
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Considerando a distribuição por SOC dessas 402 afeções, verifica-se um destaque para as
seguintes SOC: perturbações gerais e alterações no local de administração com 69,4%;
doenças do Sistema Nervoso com 59%; afeções músculo-esqueléticas e dos tecidos
conjuntivos com 39,3% e doenças gastrointestinais com 24,9%. As SOC mais representativas
contribuíram com 58% das ocorrências.
SOC: Perturbações

SOC: Doenças do

SOC: Afeções

SOC: Doenças

gerais e alterações no
local de injeção

sistema nervoso

muscolosqueléticas e
dos tecidos

Gastrointestinais

69,7%

58,9%

38,9%

25,1%

SOC: Doenças

SOC: Afeções dos

SOC: Afeções

SOC: Doenças do

respiratórias, torácicas
e do mediocastino

tecidos cutâneos e
Subcutâneos

Oculares

metabolismo e da
Nutrição

10,3%

8,6%

5,7%

4,0%

SOC: Doenças

SOC: Exames

SOC: Vasculopatias

SOC: Doenças dos

Cardíacas

complementares e de
diagnóstico

2,9%

2,9%

2,3%

SOC: Infeções e

SOC: Perturbações do

Infestações

foro psiquiátrico

1,1%

0,6%

órgãos genitais e da
mama

1,1%

No que respeita aos sintomas, as RA notificadas com maior frequência incluem “cefaleias”,
“pirexia”, “mialgia”, “tonturas”, “arrepios”, “náuseas” e “dor no local de injeção”. Todas
estas RA notificadas enquadram-se no perfil de reações comum de qualquer vacina.

Cefaleia

Pirexia

Mialgia

Tonturas

Arrepios

40,6%

35,4%

28,6%

24,6%

15,4%

Náuseas

Dor no local
da injeção

Dor no local
da vacinação

Vómito

Astenia

14,3%

13,1%

12,6%

7,4%

6,3%
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Todos os medicamentos, incluindo as vacinas, podem causar reações adversas. No caso das
vacinas contra a COVID-19 utilizadas em Cabo Verde, a maioria das suspeitas de reações adversas notificadas até a data são de natureza leve a moderada, contudo essas reações adversas precisam ser continuamente monitorizadas em relação aos benefícios na prevenção da
doença COVID-19. No geral, a experiência nacional em relação à notificação de reações adversas continua a apoiar a avaliação favorável de que os benefícios das vacinas contra a COVID-19 superam os riscos até então conhecidos.
A vacinação contra a COVID-19 não reduzirá as mortes provocadas por outras causas, por
exemplo, problemas de saúde não relacionados com a administração de uma vacina, pelo
que durante as campanhas de vacinação é expectável que as mortes por outras causas continuem a ocorrer, por vezes, temporalmente associado com a vacinação, mas sem que necessariamente haja qualquer relação com a vacina.
As recomendações no âmbito do sistema de vigilância atualmente implementado vão no
sentido de:


Reforçar a importância da notificação de reações adversas junto da população e
profissionais de saúde no âmbito da campanha de vacinação;



Promover a investigação atempada de reações graves notificadas no âmbito da
campanha de vacinação;



Dinamizar o acesso atempado dos profissionais de saúde às informações sobre as
vacinas e o circuito de gestão de reações adversas;



Melhorar a qualidade dos dados inseridos na plataforma DHSI®2 sobre a vacinação
para a COVID-19.
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