
Definição de caso 
Evento adverso pós-vacinação (EAPV): Qualquer evento indesejável ou não intencional, isto é, sintoma, doença ou um achado laboratorial anormal. 
EAPV Grave: Qualquer evento clinicamente relevante que: Requeira hospitalização; Possa comprometer o paciente, ou seja, que ocasione risco de 
morte e que exija intervenção clínica imediata para evitar o óbito; Cause disfunção significativa e/ou incapacidade permanente; Resulte em anomalia 
congênita; Ocasione o óbito. 
EAPV Não grave: Qualquer outro evento que não esteja incluído nos critérios de evento adverso grave (EAG). 
Erro de Imunização: Causados por manuseio, prescrições e/ou administração inadequados. 

Sim 

Fluxo De Notificação e Investigação 
Evento Adverso Pós-Vacinação - Covid-19 

Não 

Essencialmente, em caso de óbito suspeito pós vacinação contra a 
COVID 19, os seguintes procedimentos devem ser realizados:  
- Notificação nas primeiras 24 horas através do e-SUS Notifica e 
envio da ficha para o email covidepe2021@gmail.com; 
- Orientar encaminhamento do corpo ao IML;  
Anexar a ficha de notificação de EAPV a guia de remoção da 
pessoa falecida, especificando a suspeita de evento adversos pós 
vacinação com a vacina da COVID-19.  
  
Informamos também que a coleta das seguintes amostras, deve 
ser realizada no IML:  
- Coleta de sangue 
Coletar 20 mL de sangue em artéria femoral, usando seringa e 
agulha estéreis, aspirando de forma lenta. Transferir, também de 
forma lenta, a amostra para os frascos da seguinte forma: 
04 mL para tubo tampa roxa (EDTA); 
04 mL para tubo tampa vermelha (sem anticoagulante); 
12 mL para frasco de hemocultura (estéril). 
Coleta de swab para RT-PCR do SARS-CoV-2, o mais cedo possível 
após o óbito; 
Coleta de Vísceras (em saco separado da coleta de material de 
vias aéreas); 
Coleta do tecido da região central dos brônquios (hilar), dos 
brônquios direito e esquerdo e da traqueia proximal e distal;   
Coleta do Tecido do parênquima pulmonar direito e esquerdo; 
Coleta do Tecido das tonsilas e mucosa nasal.  
  
As amostras devem ser encaminhadas ao LACEN-PE ( refrigerado) 
 

ATENDIMENTO CLÍNICO 
Manejo conforme quadro clínico  
apresentado. 
 

NOTIFICAÇÃO 
- Formulário de investigação de  SRAG 
- Formulário de notificação e 
investigação  de  EAPV  do e-SUS 
Notifica** 

Notificação Imediata à Vigilância em Saúde Municipal 
e à Secretaria Estadual de Saúde /CIEVS PE* 

Sim Não 

ATENDIMENTO CLÍNICO 
Seguir Fluxo de Assistência aos  
Casos de COVID-19 do Estado de 
Pernambuco.  
 

NOTIFICAÇÃO 
-Formulário de investigação de  SG 
-Formulário de notificação e 
investigação  de  EAPV  do e-SUS 
Notifica** 

ATENDIMENTO CLÍNICO 
Manejo conforme quadro 
clínico  apresentado. 

 

NOTIFICAÇÃO 
- Formulário de notificação 
e investigação  de  EAPV  do 
e-SUS Notifica** 

Apresenta Síndrome gripal? 

Óbito? 

Sim Não 

Exacerbação da doença pela vacina: 
Complicações do aparelho respiratório (pneumonia, síndrome da dificuldade respiratória aguda), cardíacas (incluindo 
choque cardiogênico,  cardiomiopatia, arritmias, doença arterial coronariana, miocardite e pericardite), lesões renais e 
hepáticas agudas, neurológica (incluindo encefalopatia,  encefalite, síndrome de Guillain-Barré (SGB), anosmia e ageusia), 
sepse e choque séptico, hipercoagulabilidade, rabdomiólise e síndrome inflamatória  multissistêmica em crianças – SIM-P 
 
Relacionados a novos adjuvantes e plataformas de vacina: 
Complicações cardíacas incluindo mio e pericardite e artrite) e vacinação (anafilaxia, trombocitopenia, convulsões, SGB) 

Contatos: 
*CIEVS Pernambuco: (81)99488-4267  (notificação exclusiva por profissional de saúde) 
**Link e-SUS Notifica: https://notifica.saude.gov.br/login 
Duvidas:  
e-mail: covidepe2021@gmail.com  
Telefone: (81)99488-2654 (horário noturno, finais de semana e feriado) 
                  (81)3184-4000   (horário institucional) 

Erro de Imunização? 

ATENDIMENTO CLÍNICO 
Manejo conforme quadro clínico  
apresentado. 

NOTIFICAÇÃO 
- Formulário de notificação de Erro de 
Imunização do e-SUS Notifica** 

Evento Adverso? 

Apresenta critérios de gravidade? 
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