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Resumo: A vacinação é um procedimento que reduz a morbimortalidade e 

auxilia no controle e erradicação de muitas enfermidades, pois causa impacto 

nas ações que visam tanto a saúde individual como o processo coletivo em que 

o indivíduo está inserido. Consiste na inoculação de um antígeno na corrente 

sanguínea de uma pessoa, visando à produção de anticorpos (MALAGUTTI, 

2011). As vacinas são consideradas como uma das tecnologias médicas mais 

efetivas e de menor custo benefício, elas são utilizadas em todo o mundo no 

controle e prevenção de doenças infecciosas e revelamse importantes, 

principalmente nos países em desenvolvimento, que possuem condições 

sanitárias deficientes e escassez de recursos destinados às ações de saúde 

pública (LESSA; DOREA, 2013). As vacinas são administradas a fim de salvar 

vidas e preservar a saúde. Elas figuraram entre os produtos biológicos mais 

seguros sendo considerada como uma das medidas de prevenção à saúde 

mais eficaz e com custo benefício favorável. No entanto, uma pequena minoria 

de pessoas que são vacinados podem sofrer reações à vacina, a maioria das 

quais são moderados e com tempo limitado, mas também pode, em casos 

raros, ter um impacto significativo sobre a saúde. O medo de reações vacinais, 

real ou percebida, impede muitas pessoas de se submeter à vacinação (WHO, 

2012). Apesar dos inúmeros benefícios da vacinação, esta não está livre de 

eventos adversos (BISETTO, CUBAS, MALUCELLI, 2011). Eventos adversos 

pósvacinais (EAPV) são todas as reações ocorridas em tempo variável após 

utilização de imunobiológicos. Ou seja, qualquer sinal ou sintoma grave e/ou 

inesperado e/ou indesejável que ocorra após a vacinação (BRASIL; 2008). O 

EAPV pode estar associado à vacina, quando é causado por ela ou precipitado 

em virtude de uma propriedade que lhe é inerente, mesmo quando aplicada 

corretamente. Pode decorrer de erro programático, quando resulta do preparo, 

manejo ou administração inadequada da vacina, ou ser coincidente, quando 

surge após a vacinação, mas a associação é apenas temporal, sem nexo 

causal (WALDMAN, et al. 2011). A vigilância atenta quanto à possível 

ocorrência de eventos adversos que venham a ser associados à vacinação é 

uma exigência cada vez maior. Hoje, com a ampliação dos gruposalvo e com 

o aumento do quantitativo de vacinas administradas, especialmente quando da 

utilização de estratégias massivas, inclusive com o uso de produtos mais 

reatogênicos, é esperada a ocorrência de eventos locais e sistêmicos que 

devem ser notificados, investigados e analisados, com a adoção de medidas 

pertinentes, objetivando atuar sobre os fatores que condicionaram a 

ocorrência, incluindo o monitoramento e a avaliação dos eventos identificados 



(BRASIL, 2013). A ocorrência de efeitos adversos associados à vacinação 

sempre causa sofrimento público, o que pode tornar difícil a introdução de 

novas vacinas, mesmo se eficazes e seguras. A pesquisa de novas 

formulações de vacinas tem como objetivo a descoberta de novas formulações 

sem efeitos secundários, que nem sempre é facilmente atingível (HIGASHI et 

al., 2009). Considerando a importância dos imunobiológicos na prevenção de 

doenças e a necessidade de manutenção e alcance de altas coberturas 

vacinais para que essa prevenção seja efetiva, fazse necessário avaliar os 

possíveis efeitos adversos pós vacinais dos imunobiológicos incluídos no 

Calendário Nacional de Vacinação e assim garantir uma imunização com 

qualidade e segurança. A caracterização da ocorrência dos EAPV  se mostrou 

como uma necessidade do serviço de Vigilância em Saúde, sendo que não há 

estudos nesta área no município de Goiânia. 

 


