NOTA INFORMATIVA Nº10-CVE/CCD/SES-SP
Assunto: Investigação de Notificação de Óbito por Evento Adverso Pós-Vacinação
A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo teve ciência da ocorrência de Evento
Adverso Pós-Vacinação, caso com evolução a óbito no dia 02 de setembro, após administração
da primeira dose da vacina da Pfizer. Trata-se de uma adolescente, residente do município de
São Bernardo do Campo.
A investigação, domiciliar e hospitalar, do caso foi conduzida de forma conjunta pelo
Estado, através da Divisão de Imunização – CVE, e os municípios de São Bernardo do Campo,
Santo André e São Paulo, dado o caminho percorrido pela referida paciente na rede assistencial.
As informações da investigação subsidiaram a discussão oportuna do caso com especialistas no
Grupo de Trabalho em Eventos Adversos Pós-vacinação da Comissão Permanente de
Assessoramento em Imunizações (GT-EAPV-CPAI). O grupo concluiu que a paciente não
apresentou qualquer doença cardiológica. O quadro clínico e os exames complementares
sugerem Púrpura Trombótica Trombocitopênica (PTT).
A PTT é uma doença rara e grave, normalmente sem uma causa desencadeante
conhecida. Apesar da relação temporal com a vacinação, não há como atribuir relação causal
entre PTT e a vacina covid-19 de RNAm.
Conclui-se:
Pelas razões explicitadas acima, não é possível atribuir diretamente a doença e óbito à
vacinação. Tal caso, não pode ser usado como sinal de segurança, muito menos ser justificativa
para alterar a estratégia de vacinação de adolescentes sem comorbidades.
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