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"The workshop was a good fit for my needs"
(% of participants)
69,2

30,8

Strongly Agree

Agree

0,0

0,0
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Strongly Disagree

"The concepts and skills presented were explained well"
(% of participants)
74,7

25,1

Strongly Agree

Agree

0,2

0,0

Disagree

Strongly Disagree

"There is at least one thing that I will do differently or act on as
a result of attending this session"
(% of participants)
46,6
42,4

8,4
2,6
Strongly Agree
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Strongly Disagree
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Reasons to attend this workshop
I have a general interest in this topic

76,5

I think it will help my career

71,9

I trust the organisations involved

71,4

It is free

55,4

It has a certificate

50,3

I trust the people who wrote it

46,8

It was recommended

37,4

I need it for my academic studies

25,9

I need it for my research

15,2

I have done another Global Health Network course that was…

12,1

It was compulsory for my job
Other

6,2
0,0

Other development opportunities of interest
Online Learning Courses

91,2

Seminars

79,1

Grant opportunities for pilot studies

43,1

Pairing with a mentor

40,9

Twinning or site exchange programme
Other

48,6
0,0
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Things that participants will do differently or act on as a result of attending this
workshop:
1) Vaccine safety and quality of the data collected. 2) Act proactively on vaccine hesitancy
A aplicação da farmacovigilância ativa na industria
A atenção ao relato.
A discussão acerca de como podemos combater a desinformação e fake news, certamente gerou uma reflexão
quanto à minha postura como cidadã e papel como profissional.
A forma da análise dos dados epidemiológicos farei de uma forma diferente até mesmo na atuação (
investigações epidemiológicas). Esse encontro foi rico demais. Muito obrigada por cada momento!!!
A forma de agir em questão a vacinação.
A forma de ouvir o paciente
A forma de pensar acerca dos efeitos de algumas vacinas sobre a população
A melhora do entendimento sobre a vacinas em geral, não apenas ao covid 19.
A participação no workshop foi de grande auxílio para maiores aprendizados, além daqueles que já adquiri na
graduação de Ciências Biológicas, e vai me permitir explanar de maneira mais clara e segura essas informações
para pessoas que não possuem esse conhecimento, como forma de romper com o cenário de fake news sobre
vacinação e estimular a mesma para o maior número de pessoas.
A partir desse workshop pude entender ainda melhor a importância de notificar os eventos adversos;
pesquisarei os lugares para realiza-los e informarei para as pessoas próximas de mim
A partir desse workshop, adquiri mais conhecimento acerca da farmacovigilância e da farmacoepidemiologia,
portanto, atuarei de forma mais concisa com a ciência.
A valorização da ciência e a importância da Farmacovigilância nesse processo de esclarecimento à população
sobre efeitos adversos e causas desses efeitos.
Acredito que as discussões sobre como combater a hesitação vacinal e fake news é bastante válida para
aplicação em nossa rotina como profissionais e como cidadãos
Acredito que no ramo profissional eu conseguirei aplicar muitas informações adquiridas nesse evento.
Adequação de terminologias aplicadas em documentos técnicos
Adequação de terminologias em redação de textos técnicos
Adicionar às minhas aulas a questão da farmacovigilância das vacinas.
adverse events reporting
after the sessions I have more confidence and backgoung to discuss vaccines safety. I'll use some information
discussed in trainings that I provide in my area (pharmacovigilance).
Agirei com mais sabedoria em relação aos fatores que contribuem para a efetividade das vacinas.
Agora entendo que é preciso se ter uma abordagem menos agressiva sobre a ciência, com as pessoas leigas.
Não se pode simplesmente impor o conhecimento sobre a população e esperar que todos aceitem, é preciso
saber ouvir suas sobre crenças e achar um jeito de explicar a ciência de modo que eles entendam seus
benefícios.
Agora tenho conhecimentos mais estabelecidos sobre os assuntos abordados
Agora, com todas essas informações obtidas tentarei me informar mais sobre os assuntos abordados e sempre
estar muito atenta para não acreditar em fakenews
Agregou e esclareceu muitas dúvidas
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Ainda sou estudante mas meus pensamentos em relação ao tratamento que devo dar aos eventos adversos
associados às vacinas contra a Covid-19 mudaram graças ao conhecimento adquirido nesse Workshop e isso
irá influenciar nas minhas futuras atitudes.
Ajudar mais os meus pares a compreender a importância da farmacovigilância e farmacoepidemiologia.
All the pharmacovigilance studies protocols I have worked on.
Always search for information based on science and multiply learning.
Ampliação do conhecimento sobre os temas abordados.
Ampliar o conhecimento sobre a vacina.
Ampliou meus conhecimentos sobre os limites da Farmacovigilância passiva, o que embasará mais meus
argumentos em ações direcionadas para tal.
Analisar de maneira mais exigente os estudos epidemiológicos
Analisarei com mais cuidado dados farmacotécnicos.
aplicação de maior conhecimento de base
Aplicações de ferramentas estatísticas na área de atuação.
Após o workshop poderei discutir com os demais membros do setor de Farmacovigilância da empresa
estratégias para melhorar a farmacovigilância ativa e o processo de detecção de sinais
Aprendi mais a respeito do processo de vacina(ção).
Apresentar sempre dados de qualidade.
As a regulatory Officer I have gained a better appreciation of the relevance of centinel event monitoring sites
in the context of COVID 19 Pharmacovigilance.
As a result of participating in the event, I was able to broaden my vision regarding the study of vaccines, in a
more concrete way, with a view of the market and not just academic literature.
As an analyst, I will provide more feedback on the database and data variables being collected in order to
improve the surveillance system.
As diferentes visões de estratégias em políticas públicas contribuirão para minhas pesquisas voltadas ao
Sistema Único de Saúde.
As I´m a Pharmacy student at university, I find this topic is very interesting and I would like to learn more about
Pharmacology and hopefully work in this area. I´ve learnt a lot from this workshop.
As vacinas são seguras sim, não importa qual fabricante desenvolveu.
Atenção maior as informações vindas de órgãos regulatórios.
Atenção no relato das informações, melhor embasamento para construção de narrativa de enfrentamento as
crenças criadas pelas fakenews.
através do que aprendi vou conseguir repassar esse conhecimento ao meu próximo que tem dúvidas sobre o
assunto e incentivá-los a se vacinar, visto todo o processo de segurança por trás.
através dos conhecimentos absorvidos nessa grande apresentação eu irei repassar meus conhecimentos para
quem não possui tanta ciência sobre o assunto e incentivar sua vacinação, explicando todo processo de
segurança e proteção por trás.
Atualização dos dados nos sistemas, dicas e informações relevantes sobre pandemia
Atualizações quanto à Farmacovigilância
Atuar no entendimento e letramento de pacientes nas notificações em saúde.
Aumentar o tempo de cada palestra para não ficar corrido.
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auto_awesome Você quis dizer: quando me deparar com algumas situações sobre tais assuntos terei uma
visão mais ampla sobre e conseguirei discutir mais 119 / 5000 Resultados de tradução when I come across
some situations about such matters, I will have a broader view about them and I will be able to discuss more
Avaliação de ineficácia terapêutica para vacinas.
Awareness of the vaccines role and actual safety profile
Be more aware of my country's vaccination schedule
Be more aware on the pharmacovigilance
Be more mindful of study design
Be more mindful when discussing causality
Be more specific and assertive about vaccines
Better explain people about vaccines.
Better implement of the concepts learned.
Better report of adverse events related to vaccines
Better reporting adverse events
Better study the topic before the activities.
better understanding of the subject, being able to pass on the learning
Busca por aprofundamento de conhecimentos técnicos e metodologias novos para o meu conhecimento
apresentados no Workshop. Procurar realizar análises de impacto econômico no centro onde atuo como
forma de gerar indicadores para tomada de decisão e feedback na instituição. Buscar melhorar meios de
disseminação de informação segura para leigos, sobretudo perante o cenário político atual e de fake news.
Buscar aperfeiçoar os processos de rotina, tendo como base os conceitos e atualizações ministradas no
Workshop.
Buscar mais formas de transformar a Farmacovigilância Passiva em Ativa também.
Buscar mais informações sobre a farmacovigilância para compartilhar com outras pessoas.
Buscar um maior aprofundamento a respeito dos tópicos tratados no Workshop, visto que são extremamente
importantes.
Buscarei aprofundar os meus conhecimentos acerca da farmacovigilância.
Case control study in Vaccine Pharmacoepidemiology
Causality assessment of AEFIs
Colocar uma pausa maior no horário do almoço
Com certeza me aprofundarei mais no assunto, me encantei muito pelas palestras e pela didática dos
palestrantes, todos muito explicativos!
Com certeza, o workshop nos deu uma apresentação transparente que trouxe uma outra prospecção.
Com esse workshop passei a ver as vacinas de outra forma. Pesquisarei mais sobre elas e como a
Farmacovigilância atua para garantir sua segurança.
Com o whorkshop obtive muito aprendizado e com todas as informações poderei atuar melhor na minha
futura área
Combate mais ativo de fake news sobre a vacinação covid-19 e incentivar a vacinação.
Combater a desinformação
Combater a desinformação
Combater a desinformação
Combater as fake news com embasamento, e referências baseadas nos estudos científicos publicados.
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Comentar a respeito das vacinas com públicos que não possuem um conhecimento amplo dessa questão, e
como elas são importantes para a saúde da população.
Como abordar diferentes pessoas em relação a vacinação contra a covid-19
Como divulgar e como mostrar a importância da vacina para quem tem insegurança de tomar a mesma.
Como profissional da saúde, compreender e estimular a sociedade a se vacinar, divulgando e tirando dúvidas
sobre.
Compartilhamento de informações atualizadas sobre estudos econômicos.
Compartilhar mais informações sobre a vacina
Compartilhar o conhecimento adquirido.
Compartilharei mais informações científicas sobre as vacinas contra o coronavírus
compreender melhor sobre desenvolvimento de vacinas, estudos de eficacia, entre outros.
Compreendi melhor a respeito das diferentes "cadeias" relativas à imunização, sobretudo no Brasil.
Conceder níveis de importância em investimento quando necessário à implementação de diferentes
programas em saúde.
Conceitos e interpretações à respeito das pesquisas, dados e farmacovigilância das vacinas
Concientizar ainda mais pessoas da importância das vacinas e sua segurança.
Concordo com a maneira que foi abordado o tema, uma vez que aprendi muito sobre
Conforms to standards.
Conhecimento
Conhecimento adquirido durante o Workshop servirá de base para discussões sobre o assunto.
Conscientização da população e principalmente de jovens na importância na vacinação!
Conscientizar as pessoas a se vacinarem com a vacina que estiver disponível, além disso avaliar informações se
são ou não verídicas e confiáveis.
Conscientizar colegas de profissão sobre vacinação, fake news
Considerar melhor os estudos de eficácia.
Continuar aprofundando os meus conhecimentos em farmacovigilancia e principalmente em
farmacoeconomia.
Continuar auxiliando no que for possível a dismitificação de fake news sobre vacinas.
Continuar valorizando as vacinas
Continuarei a levar para a alta direção sobre a necessidade do gestor de risco/gestor de segurança
Continuarei buscando informações de fontes confiáveis e perpetuar o apoio a vacinação
Continuarei perpetuando a importância da Ciência e da Vacinação.
Contribuir na divulgação de dados corretos sobre vacinas e estimular a população a se vacinar
Contribuir para a transformação da cultura das empresas sobre o tema farmacovigilancia
Criar um pensamento racional diante das vacinas
Criteria analysis of effectiveness in vaccine trials
Dar mais visibilidade nas mídias sociais à informações de fontes confiáveis que tenham como base, a ciência.
Data collection for Economic analysis for healthcare interventions in my local settings. Conduct research in
influence of social media on uptake of vaccine
Deepen myself in studies on pharmacoepidemiology and pharmacovigilance.
Deepening your area of expertise and learning, especially in this time of pandemic
Defender a vacinação!
detecção de sinal para eventos adversos
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Diante de toda a tese apresentada pelos palestrantes e profissionais, é evidente a atual situação degradante
da ignorãncia de parte da população sobre a utilização da vacina. Nesse caso, é deveras importante que seja
informado aos indivíduos sobre a veracidade das informações e necessidade da vacina
Difundir mais informação científica
Difundir melhor informacao e usar conceitos certos.
Discutir com maior ênfase em minha área de atuação a necessidade transparência dos dados de
farmacoepidemiologia e capacitações das equipes locais
Disseminar conceitos e dados apresentados para colegas de trabalho
Divulgar mais a importância da vacinação
Divulgar mais e ajudar desmistificar certas noticias sobre as vacinas.
Divulgar mais sobre a importância da vacinação e que não importa qual vacina, o importante é se imunizar
nesse momento
Do more research, alert other people about this universe of health, attend more lectures to develop and
understand the subject
Educação continuada.
Educate and facilitate more vaccination programs
Em explicar mais sobre a importância das vacinas.
encarar de forma mais firme as fakenews
Encourage the use of data linkage, and resource pooling to better track, the adverse reactions of postvaccinations.
Enhancing my current knowledge
Ensinar aqueles que não tem conhecimento para diminuir o movimento antivacina
Entender e saber melhor onde procurar os conhecimentos relacionados à vacinas
Entenderei melhor como são testadas e aprovadas as novas vacinas.
Entendi melhor como funciona o papel de divulgação científica e a responsabilidade que nós, como
pesquisadores, temos de levar informações de forma mais inteligível para nossos amigos e familiares.
Entendi principalmente o papel da Farmacovigilancia e saberei como pesquisar e aplicar melhor os
conhecimentos adquiridos em minha oesquisa.
entendimento de que vacinação é um processo bem complexo
Epidemiological studies
Esclarecer aos pares os estudos e opiniões sobre vacinologia atualizados frente a COVID19
Esclarecer as pessoas melhor sobre a vacinação e sua concretização
escutar a população leiga sobre o nao uso de vacinas e entender melhor seus questionamento e duvidas
Especialmente o que diz respeito à Farmacovigilância em relação à vacinas. Já trabalhei com Farmacovigilância
de drogas, mas nunca com vacinas.
Estar mais atendo nas questões legais que envolve a vacinação da população
Estar mais atenta a questões de farmacovigilancia e reportar casos.
Estar mais atenta em informações de vacinas e propagar o conhecimento adquirido
Estarei mais atenta e me sinto mais preparada para estudar mais e interpretar melhor as notícias relacionadas
as vacinas para covid
Estarei melhor preparada para realizar a Farmacovigilância de vacinas, pois importantes informações foram
apresentadas neste Workshop
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Este workshop foi de suma importância no esclarecimento de dúvidas acerca do processo de produção de
vacinas e o impacto da desinformação na saúde pública.
Este workshop mostrou a importância da farmacovigilância, além de explicar que a eficácia de uma vacina
depende de diversos fatores, inclusive da cobertura vacinal. Deste modo, farei o possível para que as pessoas
do meu círculo social entendam a importância de se vacinar e que confiem na ciência.
Estimular a vacinação por meio da disseminação de informações de qualidade.
Estímulo a vacinação e notificação de ocorrências a o órgãos de notificações.
Estratégias para o combate à desinformação e demais processos de farmacovigilância, com o propósito de
sermos mais transparentes.
Estudar mais sobre a farmacovigilancia passiva no meu pais e o impacto sobre a fake news
Estudar mais sobre Farmacoepidemiologia
Estudar/ler sobre os outros campos que envolvem as vacinas, não somente em Farmacovigilância
Estudarei mais sobre a farmacovigilancia, sobre vacinas e a importância disso para a saúde pública.
Estudarei mais sobre farmacovigilância e pesquisar a importância das vacinas.
Estudarei mais sobre farmacovigilância e pesquisar casa vez mais sobre a importância das vacinas.
estudos de vida real
Evaluate pharmacoeconomy in my country
Excepcionalmente, a participação neste workshop me fez refletir mais positivamente sobre a questão da saúde
global mundial. Sinto-me empenhado a prestar mais atenção no que se refere o tema, acompanhando essa
mesma temática impactada na mídia, de modo mais observador e questionador.
Expand more my knowledge in this area
Expandir o conhecimento para mais pessoas vacinarem
Expectativas de mudanças ao departamento de Farmacovigilância
Explicar sobre importância da vacinação para leigos com diferentes focos.
Explicarei de forma mais clara como a Farmacoepidemiologia é trabalhada na produção de vacinas e
medicamentos e a sua importância nesses processos
Faria diferente algumas adaptações do local de trabalho.
faria uma live no YouTube e deixaria disponível as palestras gravadas para serem vistas novamente
Favorecer mais a cultura da notificação do uso de vacinas.
Fazer pesquisa farmacoepidemiologica.
Ficar ainda mais atenta as notícias para combater as notícias falsas e alertar as pessoas sobre isso. E ressaltar a
importância das vacinas e o quão seguras e eficazes elas são, objetivando maior adesão das pessoas.
Ficar atenta às informações sobre farmacovigilância da vacinação contra Cvodi-19
Ficar mais atenta nas informações de um modo geral
Ficarem mais atenta sobre estudos de vacinas futuras e os seus impactos global/mundial
Fortalecer a comunicação com meus pares com relação a segurança das vacinas e importância de notificar os
eventos adversos pós-vacinação.
Got more clear about how is the differents types of vaccines
GPP design, implement and working with NRA
Great exemple for discussion with colleagues from other areas
Great presentation, easy to understand, topics well covered and an excellent explanation of all topics
Greater attention to pharmacoeconomic studies
Have a more critical view regarding pharmacovigilance

Feedback report
Vaccine Pharmacoepidemiology Workshop
23 June 2021

Have more speakers from different parts of the world considering this is an international workshop. Having
more perspectives and different viewpoints would only help.
How to choose a method
I am more concerned towards developing strong vigilance for vaccine delivery
I better understood the processes of pharmacovigilance, and the adaptabilities of market discussions.
I did learn the importance of pharmacovigilance in the health system and I will talk with all my friends and
parents about it, to improve the dissemination of the impact of this topic.
I don't know where I want to work after I graduate, but I consider working with Pharmacovigilance one day. It
was very mind openning to attend to this International Workshop.
I got to know about knew concept pharmacoepidemiology. More keen to study in this field
I have learnt and been reintroduced to pharmacovigilance. I do plan do add evaluation models to my
computational work.
I hope that attending the workshop will contribute to improve my skills for the evaluation of clinical trials of
vaccines.
I increased my knowledge of the vaccine landscape
I learned about the challenges in epidemiology that I had never thought about. I'll think I can be more active to
reinforce the importance of vaccination with the people I know
I really have appreciated both presentations of Katharina Hartmann. I will apply the knowledge acquired in my
daily work.
I will be more attentive to information and the form of scientific communication.
I will begin to inform everyone about the importance of a detailed report for Pharmacovigilance on Vaccines.
I will check out the references provided. They're very appropriate.
I will deepen my studies on the topic discussed.
I will encourage our directors to adapt our current COVID-19 patient registry and include vaccination
information, including side effects.
I will expand and improve my communication regarding information on immunization and vaccines
I WILL IMPROVE SOME CONCEPTS ADDRESSED ABOUT THE QUALITY OF MY WORK
I will propagate the information and knowledge learned from this workshop
I will read scientific papers related to the webinar's topics with more familiarity.
I will reinforce with my family and friends the need to vaccinate
I will take a closer look at the information.
I will tell my friends and family about the importance of active pharmacovigilance and that they can be part of
it communicating the laboratories that produce drugs that they use in case of adverse events.
I will to share all knowledge with other people.
I will try to elucidate everyone around me about the real situation
I will use the information in daily routine at work and also, after this session, I will have more background to
discuss about the importance of vacines.
I would work on gaining more knowledge in the epidemiology field as being a clinical research coordinator
working on multiple interventinal studies I need to gain a panoramic knowledge on the whole process
Identificar falsas notificaçoes de evento adverso
I'll apply the knowlegde obtained from the workshop in my research.
I'll probably pay more attention to the documentation and think better of which epidemiology use for study.
Importância de se falar sobre o assunto nas aulas de imunologia

Feedback report
Vaccine Pharmacoepidemiology Workshop
23 June 2021

Importância e metodologias de farmacovigilância
Importância para esta área. Valorização
Improve activities in my job.
Improve pharmacovigilance knowledge
Incentivar a notificação voluntária de eventos adversos em minha empresa.
Incentivar de maneira mais intensiva a vacinação de familiares e amigos através das redes sociais.
Incluir estudos de farmacoeconomia na rotina da farmacovigilância.
Incremento no meu conhecimento e a curiosidade de buscar algumas coisas para estudar acerca dos assuntos
abordados. MUito Obrigada.
Informações corretas sobre vacinação
Informar a população de maneira eficiente sobre o processo de farmacovigilância e farmacoepidemiologia de
vacinas.
Informar o meu meio pessoal sobre informações do workshop.
interpretar com maior detalhamento os resultados de pesquisas sobre vacina
Investirei mais na divulgação da importância da vacinação para as pessoas próximas a mim (família; alunos;
colegas).
It is always good to understand better and more about PV. When I know more about a subject, it motivates me
to work harder.
Leitura de relatórios de vacinas e fármacos.
Levantar melhor as informações.
Levar conceitos e discussões para dentro da minha carreira como estagiária em Farmácia-Bioquímica
Levar essas informações de maneira didática a população e comunidade. fazer palestra na universidade sobre
este evento . apresentação na LIGA ACADÊMICA DE IMUNOFARMACOGÉTICA, Apresentação ao Laboratório
de Banco de Tumores de DNA e Maranão
Levar mais a sério os efeitos adversos leves consequentes de vacinação. Anteriormente só considerava os
efeitos gravíssimos.
Levar mais a serio,os efeitos adversos ocorridos e manter a farmacovigilância informada.
Levarei os conceitos e processos aprendidos para os próximos debates e reflexões sobre farmacovigilância
Lutar mais para defender a vacina, ajudando a elucidar melhor as dúvidas das pessoas que têm medo das
vacinas.
Maior atenção a farmacovigilância de um modo geral.
Maior busca por evidências científicas robustas e maior engajamento nas atividades laborais.
Maior conhecimento relevante sobre farmacovigilância de vacinas, tanto ativa quanto passiva, com
possibilidade de discussão na empresa.
Maior entendimento de como funciona o processo das vacinas para avaliar efetividade em uma população e
maior incentivo às vacinas, seja ela qual for!
Make sure adverse drug reactions are reported.
Me aprofundar mais nos estudos sobre imunizantes e a farmacoepidemiologia.
Me aprofundar nesta área
Me vacinar e orientar as pessoas próximas a mim que também devem se vacinar (sem ficar escolhendo vacina)
e tomas as medidas de precaução.
Melhor compreensão sobre a farmacovigilância das vacinas, e especificamente cuidados com uma campanha
de vacinação multimarcas como a situação atual no BR.
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Melhor entendimento das políticas públicas,
Melhor entendimento do assunto e discussões mais produtivas.
Melhor entendimento em farmacovigilância de vacinas
Melhor forma de analisar a farmacoepidemiologia das vacinas recém desenvolvidas e possíveis aplicações
futuras nos projetos de vacinas em desenvolvimento dos quais participo na instituição.
Melhorar a comunicação científica para combate aos fake news
Melhorar a comunicação sobre vacinas
Melhorar a farmacovigilância de vacinas no momento da pesquisa clinica.
Melhorar o conteúdo discutido em sala de aula e palestras.
Melhorar o planejamento dos protocolos clinicos afim de aumentar sua aplicabilidade e eficiência no retorno
de respostas
melhores argumentos para discutir com pessoas anti-vacina
Meu modo de pensar e entender acerca das temáticas abordadas
Minha visão a respeito dos assuntos abordados e a busca por mais estudos e informações sobre.
Monitor vaccines after it is licensed to ensure that the risk associated with the vaccine are identified and
reported.
More awareness about vaccines
more interest towards pharmacovigilance
Mudança da condução de estudos, pensar em mais possibilidades e alternativas em que se podem ser
empregadas.
Mudou minha forma de pensar e, automaticamente, minha forma de atuação.
Muitos conhecimentos adquiridos
Multiplicar a farmacovigilância de forma mais ampla a pessoas leigas
My ability to convey information to others has improved through the knowledge gained.
My capacity for pharmacoeconomic studies have been greatly improved.
My perspective on vaccines, in general, has changed. The laws and regulations that govern it are great. As a
science student, I get a lot of questions about the safety and effectivenes of vaccines from friends and family
outside the field. Now I can better explain the importance and assurance of getting vaccines.
my position about the vaccine and the way to look to the fake news and side effects
My response towards new vaccines will be more positive and I will try and push for more pharmacovigilance in
my country.
Não conhecia a importância do trabalho da farmacovigilância, esse workshop me permitiu ver a sua
importância para a saúde pública da população. Além disso, o workshop torna relevante a divulgação científica
acerca das vacinações para a sociedade.
Now I have a deeper knowledge on pharmacovigilance.
O aprendizado é sempre uma bagagem importante para o desenvolvimento de nossas pesquisas
O conteúdo apresentado foi de grande serventia para melhor entendimento dos processos envolvendo
farmacovigilância e farmacoepidemiologia para as atividades do setor de relações internacionais e serviços
linguísticos da Fundação Butantan.
O painel de discussão sobre os desafios na implementação de vacinas contra coronavírus me trouxe novas
ideias de abordagem do assunto, principalmente fora do contexto acadêmico.
O workshop abordou muitas questões ótimas sobre pontos que eu não tinha conhecimento, e agora que
tenho agirei de forma mais concisa com a ciência.
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O workshop foi rico em informações atuais, vou aprofundar os meus estudos em farmacoepidemiologia.
O workshop me proporcionou um pensamento bem mais amplo sobre pesquisas.
O Workshop trouxe uma perspectiva muito interessante e enriquecedora à respeito das vacinas aumentando o
conhecimento sobre o assunto e consequentemente faz com que os pensamentos e as atitudes mudem.
Observarei com mais clareza os avanços das pesquisas no desenvolvimento né distribuição de vacinas
Orientação sobre os efeitos adversos das vacinas.
Orientar as pessoas a tomar a vacina e não ficar escolhendo
Otimizar resultados de pesquisa
Para as pessoas que nao querem se vacinar, vou tentar convence-las a se vacinar, se nao conseguir, tentar
entender os motivos ...
Participar em eventos de divulgação científica
Passar as informações e aprendizagens adquiridas.
Passar os conhecimentos adquiridos adiante e colocar em prática.
Pensamento acerca da seriedade dos estudos pós comercialização.
Pensamento diferente a respeito das vacinas distribuídas atualmente no Brasil.
Pensar melhor nos esforços e divulgação da necessidade vacinar
Pensarei mais a respeito do uso de vacinas.
Penso em me aprofundar em estudos sobre Farmacovigilância.
pesquisar mais sobre medicamentos e vacinas
Pesquisarei e estudarei ainda mais dobre o assunto, pois é algo de grande valia para o meu crescimento tanto
como estudante, e como futura farmaceutica.
Pesquisarei mais para adquirir mais aprendizado e conhecimento a respeito, para que assim, eu possa
compartilhar com outras pessoas, e proporcionar esse conhecimento para quem não possui.
Poder aplicar os conceitos de farmacovigilância e farmacoepidemiologia quando necessário na rotina de
trabalho.
poder incluir mais pessoas pelo zoom
PODEREI COMPARTILHAR COM AMIGOS QUE NÃO TIVERAM OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DESTE EVENTO
OS CONHECIMENTO ADQUIRIDOS!!
Potencializar/aplicar meus conhecimentos no meu fazer profissional.
Pretendo avaliar as possibilidades de inserir em meu trabalho os conceitos apresentados sobre
farmacovigilância passiva e ativa.
Pretendo estudar melhor questões de farmacovigilância e epidemiologia.
Probably ask more questions
Procedimento.
Processo de Informação com Mais Precisão
Procurar mais informação da ordem interna das campanhas de vacinação no meu pais
Procurarei falar mais com meus familiares sobre a importância das vacinas
Procurarei saber mais sobre os assuntos apresentados.
Promote pharmacovigilance as it is something that from my practice, I see that is not something common
across my colleagues. Also to ensure that the pharmacovigilance is properly performed in the trials in which
we are involved.
Propagar a farmacovigilância para pessoas conhecidas, do ponto de vista de incentivo de notificação de
eventos adversos aos MAH e à autoridade reguladora de saúde, bem como contribuir com informações mais
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completas no que se refere a incentivar as pessoas conhecidas na vacinação contra o COVID 19 e demais
programas de vacinação.
Proper screening of participant
Read articles and discussiona bout vaccination communication with a different approach. Interpret studies
information differently.
Realign priorities on AEFI surveillance systems in PH
Realizar as notificações de eventos adversos devido à vacinas de maneira correta.
Reconhecer e perpetuar a informação que todas as vacinas atualmente são seguras e salvam vidas.
Reflexão sobre as vacinas e os programas de vacinação
Reforçar meus conhecimentos sobre a vacina
Regarding my critical thinking in dealing with evidences from cientific studies. Also with reports of
pharmacovigilance, after this Workshop, I think I’ll look more carefully based on all the tips gave from the
specialists in the area.
Relatar problemas relacionados a vacinação para as equipes responsáveis
Repassar as pessoas a importância da vacinação e que confiem na ciência pois, as vacinas são criteriosamente
produzidas para atenderem com maior eficiência possivel as demandas necessárias para a Saúde coletiva.
replicate to my co-workers
Report adverse effect whenever possible.
Retrospective Cohort Study
Review the risk periods for serious AEFIs that will undergo causality assessment by the National AEFI
Committee. Focus on PV analytics to flag signals instead of case-based reviews.
Saber passar melhores informações sobre a situação atual das vacinas
Search and learn more about pharmacoepidemiology and pharmacoeconomics
Seguir algumas regras do local de trabalho, mas que é semelhante ao que foi passado no workshop.
Sempre pesquisar sobre postagens duvidosas sobre vacinas. A excelente explicação dos palestrantes me fez
ter compreensão do tema resultanto em querer pesquisar mais sobre. Achei um excelente tema.
Senso crítico
Ser mais precisa e informativa quanto ao assunto “vacina”
Sharing the informations with my team
Sharing what I learned
Sim, pois acrescentou conhecimento para eu tomar decisões acadêmicas e profissionais.
Sou estudante de biologia, e essa área sempre me chamou atenção por esse motivo resolvi fazer a inscrição no
workshop, que agregou muito conhecimento.
Sou Farmacêutica com experiências noutras áreas da Profissão e com grande interesse em me aprofundar nas
áreas deste workshop, nas quais eu gostaria muito de ter a oportunidade de vir a atuar. No momento global
em que estamos, é absolutamente fundamental que nós profissionais de saúde cada vez nos qualifiquemos e
participemos ativamente de todos os processos em curso para o bem da Saúde Pública.
Spend a lot of time on this topic
Spreading awareness regarding adverse drug reactions its reporting ..importance of pharmacovigilance.
Study about EMA and pharmacovigilnace concepts from other countries, to improve my day-by-day.
Study and improve my ability to argue against false news. And help disseminate information of scientific value.
Study more pharmacoepidemiology in order to better understand this new world to me
summarize each sessions points
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Tenho interesse nos assuntos e estimulou mais a curiosidade para estudar mais sobre.
Tentar acalmar a situação para pessoas de fora do universo da vacinologia
Tentar aplicar o novo conhecimento adquirido nos estudos e no dia a dia.
Tentar me comunicar mais e melhor com aqueles que estão fora da minha bolha de conhecimento sobre as
questões que envolvem as questões de saúde pública.
Tentar melhorar a comunicação com outras pessoas em termos das vacinas e em todos os cuidados
relacionados a sua liberação para tentar diminuir a politização das informações passadas sobre elas.
Tentar seguir o que foi ensinado na palestra
Tentarei iniciar e seguir o campo de pesquisa voltada para área de vacinas.
Ter um olhar diferenciado para a farmacovigilância, já que não trabalho diretamente com esse assunto.
Terei mais conhecimento
The conception of the methodology part in my epidemiological study, the manner to analyse, interpret and
present my result.
The discussion I liked the most was about why not choose the type of vaccine.
The knowledge was important to my career
The lecture on vaccine hesitation was enlightening.
The resource speaker explained everything very well.
The way to visualize and put into practice my studies
The workshop provide relevant information about pharmacovigilance and the current state of the pandemic in
Brazil and in the word. I believe I’m able to consider myself more prepared as an health professional.
The workshop was really good and I will continue to perform the day-by-day activity with the suggestion of the
workshop´s team.
The world is going through a period of profound changes. After an internal training in my job ( Fundação
Butantan ) I developed a great interest in the Pharmacovigilance. I learned a lot in every session of the event.
think in a way that encompasses everyone
This expanded my knowledge on active safety surveillance.
To improve awareness in sharing covid 19 vaccines to poor countries and in controlling the pandemic together.
Also to access the risk of any drug/ vaccine based on different populations as the ultimate benefits outweighs
some minor complications/risks of the drug.
to recognize the difficulties around the World regarding the procces to implement the vaccines programs
To understand the importance of a unique system to reports
Todo o conhecimento adquirido será repassado ao meu grupo de trabalho
Try to find out greater ways of communication about vaccines to minimize hesitancy.
Um conjunto de procedimentos relacionados à detecção, avaliação, compreensão e prevenção de reações
adversas a medicamentos ou quaisquer outros possíveis problemas relacionados a fármacos.
Um novo olhar mediante o plano de vacinação e a sua eficácia.
Understand about coronavirus vaccine
Understand more and more about vaccines, their importannce stun the importance of pharmacovigilanci
Use disproportionality analyses like ROR and PRR in signal detection.
Use more data to prove vaccine efficacy
Utilizar os conhecimentos ministrados no workshop para correlacionar com o que é ministrado na
universidade.
Valorizar ainda mais o caminho para o desenvolvimento de vacinas.

Feedback report
Vaccine Pharmacoepidemiology Workshop
23 June 2021

Vigilancia Pasiva
visao mais ampliada sobre as fake news sobre vacinaçao e estimular as pessoas a tomar as vacinas
Vou me aprofundar nos estudos sobre Farmacovigilância.
Vou procurar me aprofundar mais no assunto abordado no workshop.
Work with the ministry of health monitoring and evaluation unit to properly track and document the quantity
and cost of vaccines administered in Swaziland.
yes, I will study more about pharmacovigilance studies

What should we continue doing in events like this workshop?
A competência do evento
A escolha de palestrantes de nível tão elevado com posicionamentos e formação diversos
A escolha dos palestrantes, sempre de muito alto nível.
A explanação dos palestrantes muito boa, sensacional.
A forma como foi abordado o tema foi muito boa, espero que os temas continuem sendo
abordados assim e com grandes profissionais como foi nesse Workshop.
A forma de discussão de painel foi muito interessante e proveitosa.
A ideia da tradução simultânea é muito interessante, porque permite que pessoas de vários
países possam participar e entender, acho um ponto muito válido e que com certeza deve
continuar.
a inclusão de palestrantes de vários lugares com diversas formações para que o ouvinte tenha
uma melhor noção das informações de fora do seu habitat natural de trabalho ou estudo.
A mesa redonda.
A mesma organização, boas propostas e palestrantes
A organização foi impecável, além da tradução que permite maior acessibilidade. Estes aspectos
devem continuar.
A organização, a qualidade e a plataforma utilizada.
A plataforma atendeu a demanda de forma satisfatória
A plataforma é boa e acessível a todos!
A plataforma, apresentou-se viável e completa durante a transmissão.
A presença de vários especialistas da área.
A quantidade de palestrante com diferentes temas, pois atinge um público maior em relação aos
temas abordados.
A riqueza e profundidade dos temas foi ótimo.
A variedade de oradores
Abordando e trazendo pessoas e assuntos tão importantes que precisam ser falados.
Abordar assuntos atuais e importantes.
Abrangência do evento
Acesso gratuito e variedade de palestrantes
Achei ótimo a tradução simultânea, pois não tinha participado de um evento com esse recurso.
Achei ótimo o tempo proposto para cada palestrante. Os temas abordados e a explicação de
cada palestrante. Só tenho elogios.
Achei ótimo, principalmente o fato de ter tradução simultânea
Achei tudo perfeito
Acho que seria muito legal ter esas oportunidades. Trabalhar em comunidade permite avancar
rápido demais ainda de difundir melhor o conocimento e conocimento certo.
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Acho válido permanecer as apresentações com imagens, bem como momentos de discussão
entre profissionais de diversas áreas e países.
Acredito que informações devam ser mais ágeis por parte das autoridade competentes, para não
dar margem à notícias falsas
Acredito que o modelo de está perfeito. Parabéns. Foi incrível.
Acredito que seja importante ter mais workshop desses, pois os profissionais da saúde precisam
ter preparo para a divulgação verídica sobre vacinas para passar para a população
Agilidade na comunicação.
Além disso, algumas perguntas não foram respondidas, mas de resto eu adorei esse evento.
Além disso, algumas perguntas não foram respondidas, mas fora das críticas, foi ótimo!
All
all great
All program
All topics
Alto nível dos convidados.
And also the PowerPoint documents. Seminars and onsite activities can be organized also.
and I think nothing needs to be changed
Aprofundar mais ainda o assunto.
as discussões aprofundadas e ótimos pesquisadores e profissionais
As explicações foram maravilhosas e esclareceram muitas coisas, que continuem sendo assim.
Espero ter mais oportunidades para participar.
As temáticas atuais.
Asking international professionals in this area
Aumentar a divulgação, mandar em e-mail de universidades para divulgação.
Aumentar a quantidade de minutos dos palestrantes.
Better explore the importance of this theme to the worldwide vaccine production in the
seminars to come.
Bring other topics of discussion on this important field of Pharmacovigilance and
Pharmacoepidemiology in vaccines scope. The international participation was really relevant and
the opportunity to have the language translation opened the potential participation of the
audience.
Bringing many experts from different institutions.
Bringing relevant topics
Chamar bastante palestrando para mostrar vários lados de assuntos diferentes para o workshop
e continuar trazendo questões relevantes.
Chamar pessoas de referência na área.
Clareza nas informações transmitidas aos participantes e a organização das apresentações dos
palestrantes e mediadores do workshop.
com a diversidade de palestrantes, o que enriquece a discussão
Com a explicação clara
Com a ótima qualidade de debate.
Com a qualidade do evento
Com a tradução espontânea, foi uma iniciativa bastante legal
Com certeza estarei participando de mais eventos como esse.
Com diversos participantes
Com isso, mais pessoas teria mais acesso ao conteúdo
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Com mais informações essenciais como o tema abordado!
Com o alto nível de conteúdo.
Com o nível dos palestrantes e temáticas tão importantes.
Com o workshop Vaccine Pharmacoepidemiology anualmente
com Painel de Discussão
Com tudo...
Communicating and initiating NRA regarding GPP design and implementation
comprehensive event
Concise presentations, with proper Q&A conducted.
Conscientização da população
conteudo incrivel, profissionais excepcionais, muito informativo e explicativo.
Conteúdo super interessante e atual.
Continua com essa linha de apresentação, foi de suma importância para minhas dúvidas a
respeito do assunto International Workshop on Vaccine Pharmacoepidemiology.
Continuar a diversidades de apresentadores e tematicas
Continuar apresentando temas sobre a saúde.
Continuar com a organização, foi um evento organizado e executado com maestria.
Continuar com a tradução simultânea em português dos palestrantes internacionais.
Continuar com apresentações multidisciplinares.
Continuar com as discussões.
Continuar com as palestras rápidas e diretas, isso possibilita uma maior aprendizagem.
CONTINUAR COM ASSUNTOS INTERESSANTES
Continuar com essa riqueza de informações de diversos pesquisadores/ profissionais de vários
países do mundo, mostrando visões/resultados diferentes em cada país.
Continuar com estas iniciativas, de muita informação e conhecimento.
Continuar com iniciativas de workshops internacionais
Continuar com mais workshops com tópicos similares já que sao tópicos muito importantes
nestes momentos
Continuar com os excelentes profissionais palestrantes.
Continuar com os excelentes tópicos. Foram muito pertinentes para o nosso momento atual
Continuar com palestras gratuitas.
Continuar com profissionais adequados aos assuntos e com essa grande diversidade.
Continuar com tudo o que teve, principalmente a tradução!
Continuar com Workshops para melhorar nossos entendimentos para área.
Continuar da mesma forma e didática.
Continuar desenvolvendo mais workshop como este
Continuar na plataforma zoom
Continuar o excelente trabalho
Continuar oferecendo workshops semelhantes a esse
continuar passando as infomaçoes necessarias realidade mundialmente em questao a saude
CONTINUAR PROMOVENDO ENCONTROS COMO ESTE, É IMPORTANTE BUSCARMOS SEMPRE,
MAIS E MAIS CONHECIMENTO, PARA NOS TORNAMOS CADA DIA MAIS QUALIFICADOS,
PARTICIPAR DE ENCONTROS COMO ESTE, COM EXCELENTES PROFISSIONAIS, É UMA HONRA
PARA TODOS!!
Continuar realizando webinares de tópicos interessantes a esse momento que estamos vivendo,
e também escolhendo bons profissionais para palestrarem, como foi o caso de hoje.
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Continuar sim, Por favor! Seria importantíssimo que estes especialistas venham nos atualizar
nos próximos meses, por exemplo...Como evoluíram os atuais estudos com as vacinas de Covid
ora em uso no planeta...
Continuar trazendo diversos profissionais de outros países para que a cultura e aprendizado seja
compartilhado com nós participantes, e continuar esse workshop incrível, na qual aprendi muito!
Continuar trazendo grandes profissionais e assuntos importantes. Vocês estão de parabéns!
Continuara a fazer periodicamente, pelo menos uma vez por ano.
Continuare nella formazione su questo argomento
Continuaria também a gratuidade dos eventos , pois ajuda muito quem não está no mercado de
trabalho gerando rendimentos.
Continue
Continue bringing in different panelists with different backgrounds in health sciences. This
broadens the learning scope. I also like the question and answer sessions where we witnessed
different concerns from the public. The panelist answered the question well, in a very informing
way. Continue with proving translation.
Continue com a mesma base desse workshop, a separação dos temas entre os palestrantes tem
sido esclarecedora e ajudou a complementar assuntos.
Continue da mesma forma, foi tudo perfeito e incrível, a grande quantidade de conhecimento
passado para nós foi de grande importância.
Continue having the Q&A after each presentation or set of presentations.
Continue pharmacosurveillance program
continue the same project, the exchange of international ideas and information and very
importante
Continue these workshops
Continue to bring professionals from those areas, so more people get to know about such an
important topic nowdays.
Continue to have live translations.
Continue to invite specialists in the area to talk.
Continue updating in Covid-19 vaccination guidelines
Continue with the translation because it helps a lot, everything was very well explained and
organized, the professionals answered all doubts and the event as a whole was excellent.
Continue, um evento de grande importância e contribuição para meu aprendizado.
Convidando pessoas e organizações que sejam referência no assunto abordado
Convidar especialistas internacionais para ampliação do conhecimentos das ações e experiências
em seus países.
COVID 19 vaccine session with newer findings
Cursos
Dar continuidade ao workshop a partir dos próximos estudos e dados epidemiológicos.
Definitely
Deve continuar com a mesma dinâmica desse workshop, pois eu particularmente gostei muito,
das participações tanto das pessoas do Brasil, quanto da participação das pessoas de fora do
Brasil.
Deve continuar, está ótimo
Devem continuar a trazer os diferente profissionais da saúde para abordar e demonstrar os
estudos e comprovações cientificas que contribuem para o bem estas social frente a saúde
Devem continuar com os excelentes profissionais palestrantes e com os temas tão atuais e
interessantes.
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Devem continuar essa tradução simultânea, assim permitindo melhor aprendizado. Continuar
também os momentos de bate-papo.
Devem manter o workshop gratuito e online.
Deveriam promover outros eventos como este para promover os avanços obtidos no
desenvolvimento das vacinas e todos os assuntos envolvidos na cadeia de imunização.
Discussão dos temas de substancial relevância
discussions focusing on causality assessment
Discussões desde o âmbito global ao mais local.
Diversidade de palestrantes
Diversify participants
é isso
Everything
Everything
Everything
Everything.
Excelencia dos palestrantes
Excelent professionals
Excelente organização do evento, nomes de muita relevância na área e possibilidade de
discussões entre diferentes visões.
Excelente palestrantes
Excelentes profissionais convidados e continuar gratuito.
excellent panelists
Expertos invitados
faria uma live no YouTube ou pelo google meet
Fazer esses encontros mais frequentes. Informação nunca é demais, especialmente quando a
fonte é extremamente confiável. Parabéns pelo evento.
Fazer mais eventos como esse.
Fazer mais frequentes workshops no tema
Foi incrível todas as palestras, discussões, apresentações, referências. Parabéns!
Foi muito gratificante participar do primeiro International Workshop on Vaccine
Pharmacoepidemiology.
Foi muito interessante a interação dos palestrantes com os ouvintes, além do fato de todos os
temas serem atuais/relevantes e os palestrantes muito qualificados.
Foi muito interresante ter a Tradução tradução espontanea em ingles para e portugues
Follow the same approach.
Following the same way and approch.
Fora isso, está ótimo!
fora o ponto ressaltado a apresentação teve total excelência com muita capacitação e me
ensinou assuntos que antes eram desconhecidos como a existência de um sistema de
farmacovigilância que exige intensa colaboração, os investimentos e toda a forma de
empreendimento e responsabilidade com a vida humana que existe na elaboração das vacinas.
Aprendi muito sobre a importância de se combater fake news e compreendi muito do processo
que se escorre dentro de uma indústria ou empresa farmacêutica. Também compactuo da
mesma premissa que a farmácia é uma ciência que avançou e avançará muito por conta da
pressão exigida nesse delicado momento de pandemia.
fora o ponto ressaltado a apresentação teve total excelência com muita capacitação e me
ensinou assuntos que antes eram desconhecidos como a existência de um sistema de
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farmacovigilância que exige intensa colaboração, os investimentos e toda a forma de
empreendimento e responsabilidade com a vida humana que existe na elaboração das vacinas.
Aprendi muito sobre a importância de se combater fake news e compreendi muito do processo
que se escorre dentro de uma indústria ou empresa farmacêutica. Também compactuo da
mesma premissa que a farmácia é uma ciência que avançou e avançará muito por conta da
pressão exigida nesse delicado momento de pandemia.
Formato de apresentação a distância permitindo a participação de vários pesquisadores do
mundo de forma mais acessível.
Formato fluído. Não foi enfadonho de acompanhar o cronograma.
Formato foi satisfatório e palestrantes excelentes.
Formato mais conceitual seguido por exemplos práticos e discussão dos especialistas.
Free - Certificate - Online - Internacional
global event, which brings together researchers from all over the world for scientific lectures.
Gostei da programação.
Gostei de toda estrutura e apresentação.
Gostei muito
Gratidão! obrigado
had a delay in the translation at some moments
I believe that the workshop was relevant in that format.
I recommend that the event be continuous, maintaining the level of quality. I thank everyone.
I would appreciate a recording of the workshop, if not routinely available on the website, so that
I can follow-up if I have missed something due to being off-hours.
I would continue the Way it is. With more time.
I´d like to attend another workshop or seminar about this theme with the update news about the
Covid-19 vaccines.
Important topics, great presenters
Improving and gorwing the knowledge about Pharmacoepidemiology.
In addition, other thing to consider is how to tackle fake news. I am aligned with the Professors
who talked about the topic, and I know that they are there, but one of our mistakes is that we do
not communicate properly the data. So a training in how to communicate (science transferring)
would be good.
In general, it was a very good Webinar.
In my opinion it's very important to discuss pharmacovigilance for vaccines and clinical studies.
Increase discussion time
invinting important authorities in the topics that are being discussed, it was also nice to have
ANVISA there to comment about the local system
Invite different speakers to provide different perspectives on pharmacovigilance.
Inviting excellent speakers that are references in the area.
It continues this learning process on this subject, as it is of great importance.
It is a huge sharing of data and experiences, it’s enlightened
It is important to have more workshops like this one to discussin a technician way the vaccine
and drug safety.
It was a great event.
It was great, congrats
It was very good. Congratulations!
It’s ok

Feedback report
Vaccine Pharmacoepidemiology Workshop
23 June 2021

Its great
Katharina Hartmann
Keep as an international event.
Keep calling international and National speakers.
Keep choosing great speakers and sticking to schedules
Keep doing them.
Keep organizing events like this.
keep organizing such webinars
Keep share a lot of knowledge with excelence!
Keep the profile of the presenters.
knowledge on vaccine hesitancy
Maintain the workshop annually
Mais eventos como este
Mais eventos deste nível. ESIB, Instituto Butantan, todos da organização e iniciativa,
palestrantes, parabéns e muito obrigado pela oportunidade e conhecimento ofertados.
Mais tempo
Mais tempo reservado a sessão de perguntas.
Mais workshop com esse nível de conhecimento
Make sure the sound system works for any language.
Making more workshops
Manter a forma utilizada
manter a organização do curso
Manter a qualidade dos expositores/mediadores
Manter a qualidade dos temas obordados. Ótimos palestrantes!
Manter a regularidade deste evento, trazendo nomes de referencia nas áreas
Manter a tradução simultânea para português e inglês, permitindo mais acessibilidade ao
conhecimento.
Mas, no geral, foi muito bom!
More lectures of such sort
More such knowledgeable workshops
Muito bem organizado. Em todos sentidos.
Muitos palestrantes internacionais tiveram suas falas interrompidas. Então a questão do tempo
precisa ser melhor avaliada.
N/A
NA
NA
Na abordagem de assuntos que chamam atenção
nada, estava perfeito
Não aplicável. O Workshop foi muito agregador.
Não há nada a melhorar, a meu ver. Foi ótimo.
Não mudar nada
Não mudaria nada
Não mudaria nada, o evento foi muito bem organizado
Não mudaria nada. Excelente trabalho.
Não mudaria nenhum aspecto.
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não se aplica
Não vejo o que mudar
Não vi pontos de mudanças.
Nice speakers
Nível dos palestrantes e forma de abranger o assunto.
No momento, concordo com a linha organizacional da equipe e parcerias do projeto, enquanto
tomadores de decisão acerca dos eixos temáticos.
Nos demais quesitos não tenho nada a falar a não ser Parabenizar todo o evento.
Nothing to consider
Nothing to declare. everything was perfect
Nothing. Great workshop.
Nothing. The organisation is great
o debate sobre vacinas, foi ótimo
O evento ocorreu dentro do esperado
O formato de apresentações transparece de modo bem produtivo e essencial no produto final.
Recomendo que continue sendo apresentado desta maneira, muito bem validada e organizada
por parte dos palestrantes. É encorajador para todos os participantes incluídos. Agradeço muito
pela oportunidade bastante proveitosa!
O formato de maneira geral com tradução simultânea, pesquisadores internacionais e nacionais,
mediadores qualificados.
O formato de transmissão online
O formato do evento foi muito satisfatório. Todos os convidados abordaram seus respectivos
temas de forma clara, objetiva e com muita propriedade. A modalidade online e gratuita é
excelente para que informações tão importantes possam alcançar mais pessoas.
O formato foi excelente, painéis de alto níveis
O modo de discussão e apresentação estão ótimos!
O nível dos palestrantes.
O serviço de interpretação foi um grande ponto positivo.
O tema foi excelente e abordou assuntos sobre o atual cenário em que estamos vivendo.
Parabéns aos envolvidos no evento.
O temas de grande relevância e palestrantes bem conceituados.
O workshop deve prosseguir da maneira que foi apresentado. Achei muito bem planejado.
Obrigada!
Obrigado pela oportunidade de participar do evento.
Oferecendo oportunidades de participar de excelentes eventos.
Oferecer mais eventos como este
Online transmitions, with lager capacity of participants
Organização de tempo excelente, com palestra com tempo não muito prolongado.
Organização, dedicação, excelentes profissionais.
Organização, pontualidade, escolha de palestrantes extremamente competentes e temas
relevantes.
Organizing it regularly
Os painéis com os profissionais de saúde.
Os palestrantes foram muito bem selecionados, assim como o conteúdo ministrado
Os palestrantes muito bons.
Os palestrantes muitos bons, aprendi muito.
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Os slides são muito bons os exemplos práticos de vacinas anteriores e taxas de adesão, ajudam
muito palestrantes de outros países é um diferencial desse workshop, muito interessante
os temas atuais
Os temas das palestras foram ótimos e se complementavam! Assim como passar o background
do palestrante antes para que a gente os conhecesse um pouco melhor.
Ótima apresentação e didática , eprofissionais extremamente qualificados.
Ótimo evento
Ótimo, pode continuar do mesmo modo. Principalmente as seções de debate.
Ou poderiam ter mais dias
Ou se fosse oferecida uma outra forma do certificado ser validado.
Outros eventos do tipo e do tema
Painéis excelentes.
Painel de discussão
Painel de discussão, participação de vários palestrantes nacionais e internacionais
Painel de Discussão.
Palestrantes de alto nível.
palestrantes de lugares diferentes.
Palestrantes e temas excelentes, muito atualizados e especializados.
Palestras atuais e palestrantes renomados
Parabens a todos.
Parabéns pelo workshop, foi sensasional, os palestrantes maravilhosos.
Parabéns.
parcerias internacionais palestrantes de alto nível
Perpetuando a importância da vacinação e da ciência para toda a população
Pois algumas palestras precisaram ser interrompidas devido ao limite de tempo.
Problemas com o chat na parte da manhã nao traduzido, nao consegui acessar o feedback mas
estava presente, agora atarde deu tudo certo. A tradução da voz ocorreu de forma fantastica!
Parabens, evento maravilhoso
Proceed with the table format
Professionals from all parts around world
Profissionais gabaritados para compartilharem conhecimento.
Programa de graça; - Conteúdo completo e enriquecedor; - Pontos de vistas globais, e não
somente relativos ao Brasil; - Abertura para perguntas do público; - Certificado de participação.
programação está adequada
Promovendo conhecimento
Propose extension courses.
Prosseguir com a boa organização deste evento
Publicizing the free courses and workshops
Qualidade dos convidados escolhidos e interessante acessibilidade linguística pela tradução
simultânea
Qualidade dos panelistas
Qualidade excelente dos palestrantes.
Quality of presentations and speekers!
Quality of professionals.
Quality of speakers
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Que seja o primeiro de muitos
Quero muito participar de outros
related legislation - pharmacoepidemiology contribution to a strategy for pharmaceuticals
reuniões frequentes
See the response above.
Sem mais sugestões, parabenizo os envolvidos.
Sem mais sugestões, parabenizo pelo evento.
Sem nada a acrescentar
Seminars, online learning courses Grant opportunities
Ser diluído em mais dias..
series of lectures on these topics that may be more acceptable on Asian countries (Time GMT+8)
short individual presentations diversity of speakers' institutions
Sim
Some medico-legal topics on vaccine safety would be helpful.
statistical and rational studies
Suggestion to work in blocks that allow for further questions and clarifications on the topic. More
days with weekly breaks maybe.
Talvez reduzir a carga horária, dividir em dois dias
temas
Temas abordados, esclarecimentos sobre os temas.
Temas interessantes, palestrantes totalmente qualificados, tradução de qualidade.
Temas relevantes com pessoas de diferentes países e instituições para agregar às discussões.
Painel de discussão.
Temas.
temática e abordagem muito boas
Temática muito bem debatida, o que proporcionou um bom entendimento, além da ótima
tradução e atuação dos organizadores que responderam de prontidão as dúvidas do chat.
Tematics
Tempo adequado para apresentações/perguntas.
Tempo de duração
The different language options
The dinamics
The diverse scope of work of the speakers
The duration of the topics
The expositions
The group of speakers chosen.
The high level of the participants
The high level speakers.
The interpretation facility.
The language translation was very helpful. I was almost heartbroken until I found the translation
option.
The methodology of workshop
The online modality

Feedback report
Vaccine Pharmacoepidemiology Workshop
23 June 2021

The organisers did well planning and hosting this workshop especially considering the number of
participants and getting experts from industry and government. Being able to listen in English
was a big plus for me. So this should continue.
The organizers and the people who presented the themes.
the painels of discussions
The sections with discussion was great!
The Topic and Free e-learning
The topics were interesting and well organized. Language barrier was overcome through
technology.
The two sections and if possible expansion of discussion on COVID-19 Vaccine.
The way the presentations where, I found it really good
The workshop met expectations, with excellent organizations, speakers and themes. In addition
to the ease of registration, participation and timetable.
The workshop was very interesting.
This programme/workshop should continue because it promotes continuing education of
healthcare professionals and updating on relevant topics, which is beneficial to society in
general.
This split would help to adapt to different time zones, especially when the sessions goes late into
the night or into the early hours of the morning elsewhere.
Tirando a questão de todos os slides apresentarem na forma inglês, pode prosseguir da mesma
forma, que foi excelente. Ótimas apresentações.
To have quality speakers
To offer free workshops and open to the community.
Tópicos abordados são de suma importância e devem chegar a vista da população em geral, para
que haja uma melhor aceitação sobre a vacinação.
Tradução simultânea
Tradução simultânea.
Tradução simultânea. Espaço para perguntas. Espaço para debates.
Transformar em um evento maior ao invés de um dia, três, pelo menos, para que a troca seja
maior,.
Translation
Trazendo conteúdos como esse aberto a todos que queiram participar, assuntos relevantes do
momento.
trazendo pessoas super renomadas para nos inspirar e nos fazer se apaixonar mais ao âmbito
científico.
Trazendo profissionais de outros países, assim conhecemos os diversos sistemas e como aquele
determinado assunto é abordado de forma diferente da nossa realidade, o que inspira melhorias
ou vice e versa
Trazendo referencias mundiais.
Trazer mais pesquisadores e profissionais da area de farmacoepidemiologia e farmacoeconomia.
Trazer nomes de peso para enriquecer a discussão.
trazer palestrantes nacionais e internacionais que ajudam no nosso crescimento científico.
Trazer palestrantes com diferentes visões, experiências e de países diferentes.
Trazer palestrantes internacionais para trazer diferentes visões sobre o tema
Trazer palestrantes internacionais, que possam falar sobre a diversidade de assuntos dentro do
mesmo tempo, juntamente com palestrantes nacionais, podendo mesclar diferentes visões.
Trazer renomados especialistas do Brasil e do exterior
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Trazer sempre pessoas de renome e com bagagem de conhecimento como fizeram.
tudo perfeito
Tudo! As discussões e palestras foram ótimas, os professores e doutores são maravilhosos,
grandes nomes da área.
Tudo.
Variedade de palestrantes
With credibility and high level of information
With the applicable themes based on world current situation.
With the high quality of presentations
with the same tutors
Workshops and interactive collaborations
Would like to attend such programs.
Yes, I think you should continue offering workshops in this area.
You should continue with the excellent academic level offered

What should we do differently in events like this workshop?
A capacidade deve ser ilimitada pra acesso
A organização do tempo para cada palestrante, visto que alguns não conseguiram concluir a apresentação
A organização e a disponibilidade de perguntas foi ótima, não mudaria nada.
A programação foi excelente.
A quantidade de pessoas na sala pode ser elevada.
A questão de lotação das salas. Com a obrigação de logar o dia todo no zoom gasta muita bateria. Para a
próxima poderiam verificar os logins que conseguirem entrar e liberar apenas os mesmos para entrada no
turno da tarde.
A tradução não estava acompanhando o palestrante.
A única coisa que eu irei pontuar é a quantidade de participantes, tendo em vista que muitas pessoas ficaram
de fora do workshop e não conseguirão adquirir o certificado.
A valorização e divulgação da importância de todo envolvimento de uma vacinação.
A visão e as informações foram válidas para enriquecer o meu conhecimento
Abrir mais vagas para participantes.
Abrir para mais participantes.
Achei o evento super organizado.
Achei ótimo, não encontrei algo que pudesse ser mudado
Achei ótimo, sem pontuações
Achei tudo perfeito
Achei tudo perfeito
Acho que ficou muito longo e um pouco cansativo para um dia só, poderiam dividir em 2 dias
Acho que nada à mudar
Acho que o evento deveria ser feito em dois dias
Acho que uma coisa legal a se pensar é a possibilidade de ampliar o workshop para mais de um dia de
palestras, há maior possibilidade de tempo para assuntos mais específicos.
acolher melhor e responder com mais eficiência as perguntas deixadas pelos participantes na apresentação
Acredito que nada. Foi tudo maravilhoso.
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Acredito que o fato de possuir número limitado de participantes no webinar trouxe um transtorno para
muitos, uma vez que se a pessoa não conseguisse entrar ou perdesse a conexão de internet (o que seria meu
caso, mas hoje por sorte isso não me aconteceu) ela perderia o certificado, mesmo que tenha se inscrito no
curso previamente. Peço que das próximas vezes isso seja repensado para que possa atender a uma gama
maior de pessoas, já que nem todos têm condições de ter uma conexão boa.
acredito que o tempo de apresentação deve ser mais claro/enfatizado aos panelistas para que eles não
precisem falar as coisas muito rápidas.
Acredito que o workshop funcionou muito bem.talvez atentar-se apenas aos horário
acredito que os organizadores devem acolher e responder com melhor eficiência as perguntas feitas pelos
participantes sobre o assunto abordado.
Acredito que pela qualidade apresentada, poderiam aumentar o número de dias ofertados ou dividir em mais
dias, possibilitando um maior tempo aos palestrantes para discutir sobre as dúvidas levantadas.
Acredito que seja importante ter mais workshop desses, pois os profissionais da saúde precisam ter preparo
para a divulgação verídica sobre vacinas para passar para a população
Acredito que seja válido diminuir em dois dias, na parte da manhã por exemplo. Pois atender a um evento por
um dia inteiro é complicado em termos de trabalho.
Acredito que seria interessante dividir o workshop em 2 dias diferentes para melhor aproveitamento e
absorção do conteúdo.
Acrescentar legenda ou algo que traduza os idiomas falados por quem está apresentando
Acrescentar um breve intervalo para o período da tarde também.
Add closed caption
Add simultaneous translation
Adequar os tempos das palestras/mesas redondas.
Adicionar legendas para deficientes auditivos.
After the pandemic, it would be more beneficial to perform the workshop in a real place (not online)
Agregar casos clinicos
Alguns profissionais abordaram os temas muito incipiente, como a que apresentou farmacoeconomia
all great
All my expectations were met.
Ampliar a frequência.
Ampliar o momento de perguntas e respostas para o público
Ao meu ver, o evento não precisa de melhorias
Apenas sugeriria um maior espaço para as dúvidas.
Apontar mais sobre as soluções dos problemas abordados
Apresentar um cronograma prévio dos assuntos abordados
Aprimorar a dinâmica das apresentações.
As traduções em português.
Aumentar a capacidade de participantes, aprofundar nos assuntos.
Aumentar ele, ter mais dias e mais palestras interessantes.
Aumentar número de dias para ter uma participação maior de outros palestrantes de outros países abordando
a respeito da realidade deles e dos países em que vivem.
Aumentar o numero de participantes.
Aumentar o tempo das apresentações.
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Aumentar o tempo de exposição dos convidados.
Aumentar o tempo para os palestrantes
Aumentar tempo de almoço
aumentar um tempo significativo para os palestrantes
Avaliar a possibilidade de inserir tradução em libras simultânea.
Avere la possibilità di disporre del materiale presentato
Better audio-visual presentations and less participants to have interactive sessions.
better organization of time for some presentations
break between session at afternoon
Change the types of speakers brought in to add more diversity in viewpoints.
Check the time of presentations per speaker
Choose a schedule that is not all day, to accommodate people who can only take one shift
Colocar uma pausa de uns 10-15min após horas seguidas de workshop, disponibilização de slides (se possível)
Communicating and initiating NRA regarding GPP design and implementation
Como eu falei anteriormente, não precisa mudar em nada, o workshop foi excelente.
Consider splitting the session over two days. Especially because it is a global workshop.
Continuar
Continuar as dinamicas
Continuar com este programa de Workshop muito bom !
Continuar falando mais e apontar soluções
Continuaria as palestras com pessoas de outras nacionalidades com a tradução simultânea. Isso foi muito
bom! Inclusão!
Continue
Controle de tempo das palestras.
Convidar menos palestrantes internacionais. Promover diálogo entre o coordenador do painel e painelistas
Creio que apenas a tradução simultânea deixou um pouco a desejar.
Cutting speakers, allowing some time for extensions
Debater mais sobre eficácia das vacinas para covid19 e como proceder com a comunicação a população
Deixar o acesso ilimitado
Deixar um vídeo ou algo preparado para a hora do almoço para que possamos continuar ouvindo/vendo algo
interessante dentro do assunto
Devem melhorar o sistema de tradução, pois em alguns momentos existiram complicações para compreender
Disponibilizar mais tempo para as palestras vespertinas.
Divide into two days instead of a single day
Divide it into two days. It is a bit exhausting the whole day.
dividir a carga horária. Para quem trabalha é mais facil.
Dividir em mais de um dia para ocupar apenas 1 turno por vez; muito difícil conciliar com o trabalho.
Dividir em mais dias as palestras.
Dividir em mais dias.
Divulgação baixa
Duração do workshop: acredito que dividir em duas manhãs seria mais produtivo do que um dia inteiro
duração mais curta
Enviar o material se possível e ter um breve quiz após as seções
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está tudo ótimo
Estabelecer um tempo para as perguntas.
Estava tudo bom a organização, a dubladora essencial, eu não mudaria nada.
Eu acredito que foi uma experiência incrível para todos que tiveram a oportunidade de participar, sendo assim
acredito que não haja algo para mudar ou melhor.
Eu não mudaria nada, a organização foi perfeita
Event duration.
evento muito longo para um dia de semana
Every things organised well
extend for more days at a specific time
Facebook Livestream did not have an english translation.
Fazer mais dias
Fazer novos workshops em períodos mais curtos e com mais frequência, intervalos mensais, por exemplo.
Quando o evento é realizado em um turno só, por exemplo, mais pessoas/profissionais têm condições de
assistir.
Fazer um evento com mais tempo para as apresentações. Estão muito corridas.
Felizmente não tenho o que reclamar.
Ferramenta para transmissão que permita emissão de certificado para todos os participantes.
Foi excelente!
For me, it doesn't need changes.
For while, i have no suggestions.
Foram excelentes todos os profissionais que ministraram palestras e a organização.
formato está adequado
garantir acesso a todas as pessoas inscritas no evento
Gostaria que o tempo dos panelistas fosse maior para explanação.
Gostaria que voces tenhan capacitacao para seus participantes e networking.
Gostei bastante e no momento não vem nada em mente.
Gostei muito do formato! O zoom contempla muito bem o workshop!
Gostei muito.
Honestamente, não vejo muitas razões pare que mudanças radicais sejam realizadas, contudo, se houver um
motivo de ter alguma alteração, apenas sugiro que mantenham uma atenção nos áudios e verificando se os
microfones estão produzindo ruídos ou não. Não necessariamente isto foi um problema apresentado, mas
apenas uma recomendação de precaução.
Horário certo das palestras
Horários mais acessíveis, por exemplo a noite.
I am very excited to assist the presentation of Signal Detection and Risk Management, but it was not occurred.
So, you could realize another one to present this subject.
I appreciated it as it is, congratulations
I don’t have any suggestions.
I don't have any suggestions.
I don't think any changes are needed.
I have no suggestion.
I liked the model that was created
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I THINK NOTHING
I think that other workshop about the design of clinical trials would be useful to understand how
pharmacovigilance is involved in the process. Not from the point of view of the reporting of AEs, and the
general ICH guidelines, but in the whole process from pre clinical to phase 4.
I think the duration of each professional speaking, sometimes it getshard to pay attention that amount of time.
I would appreciate a recording of the workshop, if not routinely available on the website, so that I can followup if I have missed something due to being off-hours.
I would do questions between the conferences to maintain the attention
I would like to suggest that all panelists have more time to make their final considerations.
I wouldn't change anything. Some experienced issues or problems are always expected
If possible let the interpreter's voice be according to the gender of the speaker.
If possible please provide materials for the sessions.
Improved on the translation.
In my perception, everything was perfect, I could only, instead of having the simultaneous translation, put a
subtitle according to the language of the person who translates it.
Incluir breves intervalos entre os painéis
Intervalo entre sessões da tarde
It was amazing. Maybe, cover better the structures and practical development studies on pharmacovigilance,
giving more time to explore this topic.
It was awesome.
It’s ok
It's perfect. However, the recording can be made available.
Legenda
limitation of the number of participants
Maior tempo para cada palestrante.
Maior tempo. Ocorrer em mais de um dia e em uma plataforma que possa abrigar todos os ouvintes.
Mais intervalos
Mais tempo
Mais tempo aos palestrantes, talvez dividir o evento em dois dias.
Mais tempo de fala e menos acelerado.
Mais tempo para os palestrantes.
Mais tempo para perguntas.
Mais tempo para questões
Make available the studies presented at the event. Increase the number of seats at the meeting, so that more
people have access and guaranteed participation and interaction.
Make it accessible to a wider audience, and more flexible timing
Make more bio breaks and interactions with audience, more time for Q&As
Make more places available for participants.
Maybe a little bit more control of the time.
Maybe give little pauses of 5 minutes for example from lecture to lecture.
Maybe it could be disponible on demand too
Maybe it would be better to have more time for discussion.
Maybe two days have more themes.
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Maybe you could offer simultaneous translation into Spanish
Melhor interação com o público, no sentido de utilizar uma plataforma de melhor acesso.
Melhorar a tradução de português
Melhorar a tradução.
Melhorar as legendas.
Melhorar as traduções.
melhorar o tradutor, acredito que legendas seria melhor que o áudio!
Melhorar tradução simultânea. Reforçar com palestrantes a necessidade de falar de forma que o tradutor
possa acompanhar.
menor carga horaria
Minhas expectativas para o evento foram totalmente alcançada.
More days of worshop will be interesting.
More dynamic.
More focused discussion.
More frequently!
more lectures that are focused on one field at the time
More roons on Zoom
More seats at the main room (Zoomplatform)
More time for Q&A; more speakers of different nationalities.
Muito bom! Conteúdo super atual e relevante. Obrigada por compartilharem tanto conhecimento.
N.A.
N/A
N/A
N/A
N/A
NA
NA
NA
NA
NA
Na minha opinião não precisa mudar nada foi tudo perfeito, muito bem explicado e o conteúdo fantástico.
Na opinião, a organização do evento não precisa de mudanças.
Nada
nada
Nada
Nada
Nada
Nada
Nada
Nada
Nada
Nada
nada
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Nada
nada
Nada
Nada
Nada a declarar
Nada a declarar
Nada a declarar.
Nada a declarar.
Nada a mudar
nada a mudar.
Nada a recomendar.
Nada neste momento
Nada! Tudo maravilhoso!
Nada, está perfeito.
nada, estava perfeito
Nada, foi muito organizado!
Nada, foi ótimo.
Nada, foi perfeito
Nada, o evento é excelente, muito esclarecedor
Nada, o workshop foi incrível.
Nada, tudo perfeito
Nada.
Nada.
Nada.
Nada.
Nada.
Nada.
Nada. Tudo excelente. O aplicativo escolhido foi adequado
nao a nada a mudar
Não achei nada em que mudar
Não acho que tenha algo que eu mudaria para esse tema.
Não acredite que precise mudar muita coisa, talvez adicionar mais pausas.
Não aplicável
Não consegui entrar pela manhã devido a sala estar completa. Me senti prejudicado pois preciso do
Certificado. Peço que seja fornecido.
Não consigo ver nada a mudar no workshop quanto a apresentação dos palestrantes. Mas, aumentar a
capacidade de participantes seria interessante, demorei um pouco para conseguir conectar devido a lotação
de participantes
Não detectei nenhum problema para que seja necessário realizar mudanças no workshop.
Não deveria mudar em nenhum quesito.
não faria pelo zoom
Não há mudanças a serem feitas.
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Não há nada a mudar, foi tudo incrível, consegui aprender bastante com os diversos profissionais palestrantes
incríveis aos quais foram convidados, e à organização também foram perfeitos!
Não há nada a mudar, foi um workshop excelente
Nao ha nenhuma questao a ser mudada.
Não ha nenhuma sugestão de mudança
Não há o que mudar, tudo foi muito bem organizado.
Não mudar nada
Não observo nada que deva ser alterado.
Não precisa mudar .Foi excelente a apresentação. Parabéns a todos os palestrantes.
Não são necessárias mudanças
não se aplica
Não ser oferecido no Zoom pois limita o número de participantes.
Não tem o que mudar, apenas faça mais workshop como esse.
não tenho contribuições.
Não tenho nada em mente. Talvez se pudesse ser feito em outro horário.
Não tenho nenhuma contribuição
Não tenho sugestões
Não tenho uma sugestão quanto as mudanças a serem realizas no workshop. Foi muito satisfatório o
workshop.
Não vejo alteração necessária
Não vejo mudanças necessárias, o evento é de suma importância é rico em conhecimentos.
Não vejo nada que necessite mudança.
Não vejo necessidade de mudanças!
NÃO VEJO O QUE MUDAR, ACREDITO QUE PARA TODOS O WORKSHOP FOI DE GROSSO MODO DIZENDO; "UM
COLÍRIO PARA OS OLHOS", PARABÉNS A TODOS OS ENVOLVIDOS NO EVENTO!!
Não vejo onde.
Não vejo qualquer coisa a si mudar.
Não vi pontos de mudanças.
Nenhum comentário
Nenhuma modificação. O evento foi satisfatório, uma vez que trouxe informações nacionais e internacionais,
bem como imagens esclarecedoras e momentos de discussões entre os profissionais.
No
No changes required.
No changes.
No coments
no comments
No comments
No meu ponto de vista está otimo.
No momento atendeu além das minhas expectativas.
No momento tudo apresentado atingiu minhas expectativas.
No presente momento, não mudaria nada.
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No programa não, porém na prática de uma notificação de farmacovigilância, o profissional que fez a
notificação não tem uma resposta a respeito do andamento. Isso leva a uma subnotificação por falta de
retorno, por achar que não vai dar em nada.
No retorno após o almoço poderia haver possibilidade de saída e retorno daqueles que conseguem logar. Isso
pq gasta muita bateria do celular.
no suggestion
no suggestion
No suggestion.
No suggestions.
None
None
None
None
None
none
None
none
None.
None. Wonderful
Not applicable
Nothig
Nothihng
Nothing
Nothing
Nothing
Nothing
Nothing
Nothing
Nothing
Nothing
Nothing
Nothing
Nothing
Nothing
Nothing
Nothing
Nothing
nothing
nothing
Nothing
Nothing
nothing
Nothing at all
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nothing it was perfect
Nothing to change
Nothing to comment
Nothing to consider
Nothing to declare.
Nothing to say
Nothing!
Nothing, it was great
Nothing, it's perfect.
Nothing, maybe organize it in more days.
Nothing, programme was great.
Nothing.
Nothing. Great workshop.
nothing. it was great
Nothing. The organisation is great
Número de pessoas.
O acesso, deveria ser ilimitado, usar outra plataforma
O evento poderia começar e acabar mais cedo.
O horário para o período noturno.
O horário. A fim de ter um aproveitamento melhor do conteúdo abordado.
O meio de transmissão. Seria melhor transmitir pelo YouTube já que lá não tem limite de acessos
O período ficou muito longo. Dividir em dois dias de evento
O programa para transmissão, sem limite de participantes
O que irei pontuar é a questão da quantidade de pessoas, tendo em vista que muitos não conseguiram
participar e conseguir certificado
O tempo de cada palestra. Aumentar no caso. E mudar a plataforma de transmissão, transmitir pelo Youtube
que torna o acesso mais viável, visto que o Zoom tem um limite.
O tempo disponibilizado não foi suficiente. Seria importante dar intervalo entre os tópicos.
O tempo para as perguntas foi muito longo
O workshop foi muito bom! Só senti falta do tema Detecção de Sinal e Gerenciamento de Riscos que estava
aguardando.
Ofertar mais tempo para as palestras no período vespertino.
Offer more frequently
Organização maravilhosa
Organizar melhor o tempo das apresentações. Apresentações do período vespertino foram corridas demais
Organizar para que todos tenham acesso e tenham certificado.
Os conceitos foram perfeitamente colocados
Os Slides deveria ser em português e Inglês.
Palestrantes poderiam falar com mais calma Especificar mais o conteúdo abordado, pois algumas explicações
levemente vagas
Participant limit
Partipants and dinamics
Perfeito as apresentações e tradução. Deveria melhorar o tempo de cada workshop.
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Perhaps, conduct a more interactive quiz session after each bunch of presentations.
Permitir que aqueles que não estiveram presentes na reunião do Zoom, pela limitação do numero de
ingressantes, possam ter certificado mesmo que assistindo pela transmissão geral, via Facebook
Pharmacoeconomics
Plataforma com mais abrangência de número de participantes
Poderia ter mais dias de duração.
Poderia ter mais tempo de workshop
Poderiam acrescentar um ponto relativo às falhas vacinais, principalmente apresentando estudos científicos
relacionados.
poderiam colocar o passo a passo para o acesso ao workshop
Por ora, nada.
Possibly, this could be a two-day event or a four-day 4-hour per day event. Some speakers were cut short but
had a really good content that I would like to know more of, especially for the first half and the studies.
Possibly have the translated FB live so that other attendees who cannot enter the virtual room still be able to
learn.
Pra mim não tem nada para mudar, foi extremamente gratificante poder participar.
Probably let more space for questions and answers. Maybe dont mix political matters on the classes.
programação em mais dias, e menos tempo diario.
Prolongar a duração do evento, para que haja mais tempo hábil para as questões (como aconteceu na primeira
parte do evento)
Propose a French translation
Provide a better usage platform.
Provide the recorded workshop
Quantidade de pessoas
realizar o evento em dois dias (se possível), pois são muitos pontos importantes a serem discutidos
realizar periodicamente
Reduce on time for the workshop given that its an online workshop
Responder as duvidas que surgem é essencial para que tudo fique claro para o publico e continuar
respondendo estas perguntas são fundamental.
Seguir rigorosamente o horário estabelecido, interrompendo o palestrante 5 minutos antes do fim para alertálo
Sem comentários
Sem mais.
Sem mudanças
Separate the programm in 02 days
Ser em uma plataforma que dê oportunidade para mais pessoas participarem.
Seria muito válido aumentar a duração do evento (dois dias, por exemplo) para que houvesse mais tempo para
as discussões e perguntas após cada apresentação.
Sharing the presentation slides before hand would be more engaging
Signal detection strengthening.
sim , workshop
Sinceramente, foi tudo muito perfeito, não há necessidade de mudanças!
Some audios is not so good

Feedback report
Vaccine Pharmacoepidemiology Workshop
23 June 2021

Speakers from various continents or regions should be invited
Tal vez colocar um intervalo a mais no período da tarde
talvez abordar conceitos de resposta do investimento das aplicações em saúde para se ter noção do lucro(não
somente a nível financeiro, como de efetividade do projeto)
Talvez aumentar o número de vagas para que mais pessoas possam assistir.
Talvez aumentar para mais um dia de workshop
Talvez desenvolver alguma forma de não restringir o login a 500 pessoas. Pois pode ocorrer a desconexão da
plataforma e perda de certificado por isso. Por outro lado, para manter a plataforma, sugiro restringir a
inscrição do evento a 500 pessoas e fazer live para o restante.
Talvez diminuir o número de palestras para aumentar o tempo de fala dos palestrantes
Talvez dividir em dois dias ficaria melhor para dar mais tempo aos palestrantes.
Talvez dividir os temos em mais de um dia, para que os palestrantes pudessem ter mais tempo para
desenvolver seu tema
Talvez fazer mais uma pausa de 10 minutos no cronograma.
Talvez melhorar a organização do tempo.
Talvez melhorar algumas traduções.
Talvez melhorar um pouco a tradução.
Talvez o número de pessoas que possam entrar no workshop.
Talvez reduzir a carga horária, dividir em dois dias
Talvez ser realizado aos sábados.
Temática muito bem debatida, o que proporcionou um bom entendimento, além da ótima tradução e atuação
dos organizadores que responderam de prontidão as dúvidas do chat.
Tempo de duração, por ser durante a semana, complica um pouco o horário de trbalaho. Poderia ser dividido
em 2 dias
tempo de explanação suficiente mas muito conteúdo - orientar palestrantes a menor quantidade de
informação para o tempo seja suficiente para o término da apresentação
Tempo de participação dos palestrantes. Creio que em um tempo melhor conseguiriam reduzir e apresentar
de forma mais prática os temas.
Tempo maior para os palestrantes conseguirem concluir a apresentação
Tentar aumentar o número de vagas para que o conhecimento discutido no evento torne-se mais acessível.
tentar ficar mais próximo da divulgação cientifica 9para que os conteúdos sejam divulgados a mais pessoas)
Ter a possibilidade de deixar os ouvintes falarem
Ter nos slides as duas opções do idioma, apresentar tanto a linguagem inglês como a português.
Ter um horário flexível,para assim poder ter um aproveitamento melhor no curso e ter mais vagas.
TER UMA PAUSA PARA O CAFÉ
The quality of translation for non Portuguese participants. The English translation appear to be the same voice
all through the presentation.
The content could be shared in a shorter time
The content is quite extensive. I believe that changes fit to the event time and format of participation of those
who attend.
The plataform of online transmition, I had difficult to sign in in the morning because the meeting reached the
maximum number of participants
The session shall be shorter
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The time for the webinar could be extended.
The time schedule
The Workshop met my expectations in general. Perhaps I could have a little more focus on COVID-19 vaccines.
The workshop raised very important topics and for this reason it should take more time. At least 2 days.
There is no need to change anything, the workshop and the speakers were excellent.
These types of workshops are highly recommended to clarify topics in different areas of public health.
This workshop next time provide translation in other languages to encourage participation from other parts of
the world.
Time available for each presenter.
Time difference for other countries
Tive problema para acessar o zoom no início pois dizia que a sala já estava cheia. Talvez organizar melhor a
questão de capacidade de ouvintes
Tive problemas com o chat em ingles, a tradução da voz foi otima deu pra entender tudo, so o chat que na
parte da manha nao traduziu
to reduce the timing
Tradução simultânea
Tradução simultânea automática poderia melhorar.
Trazer casos de aplicação de tecnologias na melhora dos cenários de busca de dados e vigilâncias de eventos
adversos
Trazer outros profissionais, como farmacêuticos, enfermeiros....fazendo algo mais multiprofissional (se o tema
abordado permitir)
Trazer profissionais da ponta, vacinadores, que são quem notifica o evento adverso.
Try some platform that can include more people watching
Tudo ótimo.
Uma pause de 10 minutos no período da tarde. Pois são muitos temas interessantes seguidos.
Uma programação com intervalos, ou uma carga horária menor por dia. Workshops com maior frequênica.
Uma sugestão seria dividir o workshop em dois dias assim garantiria uma melhor exploração deste assunto tão
atual é rico em informações.
Very lengthy. So it can be two days.
Workshop was very informative so no change
You should continue
Zoom - limitação de pessoas

