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EDITORIAL
PALAVRA DE ORDEM: NOTIFICAR
Atualmente a utilização de medicamentos é cada vez mais massiva, com o
surgimento diário de novas moléculas e novos mecanismos de ação, tanto no
âmbito experimental como clínico.
O tema deste boletim, surge pela grande importância que constitui na prática da
actividade clínica a notificação de reações adversas, uma vez que podem existir
reações adversas, raras ou de aparecimento tardio, que não foram detetadas na
fase experimental do medicamento. Assim, o nosso papel nesta sinalização
posterior é fundamental para a tomada de decisões informadas sobre a utilização
segura e eficaz dos medicamentos.
De salientar que o surgimento da Pandemia por Coronavírus, implicou a utilização
de fármacos pré-existentes para tratar outras doenças no tratamento empírico da
COVID-19, o que ressalta a importância da monitorização de eventuais novas
reacções adversas a medicamentos. Tendo este assunto, sido objecto de Circular
Informativa do infarmed “Notificação de suspeita de reações adversas a
medicamentos em doentes com COVID-19”, de 28 de abril, onde salienta que o
conhecimento sobre o novo vírus ainda está incompleto, desconhecendo-se
possíveis interações medicamentosas que possam estar a ocorrer com a
terapêutica destes doentes.
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FARMACOVIGILÂNCIA
O que é?

A Farmacovigilância é a ciência e conjunto de atividades relacionados
com a deteção, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos
indesejáveis (ou reações adversas a medicamentos - RAM) ou
qualquer outro problema de segurança relacionado com
medicamentos. Visa melhorar a segurança dos medicamentos, em
defesa do doente e da Saúde Pública. Surge da necessidade de
promover e divulgar a informação relativa às RAM e baseia-se no
estudo sistemático e multidisciplinar dos efeitos dos medicamentos.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma reação
adversa a medicamento (RAM) é uma resposta prejudicial e
indesejada a um medicamento, que ocorre com doses habitualmente
usadas para profilaxia, diagnóstico ou tratamento e em que existe
uma relação de causalidade entre a ocorrência adversa e o
medicamento. Esta definição exclui falhas terapêuticas,
envenenamentos acidentais ou intencionais (ex: sobredosagem) e
drogas de abuso. A definição de RAM foi, entretanto, alterada pela
Diretiva 2010/84/EU do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de
Dezembro pelo que a partir de Julho de 2012 passou a definir-se
como "uma reação nociva e não intencional a um medicamento".
Atualmente, é aceite que as RAM constituem um problema de Saúde
Pública com impacto clínico significativo, sendo uma importante causa
de morbilidade, internamento hospitalar e mortalidade, implícitos ao
aumento do recurso à farmacoterapia nos países desenvolvidos. Este

impacto clínico das RAM, gerador de diversos problemas em saúde,
associado ao maior consumo de medicamentos, com aumento dos
tempos de hospitalização e de absentismo laboral, origina também
um impacto económico bastante importante, elevando assim os
custos diretos e indiretos associados aos cuidados de saúde.
Antes de qualquer medicamento ser au torizado, é sujeito a uma fase
experimental em que é alvo de estudos rigorosos que comprovam a
sua qualidade, eficácia e segu rança. Esses estudos designados por
ensaios clínicos, permitem detetar as reações adversas (vulgarmente
conhecidas por efeitos secundários) mais frequ entes. No entanto,
podem existir reações adversas raras ou de aparecimento tardio, que
não são detetadas durante a fase experimental do medicamento.
Na realidade, a identificação de reações adversas associadas ao
medicamento, no decorrer da fase experimental, encontra-se limitada,
dado que a população exposta apresenta características especiais,
uma vez que se trata de uma população selecionada, contrastando
coma população que vai ser exposta ao medicamento num contexto
real, após a sua comercialização. Durante os ensaios clínicos, são
excluídos os indivíduos com patologias e medicação concomitante, ou
em condições específicas, nomeadamente grávidas, lactentes,
crianças, idosos e doentes polimedicados. Acresce salientar que
determinados eventos de baixa incidência ou que se manifestam a
longo prazo, são difíceis de detetar durante as fases de ensaio clinico,
que antecedem a comercialização do medicamento.

Podemos considerar, que o "verdadeiro" ensaio clínico ocorre após a
obtenção de Autorização de Introdução no Mercado (AIM), dado que
nesta fase podem ocorrer RAM relevantes, as quais não foram
identificadas na fase de pré-comercialização.

SNF e INFARMED
O Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF), criado e m 1992, é
constituído pela Direção de Gestão do Risco de Medicamentos do
INFARMED, I.P.,sendo coordenado por este. O SNF compreende
nove Unidades Regionais de Farmacovigilância (URF) - em
Guimarães, no Porto, em Coimbra, na Covilhã, Lisboa, Évora, Faro,
Ponta Delgada (Açores) e Funchal (Madeira). Cada URF promove
ações de formação junto dos notificadores e avalia as notificações de
reações adversas a medicamentos (RAM) ocorridas nas áreas
geográficas dos respetivos concelhos. O SNF monitoriza a segurança
dos medicamentos com autorização de introdução no mercado
nacional, avaliando os eventuais problemas relacionados com
reações adversas a medicamentos e implementando medidas de
segurança sempre que necessário.
O papel do lnfarmed é coordenar todo o SNF, sendo responsável pela
monitorização da segurança dos medicamentos com autorização de
introdução no mercado (AIM) através da recolha e avaliação das
notificações de reações adversas a medicamentos (RAM) recebidas
no SNF, identificação de riscos associados à utilização de
medicamentos e da sua avaliação, da implementação de medidas de
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minimização dos riscos e da comunicação destes aos profissionais de
saúde, do entes, consumidores e cidadãos em geral.
O estatuto do medicamento refere que todas as reações adversas e
suspeitas de RAM graves (são aquelas que provocam a mo rte, que
colocam a vida em risco , que motivam ou prolongam hospitalização,
que motivam incapacidade, que provocam anomalia congénita ou
que são consideradas clinicamente importantes) ou de RAM
inesperadas (são aquelas que não estão referidas no resumo das
características do respetivo medicamento) devem ser documentadas
às URF ou ao INFARMED por parte dos profissionais de saúde. Ao
abrigo da legislação nacional e da comunidade europeia, também a
indústria farmacêutica tem responsabilidades acrescidas na
notificação de RAM.

A importância de notificar
A notificação de uma reação adversa deve ser feita logo que possível
bastando existir a suspeita de ocorrência da reação , bem como uma
ausência de efeito terapêutico . Em caso de dúvida, notifique sempre.
Podem notificar suspeitas de RAM quaisquer profissionais de saúde
(médico , farmacêutico , enfermeiro , médico dentista, técnico de
farmácia, ou outro) e qualquer cidadão em geral, quer seja o doente
que sofreu a reação , quer seja um seu familiar ou o seu cuidador.
A informação que é recolhida através da notificação RAM é vital para
garantir a monitorização contínua eficaz da segurança dos
medicamentos existentes no mercado . Permite identificar potenciais
RAM desco nhecidas, quantificar e/ou melhor caracterizar RAM

previamente identificadas e implementar medidas que permitam
minimizar o risco da sua ocorrência.
Os Sistemas de Farmacovigilância são, assim, hábeis na
monitorização e segurança dos medicamentos através de diversos
métodos, tais como:

a

métodos geradores de hipóteses (sinais), que englobam a

notificação espontânea e a publicação de casos (case-reports/case
series);

a
a

métodos geradores e verificadores de hipóteses, como é o caso

da monitorização prescrição-evento;
métodos verificadores de hipóteses, que abrangem estudos de

coorte, estudos de caso-controlo e ensaios clínicos controlados e
aleatorizados.

A Diretiva 2010/84/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15
de Dezembro de 201O, altera, no que diz respeito à farmacovigilância,
a Diretiva 2001/83/CE,estabelecendo um código comunitário relativo
aos medicamentos para uso humano.
Esta Diretiva, por motivos de clareza, considera que a definição da
expressão «reação adversa» deverá ser alterada por forma a garantir
que não se limite a cobrir os efeitos nocivos e involuntários re
sultantes da utilização autorizada de um medicamento em doses
normais, mas também dos erros terapêuticos e das utilizações off
label, incluindo a utilização indevida e abusiva do mesmo, o mau uso
e de exposição ocupacional. Pretende-se assim, congregar na
farmacovigilância todas as vertentes do risco associado ao uso dos

medicamentos.
A suspeita de uma reacção adversa a um medicamento, o que
significa que há pelo menos uma possibilidade razoável de existir uma
relação de causalidade entre um medicamento e uma reação ad
ver sa, deverá ser suficiente para justificar uma notificação.
Consequentemente, a expressão «suspeita de reacção adversa»
deverá ser utilizada quando se faz referência a obrigações de
notificação. Sem prejuízo das disposições e práticas existentes na
União Europeiae a nível nacional em matéria de sigilo médico, os
Estados-Membros deverão assegurar que a notificação e o
tratamento de dados pessoais relacionados com a suspeita de RAMs,
incluindo as que estão associadas a erros ter apêuticos, sejam feitos
de forma confidencial. Esta medida não deverá afectar as obrigações
dos Estados-Membros relativas ao intercâmbio mútuo de informações
sobre farmacovigilância, nem a sua obrigação de divulgar ao público
informações importantes sobre questões de farmacovigilância. Além
disso, o princípio da confidencialidade não deverá afectar as
obrigações das pessoas em causa de fornecer informações do foro do
direito penal.
Do ponto de vista da saúde pública, é necessário completar os dados
disponíveis no momento da AIM, com dados suplementares sobre a
segurança e, em certos casos, sobre a eficácia dos medicamentos
autor izados. Por conseguinte, as autoridades competentes deverão
poder impor aos titulares de AIM a obrigação de realizar estudos
sobre a segurança e a eficácia, após a autor ização. Deverá ser
possível impor essa obrigação no momento da concessão da

Para notificar basta aceder ao separador "Notificar Reação", ou ao
acesso rápido Novo Portal RAM; seleccionar quem faz a notificação o próprio Utente ou o Profissional de Saúde; depois preencher os
campos com toda a informação possível, tendo em consideração que
a informação assinalada com asterisco (*) é obrigatória e no final
carregar no botão "Submeter".
Uma vez submetida a notificação, receberá uma mensagem por
correio eletrónico de confirmação com o número de submissão, o qual
será utilizado em contactos futuros relativos à notificação submetida.
Quando estiver concluída a análise pela equipa de médicos e
farmacêuticos receberá a informação sobre o resultado da avaliação,
se o caso tiver sido considerado grave.
Os dados pessoais são solicitados para que possa ser possível
contactar o notificador (profissional de saúde ou utente), se for
necessário algum esclarecimento adicional relativamente à
notificação. As informações são mantidas seguras e confidenciais e
não são partilhadas com entidades externas ao Sistema Nacional de
Farmacovigilância (SNF), de acordo com a Comissão Nacional de
Proteção de Dados (CNPD).
As notificações submetidas não incluem dados pessoais relativos aos
doentes que permitam a sua identificação. Contudo, a informação
relativa à idade e ao sexo do doente é importante para auxiliar a
análise dos fatores que podem tornar alguns doentes mais suscetíveis
a desenvolver determinadas reações adversas.
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Podem aceder directamente do S.clinic à
plataforma de notificação de Reações Adversas,
sem necessidade de se lembrar do link.
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Passo3

a

Passo4
Para além do Portal RAM as notificações de reações adversas
podem ser comunicadas ao Sistema Nacional de Farmacovigilância,
preenchendo o formulário de notificação para profissional de saúde
ou para utente disponíveis no site do lnfarmed.
A informação pode ser remetida para o Sistema Nacional de
Farmacovigilância (directamente ao lnfarmed ou a qualquer Unidade
Regional de Farmacovigilância - ver Sistema de Farmacovigilância e
Contactos) por qualquer meio: correio eletrónico, correio manual ou
mesmo por telefone
Na Região de Saúde do Algarve é possível contactar :
Unidade de Farmacovigilância do Algarve e Baixo Alentejo
Universidade do Algarve
Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina (DCBM)
Campus de Gambelas,
Ala norte do edifício 2, sala 2.52
8005-139 Faro
Tel: 289 800 065/ 912 926 965
E-mail: ufalba@abcmedicalg.pt
Site: www.abcmedicalg.pt/pt/servicos
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Relativamente aos dispositivos médicos é igualmente possível e
recomendável efetuar-se a notificação de incidentes que ocorram com
os mesmos.
Os dispositivos médicos são da competência do INFARMED, I.P., pelo
que poderá notificar um incidente preenchendo a ficha de notificação
para o efeito e enviá-la para a Unidade de Vigilância de Dispositivos
Médicos.
Contactos INFARMED:
email - dvps@infarmed.pt
fax- +35121 111 7559
Morada - INFARMED -Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos
de Saúde, I.P.
Unidade de Vigilância de Dispositivos Médicos
Parque de Saúde de Lisboa - Avenida do Brasil, 53
1749-004 Lisboa - Portugal
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Poro participar, contacte-nos e envie os
suas sugestões através do email:
cft@arsalgarve.min-saude.pt

Contamos com o suo colaboração!
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