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A CONTRIBUIÇÃO DA UNIDADE DE FARMACOVIGILANCIA

REGIONAL LISBOA E VALE DO TEJO (UFLVT) PARA

A SEGURANÇA EM SAÚDE

O Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF), como o conhecemos hoje, foi criado como Centro Nacional de Farmacovígilância
em 1992, articulado com a Autoridade Nacional do Medicamento - o INFARMED - no momento da sua criação em 1993. Em

2000 foi tomada a decisão de adotar um modelo descentralizado do SNF, que demonstrou ser mais eficiente em vários países
da Europa. Neste contexto, foi desenvolvido um projeto de farmacovigilância na Faculdade de Medicina de Lisboa (FML), que
culminou na Unidade Regional de Farmacovigilância (URF) que gerimos.

importante realçar que as URFs que sobreviveram à fase inicial e se

consolidaram estão ligadas a instituições académicas. A farmacovi-

gilância, como tema de estudo, tem permitido a publicação de vários

artigos científicos resultando em várias teses de m estrado/do uto-

ramento nas Faculdades. Este é um exemplo de como um serviço

público e universal à saúde é também útil à progressão do conheci-

mento científico e académico.

segurança das diferentes técnicas em saúde, incluindo os medi-

camentos, é considerada como um dos pilares da prática médica, e é fortemente
monitorizada. Os medicamentos para serem comercializados têm de passar por
diversos testes para que sejam conhecidos e minimizados os riscos - reacões

adversas (RA) - mais graves e frequentes. Como é compreensível, efeitos muito

raros, que aparecem vários anos após a administração, por associação entre me-

dicamentos, ou que passem despercebidos, podem não ser identificados durante

a fase de desenvolvimento do produto e só são identificados durante a sua comer-

cialização. E é aqui que a Farmacovigilância se torna mais importante. Medica-

mentos que se acreditavam suficientemente seguros, foram retiradas do mercado meses após comercialização e outros, de modo a se manterem suficiente-

mente seguros, vêem impostas fortes restrições ao seu uso.

As RAs de medicamentos são uma importante causa de morte nos países
desenvolvidos. Este assunto foi especialmente estudado no final dos anos

90 nos EUA e alguns países da Europa. A nossa Unidade replicou o estudo de

base hospitalar em 2002, confirmando a importância das RAs como causa e

prolongamento do internamento e mortalidade: os resultados foram sobre-

poníveis aos americanos, com cerca de 21 por cento de doentes internados

a sofrer RAs (13 por cento como causa de internamento e oito por cento

ocorrendo já em internamento). A mortalidade foi felizmente muito baixa.

Além deste estudo, os elementos da UFLVT efetuaram outros, no âmbito da

Urgência Pediátrica/Neonatalogia (2004) e Farmacoepidemiologia (2010-
-2012), tendo atualmente projetos em curso em articulação com o INFARMED.
Desde a criação do SNF que o sistema visa os profissionais de saúde (PdS)
como notificadores. A relevância dos médicos nunca foi colocada em cau-

sa, já que são eles que, além de prescritores, melhor integram a sintoma-

tologia da RA no contexto do doente, e a importância dos farmacêuticos
foi também cedo identificada: têm maior proximidade e disponibilidade
de interagir com o doente. A UFLVT promove a participação ativa dos far-
macêuticos desde 2000 com ações de formação em várias Faculdades de

Farmácia e na ANF e, enquanto grupo, tornaram-se os mais significativos
notificadores. Os enfermeiros, embora mais tímidos, dominam na área das

RA por vacinas. A qualidade das notificações é controlada desde o início

e hoje somos dos países com melhor qualidade de notificadores e de de-

sempenho do SNF em geral. Mas há sempre margem de melhoria: a taxa

de notificação fica aquém da média europeia e o seu aumento regular é

nosso objetivo prioritário.
Desde junho de 2012 que a população em geral pode - e deve - notificar

eventos adversos diretamente às URFs, sem necessitar de o fazer através

do seu PdS. Esta novidade entrou em vigor simultaneamente em todos os

estados membros da UE e vem justamente dar ao doente/utente a possi-
bilidade de contribuir diretamente para o SNF. Neste momento, os utentes

já são responsáveis por cinco por cento das notificações, mas pretende-
mos que este número venha a aumentar significativamente. A Unidade
tem programadas ações de formação dirigidas a associações de doentes,
de modo a melhorar a qualidade destes novos notificadores. Os meios de

comunicação social devem também ter um papel relevante na divulgação
e ensino da população quanto à possibilidade de comunicar qualquer sus-

peita de RA - à sua URF ou INFARMED.
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