
 

 

 

 

Fernanda Inês de Carvalho Pereira Ribeiro Vaz 

 

 

 

 

Estratégias de combate à sub-notificação de  

Reacções Adversas a Medicamentos 

Intervenção de reforço em profissionais de saúde através de entrevistas telefónicas e 

workshops 

 

 

 

 

 

 

Fevereiro de 2009 

 



 

 

��

Agradecimentos 

 

Ao Director do Serviço de Bioestatística e Informática Médica (SBIM) da Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto e Coordenador da Unidade de Farmacovigilância 

do Norte (UFN), Prof. Doutor Altamiro da Costa Pereira, por me ter permitido 

desenvolver este estudo nas instalações da UFN utilizando, por vezes, o meu período 

de trabalho. 

Ao meu Orientador e Coordenador da Unidade de Farmacovigilância do Norte, Prof. 

Doutor Jorge Polónia, pelo seu apoio ao longo deste trabalho. 

À minha Co-Orientadora e amiga, Profª Doutora Teresa Herdeiro, por toda a atenção 

que me dispensou, pelo incansável apoio nos momentos mais críticos deste trabalho, 

e ainda pela confiança que depositou em mim para levar a cabo este estudo. 

Ao Prof. Doutor Adolfo Figueiras, pela ajuda prestada na análise estatística e pelo 

amável esclarecimento das minhas dúvidas. 

Aos meus Pais, pelo apoio incondicional e pela disponibilidade absoluta para cuidar 

dos netos durante as ausências a que este estudo me obrigou. 

Aos meus filhos, Clara e João, pela inspiração diária. 

Ao Zezito, por tudo. 

Aos meus amigos de infância, André, Maria João e Mónica, pela amizade constante. 

Às minhas amigas Madalena e Helena, por toda a disponibilidade e amizade 

incondicional. 

À minha amiga Teresa Alves, pelas incansáveis sugestões, revisões, discussões e 

alguns “puxões de orelha” amigos. 

Às colegas e amigas da UFN, Manuela e Joana, pela sua amizade e por terem 

garantido sozinhas o funcionamento deste Unidade durante as minhas ausências. 

À equipa do SBIM, pela ajuda nas questões relacionadas com a estatística ou, 

simplesmente, por me ouvirem e apoiarem nos momentos mais críticos. 

Às colegas da Direcção de Gestão do Risco de Medicamentos (DGRM) do Infarmed, 

pela disponibilidade em esclarecerem todas as dúvidas que fui tendo. 

 

A todos, muito obrigada! 



 

 

��

 

ÍNDICE DE CONTEÚDOS 

 

Abreviaturas Utilizadas……………………………………………………………. 5 

Resumo………………………………………………………………………………. 6 

Abstract………………………………………………………………………………. 7 

1. Introdução………………………………………………………………………. 8 

1.1 Farmacovigilância………………………………………………………. 8 

1.2 Notificação Espontânea de RAM…………………………………….. 11 

1.3  A Unidade de Farmacovigilância do Norte (UFN)………………… 15 

2. Enquadramento e Objectivos do Estudo………………………………….. 18 

3. Metodologia……………………………………………………………………… 20 

3.1. Agrupamentos e aleatorização…………………………………….. 20 

3.2. Indivíduos………………………………………………………………. 23 

3.2.1. Farmacêuticos…………………………………………………….. 24 

3.2.2. Médicos…………………………………………………………….. 25 

4. Descrição das Intervenções………………………………………………….. 26 

4.1. Intervenção por workshop…………………………………………... 26 

4.1.1. Intervenção por workshop em farmacêuticos………………. 26 

4.1.2. Intervenção por workshop em médicos……………………… 29 

4.2. Intervenção telefónica………………………………………………... 32 

4.2.1. Intervenção telefónica em farmacêuticos…………………… 32 

4.2.2. Intervenção telefónica em médicos…………………………... 33 



 

 

��

�

�

5. Análise dos Resultados……………………………………………………….. 35 

5.1. Análise dos resultados nos farmacêuticos………………………. 35 

5.1.1. Caracterização da amostra……………………………………... 35 

5.1.2. Análise estatística………………………………………………... 37 

5.1.2.1 Resultado da análise estatística…………………………………………. 39 

6. Discussão e Conclusões……………………………………………………… 46 

7. Trabalhos Publicados………………………………………………………….. 49 

8. Referências………………………………………………………………………. 51 

Anexos…………………………………………………………………………………. 54 

 



 

 

��

 

Abreviaturas Utilizadas 

 

ADR – Adverse Drug Reaction 

AIM – Autorização de Introdução no Mercado 

ARS – Administração Regional de Saúde 

CNPD – Comissão Nacional de Protecção de Dados 

IC – Intervalo de Confiança 

INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

OF – Ordem dos Farmacêuticos 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

RA – Reacções Adversas 

RAM – Reacções Adversas a Medicamentos 

RCM – Resumo das Características do Medicamento 

RR – Risco Relativo 

SNF – Sistema Nacional de Farmacovigilância 

SNS – Serviço Nacional de Saúde 

UFN – Unidade de Farmacovigilância do Norte 

USF – Unidade de Saúde Familiar 

WHO – World Health Organization  



 

 

��

RESUMO 

 

Introdução: As Reacções Adversas a Medicamentos (RAM) são uma importante 

causa de morbilidade e mortalidade nos países desenvolvidos, reconhecida a nível 

mundial. Em Portugal, como noutros países, a taxa de notificação espontânea de RAM 

por parte dos profissionais de saúde é muito baixa, pelo que a informação 

disponibilizada por este método ao órgão decisor e regulador é escassa, e não 

representa a realidade dos eventos adversos que decorrem da utilização dos 

medicamentos.  

Objectivo: O objectivo do presente estudo foi aumentar a quantidade e qualidade 

(relevância) das notificações de Reacções Adversas a Medicamentos, entre os 

médicos e os farmacêuticos, através de intervenções telefónicas e workshops.  

Métodos: Foi implementado um estudo controlado aleatorizado, por agrupamentos, 

em médicos e farmacêuticos a exercer actividade profissional na região norte de 

Portugal.  

Resultados: A intervenção efectuada aumentou 3 vezes a taxa de notificação 

espontânea de RAM (RR = 3,22; IC a 95%: 1,33-7,80) relativamente ao grupo de 

controlo, no período estudado. Para além de ter aumentado a quantidade de 

notificações espontâneas de RAM, verificou-se igualmente um incremento da sua 

relevância, com um aumento de notificações graves de cerca de 4 vezes (RR = 3,87; 

IC a 95%: 1,29-11,61) e de notificações inesperadas de 5 vezes (RR = 5,02; IC a 95%: 

1,33-18,93), relativamente ao grupo de controlo. 
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ABSTRACT 

 

Background: It is well known worldwide, that Adverse Drug Reactions (ADR) are an 

important cause of morbidity and mortality in developed countries. In Portugal, as in 

many other countries, ADR reporting rate is rather low, and as a consequence there is 

a lack of information being transmitted to the Medicines Regulatory Authority, which 

does not effectively represent the real number of adverse events.  

Objective: Our aim was to increase the number and relevance of ADR reporting 

among pharmacists and physicians, with workshops and telephone interviews.  

Method: We conducted a cluster-randomized controlled trial, among pharmacists and 

physicians working in the Northern region of Portugal.  

Results: The ADR reporting rate increased 3-fold as a result of this action (RR = 3,22; 

95% CI 95%: 1,33-7,80) compared to the control group, during the studied period. 

Besides, the relevance of ADR reported was also increased. In fact, serious ADR 

reports increased 4-fold (RR = 3,87; 95% CI: 1,29-11,61) and unexpected ADR reports 

increased 5-fold (RR = 5,02; 95% CI: 1,33-18,93), compared with the control group. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Farmacovigilância 

“Nenhum medicamento é 100% seguro para todas as pessoas, em todas as 

circunstâncias”.[1]  

No momento em que é colocado no mercado, qualquer medicamento foi já submetido 

a uma série de ensaios com vista ao conhecimento do seu perfil de segurança e 

eficácia. No entanto, não é possível, durante o processo de desenvolvimento de um 

medicamento, identificar todas as reacções adversas a ele associadas, uma vez que o 

número de indivíduos expostos nos ensaios clínicos é limitado, bem como o tempo de 

duração dos mesmos. Desta forma, torna-se particularmente difícil detectar durante a 

fase experimental, as reacções adversas raras e as que apenas se manifestam a 

longo prazo. Concretamente, do que diz respeito às Reacções Adversas (RA) raras*, 

elas só podem ser identificadas em grupos maiores de utilizadores do medicamento e, 

por esse motivo, na maior parte das vezes, só se detectam após comercialização, 

altura em que uma população alargada tem acesso ao medicamento. 

Além disso, a população que faz parte destes ensaios tem características particulares, 

sendo excluídos indivíduos com patologias paralelas àquela que está em estudo, ou 

com condições específicas, por exemplo, doentes polimedicados e grávidas. Assim 

sendo, trata-se de uma população muito seleccionada e homogénea, contrastando 

com a população em geral que terá acesso ao medicamento após a sua 

comercialização. 

É após a obtenção da Autorização de Introdução no Mercado (AIM) que começa a 

fase final do Ensaio Clínico (fase IV) que poderá ser considerado como o verdadeiro 

ensaio clínico, em que o medicamento é utilizado no contexto real e numa população 

alargada, e durante o qual se detectam RA que, por vezes, não foram detectadas 

durante a fase experimental. Uma grande parte das RA graves é detectada após a 

aprovação de comercialização[2]. 

Torna-se, então, fundamental levar a cabo uma atitude de vigilância constante ao 

medicamento após a sua colocação no mercado. A ciência e as actividades 

relacionadas com a detecção, avaliação, compreensão e prevenção das reacções 

�������������������������������������������������
	�Em farmacovigilância, um evento raro é aquele cuja probabilidade de acontecer se situa entre 1/10.000 e 1/1.000 
(fonte: The Uppsala Monitoring Centre)�
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adversas ou outros problemas relacionados com os medicamentos é denominada de 

farmacovigilância[3]. 

A nível mundial, a necessidade de criação de Sistemas de Farmacovigilância fez-se 

sentir na década de 60, depois da tragédia provocada pela administração de 

talidomida a grávidas. Este fármaco, um hipnótico ligeiro com a capacidade de 

suavizar os enjoos matinais, foi largamente utilizado nessa década, tendo-se verificado 

na mesma altura, em diversos países, um aumento do número de casos de focomélia, 

uma malformação rara antes da comercialização deste medicamento.  

Este assunto é abordado pela primeira vez na comunidade científica em 1961[4] e, a 

partir daí, a tomada de consciência da relação causa-efeito entre a toma da talidomida 

por grávidas e o nascimento de bebés com malformações graves promoveu a 

necessidade de levar a cabo uma vigilância apertada aos medicamentos, após a sua 

entrada no mercado. Em consequência destes acontecimentos, a talidomida foi 

retirada do mercado. Actualmente, é um fármaco utilizado exclusivamente em meio 

hospitalar com indicação terapêutica para situações muito específicas, como mieloma 

múltiplo, eritema nodoso lepromatoso ou tratamento da reacção do enxerto contra o 

hospedeiro (graft versus host disease), obedecendo a um rigoroso plano de gestão de 

risco. 

Como resultado deste que ficou conhecido como o “Desastre da Talidomida”, tem 

início, em 1968, um projecto-piloto, coordenado pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), para a criação de um sistema internacional de farmacovigilância. Este sistema 

receberia o nome de Programa Internacional de Monitorização de Reacções Adversas 

e viria a ser constituído pelos primeiros 10 países a criarem os seus Centros Nacionais 

de Farmacovigilância, ligados em rede com a OMS: Austrália, Canadá, 

Checoslováquia, Estados Unidos da América, Holanda, Irlanda, Nova-Zelândia, Reino 

Unido, República Federal da Alemanha e Suécia. 
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Para gerir e coordenar este Programa Internacional, foi criado um centro de 

monitorização de medicamentos, que funciona desde 1978, em Uppsala, na Suécia, 

com a designação de Uppsala Monitoring Centre – UMC†. É aqui que são recolhidas, 

processadas e armazenadas as notificações espontâneas de reacções adversas a 

medicamentos, oriundas de todos os Estados Membros (nos quais se inclui Portugal). 

Daqui são também emitidos os alertas relacionados com potenciais problemas de 

segurança dos medicamentos às autoridades reguladoras de cada país. 

Este Centro trabalha em estreita colaboração com os Estados Membros no 

desenvolvimento das suas actividades de farmacovigilância, bem como com potenciais 

Estados Membros na criação dos seus próprios sistemas nacionais de 

farmacovigilância[5]. 

�������������������������������������������������
† O Uppsala Monitoring Centre (UMC) é o nome pelo qual é conhecido, entre os pares, o WHO 
Collaborating Centre for International Drug Monitoring (Centro Colaborador da OMS para Monitorização 
Internacional de Medicamentos). 
�
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1.2. Notificação Espontânea de RAM 

O Sistema português de farmacovigilância (como o dos restantes países europeus) 

assenta sobretudo na notificação espontânea de suspeitas de RAM, efectuada pelos 

profissionais de saúde[6]. Esta não é mais que uma descrição, feita por um profissional 

de saúde‡, de um episódio adverso que se suspeita ter tido origem na utilização de um 

medicamento (denominado de medicamento suspeito).  

A notificação é feita, na maioria das vezes, através de um formulário (em suporte de 

papel) elaborado pelo INFARMED e presente em todas as Unidades de Saúde, 

denominado Ficha de Notificação de RAM. Em Portugal, esta ficha toma 3 cores 

diferentes de acordo com a classe profissional a que se destina: (1) amarela para os 

médicos, (2) roxa para os farmacêuticos e (3) branca para os enfermeiros (Figura 1.). 

A ficha tem formato A4 e, dobrada, fica com dimensões de 10 cm x 21 cm§. Nela são 

solicitados dados relativos ao episódio adverso em questão, como: 

- Dados do doente (iniciais do nome, sexo, data de nascimento, peso e altura); 

- Dados do notificador (nome, especialidade, local de trabalho, contacto); 

- Dados da Reacção Adversa (descrição da RA, data de início, duração, gravidade e 

evolução); 

- Dados do Medicamento Suspeito (nome e lote do medicamento, data de início e de 

suspensão, via de administração, dose diária e indicação terapêutica). 

Além destes dados, essenciais para a validação da notificação do Sistema Nacional de 

Farmacovigilância, são ainda solicitadas algumas informações adicionais, 

nomeadamente no que diz respeito a eventuais antecedentes de reacção adversa e a 

medicação concomitante. 

�������������������������������������������������
�Em Portugal, apenas os profissionais de saúde podem notificar suspeitas de RAM (de acordo com o 
Decreto-Lei 76/2006, de 30 de Agosto - Estatuto do Medicamento), ao contrário de alguns países, onde é 
dada esta possibilidade aos consumidores e/ou a grupos profissionais específicos, como os advogados.�
§ Este formato foi concebido de forma a caber no bolso frontal das batas dos profissionais de saúde, de 
forma a facilitar o seu acesso e, consequentemente, a notificação espontânea de RAM. 
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Figura 1. Fichas de Notificação de RAM 

 

Após recepção da notificação pela autoridade reguladora, ela é validada e processada. 

A informação nela contida é, então, codificada e inserida numa base de dados, 

denominada SVIG (Sistema de VIGilância) concebida pelo INFARMED, de onde é 

transmitida para os titulares de AIM.  

Periodicamente, esta informação é transmitida para a base de dados da OMS 

(denominada Vigibase) que se encontra sediada, como citado anteriormente, no 

Uppsala Monitoring Centre (UMC). As Reacções Adversas Graves (RAM que 

provocam a morte, colocam a vida em risco, motivam ou prolongam hospitalização, 

motivam incapacidade e/ou provocam anomalia congénita) são ainda enviadas para a 

Agência Europeia do Medicamento (EMEA)[7]. 

Nesta troca de informação de segurança dos medicamentos, é dada particular atenção 

às Reacções Adversas Graves e também às inesperadas (toda a reacção adversa a 

medicamento que não esteja descrita no respectivo Resumo das Características do 

Medicamento[7]). 

Por fim, a notificação é avaliada, sendo-lhe atribuído um grau de probabilidade. Os 

graus de probabilidade, preconizados pela OMS, são uma tentativa de estruturar e 

harmonizar a avaliação das notificações espontâneas de suspeitas de RAM. Através 

da análise de várias características do episódio relatado, ele é avaliado como sendo 

Certo, Provável, Possível, Improvável, Condicional ou Não Classificável[5]. 
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O método da notificação espontânea de RAM é uma importante ferramenta utilizada 

em farmacovigilância, simples, que requer poucos encargos económicos, e que 

permite efectuar a monitorização do perfil de segurança de todos os medicamentos 

comercializados, durante todo o seu ciclo de vida e abrangendo toda a população.  

É um método gerador de hipóteses, sendo a sua principal mais valia a detecção 

precoce de problemas decorrentes da utilização de medicamentos, permitindo a 

consequente tomada de decisão, de forma a reduzir o impacto desses mesmos 

problemas na saúde pública.  

Ainda que seja considerado cientificamente pouco robusto comparativamente com 

outros métodos de vigilância pós-comercialização (nomeadamente, a monitorização de 

prescrição-evento, estudos de coortes ou de caso-controlo e ensaios clínicos 

controlados aleatorizados), a notificação espontânea de RAM é extremamente eficaz 

em termos de detecção de sinais que, posteriormente, precisam de ser confirmados e 

quantificados, através de estudos comparativos[8]. 

A experiência da farmacovigilância, a nível mundial, tem vindo a demonstrar que os 

profissionais de saúde – através da notificação espontânea das suas suspeitas de 

RAM – têm um papel fundamental na prevenção da morbilidade e mortalidade 

provocadas pelo uso de medicamentos. 

Com efeito, cada uma das notificações constitui uma importante fonte de informação 

relativa ao risco dos medicamentos comercializados, podendo, per se, contribuir para 

a geração de um sinal de segurança. Segundo a definição proposta pela OMS, sinal é 

a “informação notificada sobre uma possível relação causal entre um evento adverso e 

um medicamento, sendo esta possível relação causal anteriormente desconhecida ou 

incompletamente documentada. Habitualmente é necessário mais do que uma 

notificação para gerar um sinal, dependendo da gravidade do evento e da qualidade 

da informação”[5]. Neste contexto, têm um maior impacto as RAM graves, inesperadas 

e com elevado grau de probabilidade. 

O impacto da notificação espontânea de RAM (a nível de tomada de decisão) pode ir 

desde o simples envio de informação aos profissionais de saúde e/ou público em geral 

acerca dos efeitos indesejáveis que determinado medicamento está a provocar até – 

em última análise – à sua retirada do mercado. Como exemplo, em Portugal, a 

comercialização das apresentações pediátricas de nimesulide foi suspensa, na 

sequência da notificação espontânea de RA graves ocorridas em crianças, três das 

quais foram fatais[9]. 
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A grande limitação deste método de farmacovigilância decorre da sub-notificação que 

se faz sentir em Portugal. De facto, em contraste com os objectivos propostos pela 

OMS de 250 notificações/milhão de habitantes[10], em Portugal esta relação era, em 

2008, de 175 notificações/milhão de habitantes. A Figura 2. mostra a evolução do 

número de notificações de suspeitas de RAM recebidas pelo Sistema Nacional de 

Farmacovigilância (SNF) desde a sua criação, em 1992, até ao final de 2008.  

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

N
º 

de
 n

ot
ifi

ca
çõ

es
 r

ec
eb

id
as

 n
o 

S
N

F

 

Figura 2. Notificações de RAM recebidas pelo SNF entre 1992 e 2008 (inclui apenas 

notificações oriundas de profissionais de saúde**) 

 

Este não é, no entanto, um problema exclusivamente nacional, sendo que diversos 

estudos sugerem que menos de 10% das RAM sejam notificadas às Autoridades 

Reguladoras[11, 12].  

Mesmo em países como a França, que tem um sistema de farmacovigilância bastante 

maduro e que é considerado particularmente eficiente, estima-se que apenas 5% das 

RAM graves sejam notificadas[13]. 

�������������������������������������������������
		�O SNF recebe não só as notificações de RAM efectuadas pelos Profissionais de Saúde (aquelas sobre 
as quais versa este trabalho), mas também as que são feitas pela Indústria Farmacêutica referentes aos 
seus próprios produtos.�
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1.3. A Unidade de Farmacovigilância do Norte (UFN) 

Em Portugal, o Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) foi implementado em 

1992, de uma forma centralizada. Sete anos volvidos, inicia-se uma estratégia de 

descentralização do Sistema a nível nacional, tendo sido criadas Unidades Regionais 

de Farmacovigilância com autonomia de funcionamento, embora sob a coordenação 

do INFARMED. O objectivo desta descentralização foi o de aproximar o SNF aos 

profissionais de saúde que, até então, se tinham mostrado pouco participativos. 

As Unidades Regionais de Farmacovigilância têm a função de, dentro da sua área de 

influência, promover a notificação espontânea de RAM, sensibilizando e formando os 

profissionais de saúde para a problemática das Reacções Adversas a Medicamentos e 

a Farmacovigilância. Além disso, estando incluídas em Universidades, estão munidas 

de grande capacidade técnica e científica com o objectivo de nelas se poderem 

desenvolver trabalhos de investigação no âmbito da farmacovigilância e 

farmacoepidemiologia. 

Nas Unidades Regionais de Farmacovigilância são recolhidas, processadas e 

avaliadas as notificações espontâneas de suspeitas de RAM efectuadas pelos 

Profissionais de Saúde da sua área de acção, as quais são posteriormente enviadas 

ao INFARMED, onde são coligidas todas as notificações feitas em Portugal (a partir 

daqui, seguem o circuito mencionado na secção anterior 1.2. Notificação espontânea 

de RAM). 

Neste contexto, e abrangendo a região Norte do país [adstrita à Administração 

Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte)], a Unidade de Farmacovigilância do Norte 

(UFN) inicia as suas actividades em 1 de Julho de 2000, inserida nas instalações do 

Serviço de Bioestatística e Informática Médica (SBIM) da Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto (FMUP). 

Desde a sua criação, a UFN tem vindo a apostar em estratégias inovadoras para 

aumentar a taxa de notificação espontânea de RAM na sua área geográfica de 

influência.  

Assim, desde cedo criou o seu próprio website (figura 3.) e é, actualmente, a única 

Unidade Regional de Farmacovigilância a disponibilizar a notificação on-line de RAM.  
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Figura 3. Site da UFN na Internet 

 

Esta funcionalidade torna mais expedita a notificação espontânea de RAM, pelo que 

tem vindo a ganhar adeptos entre os profissionais de saúde, representando 

actualmente 14% do volume total de notificações recebidas nesta Unidade. No 

formulário on-line são solicitadas as mesmas informações da ficha de notificação de 

RAM de suporte de papel, existindo a possibilidade de optar pelo preenchimento de 

uma de duas versões: (1) a versão simples, apenas com as informações mínimas 

obrigatórias para que a notificação seja válida e (2) a versão completa, onde estão 

incluídas também as informações adicionais relativas ao evento adverso em causa. 

Uma outra aposta inovadora foi o estabelecimento de dois protocolos específicos de 

notificação de RAM com dois serviços hospitalares de Imunoalergologia. Estes 

protocolos surgiram da necessidade sentida por estes serviços de notificar as muitas 

suspeitas de RAM detectadas, mas que, por falta de disponibilidade, nunca tinham 

sido reportadas à autoridade reguladora. Desta forma, a UFN faz uma recolha activa 

de notificações de suspeitas de RAM de forma regular e com a supervisão dos 

directores desses Serviços Clínicos. 

A UFN desenvolve também diversas acções de formação e de sensibilização 

destinadas aos profissionais de saúde, sob a temática das reacções adversas a 
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medicamentos e notificação espontânea de RAM. Para além destas que são as 

actividades regulares de formação da Unidade, nela se têm vindo a desenvolver 

trabalhos científicos vocacionados para a melhoria do Sistema Nacional de 

Farmacovigilância e para o aumento da quantidade e da qualidade das notificações 

espontâneas de RAM. 

Fruto de todo este trabalho, a UFN tem vindo a destacar-se pelos seus resultados 

anuais, tendo atingido, em 2004, uma taxa de notificação de 184 notificações/milhão 

de habitante[14] (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Número de notificações recebidas na UFN / ano entre 2001 e Dezembro de 2008 

(inclui apenas notificações oriundas de profissionais de saúde) 

 

 

Ainda assim, estes resultados não espelham a realidade no que respeita à quantidade 

de reacções adversas a medicamentos detectadas, pelo que o trabalho de 

sensibilização dos profissionais de saúde tem de prosseguir e novas estratégias terão 

de ser pensadas e implementadas. 
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2. ENQUADRAMENTO E OBJECTIVOS DO ESTUDO 

Entre 2002 e 2006, foi efectuado um estudo por Herdeiro et al.[15], cujo objectivo era 

determinar a eficácia de uma intervenção educativa na inversão da tendência para a 

sub-notificação de RAM em Portugal, dividido em duas fases. 

A primeira fase, um estudo caso-controlo[16, 17], visou a identificação dos factores 

relacionados com a sub-notificação de RAM entre os profissionais de saúde (médicos 

e farmacêuticos) da região Norte de Portugal, avaliando os seus conhecimentos e 

atitudes perante a notificação espontânea de RAM, através de um questionário auto- 

administrado. 

Para os médicos, a população definida era constituída pelos profissionais a exercer 

actividade no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Como casos foram considerados os 

88 médicos que tinham notificado pelo menos uma RAM à UFN, desde Janeiro de 

2001 até ao início do estudo (finais de 2002). Os 771 indivíduos do grupo de controlo 

eram uma amostra de médicos que nunca tinha efectuado qualquer notificação 

espontânea de RAM. Para os farmacêuticos, foi utilizado o mesmo critério de 

alocação, havendo 34 casos e 280 controlos. 

Perante os resultados obtidos nesta primeira fase, foi especificamente delineada uma 

intervenção educativa (a aplicar aos profissionais de saúde participantes), tendo a sua 

efectividade sido avaliada mediante um ensaio controlado aleatorizado por 

agrupamentos (ou clusters)[14, 18]. 

O resultado demonstrou um aumento de 10 vezes da taxa de notificação espontânea 

de RAM pelos médicos e de 5 vezes pelos farmacêuticos no ano que se seguiu à 

intervenção, sendo este efeito máximo nos primeiros 4 meses, e progressivamente 

atenuado até 12 meses após a intervenção. A partir dos 13 meses, o aumento da taxa 

de notificação alcançado deixou de ser significativo. Esta diminuição do efeito de uma 

intervenção levada a cabo em profissionais de saúde com o tempo é conhecida e foi já 

determinada noutros estudos[19, 20]. 

Para além da quantidade de notificações espontâneas de RAM, notou-se igualmente 

um significativo incremento na qualidade das mesmas, com notificação de mais 

reacções adversas graves, inesperadas e/ou provocadas por medicamentos novos†† e 

�������������������������������������������������
†† Conforme descrito na Introdução, por reacção adversa grave entende-se toda a reacção que: provoca a morte, 

coloca a vida em risco, motiva ou prolonga hospitalização, motiva incapacidade, provoca anomalia congénita ou que 

seja medicamente importante. Considera-se inesperada toda a reacção adversa que não esteja descrita no respectivo 

RCM. Um medicamento novo é um medicamento cuja AIM tem menos que 2 anos. 
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ainda de notificações que, após avaliação, foram classificadas com os mais altos 

graus de probabilidade da OMS[5] (provável e definitiva). 

 

Com base nestes resultados – e assumindo a tese de que um reforço a esta primeira 

intervenção educativa poderia relançar o seu efeito[14] – propôs-se levar a cabo uma 

segunda intervenção, desta vez através de entrevistas telefónicas e de workshops, 

sobre a mesma população de profissionais de saúde interveniente no estudo 

anteriormente descrito (médicos e farmacêuticos a exercer actividade profissional na 

região Norte de Portugal). 

Ambas as intervenções (telefónica e por workshop) foram delineadas com base nas 

atitudes dos profissionais de saúde (médicos e farmacêuticos) face à notificação 

espontânea de RAM, identificadas por Herdeiro et al.[16, 17]. Tendo por base as razões 

propostas por Inman[21] para a sub-notificação de RAM (Inman’s seven deadly sins), 

concluiu-se que, entre os farmacêuticos, os principais obstáculos à notificação de RAM 

são:  

� complacency (“as RAM realmente graves estão bem documentadas aquando 

da comercialização do medicamento”);  

� ignorance (“apenas devo notificar as RAM graves e as inesperadas”); 

� diffidence (“só notificaria uma RAM se tivesse a certeza que ela estava 

relacionada com um determinado medicamento”).  

Entre os médicos, além dos obstáculos citados para os farmacêuticos, identificaram-se 

ainda os seguintes:  

� insecurity (“é quase impossível determinar que um determinado medicamento 

foi responsável por um quadro adverso em particular”); 

� indifference (“a notificação de um caso não contribui para o conhecimento do 

medicamento”). 

Assim, durante as intervenções estes aspectos foram trabalhados, de forma a 

aumentar a probabilidade de notificação por parte destes profissionais de saúde. 

Esperava-se obter um aumento significativo do número de notificações espontâneas 

de RAM, bem como da qualidade das mesmas. Para avaliar a qualidade das 

notificações, estabeleceram-se os critérios supra-citados (gravidade e conhecimento 

prévio das RAM notificadas e suspeitas de RAM avaliadas com elevado grau de 

probabilidade). 
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3. METODOLOGIA 

O presente estudo foi efectuado de acordo com o desenho de um estudo controlado 

aleatorizado por agrupamentos.  

Para eliminar a contaminação cruzada entre os grupos de controlo e intervenção, 

foram criados agrupamentos espaciais (formados com base na área geográfica), que 

constituíram a unidade de aleatorização. 

O grupo de controlo foi criado com o objectivo de eliminar potenciais fontes de viés 

oriundas de variações sazonais ou ainda de campanhas de vacinação que poderiam 

provocar um aumento anormal do número de notificações espontâneas de RAM. 

O estudo foi desenhado antes da reorganização do modelo hospitalar, com criação de 

centros hospitalares, iniciada em 2007. Desta forma, os agrupamentos têm por base 

os hospitais individualizados, e não agregados em centros hospitalares.  

A ARS-Norte tem também sofrido, no último ano, ajustamentos ao nível da sua 

influência geográfica que, naturalmente, não foram tidos em conta. 

 

3.1 Agrupamentos e aleatorização 

Cada agrupamento espacial (spatial-cluster) é constituído pelos médicos e 

farmacêuticos a exercer actividade num Hospital de referência, nos Centros de Saúde 

a ele adstritos e nas farmácias comunitárias da área de influência desse Hospital. 

Os agrupamentos foram criados com base nas 5 sub-regiões de saúde adstritas à 

Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte) e com o menor tamanho 

possível, de forma a minimizar a contaminação entre as farmácias comunitárias, 

centros de saúde e hospitais. 

A partir dos 25 hospitais existentes na ARS-Norte, 5 foram excluídos do estudo por 

serem específicos (Maternidade, Hospital Oncológico, Hospital Especializado em 

doenças infecciosas e pulmonares, Hospital Especializado de Crianças, Hospital 

Psiquiátrico), e poderem constituir um factor de contaminação, uma vez que a sua 

zona de influência se estende a toda a região Norte. Dos restantes 20 hospitais, cinco 

deles encontram-se geograficamente muito próximos uns dos outros, ou são muito 

pequenos, pelo que foram agrupados. 

Foram, então, formados os 15 agrupamentos�apresentados na tabela 1. 

 

 



 

 

���

 

Tabela 1. Composição dos Agrupamentos‡‡ 

Nº Identificativo 

do 

Agrupamento 

Sub-região de 

Saúde 

Hospital / Hospitais 

1 Porto Hospital de São João 

2 Porto Hospital Geral de Santo António, SA 

3 Porto Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia 

4 Porto Hospital Padre Américo – Vale do Sousa, S.A. 

5 Porto Hospital de Pedro Hispano, S.A. 

6 Porto Hospital de Nª Srª da Conceição de Valongo* + Hospital Conde de S. Bento 

(Sto Tirso)* + Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde* 

7 Porto Hospital de São Gonçalo, SA – Amarante 

8 Braga Hospital S. José de Fafe + Hospital Nª Senhora da Oliveira, SA* 

9 Braga Hospital de São João de Deus, SA - Vila Nova de Famalicão 

10 Braga Hospital de S. Marcos + Hospital de Stª Maria Maior, SA - Barcelos* 

11 Viana do Castelo Centro Hospitalar do Alto Minho, SA 

12 Bragança Hospital de Mirandela + Hospital de Macedo de Cavaleiros* 

13 Bragança Hospital Distrital de Bragança, SA 

14 Vila Real Centro Hospital de Vila Real / Peso da Régua, SA** 

15 Vila Real Hospital Distrital de Chaves 

* Pequeno Hospital que, por essa razão, foi agrupado com outro Hospital da mesma área geográfica, ou 

pequenos hospitais na mesma área geográfica, agrupados entre si. 

** Centro Hospitalar, constituído por 2 hospitais. 

 

Na maioria dos estudos deste tipo, os agrupamentos são distribuídos de maneira a 

formarem grupos de controlo e intervenção com tamanho semelhante (na razão de 

1:1). Apesar de esta ser a razão mais eficiente para a aleatorização, ela traria, no 

presente estudo, desvantagens económicas, uma vez que a intervenção implicou 

custos elevados. Desta forma, optou-se por incluir menos agrupamentos no grupo de 

�������������������������������������������������
‡‡ A bold, os agrupamentos que fazem parte do grupo de intervenção. 
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intervenção do que no grupo de controlo, obtendo-se uma aleatorização desigual, na 

razão de, aproximadamente, 1:3[22].  

Os 15 agrupamentos foram, então, distribuídos aleatoriamente de maneira a formarem 

um grupo de intervenção (constituído por 4 agrupamentos) e um grupo de controlo 

(constituído por 11 agrupamentos). Esta aleatorização foi gerada informaticamente, 

atribuindo-se um número (ao acaso) a cada agrupamento e escolhendo os 4 

agrupamentos com o número mais elevado para o grupo de intervenção e os restantes 

11 para o grupo de controlo. 

O grupo de intervenção foi dividido em dois sub-grupos, de acordo com a intervenção 

efectuada: abordagem telefónica e abordagem por workshop. 

Após distribuição aleatória dos 4 agrupamentos componentes do grupo de 

intervenção, ficou definido o seguinte: 

Agrupamentos 12 e 14: Intervenção por workshop. 

Agrupamentos 2 e 13: Intervenção telefónica. 

Os médicos e farmacêuticos pertencentes aos 11 agrupamentos que fazem parte do 

grupo de controlo não receberam, naturalmente, qualquer das intervenções supra- 

-citadas.  

Devido à actividade normal da UFN e ao seu compromisso de promover formação na 

área da farmacovigilância aos Profissionais de Saúde da Região Norte de Portugal, 

foram realizadas diversas acções de sensibilização e cursos de formação em 

farmacovigilância, durante o período do estudo, com a mesma periodicidade com que 

são feitos fora do período deste estudo (2 cursos de formação e 6 acções de 

sensibilização por semestre). Assim, não é de excluir a hipótese de os profissionais 

pertencentes aos grupos de controlo terem assistido a formações no âmbito da 

farmacovigilância (embora em formato diferente do apresentado na intervenção em 

estudo). 

Estas formações são abertas a todos os profissionais de saúde que exerçam 

actividade na zona Norte do país, pelo que, tanto os indivíduos do grupo de controlo 

como os indivíduos dos grupos de intervenção poderão ter estado presentes. 
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3.2. Indivíduos 

A população alvo deste estudo era constituída por todos os médicos pertencentes ao 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) e todos os farmacêuticos comunitários e 

hospitalares, a exercer actividade da área geográfica correspondente à ARS-Norte. 

Esta base de dados foi disponibilizada pela ARS Norte (para os médicos) e pela 

Associação Nacional das Farmácias e Associação Portuguesa de Farmacêuticos 

Hospitalares (para os farmacêuticos), em 2002. No início do presente estudo (2006) 

foram solicitadas novas bases de dados actualizadas à ARS-Norte, para os médicos, e 

à Ordem dos Farmacêuticos (OF), para os farmacêuticos, tendo este pedido sido 

declinado por ambas as instituições¥ (ver Anexo I). Desta forma, foi tomada a decisão 

de utilizar as bases de dados existentes (de 2002), tendo-se efectuado as 

actualizações possíveis no decorrer do estudo (com inclusão dos profissionais novos, 

eliminação dos reformados e falecidos, e ainda a correcção para os que entretanto 

haviam transitado do grupo de controlo para o de intervenção e vice-versa). 

Foram excluídos como sujeitos do estudo os profissionais que estivessem a exercer 

actividade: (1) apenas no sector privado (para os médicos); (2) exclusivamente no 

ensino, áreas administrativas, Indústria Farmacêutica e companhias de distribuição 

farmacêutica; (3) na Unidade de Farmacovigilância do Norte; (4) com protocolos 

específicos de notificação espontânea de RAM estabelecidos com a UFN; (5) em 

hospitais especializados (ver 3.1. Agrupamentos e aleatorização) e (6) em serviços 

clínicos específicos, tais como centros de genética médica ou de histocompatibilidade, 

ou ainda em Centros de Apoio a Toxicodependentes. Esta última exclusão [(6)] 

justifica-se pelo facto de que, estando estes serviços associados a toda uma sub-

região, não ser possível limitar estes indivíduos a determinada área geográfica.  

�������������������������������������������������
�� No caso da Ordem dos Farmacêuticos, esta Instituição solicitou parecer à Comissão Nacional de 
Protecção de Dados (CNPD) relativo à possibilidade de disponibilizar a referida base de dados à UFN, o 
qual foi negativo. Segundo a CNPD, a UFN (sendo parte integrante do INFARMED) poderia “recolher a 
informação necessária sem aceder nem tratar os dados pessoais dos farmacêuticos, por exemplo através 
das farmácias onde estes trabalham, não autorizando a OF a facultar o acesso à listagem nominativa de 
todos os farmacêuticos a exercer funções na região Norte”. (Anexo I).�
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3.2.1 Farmacêuticos 

De acordo com a base de dados disponível em 2002, havia um total de 1446 

farmacêuticos incluídos no estudo, pertencentes aos 15 agrupamentos espaciais que 

serviram de unidade de aleatorização.  

No decorrer do presente estudo (iniciado em 2006), foram feitas correcções à base de 

dados inicial, excluindo os profissionais que entretanto deixaram de estar activos e os 

que faleceram (84), e incluindo os que entretanto iniciaram actividade (105), sendo 

que o total de farmacêuticos estudados foi de 1467. De entre estes, 1103 pertenciam 

ao grupo de controlo e 364 ao grupo de intervenção (261 sujeitos a intervenção 

telefónica e 103 a intervenção por workshop).(Ver figura 5.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Fluxograma do desenho de estudo para os farmacêuticos 

15 Agrupamentos (unidade de aleatorização) 
1446 farmacêuticos 

105 farmacêuticos 
(indivíduos novos) 

(11 agrupamentos grupo controlo) 
1103 farmacêuticos 

(4 agrupamentos grupo de intervenção 
364 farmacêuticos 

15 Agrupamentos (unidade de aleatorização) 
1467 farmacêuticos�

(2 Agrupamentos intervenção 
telefónica) 

261 farmacêuticos 

(2 Agrupamentos intervenção 
por workshop) 

103 farmacêuticos 

84 farmacêuticos 
(cessaram actividade/faleceram) 

(aleatorização 1:3) 

2002 

2006 
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3.2.2 Médicos 

De acordo com a base de dados disponível em 2002, havia um total de 6950 médicos, 

dos quais foram excluídos os seguintes:  

- 40 por trabalharem em áreas administrativas ou analíticas;  

- 24 por trabalharem em centros de apoio a toxicodependentes;  

- 2 por serem membros da Unidade de Farmacovigilância do Norte;  

- 1 por ter estabelecido um protocolo específico de notificação de RAM com a UFN 

(pertencente ao Serviço de Imunoalergologia de um hospital central);  

- 432 por trabalharem em hospitais específicos.  

Assim, 6451 médicos foram incluídos. 

No decorrer do presente estudo (iniciado em 2006), foram feitas correcções à base de 

dados inicial, excluindo os profissionais que entretanto deixaram de estar activos e os 

que faleceram e incluindo os que entretanto iniciaram actividade.  

Conforme descrito no capítulo 5. Análise de Resultados, os dados relativos aos 

médicos não serão apresentados neste trabalho. 
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4. DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES 

Antes de se iniciar as intervenções educativas (workshops e telefonemas), foi 

solicitada autorização para a realização das mesmas à ARS-Norte e aos Conselhos de 

Administração dos Hospitais envolvidos. Além disso, foi pedido parecer às Comissões 

de Ética de cada hospital, obtendo-se em todos os casos resposta positiva.  

A ARS-Norte deu ainda conhecimento acerca das intervenções a todas as instituições 

envolvidas (Anexo II). 

 

4.1. Intervenção por Workshop 

 

4.1.1. Intervenção por Workshop em farmacêuticos 

As intervenções (em farmacêuticos) foram efectuadas entre 29 de Maio e 26 de Junho 

de 2007, nas regiões de Vila Real, Macedo de Cavaleiros e Mirandela, às quais 

assistiram 48 (52%) farmacêuticos pertencentes aos agrupamentos 12 e 14 (num total 

de 92 farmacêuticos). 

A divulgação dos workshops foi feita através de telefonemas, efectuados para as 

farmácias de oficina e hospitalares, convidando cada um dos farmacêuticos a 

participar. Foi ainda enviado o referido convite, via fax (ver Anexo III). 

As intervenções tiveram a duração de cerca de uma hora, e foram feitas tendo como 

base uma apresentação em formato Power-Point (Anexo IV), durante a qual foi feita 

uma breve introdução acerca da problemática das Reacções Adversas a 

Medicamentos (RAM) e seu impacto na Saúde Pública[23-30], seguida da apresentação 

de um caso prático extraído da bibliografia[8].  

A primeira parte da apresentação ressaltou o impacto deste problema na Saúde 

Pública (3 slides), através da divulgação de alguns estudos científicos cujos resultados 

demonstram, por exemplo, que as RAM estão entre a 4ª e a 6ª causa de morte nos 

Estados Unidos da América[24, 25] e que são responsáveis por cerca de 10% dos 

internamentos hospitalares[23, 29, 30].  

Seguidamente, foi feita uma abordagem à notificação espontânea de RAM, 

salientando as vantagens e desvantagens deste método de farmacovigilância (2 

slides). Foram ainda referidas algumas das atitudes e conhecimentos que os 

farmacêuticos têm sobre o assunto, com base nos resultados de Herdeiro et al.[17], e 
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feita uma pequena demonstração sobre o preenchimento da ficha de notificação 

espontânea de RAM (4 slides).  

A apresentação teve características peculiares pela sua interactividade, clareza e 

dinamismo: eram apresentados pequenos bonecos (ver figura 6.) representando 

profissionais de saúde em discussão/reflexão sobre a problemática da notificação 

espontânea de RAM, em contextos que reproduziam a sua rotina profissional diária. A 

maioria dos slides tinha animação, de forma a torná-los fluidos e apelativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Slide extraído da apresentação feita nos workshops 

 

 

Por fim, foi apresentado um caso prático. Este caso representou uma situação 

passível de suceder no quotidiano da farmácia de oficina/hospitalar e que evidenciou 

uma suspeita de RA ao fármaco carbamazepina. Depois de apresentado, o caso 

prático foi discutido com os participantes e foi preenchida uma ficha de notificação 

espontânea de RAM com aquele caso concreto. Nesta fase da apresentação em 

PowerPoint foi utilizada a mesma estratégia de animação, sendo o caso prático 

apresentado de forma “teatralizada”, com pequenos bonecos representando o 

farmacêutico em conversa com o doente. 

Como conclusão, apresentou-se um breve resumo da intervenção e, por fim, foram 

divulgados os contactos da UFN. Em todas as intervenções, seguiu-se um período de 

debate (espontâneo) sobre a problemática em questão. 

A cada participante foi fornecido o seguinte material:  

- Cópia do caso prático;  
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- Resumo das Características de um Medicamento (RCM) comercializado contendo 

carbamazepina;  

- Cópia de uma ficha de notificação espontânea de RAM (roxa) para preenchimento 

com o caso prático;  

- Ficha de notificação (roxa);  

- Folheto de apresentação da UFN; (Anexo V) 

- Certificado de presença (Anexo V). 

 

Este material foi fornecido no final das sessões com o objectivo de que a intervenção 

permanecesse na memória dos participantes e para que a notificação espontânea de 

RAM fosse facilitada. 
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4.1.2 Intervenção por Workshop em médicos 

As intervenções foram efectuadas entre 11 de Fevereiro de 2008 e 19 de Junho de 

2008, nas regiões de Vila Real, Macedo de Cavaleiros e Mirandela (correspondentes 

aos agrupamentos 12 e 14), às quais assistiram 132 médicos. 

A divulgação dos workshops foi feita através de afixação de cartazes nos diversos 

serviços clínicos hospitalares e nos centros de saúde, convidando os médicos a 

participar. Foi igualmente enviada correspondência para estas Instituições de Saúde 

explicativa do tipo de intervenção a efectuar e ainda - dois ou três dias antes do 

workshop - um fax a relembrar a hora e local de realização do mesmo (Anexo VI). 

As intervenções nos Hospitais, contrariamente ao que sucedeu nos Centros de Saúde, 

revelaram-se bastante difíceis de levar a cabo, por falta de participação dos médicos. 

De facto, foram feitas três tentativas de marcação de workshops para cada hospital, 

conseguindo-se apenas num deles (Hospital de Vila Real) realizar a intervenção 

pretendida (e com uma audiência de apenas 17 médicos). Mesmo com o envolvimento 

dos directores clínicos dos Hospitais em questão na divulgação dos workshops, a 

adesão dos médicos revelou-se nula. 

As intervenções tiveram duração de cerca de uma hora, e foram feitas tendo como 

base uma apresentação em formato Power-Point (Anexo VII), durante a qual foi feita 

uma breve introdução acerca da problemática das Reacções Adversas a 

Medicamentos (RAM) e seu impacto na Saúde Pública[24-31], seguida da apresentação 

de um ou de dois casos práticos extraídos da bibliografia[8, 31], conforme se tratassem 

de médicos a exercer actividade em Hospital ou em Centros de Saúde, 

respectivamente.  

O conteúdo inicial da apresentação, composto por 5 slides, que visava contextualizar o 

tema, foi o mesmo utilizado para a intervenção efectuada nos farmacêuticos (vide 

4.1.1 Intervenção por Workshop em farmacêuticos).  

Foram ainda referidas algumas das atitudes e conhecimentos que os médicos têm 

sobre o assunto, com base nos resultados de Herdeiro et al. [16], e feita uma pequena 

demonstração sobre o preenchimento da ficha de notificação espontânea de RAM (4 

slides). A apresentação teve as mesmas características daquela que foi feita aos 

farmacêuticos, destacada pela sua interactividade, clareza e dinamismo: eram também 

apresentados pequenos bonecos representando profissionais de saúde em 

discussão/reflexão sobre a problemática da notificação espontânea de RAM, em 

contextos que reproduziam a sua rotina profissional diária. A maioria dos slides tinha 

animação, de forma a torná-los fluidos e apelativos. 
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Por fim, foram apresentados os casos práticos. Estes casos representaram duas 

situações passíveis de suceder no quotidiano do Hospital/Centro de Saúde e que 

evidenciaram suspeitas de RA aos fármacos ciprofloxacina e olanzepina. Nesta fase 

da apresentação em PowerPoint foi utilizada a mesma estratégia de animação, 

sendo o caso prático apresentado de forma “teatralizada”, com pequenos bonecos 

representando o médico em conversa com o doente (ver figura 7.). 

 

NOTIFICAÇÃO DE RAM
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Figura 7. Slide extraído da apresentação feita nos workshops (médicos de Centro de 

Saúde) 

 

O caso prático desenvolvido nas formações dirigidas a médicos a exercer actividade 

nos hospitais evidenciava uma suspeita de RA ao fármaco ciprofloxacina, em situação 

de pós-operatório. Nos centros de saúde, foram abordados 2 casos. Num deles, o 

fármaco suspeito era olanzepina e no outro era também a ciprofloxacina, mas desta 

vez utilizada em contexto de infecção urinária (adequado ao quotidiano destas 

unidades de saúde). 

Depois de apresentados, os casos práticos foram discutidos com os participantes e 

foram preenchidas fichas de notificação espontânea de RAM com aqueles casos 

concretos. 

Como conclusão, apresentou-se um breve resumo da intervenção, e por fim, foram 

divulgados os contactos da UFN. Em todas as intervenções, seguiu-se um período de 

debate (espontâneo) sobre a problemática em questão. 

A cada participante foi fornecido o seguinte material:  

- Cópia do(s) caso(s) prático(s);  
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- Resumo das Características de um Medicamento (RCM) comercializado contendo 

ciprofloxacina e/ou olanzepina;  

- Cópia de uma/duas fichas de notificação espontânea de RAM (amarela) para 

preenchimento com o(s) caso(s) prático(s);  

- Ficha de notificação (amarela);  

- Folheto de apresentação da UFN; (Anexo V) 

- Certificado de presença (Anexo V) 

 

Tal como referido para os farmacêuticos, também aos médicos se decidiu fornecer 

este material no final das sessões, para que a intervenção permanecesse na memória 

dos participantes e para que a notificação espontânea de RAM fosse facilitada. 
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4.2. Intervenção telefónica  

 

Com o intuito de testar a inteligibilidade do guião condutor da conversa telefónica, foi 

levado a cabo um pré-teste (ensaio) na zona de Ovar (fora das áreas de intervenção e 

de controlo) em 8 médicos a exercer funções no Centro de Saúde de Ovar e 

respectivas Extensões de Saúde e em 8 farmacêuticos (7 a exercer actividade em 

farmácia comunitária e 1 em farmácia hospitalar). O guião revelou-se bastante simples 

de aplicar, permitindo uma conversa fluida entre o investigador e o 

médico/farmacêutico, pelo que não sofreu alterações ao formato inicial (Anexo VIII). 

 

 

4.2.1. Intervenção telefónica em farmacêuticos 

As intervenções telefónicas (em farmacêuticos) tiveram lugar entre 2/07/2007 e 

20/07/2007, e abrangeram os farmacêuticos pertencentes aos agrupamentos 2 e 13. 

Os telefonemas tiveram durações que variaram entre os 4 e os 12 minutos, de acordo 

com a participação dos farmacêuticos. A conversa foi conduzida de acordo com um 

guião previamente elaborado e testado (ver 4.2.). Em alguns casos, o guião sofreu 

algumas derivações relativamente ao original, devido às questões que iam sendo 

colocadas pelo interlocutor. 

Para cada farmacêutico, foram feitas 3 tentativas de contacto, após as quais se 

considerou o contacto impossível. Desta forma, 36% do total dos farmacêuticos a 

contactar foram abrangidos pela intervenção telefónica. 

Após o telefonema, foi enviado (por correio postal) o seguinte material a cada 

participante:  

- Carta de agradecimento;  

- Ficha de notificação espontânea de RAM (roxa),  

- Folheto de apresentação da UFN. 

 

Uma vez mais, esperava-se que este material tivesse o efeito de manter a intervenção 

na memória dos participantes, bem como o de facilitar a notificação espontânea de 

RAM. 
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4.2.2 Intervenção telefónica em médicos 

As intervenções telefónicas em médicos tiveram início em 3/03/2008 (e ainda não 

foram dadas por concluídas), e abrangem os médicos pertencentes aos agrupamentos 

2 e 13. Os telefonemas tiveram, até ao momento, durações que variaram entre os 4 e 

os 20 minutos, de acordo com a participação dos médicos. A conversa foi conduzida 

de acordo com um guião previamente elaborado (ver Anexo VIII) e testado (ver 4.2). 

Em alguns casos, o guião sofreu algumas variações relativamente ao original, devido 

às questões que iam sendo colocadas pelo interlocutor. 

Para cada médico, são feitas 3 tentativas de contacto, após as quais se considerou o 

contacto impossível.  

Após o telefonema (e de novo com o intuito de manter a intervenção na memória dos 

participantes e de facilitar a notificação espontânea de RAM), é enviado por correio 

postal o seguinte material a cada participante:  

- Carta de agradecimento;  

- Ficha de notificação espontânea de RAM (amarela);  

- Folheto de apresentação da UFN (Anexo V) 

 

A tabela seguinte (Tabela 2) apresenta as Unidades de Saúde que, até ao momento, 

foram já contactadas telefonicamente, no âmbito deste estudo. 
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Tabela 2. Ponto da situação da intervenção telefónica em médicos 

Agrupamento Hospital de referência Unidade de Saúde* Ponto da 

situação 

Centro de Saúde de Miranda do 

Douro 

Finalizado 

Centro de Saúde de Vimioso Finalizado 

Centro de Saúde de Vinhais Finalizado 

Centro de Saúde de Bragança Iniciado 

13 Hospital Distrital de Bragança 

Hospital Distrital de Bragança Iniciado 

Centro de Saúde do Bonfim 

(Extensão de Santos Pousada) 

Iniciado 

Centro de Saúde de Foz do Douro Finalizado 

Centro de Saúde de Foz do Douro 

(Extensão de Lordelo do Ouro) 

Iniciado 

Centro de Saúde da Batalha Iniciado 

2 Hospital Geral de Santo António 

Centro de Saúde de Aldoar  

(USF** de Ramalde) 

Iniciado 

* As Unidades de Saúde pertencentes aos agrupamentos 2 e 13 que não constam nesta tabela ainda não 

sofreram qualquer intervenção; ** USF = Unidade de Saúde Familiar. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Neste trabalho, apenas serão apresentados os resultados relativos aos farmacêuticos. 

Apesar da intervenção ter sido feita nas duas classes profissionais (médicos e 

farmacêuticos), devido a constrangimentos processuais, logísticos e pessoais, elas 

ocorreram em períodos diferentes, não tendo ainda terminado o tempo de seguimento 

para os médicos à data da finalização deste trabalho. Prevê-se, portanto, publicação 

posterior destes resultados. 

Os dados foram analisados com recurso aos softwares Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS®) versão 14.0. e S-Plus®. 

 

5.1 Análise dos resultados nos farmacêuticos 

5.1.1. Caracterização da amostra 

A amostra era constituída por 1467 farmacêuticos, de entre os quais 1394 (92%) 

exerciam actividade em farmácia de oficina e 118 (8%) eram farmacêuticos 

hospitalares. A amostra era ainda caracterizada por ser maioritariamente feminina 

(79% de mulheres). Após aleatorização (que foi feita, conforme descrito anteriormente, 

tendo por unidade os agrupamentos espaciais ou clusters), 364 indivíduos foram 

alocados ao grupo de intervenção, sendo que 261 sofreriam intervenção telefónica e 

103 assistiriam aos workshops. O grupo de controlo era constituído por 1103 

farmacêuticos. 

A tabela 3. apresenta as características da amostra, após aleatorização. 

 

Tabela 3. Caracterização da amostra após aleatorização 

  Grupo de 
Controlo 

n (%) 

Grupos de Intervenção 
n (%) 

   Workshop Telefone 

Feminino 879 (80) 85 (83) 199 (76) 
Sexo 

Masculino 224 (20) 18 (17) 62 (24) 

Comunitário 1018 (92) 91 (88) 240 (92) 
Especialidade profissional 

Hospitalar 85 (8) 12 (12) 21 (8) 
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No total, 141 indivíduos tiveram efectivamente intervenção, fosse ela telefónica ou 

através de workshop, obtendo-se desta forma uma taxa global de participação de 

39%. As características destes indivíduos são apresentadas na tabela 4. 

 

Tabela 4. Caracterização dos participantes nas intervenções 

  Intervenção 
n (%) 

  Workshop Telefone 

Feminino 38 (81) 77 (82) 
Sexo 

Masculino 9 (19) 17 (18) 

Comunitário 42 (89) 89 (95) 
Especialidade profissional 

Hospitalar 5 (11) 5 (5) 

 

A taxa de participação nos workshops foi de 46%, enquanto que a intervenção 

telefónica atingiu 36% dos farmacêuticos que haviam sido alocados a este grupo. 
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5.1.2. Análise estatística 

A análise estatística foi efectuada com base no princípio intention-to-treat[32] e, por 

esse motivo, todos os indivíduos que tenham sido inicialmente incluídos no grupo de 

intervenção foram analisados como tal, ainda que não tenham sido submetidos, na 

prática, a qualquer intervenção. Este método permite evitar os viéses provocados pela 

ausência dos profissionais de saúde nas intervenções educativas (tanto telefónicas 

como por workshops), mantendo-os (durante a análise) no grupo onde foram 

inicialmente incluídos.  

Aplicaram-se Modelos Lineares Generalizados Mistos§§, utilizando o método penalized 

quasi-likelihood[33]. Este modelo estatístico permite uma análise longitudinal dos dados, 

ou seja, com observações múltiplas e repetidas ao longo do tempo para cada um dos 

indivíduos, ajustada para os valores basais da variável dependente (número de 

notificações espontâneas de RAM recebidas na UFN).  

Para a construção destes modelos, são criados níveis de observação. No presente 

estudo, foram criados os três níveis seguintes:  

- Nível 1: O número de notificações espontâneas de RAM mensais (por farmacêutico), 

como variável dependente;  

- Nível 2: Os indivíduos (farmacêuticos);  

- Nível 3: Os agrupamentos espaciais (clusters). 

Os efeitos da aleatorização foram considerados tanto para os indivíduos como para os 

agrupamentos espaciais.  

Devido às características da variável dependente, foi empregue um modelo linear 

generalizado misto de Poisson (Poisson-GLMM). Os modelos foram ajustados para a 

especialidade e local de trabalho (farmácia comunitária vs farmácia hospitalar). Uma 

vez que a assumpção, inerente à distribuição de Poisson, de que a média e a 

variância da variável dependente sejam iguais, não se verificava para os dados em 

análise, os modelos foram ajustados tendo em conta o parâmetro da sobre- 

-dispersão[33]. 

Para medir o efeito da intervenção, foi criada uma variável dicotómica, denominada 

período. Esta variável toma valores entre 0 (para o período basal) e 1 (para os meses 

entre o início da intervenção e o fim do tempo de seguimento). O efeito da intervenção 

foi avaliado através da interacção entre a variável grupo (com valor de 0 para o grupo 

�������������������������������������������������
���Generalized Linear Mixed Models - GLMM�
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de controlo, 1 para o grupo de intervenção por workshop e 2 para o grupo de 

intervenção por telefonema) e a variável período. Esta interacção permite quantificar a 

possível contaminação do grupo de controlo pela intervenção, bem como as 

diferenças basais entre os grupos em estudo. 

Para a análise da duração do efeito das intervenções, foi criada outra variável com 6 

categorias (valor 0 para o período basal, valor 1 para o período de 4 meses após 

intervenção e valores de 2, 3, 4 e 5 para os quadrimestres subsequentes). 

Para gerar a base de dados, foi utilizado o software SPSS® (Social Package for Social 

Sciences), versão 14.0. Posteriormente, a análise estatística foi feita com recurso ao 

software S-Plus®. 

Os resultados estão expressos em Risco Relativo (RR), com respectivo intervalo de 

confiança (IC) a 95%, indicando o número de vezes que a probabilidade de notificar 

RAM aumenta. 
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5.1.2.1 Resultado da análise estatística 

Os resultados foram analisados de duas formas: (1) para os dois grupos de 

intervenção, na sua globalidade e (2) para cada uma das intervenções 

individualmente. 

Os resultados serão apresentados em termos do número de vezes que a intervenção 

aumentou a quantidade de notificações de RAM recebidas na Unidade de 

Farmacovigilância do Norte e a qualidade (relevância) dessas notificações (grau de 

probabilidade atribuído, gravidade e conhecimento prévio da RAM). 

As eventuais diferenças entre os grupos de controlo e de intervenção no período 

anterior à intervenção (período basal), tanto ao nível da quantidade como da 

relevância das notificações de RAM, não afectam os resultados uma vez que o método 

utilizado (Poisson-GLMM) faz o ajuste para estas diferenças basais. 
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Efeito global da intervenção 

Globalmente, verificou-se um aumento acentuado na quantidade de notificações de 

RAM nos meses de intervenção (Maio-Julho de 2007), sobretudo no grupo de 

intervenção por workshop, embora esse aumento não se mantenha ao longo do tempo 

(Figura 8.)*** 
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Figura 8. Evolução da taxa de notificação de RAM por 1000 farmacêuticos-Mês, para cada grupo 

(intervenção por workshop, intervenção por telefonema e controlo) 
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*** A tabela a) do Anexo IX apresenta em detalhe o efeito individual de cada uma das intervenções 

(workshops e telefonemas), ao longo dos 20 meses de seguimento, na quantidade de RAM notificadas à 

UFN. O efeito foi analisado em períodos de 4 meses (quadrimestres).  
�
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Na tabela seguinte (Tabela 5.) é apresentado o efeito das intervenções nas taxas de 

notificação de RAM por 1000 farmacêuticos-mês. Os resultados após intervenção são 

analisados em períodos de 4 meses (Quadrimestres). 

Verifica-se que, em todo o período pós-intervenção, houve um aumento da taxa de 

notificação de RAM nos grupos de intervenção relativamente ao grupo de controlo, à 

excepção do último quadrimestre em estudo. Este aumento verificou-se não só em 

termos da quantidade de notificações efectuadas, mas também da sua relevância.  

 

Tabela 5.: Efeito da intervenção na taxa de notificação/1000 farmacêuticos/Mês  

  Taxa de notificação por 1000 farmacêuticos-mês  

(nº de notificações de RAM) 

   Período Após Intervenção 

Tipo de 

notificação 
Grupo 

Período 

Basal 
1º Q* 2º Q 3º Q 4º Q 5º Q 

Controlo 1,76 (101) 3,85 (17) 2,49 (11) 2,27 (10) 4,53 (20) 1,59 (7) 

Workshop 7,65 (41) 48,54 (20) 12,14 (5) 16,99 (7) 12,14 (5) 4,85 (2) Totais 

Telefone 1,69 (23) 12,45 (13) 7,66 (8) 6,70 (7) 11,49 (12) 0,96 (1) 

Controlo 0,92 (53) 1,59 (7) 1,36 (6) 0,91 (4) 2,27 (10) 0,91 (4) 

Workshop 3,92 (21) 29,13 (12) 7,28 (3) 7,28 (3) 7,28 (3) 2,43 (1) Graves 

Telefone 0,66 (9) 6,70 (7) 1,92 (2) 2,87 (3) 3,83 (4) 0,96 (1) 

Controlo 1,04 (60) 2,72 (12) 1,13 (5) 2,04 (9) 3,40 (15) 1,13 (5) 

Workshop 5,60 (30) 33,98 (14) 7,28 (3) 14,56 (6) 12,14 (5) 4,85 (2) 

Elevado grau 

de 

probabilidade 
Telefone 1,18 (16) 6,70 (7) 5,75 (6) 3,83 (4) 8,62 (9) 0,96 (1) 

Controlo 0,57 (33) 0,91 (4) 0,68 (3) 0,91 (4) 0,45 (2) 0,45 (2) 

Workshop 1,68 (9) 12,14 (5) 4,85 (2) 12,14 (5) 2,43 (1) --- (0) Inesperadas 

Telefone 0,52 (7) --- (0) 3,83 (4) 4,79 (5) 2,87 (3) --- (0) 

* Q = Quadrimestre 
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Com efeito, verifica-se que a intervenção aumentou 3 vezes a taxa de notificação 

espontânea de RAM (RR = 3,22; IC a 95%: 1,33-7,80), ajustada para os valores 

basais e por local de trabalho (farmácia de oficina ou farmácia hospitalar), 

relativamente ao grupo de controlo (Tabela 6.). 

 

Relativamente à relevância das notificações espontâneas, verifica-se, durante o 

período em estudo, um aumento de notificações de RAM graves de cerca de 4 vezes 

(RR = 3,87; IC a 95%: 1,29-11,61) e de notificações de RAM inesperadas de 5 vezes 

(RR = 5,02; IC a 95%: 1,33-18,93), nos grupos que sofreram intervenção, 

relativamente ao grupo de controlo (Tabela 6.). 

No que diz respeito às notificações com elevado grau de probabilidade, embora tenha 

havido um aumento, este não se revelou estatisticamente significativo. (Tabela 6.) 

 

 

Tabela 6. Resultados globais da intervenção (análise conjunta da intervenção telefónica e por 

workshop) na quantidade e qualidade de RAM notificadas à UFN 

 Valor de p RR IC a 95% 

Quantidade de Notificações 0,010 3,22 1,33-7,80 

Notificações de RAM com elevado grau de probabilidade 0,168 2,02 0,74-5,49 

Notificações de RAM Graves 0,016 3,87 1,29-11,61 

Notificações de RAM Inesperadas 0,017 5,02 1,33-18,93 
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Notificação de RAM avaliadas com elevado grau de probabilidade 

A análise individualizada (por tipo de intervenção) permite verificar que a intervenção 

através de telefonemas aumenta, no primeiro quadrimestre a seguir à intervenção, 

cerca de 6 vezes (RR = 6,36; IC a 95%: 1,03-39,24) a notificação de RAM com 

elevado grau de probabilidade (provável ou definitiva) (Tabela 7.). 

 

Tabela 7. Efeito de cada uma das intervenções, no primeiro quadrimestre a seguir à intervenção, 

na notificação de RAM com elevado grau de probabilidade. 

  Valor de p RR IC a 95% 

Controlo 0,497 0,68 0,22-2,10 

Workshop 0,080 3,68 0,86-15,73 
Intervenção 

Telefone 0,046 6,36 1,03-39,24 

 

O efeito das intervenções na notificação de RAM com elevado grau de probabilidade 

apresenta um comportamento instável ao longo do tempo de seguimento, conforme 

ilustra a figura 9., verificando-se um “pico” durante os meses de intervenção (de Maio 

a Julho de 2007). 
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Figura 9. Efeito das intervenções na notificação de RAM com elevado grau de probabilidade, 

ao longo do tempo 
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Notificação de RAM graves 

Relativamente à notificação de RAM graves, verifica-se que, no primeiro quadrimestre, 

a intervenção telefónica produziu um aumento de cerca de 6 vezes (RR = 6,36; IC a 

95%: 1,03-39,24) relativamente ao grupo de controlo (Tabela 8.).  

 

Tabela 8. Efeito de cada uma das intervenções, no primeiro quadrimestre a seguir à intervenção, 

na notificação de RAM Graves 

  Valor de p RR IC a 95% 

Controlo 0,497 0,67 0,22-2,10 

Workshop 0,079 3,68 0,86-15,73 
Intervenção 

Telefone 0,046 6,36 1,03-39,24 

 

Durante o tempo de seguimento após intervenção, a oscilação do número de 

notificações de RAM graves recebidas na UFN foi a seguinte: 
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Figura 10. Efeito das intervenções na notificação de RAM graves, ao longo do tempo 

 

Embora se verifique, ao longo de todo o tempo de seguimento, um aumento no 

número de notificações graves, ele é inconstante e perde significado estatístico ao fim 

do primeiro quadrimestre (ver tabela c) do Anexo IX). 
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Notificação de RAM inesperadas 

Relativamente à notificação de reacções adversas inesperadas, notou-se um aumento 

de cerca de 6 vezes no grupo de intervenção através de workshop (RR = 6,61; IC a 

95%: 1,10-39,92), nos primeiros quatro meses após a intervenção (Tabela 9.)  

 

Tabela 9. Efeito de cada uma das intervenções, no primeiro quadrimestre a seguir à intervenção, 

na notificação de RAM inesperadas 

  Valor de p RR IC a 95% 

Controlo 0,512 0,65 0,18-2,38 

Workshop 0,039 6,61 1,10-39,92 
Intervenção 

Telefone 1 --- --- 

 

Tal como verificado para os critérios anteriores, também no que diz respeito à 

notificação de suspeitas de RAM inesperadas, o aumento verificado no primeiro 

quadrimestre após intervenção, perde significado estatístico com o tempo (ver tabela 

d) do Anexo IX). 
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Figura 11. Efeito das intervenções na notificação de RAM inesperadas, ao longo do tempo 
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No Anexo IX poderão ser consultadas as tabelas globais com o efeito de cada uma 

das intervenções, ao longo do tempo (5 quadrimestres), na quantidade de RAM 

notificadas à UFN, na notificação de RAM com elevado grau de probabilidade, na 

notificação de RAM graves e na notificação de RAM inesperadas. [Tabelas a), b), c) e 

d) do Anexo IX]. 
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6. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

As intervenções educativas, efectuadas através de workshop ou de entrevistas 

telefónicas, aumentam significativamente a quantidade e a qualidade (relevância) das 

notificações espontâneas de RAM por parte dos farmacêuticos da região Norte de 

Portugal. 

No entanto, tal como demonstrado noutros estudos[14, 19, 20], esse aumento perde 

expressão ao fim de algum tempo. No presente estudo, os resultados perderam 

significado estatístico ao fim do primeiro quadrimestre após a intervenção. 

O facto de os nossos resultados serem menos expressivos do que os do estudo 

precursor, de Herdeiro et. al[18], pode explicar-se por se tratar de uma intervenção de 

reforço, numa população que tinha já sido sensibilizada para esta problemática. De 

facto, comparando os valores basais (relativos à notificação espontânea de RAM) da 

população do nosso estudo e do estudo de Herdeiro et. al, verifica-se que antes de 

iniciar a nossa intervenção, os farmacêuticos que viriam a receber essa intervenção, já 

notificavam mais do que em 2004[18]. 

Deste trabalho, poderá concluir-se que a população potencialmente notificadora 

necessita de formações regulares para se manter participativa no Sistema Nacional de 

Farmacovigilância. Outros trabalhos, na área da mudança de atitudes em profissionais 

de saúde[20], já o haviam verificado. 

O nosso estudo não disponibiliza informação no que diz respeito à periodicidade com 

que as intervenções se deveriam levar a cabo. No entanto, da nossa sensibilidade, 

resultante de vários anos de trabalho no terreno, concluímos que intervenções 

repetidas com uma frequência superior à anual se tornam contra-producentes, sendo 

consideradas exageradas pelos profissionais. 

Relativamente ao tipo de intervenção educativa, verifica-se a importância de – durante 

a apresentação/telefonema – serem focadas as atitudes que maioritariamente 

impedem estes profissionais de notificar RAM, para que ocorra uma mudança efectiva, 

conforme preconizado por Davis et al.[34]. Além disso, a sua eficácia em termos de 

resultados pode dever-se ao facto de elas se revestirem de um carácter bastante 

interactivo[35], sobretudo por incluírem um módulo de discussão de um caso prático 

com preenchimento de uma ficha de notificação de RAM em tempo real. O material 

disponibilizado aos participantes no final dos workshops e dos telefonemas terá tido 
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também um papel fundamental para o sucesso deste trabalho, contribuindo para 

manter a intervenção na memória dos intervenientes, e para facilitar a notificação[36]. 

Este estudo permite ainda concluir que, para este grupo profissional, e no que diz 

respeito à quantidade de notificações de RAM efectuadas, não há diferença de 

eficácia entre a intervenção telefónica e a intervenção através de workshop. Por outro 

lado, o aumento da relevância das notificações verificou-se, sobretudo, nos indivíduos 

abrangidos pelos telefonemas, pelo que, olhando aos recursos dispendidos para cada 

uma das intervenções, se considera mais eficiente a intervenção telefónica (menos 

recursos financeiros e pessoais envolvidos). 

Os resultados das intervenções por workshop deverão ser analisados com alguma 

precaução, uma vez que poderá estar presente um efeito de contaminação provocado 

pelas actividades de formação contínua desenvolvidas pela UFN. Embora a 

intervenção delineada para este estudo tivesse características próprias que a 

distinguiam das formações habituais desenvolvidas pela UFN, estas últimas 

decorreram predominantemente numa determinada sub-região de saúde (sub-região 

de saúde do Porto) da qual não fazia parte o grupo de intervenção por workshop. 

 

Como consequência deste trabalho, deverá a Unidade de Farmacovigilância do Norte 

ponderar uma reestruturação às suas actividades regulares de sensibilização dos 

profissionais de saúde, incluindo a valência de intervenções telefónicas que, até agora, 

não tinha sido utilizada. Estas deverão ser estruturadas por um guião pré-estabelecido 

e feitas de forma regular. 

Este aspecto não invalida a continuidade das normais acções de 

sensibilização/formação presenciais que esta Unidade Regional de Farmacovigilância 

efectua regularmente. De qualquer forma, nestas acções (sobretudo nas acções de 

sensibilização) deverá ser incluído um ponto para discussão das atitudes dos 

profissionais de saúde face à notificação espontânea de RAM, trabalhando com os 

participantes as principais razões da sub-notificação. Esta é uma questão que, 

actualmente, surge espontaneamente nalgumas sessões, mas que deverá começar a 

fazer parte integrante do programa apresentado. 
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7. TRABALHOS PUBLICADOS 

No decorrer deste estudo foram apresentados os seguintes trabalhos: 

� Workshops vs Telephone Interviews to Improve Reporting of Adverse Drug 

Reactions: a Cluster-Randomized Trial among Pharmacists[37] (poster). 
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� Improving Spontaneous Reporting of Adverse Drug Reactions: A Trial among 

Pharmacists[38] (poster). 
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XLVII

Bom dia, Dr(a) XXX, o meu nome é Inês Vaz e sou investigadora da Unidade de Farmacovigilância do Norte.

Dr(a) XXX, estou a ligar-lhe para lhe falar um pouco sobre a notificação espontânea de RAM, e gostaria de 
saber a sua experiência sobre este assunto. A nossa conversa deverá demorar cerca de 5-10 minutos… (sugerir 
que posso ligar noutra altura).

Recordo que, há cerca de um ano e meio foi contactada pela colega Teresa Herdeiro, acerca deste assunto. 
Desde essa altura, surgiu alguma suspeita de RAM?
Tentou alguma vez notificar? Sabemos que às vezes é um pouco complicado, com a carga de trabalho que 
existe e com as obrigações burocráticas que tem…

Mas, recordo, bastam 5 minutos para fazer uma notificação.
Relembro ainda que pode notificar através do telefone, fax, e-mail ou on-line.

Sabe que a sua notificação traz-nos informação muito importante, porque (como sabe) os medicamentos en-
tram no mercado com o seu perfil de segurança ainda não totalmente conhecido… Olhe o caso do VIOXX*, 
por exemplo, ou mesmo das estatinas (casos de rabdomiólise). Foi graças à farmacovigilância e à notificação 
espontânea que foi possível conhecer as reacções adversas provocadas por estes medicamentos e actuar em 
consequência, evitando assim problemas de maior dimensão. Os cinco minutos perdidos a fazer uma notifi-
cação podem permitir a detecção precoce de uma RA grave provocada pelo medicamento, evitando eventual-
mente muitas mortes.

É realmente muito importante o papel de CADA UM dos médicos/farmacêuticos neste assunto. (uma única 
notificação pode ser crucial para que se levante uma suspeita).

Pronto, Dr(a) XXX, era apenas isto que gostaria de conversar consigo, agradeço a sua colaboração e o tempo 
que me dispensou.
Tem, neste momento, alguma dúvida sobre este tema? Alguma curiosidade que gostasse de ver esclarecida?

Será que posso enviar-lhe pelo correio uma ficha de notificação e um prospecto informativo sobre este assun-
to? Em que morada gostaria de receber este material?

* retirado do mercado em Outubro de 2004, pela verificação de um risco aumentado de reacções cardiovasculares graves (incluindo enfarte agudo 

do miocárdio).
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Tabela a) Efeito de cada uma das intervenções ao longo do tempo, na quantidade 
de RAM notificadas à UFN
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Tabela b) Efeito de cada uma das intervenções, ao longo do tempo, na notificação de 
RAM com elevado grau de probabilidade.
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Tabela c) Efeito de cada uma das intervenções, ao longo do tempo, na notificação de 
RAM Graves
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Tabela d) Efeito de cada uma das intervenções, ao longo do tempo, na notificação 
de RAM inesperadas


