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Sumário  

As reacções adversas a medicamentos (RAM) constituem um problema de 

saúde pública relevante, sendo uma importante causa de mortalidade e 

morbilidade, pelo que a existência de um sistema de vigilância dos 

medicamentos se revela de extrema importância.  

Os objectivos deste estudo foram a caracterização das reacções adversas a 

medicamentos (RAM) notificadas à Unidade de Farmacovigilância do Norte 

(UFN), pelo Serviço de Imunoalergologia (SIA) do Centro Hospitalar de São 

João, dos doentes e ainda a comparação dos resultados de dois sistemas de 

imputação de causalidade, do aplicado pela Unidade de Farmacovigilância do 

Norte (UFN) da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e o utilizado 

pelo SIA. 

Foi desenvolvido um estudo observacional retrospectivo, descritivo, baseado 

num sistema de notificação espontânea. Este incidiu sobre os doentes do SIA, 

sobre os quais foram notificadas suspeitas de RAM. O critério de exclusão foi a 

ausência de informação necessária ao estudo. Foi realizada a caracterização das 

RAM e dos doentes, e ainda a comparação dos resultados dos sistemas de 

imputação de causalidade aplicados pela UFN e pelo SIA, com cálculo do 

coeficiente kappa weighted. 

Relativamente à idade a população estudada apresentou uma mediana de 41 

anos, sendo 73,2% do sexo feminino. As doenças concomitantes mais 

frequentes foram a rinite alérgica e a asma. As RAM estudadas foram todas do 

tipo B, 89,6% graves, 86,4% não descritas nos resumos das características dos 

medicamentos, e 2,6% em medicamentos que estão no mercado há menos de 

dois anos. Os grupos farmacoterapêuticos mais representados foram os anti-

inflamatórios não esteróides (56,8%) e os antibióticos (27,2%). Os sintomas 

cutâneos foram 61,24% do total de sintomas notificados. As RAM que 

ocorreram até 1 hora após administração representaram 52,9% dos casos. A 

orientação mais comum após aparecimento de uma RAM foi a suspensão do 

medicamento (80%), seguida da prescrição de anti-histamínicos (42,2%). O 

kappa weighted obtido foi de 0,08 (intervalo de confiança 95%: 0-0,21).  



 

A informação incompleta foi uma causa importante de viéses, pelo que seria 

interessante prosseguir com um estudo observacional prospectivo. 

  



  
 

Abstract 

Adverse drugs reactions (ADR) are a relevant public health problem, and a 

major cause of mortality and morbidity. Consequently, the ADR surveillance 

systems are extremely important.  

The main objective of this study was the characterization of ADR, notified by 

the Imunoalergology Department (ID) from the Hospital of São João (Oporto), 

to the North Pharmacovigilance Unit (NPU) of the Medical School of Oporto, 

Oporto University. The secondary objective was to compare the results 

obtained by two causality assessment systems, the one applied by the NPU, and 

the other applied by the UIA. 

An observational retrospective study was conducted, descriptive and based in a 

spontaneous report system. Participants were all the patients from the ID, with 

notified suspected ADR. The exclusion criteria was the insufficient information 

in the notification reports. The ADR and patient characterization was made, 

and the results obtained by the two causality assessment systems were 

compared with coefficient kappa weighted determination.  

The studied population presented a median age of 41 years, with a higher 

representation of the female gender (73,2%). Alergic rhinitis and asthma were 

the most frequent comorbidities. All the studied ADR were type B, 89,6% 

serious, 86,4% non referred in the summary of products characteristics and 

2,6% associated with drugs that presented less than two years in the market. 

The most represented drug classes were the non steroidal anti-inflammatory 

(56,8%) and antibiotics (27,2%). Skin complaints represented 61,24% of the 

total notified signs. Occurring in less than one hour after intake ADR 

represented 52,9% of the cases. Following ADR the most frequent treatment 

orientation was drug interruption (80%), followed by the prescription of anti-

histaminics (42,2%). Obtained coefficient kappa weighted was 0,08 (95% 

confidence interval: 0-0,21). 

Incomplete information was an important bias source. For this reason it is 

recommended to continue with a prospective observational study. 

  

 


