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RESUMO 

 

A farmacovigilância desenvolvida nos hospitais é uma importante atividade na promoção do 

uso racional e seguro de medicamentos. Como o hospital do estudo não desenvolve esse 

serviço, os objetivos desse estudo foram: descrever os recursos físicos, materiais e humanos 

necessários para a implantação do sistema de farmacovigilância no hospital; conhecer o perfil 

dos profissionais de saúde do hospital com relação às atividades de farmacovigilância; propor 

processos e atividades de farmacovigilância para o hospital, considerando conhecimentos, 

atitudes e sugestões dos profissionais de saúde da instituição sobre a farmacovigilância; e 

elaborar um boletim informativo sobre Farmacovigilância e Reações Adversas a 

Medicamentos (RAM) para ser distribuído no hospital. Realizou-se um estudo exploratório 

através de um questionário semi-estruturado, junto aos profissionais de saúde do hospital, e 

uma revisão na literatura sobre as atividades de farmacovigilância desenvolvidas em outros 

hospitais. Os achados mostram que 66,67% dos médicos, 71,43% dos enfermeiros e 44,44% 

dos farmacêuticos realizam o registro de RAM. 73,33% dos médicos, 71.43% dos enfermeiros 

e 66,67% dos farmacêuticos informam aos pacientes quanto às possíveis RAM. 66,66% dos 

médicos, 78,57% dos enfermeiros e 66,66% dos farmacêuticos disseram que nunca 

notificaram a suspeita de RAM a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Através desses 

resultados, observa-se a necessidade dos profissionais da saúde sejam treinados quanto às 

notificações através de educação permanente e continuada e que os farmacêuticos sejam cada 

vez mais inseridos neste contexto para redução da subnotificação de RAM, através da 

implantação de um serviço estruturado e organizado de farmacovigilância. Para nortear o 

trabalho desses profissionais no centro de farmacovigilância foi elaborado fluxogramas para a 

notificação de queixas técnicas, de suspeitas de reações adversas a medicamentos e de 

suspeita de inefetividade terapêutica do medicamento. 

Palavras-chave: farmacovigilância; reação adversa a medicamento; segurança do paciente. 
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ABSTRACT 

 

Pharmacovigilance developed in hospitals is an important activity in promoting the rational 

and safe use of medicines. As the hospital's study does not develop this service, the objectives 

of this study were to describe the physical, material and human resources required for the 

implementation of the pharmacovigilance system in the hospital, knowing the profile of the 

hospital's health care professionals with respect to pharmacovigilance activities, propose 

processes and pharmacovigilance activities for the hospital, considering knowledge, attitudes 

and suggestions of health professionals of the institution on pharmacovigilance, and prepare a 

newsletter on Pharmacovigilance and Adverse Drug Reactions to be distributed in the 

hospital. We conducted an exploratory study through a semi-structured questionnaire, 

together with the hospital's health professionals, and a literature review on the 

pharmacovigilance activities carried out in other hospitals. The findings show that 66.67% of 

physicians, 71.43% of nurses and 44.44% of pharmacists perform the adverse drug reactions 

record. 73.33% of physicians, 71.43% of nurses and 66.67% of pharmacists to inform patients 

about the possible adverse drug reactions. 66.66% of physicians, 78.57% of nurses and 

66.66% of pharmacists said they never reported the suspected adverse drug reactions the 

National Health Surveillance Agency. Through these results, the need for health professionals 

is observed to be trained on notifications through permanent and continuing education and 

that pharmacists are increasingly inserted in this context for reducing adverse drug reactions 

underreporting, through the implementation of a structured service and organized 

pharmacovigilance. To guide the work of professionals in pharmacovigilance center was 

prepared flow charts for the notification of technical complaints, of suspected adverse drug 

reactions and suspected therapeutic ineffectiveness of the drug. 
 

Keywords: phamacovigilance; adverse drug reactions; patiente safety. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os efeitos nocivos causados pela utilização de medicamentos não são novidades para 

os profissionais de saúde. A constatação por parte dos médicos, pesquisadores e autoridades 

sanitárias das limitações dos ensaios clínicos, principalmente da fase III, incentivou a procura 

de métodos capazes de identificar reações adversas raras, graves ou fatais, durante a pós-

comercialização dos medicamentos (ARRAIS; FONTELES; COELHO, 2005). Com isso 

surgiu a Farmacovigilância. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a farmacovigilância é “a ciência e 

as atividades relacionadas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção dos efeitos 

adversos ou qualquer outro possível problema relacionado a medicamentos” (WHO, 2002). 

A OMS prevê como objetivos da farmacovigilância cuidar do paciente e de sua 

segurança em relação ao uso de medicamentos, melhorar a saúde pública e contribuir para a 

avaliação de benefícios, danos, efetividade e riscos dos medicamentos. Além disso, ela 

também promove a compreensão, educação e capacitação clínica em farmacovigilância e sua 

comunicação efetiva ao público. 

De acordo com Arrais e Coelho (2000), a elaboração de um sistema de 

farmacovigilância permite conhecer o perfil de reações adversas (principalmente as graves) 

dos medicamentos utilizados na terapêutica, possibilitando os profissionais da saúde, em 

especial os médicos, escolher e desfrutar melhor dos medicamentos disponíveis no mercado. 

Este sistema também ajuda na prevenção de muitas reações adversas, estimula uma maior 

preocupação com o ensino da farmacologia clínica e da farmacoepidemiologia, auxilia as 

ações da vigilância sanitária e aumenta a segurança na utilização dos medicamentos.  

Os hospitais constituem um local privilegiado para o desenvolvimento de programas 

de farmacovigilância, pois centralizam casos de Reações Adversas a Medicamentos (RAM) 

como motivo de internação ou de seu prolongamento. Com isso, facilitam a obtenção de 

informações, registro e análise dos eventos adversos, devido ao acesso ao paciente, à 

prescrição e ao prontuário, o que permite a elaboração de medidas de intervenção quando se 

observa uma RAM. 
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O farmacêutico hospitalar deve desenvolver atividades que favoreçam a criação de 

programas de farmacovigilância na instituição que trabalha e sua participação ativa nestes, 

podendo, inclusive, apresentar-se como responsável pela sua implantação no hospital.  

Considerando-se o exposto, entende-se que a farmacovigilância aperfeiçoa o 

tratamento farmacoterapêutico dos pacientes internados e contribui para a qualificação do 

serviço e o processo de cuidado à saúde de uma maneira geral. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1  Farmacovigilância – Conceitos Importantes 

 

A farmacovigilância é caracterizada por um conjunto de atividades relativas à 

detecção, avaliação, compreensão e prevenção de qualquer evento adverso a medicamentos 

(EAM), como por exemplo reações adversas, erros de medicação, inefetividade terapêutica, 

uso abusivo/ indevido, desvio de qualidade com consequências nocivas ao pacientes e 

intoxicações medicamentosas (WHO, 2002).  

Portanto, corresponde a uma prática de fundamental importância, pois permite a 

avaliação do risco/benefício da utilização dos medicamentos disponíveis no mercado 

(VARALLO, 2014). 

Os conceitos dos termos erro de medicação, eventos adversos relacionados a 

medicamentos e reações adversas a medicamentos que serão adotados neste trabalho 

encontram-se expostos no Quadro 1.  

     Quadro 1- Definição de conceitos importantes da farmacovigilância. 

ERRO DE MEDICAÇÃO: é qualquer evento evitável, que pode produzir lesão no 

paciente causada pela utilização inadequada de um medicamento enquanto este está 

sob o controle do profissional de saúde, do paciente ou do consumidor. Tais eventos 

podem estar relacionados a pratica profissional, produtos, procedimentos e sistemas 

incluindo: prescrição, comunicação da prescrição, rótulo de medicamentos, embalagem 

e nomenclatura, composição, dispensação, administração, educação, monitoramento e 

uso do medicamento (OPAS, 2011). 

 

EVENTOS ADVERSOS: é qualquer ocorrência médica desfavorável, que pode surgir 

durante o tratamento com um medicamento, mas que não tem, necessariamente, relação 

causal com esse tratamento (OMS, 2005). 

REAÇÃO ADVERSA A MEDICAMENTO: reação nociva e não desejada que se 

apresente após a administração de um fármaco, em doses utilizadas habitualmente na 

espécie humana para prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença, ou para modificar 

qualquer função biológica (OPAS, 2011). 

        

O resultado desses eventos adversos e das reações adversas a medicamentos podem 

desencadear ao óbito, lesão, incapacidade e/ou prolongamento do tempo de internação 

hospitalar dos pacientes (MOTA, 2011). Esse cenário caracteriza-se como uma intercorrência 

não prevista na internação e apresenta um aumento significativo dos custos hospitalares e dos 

recursos sanitários (BOND E RAEHL, 2001).  
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Os eventos adversos a medicamentos são causas importantes e freqüentes de compro-

metimento da qualidade fornecida ao paciente hospitalizado e, por isso, devem ser 

identificados e caracterizados. Estima-se que 14,8% a 59% desses poderiam ser evitados. 

Dessa forma sua identificação durante a internação hospitalar é extremamente importante para 

auxiliar o desenvolvimento de estratégias de aprimoramento da qualidade da atenção à saúde 

nos hospitais (GIORDANI et al, 2012). 

A figura 1 descreve esquematicamente a tipologia, determinantes e consequências dos 

eventos adversos relacionados a medicamentos. 

Figura 1: Tipologia, determinantes e consequências dos eventos adversos a 

medicamentos. 

 

Fonte: MAGARINOS-TORRES E OSORIO-DE-CASTRO, 2007. 

 

Em 2002 a Unidade de Farmacovigilância da ANVISA-UFARM registrou 629 

notificações de Reações Adversas a Medicamentos validadas, tanto de medicamentos 

alopáticos quanto fitoterápicos (BRASIL, 2005). 

Um estudo realizado no centro de farmacovigilância do estado do Ceará, através da 

análise das fichas de notificação de RAM num período de 12 meses, observou que as 

principais reações adversas notificadas eram relacionadas ao sistema tegumentar, como 

urticária, prurido, rash cutâneo e síndrome de Steven Jonhson. Esta última foi considerada 

grave, sendo que um dos pacientes que apresentou essa síndrome evoluiu para óbito (ROMEU 

et al., 2011). 
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Outro estudo semelhante, realizado no centro de farmacovigilância de um hospital 

geral de emergência na Argentina, durante um período de 4 anos, detectou 2420 RAM, destas, 

19,38% eram graves, as quais evoluíram para 14 mortes (PONTE; RAGUSA; CHRISTIAN 

ARMENTEIROS, 2013). 

Pfaffenbach, Carvalho e Bergsten-Mendes (2002), em pesquisa realizada em 1999 em 

um hospital-escola no Rio de Janeiro, observou que as reações adversas a medicamentos 

foram responsáveis por 6,6% das internações. 

De acordo com Zanini e Carvalho (2001), as reações adversas podem ser classificadas 

em: 

 Classificação das RAM quanto à causalidade: 

Definida: Um evento clínico, incluindo anormalidades de exames 

laboratoriais, ocorrendo em um espaço de tempo plausível em relação à 

administração do medicamento e que não pode ser explicado pela doença de 

base ou por outros medicamentos ou substância química. A resposta da retirada 

do medicamento deve ser clinicamente plausível. O evento deve ser 

farmacologicamente ou fenomenologicamente definido, utilizando um 

procedimento de reintrodução satisfatória, se necessário; 

 Provável: Um evento clínico, incluindo anormalidades de exames 

laboratoriais, com um tempo de sequência razoável da administração do 

medicamento, com improbabilidade de ser atribuído à doença de base ou por 

outros medicamentos ou substância química, e que requer uma resposta 

clinicamente razoável; após a retirada. A informação de reintrodução não é 

necessária para completar esta definição; 

 Possível: Um evento clínico, incluindo anormalidades de exames 

laboratoriais, com um tempo de sequência razoável da administração do 

medicamento, mas que poderia, também ser explicado pela doença de base ou 

por outros medicamentos ou substâncias químicas. A informação sobre a 

retirada do medicamento pode ser ausente ou claramente conhecida;  

Improvável: Um evento clínico, incluindo anormalidades de exames 

laboratoriais, com uma relação de tempo com a administração do medicamento 

que determina uma improvável relação causal, e que no qual outros 

medicamentos, substâncias químicas ou doenças subjacentes fornecem 

explicações plausíveis; 
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Condicional/ Não Classificável: Um evento clínico, incluindo 

anormalidades de exames laboratoriais, relatados como um evento adverso, 

sobre o qual é essencial, mais dados para uma avaliação apropriada ou os dados 

adicionais estão sob observação;  

Não acessível/Não Classificável: Um relato sugerindo uma reação adversa 

que não pode ser julgado, porque a informação é insuficiente ou contraditória e 

que não pode ser explicada ou verificada. 

 

 Classificação das RAM quanto à origem:  

 

Reações Farmacodinâmicas (inerentes às propriedades farmacológicas do 

medicamento, geralmente reversíveis); 

Reação alérgica; 

Reação tóxica (idiossincrasia, erro de posologia, superdosagem); 

Teratogenia e mutagênese; 

Dependência. 

 

 Classificação das RAM quanto à gravidade: 

 

 Leve ( Reação de pequena importância, curta duração e que pode não 

requerer tratamento. Ex: cefaléia);  

Moderada (Altera a atividade normal do paciente e podem provocar 

hospitalização. Ex: convulsões); 

Grave (Ameaça diretamente a vida do paciente. Ex: choque anafilático); 

Letal (Reação que resulta em óbito); 

 

 Classificação das RAM quanto à Natureza: 

 

 Tipo A: Ações farmacológicas normais, porém aumentadas, possíveis de 

prever, dose-dependentes, com alta incidência e morbidade, baixa mortalidade. 

Ocorrem por causas farmacêuticas, farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Ex: 

Bradicardia com os bloqueadores adrenérgicos, hemorragia com os 
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anticoagulantes, sonolência com os benzodiazepínicos, úlcera péptica e hemorrágica com os 

antiinflamatórios não-esteroidais . 

ipo B: anormais, bizarros; não previcíveis; não dose-dependentes, 

incidência e morbidade baixas, alta mortalidade. Caracterizam-se por alguma 

diferença qualitativa no fármaco, no paciente ou em ambos. Ex: 

decomposiçãode constituintes ativos, como por exemplo, do propilenoglicol 

causando hipotensão; deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, anemias 

hemolíticas induzidas por penicilinas. 

Tipo C: Ocorrem após uso prolongado. Ex: Discinesia tardia. 

Tipo D: Manifestam-se tardiamente. Ex: Carcinogênese, Teratogênese 

Tipo E: Manifestam-se quando o medicamento é suspenso. 

 

Para monitorar essas reações adversas e os eventos adversos a medicamentos, foi 

proposto o Sistema de Farmacovigilância, com o objetivo de detectar, além das RAM, 

interações medicamentosas, desvios de qualidade, perda de eficácia, avaliar o risco do uso 

irracional de medicamentos e ainda disseminar informações sobre a utilização segura e 

racional dos medicamentos entre os profissionais de saúde e a população. 

 

2.2 Histórico da Farmacovigilância 

 

 2.2.1 A Farmacovigilância no Mundo 

 

Desde a antiguidade o risco da utilização de medicamentos é conhecido. Apesar destes 

serem desenvolvidos para prevenir, curar e aliviar enfermidades, produtos farmacêuticos 

podem causar danos (DIAS et al.,2005). Alguns exemplos de casos representativos destes 

danos e ações originadas por eles estão descritos a seguir. 

No ano de 1848, uma adolescente de 15 anos morreu em cirurgia na unha de 

pododáctilo. A morte aconteceu, provavelmente, por fibrilação ventricular pela utilização de 

clorofórmio como anestésico. Na época a revista médica do Reino Unido, The Lancet, criou 

uma comissão para relato de casos associados à anestesia e as informações obtidas foram 

divulgadas no jornal em 1893. Com isso iniciou-se na Inglaterra o sistema de notificação 

espontânea ou voluntária de suspeitas de reação adversa a medicamentos (ROUTLEDGE, 

1998). 
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Em 1906 o órgão regulador de medicamentos dos Estados Unidos, hoje conhecido 

como US Food and Drug Administration (FDA), aprovou um Ato que determinava que os 

medicamentos fossem puros e isentos de contaminação, porém a eficácia ainda não era 

exigida (ROUTLEDGE, 1998).  

Apesar deste Ato, em 1922 foram relatados casos de icterícia atribuídos ao tratamento 

da sífilis com arsênico (BARROS, 1992) e em 1937 ocorreram 107 mortes pelo uso de 

dietilenoglicol como veículo em elixir de sulfanilamida. O caso resultou na alteração do Ato 

original, tornando crime não informar os excipientes ou fazer propaganda falsa. Os testes de 

toxicidade pré-comercialização ainda não eram exigidos até esse momento. 

Entretanto, foi na década de 1960 quando aconteceu a “tragédia da talidomida”, que 

obrigou as autoridades a iniciarem esforços internacionais sistemáticos para abordar questões 

de segurança de medicamentos (OMS, 2005; AAGAARDA et al, 2007). Em 1961 um 

obstetra australiano, William McBride, relatou um aumento de 20% do nascimento de 

crianças com focomelia, uma malformação congênita rara caracterizada pelos braços e pernas 

em formas de nadadeiras de foca, associada ao uso da talidomida durante a gravidez 

(ROUTLEDGE, 1998; MENEZES e NASCIMENTO, 2010). O fármaco foi retirado do 

mercado, mas deixou pra trás o trágico saldo de 4 mil casos de focomelia e 498 mortes 

(BARROS, 1992). 

Esse episódio marcou, profundamente, o início de uma nova era no controle das 

reações adversas aos medicamentos, caracterizada pela criação de estratégias mais inteligentes 

e menos policiais, e pela diversificação e expansão dos mecanismos de regulamentação e 

monitoramento (ROZENFELD, 1998). Impulsionou os Estados Unidos da América (EUA) a 

aprovar, em 1962, a emenda Kefauver-Harris, que exigia estudos de eficácia, além dos dados 

da segurança pré-comercialização (ROUTLEDGE, 1998). 

Por essa razão, de 1960 a 1965, grande parte dos países europeus estabeleceram 

centros nacionais para monitorização de suspeitas de RAM (AAGAARDA et al, 2007). Em 

1963, a décima sexta Assembléia Mundial da Saúde adotou uma resolução (World Health 

Assembly – WHA) que confirmou a necessidade de ações imediatas em relação à rápida 

disseminação de informações sobre RAM e que direcionou, em 1968, à criação do Projeto de 

Pesquisa Piloto para a Monitorização Internacional de Medicamentos da Organização 

Mundial da Saúde (OMS, 2005). 

O objetivo do projeto era desenvolver um sistema aplicável em âmbito internacional, 

para identificar os eventos adversos desconhecidos, ou pouco estudados. Neste período surgiu 

a prática e a ciência da farmacovigilância (WHO, 2002). 
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As autoridades estavam cientes das necessidades futuras (principalmente devido ao 

número de potenciais novos medicamentos em estudo nas décadas de 1970 e 1980) 

(AAGAARDA et al, 2007). Foram, então, desenvolvidos sistemas para a coleta e avaliação de 

casos individuais de suspeitas de RAM para posterior junção internacional numa base central. 

Esta base central viabilizaria o trabalho dos órgãos reguladores nacionais de medicamentos, 

melhorando o perfil de segurança dos medicamentos e ajudando a evitar outras tragédias 

(OMS, 2005). 

Em 1978 o projeto piloto ampliou seu âmbito de abrangência, compondo o Programa 

Internacional de Monitorização de Medicamentos da OMS, ora coordenado pelo the Uppsala 

Monitoring Centre (UMC) em Uppsala, Suécia, com supervisão de um comitê internacional. 

Esse programa permitiu a construção de um fórum de discussão para os países membros e, 

dentre outras atividades, recebeu e armazenou as notificações de casos individuais de suspeita 

de RAM (OMS, 2005). 

Participar desse programa é importante principalmente, na contribuição da 

identificação e prevenção de reações adversas desconhecidas e de ocorrência rara a 

medicamentos novos ou antigos. O acervo de notificações espontâneas de suspeitas de reações 

adversas a medicamentos e sua análise sistemática, em nível local, nacional e internacional, 

originam hipóteses de causalidade. Estas constituem sinais de alerta, difundidos através de 

boletim aos centros nacionais disseminados entre profissionais de saúde de todo o mundo 

(COÊLHO, 1998). 

Até fevereiro de 2011, 104 países se juntaram ao programa e outros 30 são 

considerados membros associados. Até esta data o programa recebeu mais de 5 milhões de 

notificações (WHO, 2010). A farmacovigilância tem evoluído ao longo dos anos e métodos 

ativos de vigilância têm sido adotados em complementação aos métodos convencionais, como 

a notificação voluntária. 

Um programa de desenvolvimento e uso de medicamentos foi lançado no início dos 

anos 80 pelo Conselho para Organizações Internacionais das Ciências Médicas (the Council 

for International Organizations of Medical Sciences – CIOMS), em colaboração intensa com 

a OMS. O CIOMS criou um fórum de discussão sobre a comunicação de informações sobre 

segurança entre reguladores e a indústria farmacêutica. Muitas das recomendações do CIOMS 

resultantes dessas discussões foram adotadas pela Conferência Internacional sobre 

Harmonização (International Conference on Harmonization – ICH) nos anos noventa, 

resultando em impacto notável na regulação internacional de medicamentos (OMS, 2005). 
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Em 2000 ocorreu outra situação alarmante no tratamento da leishmaniose, na qual o 

antimoniato de meglumina causou 300 reações adversas locais sérias, algumas tendo como 

resultado a morte. Tal fato somente reforçou a iniciativa do desenvolvimento de processos de 

monitoramento de medicamentos no Brasil (DIAS, 2005). 

2.2.2 A Farmacovigilância no Brasil 

 

Apesar do registro e da fiscalização de medicamentos no Brasil existirem desde a 

época do Brasil Colônia, o campo estruturou-se na década de 70. No âmbito do Ministério da 

Saúde criou-se a Vigilância Sanitária, como uma tendência neste período de empregar 

vigilância como monitoramento de malformações congênitas, envenenamentos na infância, 

leucemia, abortos, acidentes, doenças profissionais, problemas ambientais e resultantes da 

utilização de tecnologias médicas, entre elas os medicamentos (ROZENFELD, 1998). 

Várias leis e decretos criaram a farmacovigilância no Brasil, entre as Leis nº 6.229 de 

1975, nº 6.360 de 1976 e nº 5.991 de 1973, e os Decretos nº 79.094 de 1977 e nº 79.056 de 

1976. O artigo 79 da Lei nº 6.360/76 e o 139 do Decreto nº 79.094/77 relatam sobre a 

notificação dos acidentes ou reações nocivas causados por medicamentos ao órgão de 

vigilância sanitária competente (DIAS et al., 2005).  

As atividades dispersas foram sistematizadas e formou-se um corpo normativo e 

institucional responsável por: formular normas, realizar inspeções, conceder registros e 

certificados, divulgar as decisões regulatórias, identificar fraudes e aplicar penalidades 

(ROZENFELD, 1998). 

Em âmbito internacional, a Portaria do Ministério da Saúde (MS) nº 577/1978 

estabeleceu que o Brasil, na qualidade de Estado Membro da Organização Mundial de Saúde, 

deveria comunicar-lhe a adoção de qualquer medida limitativa ou proibitiva do uso de um 

medicamento que tenha efeitos prejudiciais graves, adotada em consequência de avaliação 

nacional (DIAS et al., 2005). 

No ano de 1990, a Lei Orgânica da Saúde criou comissões subordinadas ao Conselho 

Nacional de Saúde, como a de vigilância sanitária e a de farmacoepidemiologia (Lei 8.080). 

Em 1999 (Lei 9.782), foi definido o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e criada a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Na década de 1990, ocorreram 

iniciativas pioneiras em alguns estados, destacando-se Ceará, São Paulo e Paraná (MENDES 

et al, 2008).  

A criação do Sistema de Farmacovigilância no Brasil teve um crescimento maior após 

a I Reunião para Elaboração de Estratégias para Implantação de Sistemas de 
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Farmacovigilância na América Latina, ocorrida em Buenos Aires, Argentina, em 1995, com o 

apoio da OPAS/OMS. Após o evento foi nomeada, pela Secretaria de Vigilância em 

Saúde/MS, através da Portaria nº 40 de 09 de maio uma comissão que desenvolveu a proposta 

inicial para a implantação de um plano piloto de farmacovigilância no país (CASTRO, 1999).  

Essa comissão era formada por representantes de diferentes órgãos representativos do 

governo, de profissionais de saúde, das universidades e indústria farmacêutica. Foi proposto 

um projeto chamado “Proposta de um Sistema Nacional de Farmacovigilância” fruto das 

reuniões dessa comissão. Porém a sua implantação foi interrompida devido às circunstâncias 

políticas do país ( MODESTO, 2014). 

Em meados de 1990, na Universidade Federal do Ceará, foi criado o Grupo de 

Prevenção ao Uso Indevido de Medicamentos de forma paralela com as iniciativas do governo 

em sistematizar ações de vigilância e segurança na utilização de medicamentos. O grupo em 

questão teve maior visibilidade após a realização de um estudo sobre o uso indevido de 

misoprostol, a partir dos resultados, este passou a ter um controle de prescrição no Brasil e foi 

incluído, pelo FDA como medicamento de risco para uso em pacientes gestantes, pois alguns 

casos de malformação em bebês expostos ao misoprostol no útero foram identificados no 

Ceará (COELHO, 1998; GRUPO DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE 

MEDICAMENTOS, 2014) 

Contribuiu substancialmente também com o desenvolvimento da Farmacovigilância 

no Brasil a aprovação da Política Nacional de Medicamentos, em 1998 (Portaria n.º 3.916), 

que definiu a garantia da segurança, eficácia, e qualidade dos medicamentos como um dos 

critérios fundamentais para a sua utilização e incluiu a farmacovigilância como ação 

prioritária na promoção do uso racional dos medicamentos (DIAS et al., 2005). 

A implantação efetiva deste serviço no âmbito nacional iniciou em 1999, quando foi 

fundada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com a missão de proteger e 

promover a saúde, garantindo a segurança sanitária dos produtos e serviços. Dentro de sua 

estrutura organizacional, foi instituída uma unidade técnica, denominada Unidade de 

Farmacovigilância (UFARM). Esta implementou e coordena o Sistema Nacional de 

Farmacovigilância (SINFAV), como parte da estruturação de um sistema nacional de 

vigilância sanitária, que visa ao uso seguro e à vigilância de medicamento (VARALLO, 

2014). 

A partir deste momento, foi desenvolvida uma área específica de farmacovigilância na 

ANVISA e, em 2001, a Portaria nº 696/2001 instituiu esta área como Centro Nacional de 

Monitorização de Medicamentos (CNMM), cuja missão seria estruturar e gerenciar o fluxo 
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nacional de notificações. Esta Portaria oficializou o Brasil como 62º país participante do 

Programa Internacional de Monitorização de Medicamentos, coordenado pelo UMC, em 

Uppsala, Suécia (DIAS et al., 2005). 

Por isso, algumas resoluções passaram a determinar a apresentação de relatórios 

periódicos de farmacovigilância para registro ou renovação de registro de medicamentos, sem 

contudo, estabelecer claramente o conteúdo de tais relatórios. Além disto, a ANVISA realizou 

várias atividades ao longo dos anos, como a constituição de uma rede de “Hospitais 

Sentinelas” e de Farmácias Notificadoras, definição de formulários para notificação voluntária 

aos diversos públicos, atividades de comunicação em farmacovigilância, vigilância de 

recolhimentos internacionais, estímulo à descentralização das ações de farmacovigilância, 

dentre outras (DIAS et al., 2005). 

A Resolução publicada pela ANVISA, a RDC 02/2010, tornou obrigatória a atividade 

de Farmacovigilância em todos os estabelecimentos de saúde, quando determinou que os 

eventos adversos devam possuir uma sistemática de monitorização e gerenciamento de riscos 

das tecnologias em saúde, visando a redução e minimização da ocorrência dos eventos 

adversos. Dentre as tecnologias de saúde, inclui-se o medicamento. O gerenciamento de riscos 

dos medicamentos, portanto, é sinônimo de Farmacovigilância (ANVISA, 2010). 

 O CNMN iniciou o Sistema Nacional de Farmacovigilância com a implantação da 

Rede Sentinela (VARALLO, 2014). A rede de “Hospitais Sentinelas” formada por 100 

unidades hospitalares de ensino e/ou de alta complexidade que passou a operar em junho de 

2002 desenvolve atividades na área de farmacovigilância, tecnovigilância, hemovigilância e 

vigilância de saneantes. A idéia principal é que sejam identificados problemas que 

comprometam a qualidade e a segurança dos vários produtos utilizados, na instituição seguido 

do envio às autoridades sanitárias dos relatos desses problemas sob a forma de notificação e, 

assim contribuir com as ações regulatórias da ANVISA (ANVISA, 2008). 

As equipes dos Hospitais Sentinelas são formadas por médicos, enfermeiros, 

farmacêuticos, engenheiros, administradores e outros profissionais. O Gerente de Risco é 

responsável pela coordenação da equipe. Ele emite as notificações por meio do Sistema de 

Informação para Notificação de Eventos Adversos e Queixas Técnicas relacionadas a 

Produtos de Saúde (ANVISA, 2004). 

Em 2005, a ANVISA lançou o Programa Farmácias Notificadoras. A idéia principal é 

que a farmácia, pública ou particular, deixe de ser  um estabelecimento meramente comercial 

e agregue o valor de utilidade pública. De acordo com o Programa, o farmacêutico deve 
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notificar ao receber as queixas dos consumidores sobre problemas relacionados a 

medicamentos (ANVISA, 2010). 

A indústria farmacêutica também participa da rede de notificadores para a ANVISA. 

A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 87, de 18 de dezembro de 2007 dispõe sobre as 

normas da farmacovigilância  para os detentores de registro de medicamentos e representantes 

legais de empresas farmacêuticas. Outra estratégia da ANVISA é o desenvolvimento da 

farmacovigilância por meio de órgãos estaduais e com os Centros Estaduais (DIAS, 2005). 

No momento, a vigilância pós-comercialização de medicamento é coordenada, 

principalmente, pelos centros nacionais de farmacovigilância. Juntamente com o Centro 

Colaborador para Monitorização Internacional de Medicamentos, os centros nacionais 

alcançaram muito em relação a: 

 coleta e análise das notificações de casos de RAM; 

 diferenciação de sinais oriundos de rumores; 

 decisões regulatórias na fase de fortalecimento de sinal; 

 alerta aos prescritores, fabricantes e ao público sobre novos riscos de reações 

adversas (OMS, 2005). 

O número de centros nacionais que participavam do Programa Internacional de 

Monitorização de Medicamentos da OMS aumentou de 10, em 1968, quando o Programa 

começou, para 67 em 2002. Os centros variam consideravelmente em tamanho, recursos, 

estrutura de apoio e escopo de atividades. Sua atividade principal é a coleta de notificações 

espontâneas de suspeitas de RAM (OMS, 2005). 

Os centros nacionais foram essenciais no aumento da conscientização pública quanto à 

segurança dos medicamentos. Como resultado, a farmacovigilância, teve um crescimento 

significativo e cada vez mais é vista como mais que uma atividade regulatória, tendo também 

papel importante a realizar na prática clínica e no desenvolvimento de políticas públicas de 

saúde. Esse desenvolvimento é, em parte, atribuível ao fato que muitos centros nacionais e 

regionais estão localizados dentro de hospitais, faculdades de medicina ou centros de 

intoxicação e centros de informação sobre medicamentos, em vez de estarem reservados à 

autoridade regulatória de medicamentos (OMS, 2005). 

2.3 Sistema de Farmacovigilância 

 

A Farmacovigilância é um instrumento importante na mudança dos padrões de 

utilização de medicamentos. A criação e implantação de um sistema de farmacovigilância 

permitem conhecer o perfil de reações adversas mais freqüentes no hospital, que constituem 
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indicadores de risco, possibilitando à categoria médica maior acesso às informações sobre os 

medicamentos. Esse sistema também qualifica o processo de risco/benefício no ato da 

prescrição e previne muitas reações adversas, estimulando uma maior preocupação com o 

ensino da farmacologia clínica e farmacoepidemiologia, subsidiando as ações de Vigilância 

Sanitária (ARRAIS &COELHO, 2000). 

 Além disso, ele assegura o uso racional dos medicamentos e dissemina informações 

obtidas entre os profissionais de saúde e a população. Portanto, devem ser desenvolvidos 

estudos, análises e avaliações decorrentes dessas ações, de modo a reorientar procedimentos 

relativos a registros, formas de comercialização, prescrição e dispensação dos produtos 

(BRASIL, 1998). 

De acordo com Souza et al., (2004), uma das dificuldades encontradas na implantação 

desse sistema é a falta de tradição dos profissionais de saúde e dos dirigentes de serviços em 

notificar a ocorrência de eventos adversos com medicamentos. 

 Zanini e Carvalho (2001) chamam atenção para o fato dos ensaios pré-clínicos não 

serem suficientes para detectar as reações adversas raras e após uso prolongado do 

medicamento. É preciso que o medicamento comece a ser utilizado para que as reações 

venham a aparecer, levando em consideração que esses testes são feitos com pacientes 

selecionados e uma parte da sociedade não participa destes testes como por exemplo crianças, 

gestantes e idosos. 

Neste contexto, a atividade de Farmacovigilância é um importante instrumento para a 

promoção de uma mudança cultural que favoreça uma percepção mais cuidadosa dos 

profissionais de saúde e da população em geral, com relação ao uso do medicamento, 

tornando a sua utilização mais segura (COELHO, 1998; ZANINI e CARVALHO,2001). 

 Segundo a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar (SBRAFH) recomenda-se a 

adoção da relação mínima de um farmacêutico para cada 250 leitos (SBRAFH, 2007). Além 

disso, é necessária a participação de um comitê assessor com especialistas de várias áreas para 

auxiliar a avaliação e interpretação dos casos suspeitos. 

Em  relação a estrutura a SBRAFH recomenda que se tenha, no mínimo, uma área de 6 

m2. Nessa área são armazenados os arquivos, livros para consulta, computador com 

impressora e mesa de apoio. Uma linha telefônica é importante para os contatos. 

As principais funções realizadas por um sistema de farmacovigilância em um hospital 

são:  

 Coleta, processamento, análise e interpretação de dados; 

 Investigação em farmacoepidemiologia de campo; 
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 Recomendação e avaliação de ações de controle; 

 Retroalimentação e divulgação de informações (BRAGA, 2009). 

 

O Quadro 2 demonstra as etapas do desenvolvimento de um programa de 

farmacovigilância hopitalar. 

 

Quadro 2- Etapas do desenvolvimento de um programa de farmacovigilância 

hospitalar. 

1. Preparar projeto específico e apresentar aos profissionais de saúde da instituição e diretoria. 

2. Realizar contatos com as autoridades de saúde e com grupos que trabalham em clínica, 

farmacologia, toxicologia e farmacoepidemiologia. 

3. Desenhar ficha de notificação. 

4. Produzir material impresso para informar aos profissionais de saúde sobre as definições, 

objetivos e metodologia a serem empregados. 

5. Criar centro de farmacovigilância com equipe técnica, centro de documentação e 

equipamentos. 

6. Promover a capacitação do pessoal do centro sobre a metodologia da OMS. 

7. Criar um banco de dados para armazenar as informações. 

8. Sensibilizar os profissionais de saúde e programar a distribuição das fichas de notificação. 

9. Organizar equipe para busca ativa de casos. 

10. Formar um comitê assessor multidisciplinar. 

Fonte: Farmácia Hospitalar: Coletânea de Práticas e Conceitos. Conselho Federal de 

Farmácia, 2013. 

 

Para que o farmacêutico consiga implantar um sistema de farmacovigilância hospitalar 

é necessário ter o domínio das terminologias do Programa Internacional de Farmacovigilância 

da Organização Mundial de Saúde. Além disso, ele deve está preparado para monitorar os 

eventos adversos; avaliar sua importância clínica; reconhecer quando um paciente 

desenvolveu uma reação; ser capaz de, quando possível, antecipar o aparecimento da reação 

adversa, e adotar medidas preventivas (ARRAIS; FONTELES; COELHO, 2005).  

Para estabelecer um sistema de notificação de reações adversas, são necessárias certas 

capacidades, algumas simples e outras mais complexas. É indispensável definir claramente: os 

objetivos; os profissionais responsáveis por notificar; como obter as notificações; os 

mecanismos para recebê-las e abordar seus dados; a análise por especialistas; a capacidade de 

responder às notificações; o método para classificação dos eventos notificados; a capacidade 

de divulgar os resultados; a infra-estrutura técnica e a segurança dos dados. 
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Para instalar um sistema de farmacovigilância, é preciso que haja: 

• Difusão: quando o centro começa a funcionar numa instituição, é preciso lembrar que serão 

necessários grandes esforços, principalmente de divulgação, antes que se obtenha a 

participação de uma parcela importante dos profissionais de saúde. 

• Continuidade administrativa: quando um centro fizer parte de uma organização mais ampla, 

por exemplo, um centro de controle de intoxicações, um departamento de farmacologia 

clínica ou uma farmácia hospitalar, deve-se garantir a continuidade administrativa, que pode 

ser conseguida mediante nomeação de um profissional (por exemplo, um farmacêutico ou um 

médico) que tenha como responsabilidade principal a farmacovigilância. 

• Recursos governamentais: qualquer que seja a localização do centro, a farmacovigilância 

deve estar estreitamente vinculada à regulamentação de medicamentos. Recursos do governo 

são necessários para a coordenação nacional. 

• Colaboração, coordenação, comunicação e relações públicas: para conseguir um 

desenvolvimento coerente e evitar a superposição de competências ou duplicação 

desnecessária, é preciso que haja colaboração, coordenação, comunicação e relações públicas 

(VARALLO, 2014). 

Além disso, para que a implantação de um programa de farmacovigilância tenha êxito 

é necessário um bom nível de informação dos profissionais de saúde em relação a RAM, 

assim como conhecer suas expectativas em relação ao programa e os fatores que são 

considerados importantes para que haja sua adesão (PONCIANO, 1998). 

Dessa forma, é de grande importância: conhecer os fatores que predispõem o 

indivíduo às reações adversas e familiarizar-se, através da literatura científica, com elas. Essas 

atitudes são importantes para reconhecer as mais freqüentes, e ser capaz de investigar a 

ocorrência de reações ainda não descritas. Também é necessário familiarizar-se com as 

interações medicamentosas, saber interpretá-las e aconselhar na prevenção das mesmas. A 

anamnese farmacológica é um instrumento fundamental para a obtenção de dados sobre 

medicamentos atualmente em uso, tratamento anterior e automedicação, e informações sobre 

hábitos sociais e/ou outros hábitos relevantes, junto ao paciente (PONCIANO, 1998). 

Edwards et al. (2006) sugerem que a educação em farmacovigilância deve permitir o 

desenvolvimento de dois tipos básicos de competências para a atuação nessa área, a saber: 1) 

competência funcional, a qual compreende o estabelecimento de padrões de trabalho 

desejados para permitir a mensuração de indicadores e; 2) competência comportamental, que 

define o conhecimento, atitudes/ comportamentos, habilidades, características pessoais que 

são necessários para a realização das atividades com eficiência. 
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O Quadro 3 mostra as competências comportamentais sugeridas por Edwards et al. 

(2006), considerando-se os diferentes atores envolvidos na análise de segurança dos 

medicamentos: profissionais da saúde comprometidos com a notificação e os responsáveis 

pela análise de causalidade de RAM. 

As competências funcionais são: gerenciamento das evidências (identificação das 

notificações, gestão das informações, classificações do evento, dentre outras); revisão da 

literatura (análise do risco/benefício da utilização do medicamento); detecção do sinal (sua 

posterior avaliação e comunicação dos riscos/benefícios associados à tecnologia avaliada) e a 

elaboração de boletins periódicos (VARALLO, 2014). 
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Quadro 3 – Competências comportamentais sugeridas para a atuação em farmacovigilância, adaptado de Edwards et.al. (2006). 

 

Competências em Farmacovigilância 

Profissionais 

Notificadores Analistas de Causalidade 

 

Entender as implicações e a regulamentação. 

 

- Ter entendimento básico dos princípios e 

regulamentação da área. 

- Conhecer as principais prioridades. 

- Ter um bom entendimento dos princípios e 

regulamentação da área. 

- Conhecer as prioridades. 

- Contribuir para a melhoria dos procedimentos. 

- Conscientizar-se sobre outras fontes de dados 

em farmacovigilância. 

Entender seu próprio papel nas atividades de 

farmacovigilância e como se encaixa na 

estrutura organizacional e função. 

- Entender como si próprio contribui para o sistema de 

farmacovigilância; 

- Farmiliarizar-se com todos os processos em 

farmacovigilância. 

- Entender seu papel enquanto equipe; 

- Ter conhecimento suficiente da estrutura e a 

inter-relação com a agência regulatória. 

Entender sua interação e influência nas 

decisões organizacionais. 

- Conscientizar-se sobre as relações com outras 

atividades relevantes dentro da organização. 

- Desenvolver interações com outras atividades 

organizacionais. 

Identificar sinais e conduzir análise das 

evidências. 

- Analisar evidências básicas sobre avaliação do 

risco/benefício para identificar inconsistências e erros. 

- Capacidade de explicar o papel pessoal e as 

responsabilidades para outros funcionários. 

  

 

- Ter habilidade em identificar tendências e 

assimilar este conhecimento com ações. 

Resolução de problemas e julgamento. - Identificar problemas simples e propor soluções para 

melhorar a efetividade. 

- Ser criativo para propor soluções práticas. 

Habilidade de comunicação. - Ser capaz de comunicar claramente. - Ser objetivo e usar terminologia adequada. 
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A realização das ações de Farmacovigilância não é tarefa fácil, exige dedicação e 

perseverança. O envolvimento dos participantes deve ser buscado desde a fase inicial de 

construção do sistema, como forma de se conseguir a adesão dos profissionais ao trabalho. O 

treinamento continuado do pessoal é indispensável (GOMES e REIS,2000). 

O sucesso de um programa de farmacovigilância depende do envolvimento dos 

profissionais de saúde e da comunicação das RAM aos órgãos competentes. Os profissionais 

de saúde, médicos, enfermeiros e farmacêuticos, são peças chaves neste processo e possuem 

uma imensa responsabilidade em relatar as reações adversas e fortalecer os mecanismos de 

farmacovigilância (PALAIAN et al, 2011) 

O fornecimento de informações sobre as suspeitas de RAM é um dever moral e ético 

dos médicos no cuidado dos seus pacientes. O enfermeiro geralmente é o primeiro membro da 

equipe que observa o paciente, enquanto o paciente é admitido no hospital. Ele pode ser o 

primeiro profissional a detectar sinais e sintomas de reações adversas nos pacientes 

(PALAIAN et al, 2011). 

 O farmacêutico é muitas vezes o último membro da equipe de saúde que atende o 

paciente antes deste tomar o medicamento sem supervisão médica direta. O papel do 

farmacêutico é promover o desenvolvimento, manutenção e avaliação contínua do programa 

para reduzir os riscos de RAM por detecção, comunicação e avaliação de qualquer suspeita de 

RAM. O farmacêutico pode educar os médicos e enfermeiros e pode incentivar a realização 

de notificações de reações adversas ao centro de farmacovigilância do hospital (PALAIAN et 

al, 2011). 

Os benefícios para os pacientes da atividade efetiva de farmacovigilância têm sido 

demonstrados em diversas publicações internacionais. O quadro 4 aponta alguns resultados 

esperados que são obtidos com a implantação da Farmacovigilância nos estabelecimentos de 

saúde. 
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Quadro 4-Alguns resultados esperados com o Sistema de Farmacovigilância. 

RESULTADOS ESPERADOS BENEFÍCIOS DOS RESULTADOS 

 

Redução dos custos e gastos 

com a saúde 

Menor número de eventos adversos. 

Menor número de hospitalizações ou de 

prolongamento de internações. 

Menor recall com a aquisição de produtos de boa 

qualidade. 

Recebimento de ressarcimento de perdas por desvios 

de qualidade.  

 

Melhoria do processo de gestão 

de medicamentos 

Gera informações para auxiliar a Comissão de 

Farmácia e Terapêutica na inclusão e exclusão de 

medicamentos da padronização. 

Gera informações para auxiliar na revisão dos 

processos de aquisição, como editais de compra. 

Fornece informações que auxiliam no processo de 

seleção de fornecedores. 

Promoção da cultura de 

melhoria contínua 

Aumenta censo crítico dos profissionais para 

identificação de falhas nos processos internos e 

execução de ações preventivas e corretivas. 

Amplia integração do 

farmacêutico às equipes 

multidisciplinares 

A investigação e as ações coordenadas com outras 

áreas favorecem o aprendizado multidisciplinar. 

 

Atualização e Capacitação dos 

profissionais de saúde 

Gera informações sobre necessidade de treinamentos e 

capacitação, produção e material instrutivo, 

campanhas educativas. 

Amplia a cultura pela qualidade e segurança dos 

pacientes. 

Melhora o acesso a informações seguras e imparciais 

sobre medicamentos. 

 

 

 

Auxílio na regulação do 

mercado farmacêutico 

As notificações encaminhadas aos órgãos de 

vigilância sanitária favorecem a regulação do 

mercado, tendendo a reduzir a comercialização de 

produtos de baixa qualidade.  

A comunicação frequente com a indústria a 

responsabiliza por seus produtos e promove ações 

continuadas de melhorias. 
Redução de riscos de danos à 

imagem da instituição 

Evitam-se eventos adversos graves que podem resultar 

em processos judiciais e difamação da instituição; 

Fonte: Farmacovigilância: qualidade e segurança na assistência em saúde, 2011. 

 

2.4 Métodos em Farmacovigilância 

 

As atividades de Farmacovigilância podem ser realizadas por diferentes métodos: 

vigilância ativa, vigilância passiva e o desenvolvimento de estudos farmacoepidemiológicos. 

Os dois primeiros são efetivos para detecção de sinais, ou seja, têm a capacidade de gerar 

hipóteses de que determinado efeito nocivo pode ter sido causado por um medicamento. Já os 

estudos farmacoepidemiológicos são capazes de provar a associação entre a causa e o efeito, 
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suspeitas geradas pelos métodos de vigilância passiva e ativa, por meio de estudos delineados 

para essa finalidade (OPAS, 2011; VARALLO; MASTROIANNI, 2013). 

A notificação espontânea é o método mais empregado pelos países membros do 

Programa Internacional de Farmacovigilância da Organização Mundial da Saúde. Ele consiste 

na coleta sistemática e avaliação das reações não desejadas que possam aparecer após o uso 

dos medicamentos em seres humanos, encaminhadas pelos profissionais de saúde, sendo o 

mesmo de caráter confidencial (ARRAIS; FONTELES; COELHO, 2005). 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existe no Brasil 6.875 

hospitais, dos quais 41,3% (2.839/6.875) são públicos e 58,7% (4.036/6.875) privados (IBGE, 

2010). Atualmente, 247 hospitais formam a rede sentinela. Portanto, menos de 3,5% 

(242/6.875) dos estabelecimentos de saúde de nível terciário ou quaternário são responsáveis 

por 60% das notificações recebidas pela UFARM. Esse fato demonstra que esta rede é a 

principal fonte de notificação de eventos adversos a medicamentos, permitindo a avaliação do 

risco/benefício da utilização de medicamentos e a regulamentação destes produtos no 

mercado brasileiro. Estes dados também sugerem que há subnotificação dos relatos de EAM 

no país (VARALLO, 2014). 

No contexto descrito, as atividades relacionadas à análise de segurança dos 

medicamentos se destacam na questão gerencial, devido ao potencial de iatrogenias que 

podem colocar o paciente em risco, principalmente no nível terciário, onde há alta incidência 

de reações adversas a medicamentos relacionados à admissão hospitalar e a óbitos 

(VARALLO, 2014). 

A adesão dos profissionais de saúde à notificação espontânea de casos suspeitos de 

RAM, às vezes, é muito baixa, o que favorece a subnotificaçao. Um dos motivos é a 

dificuldade em reconhecer que o quadro clínico que se apresenta possa ser uma reação 

adversa ao medicamento prescrito. Outra razão é o fato dos prescritores acreditarem no 

sistema de aprovação e regulamentação de medicamentos como sendo seguros. Sentimentos 

de culpa por acreditarem que o tratamento proposto causou a reação adversa a medicamento, 

medo de parecerem ignorantes quanto às reações já conhecidas, falta de tempo e dificuldade 

para interpretação dos termos usados em farmacovigilância são também causas responsáveis 

por essa situação (FREITAS e ROMANO-LIEBER, 2007). 

Para se opor a essa situação, várias instituições têm trabalhado com a notificação 

através da busca ativa de casos que consiste na coleta de informações através de visitas nas 
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enfermarias, entrevistas com os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, revisão de prontuários 

e acompanhamento do paciente. 

A credibilidade de um programa de farmacovigilância é fundamental para a 

continuidade das ações. As notificações constituem o principal objeto de trabalho, sendo 

responsabilidade compartilhada entre instituições notificadoras, profissionais de saúde e 

usuários de medicamentos. É necessário salientar que o êxito de um sistema de 

farmacovigilância depende da notificação voluntária de reações adversas pelos profissionais 

de saúde, por isso deve-se manter continuamente estímulo a essa prática (DIAS et al., 2005). 

No Brasil, as notificações de suspeitas de RAM obtidas tanto por meio de notificação 

espontânea ou busca ativa, podem ser feitas através do Sistema Nacional de Notificações para 

Vigilância Sanitária (NOTIVISA), na plataforma web, prevista pela Portaria nº 1660, de 22 de 

julho de 2009, do Ministério de Saúde. Nesse sistema podem ser notificadas suspeitas de 

eventos adversos e queixas técnicas. As últimas referem-se as suspeitas de alteração ou 

irregularidade de um produto ou empresa, relacionado a aspectos técnicos ou legais, que pode 

ou não causar dano à saúde do paciente. O NOTIVISA pode ser utilizado por instituições de 

saúde, vigilâncias sanitárias em âmbito municipal ou estadual, universidades, centros de 

pesquisa e profissionais se saúde (ANVISA, 2013). 

 

2.5 A Importância da Educação no Processo de Farmacovigilância 

 

O sucesso ou o fracasso de qualquer programa de farmacovigilância depende das 

notificações de suspeitas de RAM, e todos os profissionais de saúde em contato com 

pacientes que fazem uso de medicamentos precisam participar dos processos de investigação 

em farmacovigilância, como parte integrante de uma equipe multiprofissional. A participação 

desses profissionais nos processos de notificação é voluntária, e a sub-notificação é um 

problema enfrentado. Estratégias adicionais de conscientização dos profissionais de saúde 

devem ser adotadas no sentido de aumentar o número de notificações e o envolvimento destes 

com os programas de farmacovigilância (OPAS, 2011). 

As principais causas que levam a subnotificação são: a falta de conhecimento sobre a 

incidência de RAM e a importância de notificar e como fazê-lo, falta de tempo para 

preenchimento da ficha de notificação, ausência de retorno, falta de percepção e compreensão 

dos incidentes e receio de punições. Existe uma forte associação entre o conhecimento dos 

profissionais de saúde e o baixo índice de relato, mostrando a importância da educação 
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continuada com a finalidade de promover o conhecimento e mudar as atitudes destes 

profissionais frente às notificações (PRIMO; CAPUCHO, 2011). 

Educação continuada em saúde é o processo de permanente aquisição de informação 

pelo trabalhador obtido formalmente na instituição e fora dela, e para tanto é necessária a 

combinação de diferentes estratégias que modifiquem os conhecimentos e as atitudes de 

profissionais de saúde. Várias estratégias para difusão e disseminação do conhecimento 

podem ser utilizadas, visando à obtenção de melhores resultados no processo de adoção de 

uma inovação (PRIMO; CAPUCHO, 2011). 

Um estudo de revisão sistemática mostrou que os conhecimentos e atitudes dos 

profissionais de saúde estão mais relacionados com a notificação de RAM do que fatores 

profissionais e pessoais, o que reforça o argumento de que os conhecimentos e atitudes são 

potencialmente modificáveis por meio de intervenções educativas desenhadas com base em 

deficiências detectadas nos conhecimentos e atitudes desses profissionais (LOPEZ-

GONZALES; HERDEIRO; FIGUEIRAS, 2009).  

Ainda em relação ao impacto positivo da Intervenção Educativa na mudança de 

comportamento de profissionais de saúde, outro estudo de revisão sistemática mostrou 

impacto positivo no aumento do número de notificação espontânea de RAM incluindo aquelas 

consideradas inesperadas, com alto grau de causalidade e relacionadas a novas drogas. As 

intervenções educativas mais frequentemente desenvolvidas nos estudos foram: distribuição 

de material educativo, palestras, workshops, dinâmicas de grupo, reuniões periódicas e visitas 

de sensibilização (PAGOTTO; VARALLO; MASTROIANNI, 2013).  

Uma pesquisa realizada em Portugal, comparando dois métodos de intervenção 

educativa, por workshop e telefônica, demonstrou que as notificações podem dobrar por um 

período de tempo limitado, evidenciando a necessidade de intervenções regulares para a 

equipe multiprofissional que atua diretamente com o usuário de medicamentos (VAZ-

RIBEIRO et. al., 2011).  

Em outro estudo, conduzido em um hospital universitário da região sudeste do Brasil, 

foram realizados quatro tipos de intervenções educativas e posteriormente foi avaliado o 

impacto de cada uma delas no estímulo às notificações voluntárias de incidentes na assistência 

à saúde. Houve um aumento de 53,89% do número de notificações recebidas após as 

intervenções educativas, evidenciando uma eficiência no método (PRIMO; CAPUCHO, 

2011).  
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As intervenções educativas são importantes instrumentos que auxiliam no estímulo da 

notificação espontânea. No entanto, mais do que gerar grandes números de notificação o 

objetivo maior das intervenções educativas é a mudança da cultura dos profissionais de saúde, 

pois a notificação traz a informação necessária para identificação, avaliação e minimização 

dos riscos, aumentando a segurança dos pacientes. Essas intervenções permitem que 

melhorias possam ser instauradas e alertas sobre os problemas de segurança sejam divulgados 

nas instituições, o que é fundamental para o aumento na qualidade da assistência ao paciente 

(PRIMO; CAPUCHO, 2011). 

2.6 Segurança do Paciente 

 

Nos últimos anos os estudos relacionados à área de segurança do paciente aumentaram 

quantitativamente, o que gerou um maior conhecimento sobre esse assunto. Desde então a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a demonstrar sua preocupação com a 

segurança do paciente e elegeu esta questão como tema de elevada prioridade na agenda de 

políticas dos seus países membros a partir do ano 2000 (WHO, 2006). 

 Em 2004, criou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, com o objetivo de 

socializar os conhecimentos e as soluções obtidas. Esta Aliança também visa conscientizar e 

conquistar o compromisso político, criando alertas relacionados a aspectos sistêmicos e 

técnicos e promovendo campanhas internacionais contendo recomendações destinadas a 

garantir a qualidade da assistência prestadas nas unidades de saúde de todo o mundo (WHO, 

2006). 

A garantia da segurança do paciente durante o período de internação hospitalar vem 

merecendo atenção especial dos serviços de saúde, no intuito de assegurar a qualidade da 

assistência e minimizar os riscos para ele (LUEDY, 2012). A segurança do paciente refere-se 

a iniciativas para evitar, prevenir e reduzir resultados adversos ocorridos a partir do cuidado à 

saúde (CASSIANI, 2005). 

A Portaria nº 529 de 1 de abril de 2013 institui o Programa Nacional de Segurança do 

Paciente (PNSP) com o objetivo de promover e apoiar a implantação de iniciativas e 

atividades voltadas à segurança do paciente em diferentes áreas de atenção, organização e 

gestão de serviços de saúde. Neste contexto o PNSP contribuirá para a qualificação do 

cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional (BRASIL, 

2013a). 
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Neste mesmo ano foi publicada a RDC nº 36, a qual institui as ações para a promoção 

da segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. A publicação dessa 

resolução foi um avanço para a regulamentação e fiscalização das tecnologias de saúde 

disponíveis no mercado. Isto porque, atualmente, todo e qualquer estabelecimento de saúde 

terá que compor um núcleo de segurança do paciente, o qual deverá detectar, monitorar e 

notificar incidentes e eventos adversos relacionados ao uso destes produtos. Além disso, 

compete ao núcleo a elaboração de estratégias para a gestão dos riscos, a fim de promover a 

segurança do usuário (BRASIL, 2013b). 

Neste cenário, as atividades referentes à análise de segurança dos medicamentos 

merecem destaque na questão gerencial, devido ao potencial de iatrogenias que podem levar o 

paciente a um quadro de risco, principalmente no nível terciário, no qual há alta incidência de 

RAM relacionadas à admissão hospitalar e óbitos (VARELLO, 2014). 

2.7 Custos Envolvidos na Atividade de Monitoramento de RAM 

 

Existem basicamente três métodos de monitoramento das reações adversas a 

medicamentos: notificação espontânea, alerta via sistema informatizado e monitorização 

intensiva em prontuários médicos. A literatura relata as vantagens e limitações de cada 

método relacionado com a sua capacidade de melhor detectar RAM. Entretanto, além de 

avaliarmos a efetividade dos métodos é necessário analisar os custos envolvidos na atividade 

de monitoramento (MAHMUD, 2006). 

Devido ao fato da monitorização intensiva de RAM em prontuários médicos ser 

considerada como um método simples, ela é utilizada em hospitais, necessitando que o 

profissional farmacêutico, médico ou enfermeiro revise o prontuário médico do paciente no 

intuito de encontrar resultados alterados nos exames laboratoriais, descrição de RAM 

observada pelo médico assistente, interações medicamentosas que possam se converter em 

RAM (HAFFNER et al, 2005).  

No entanto, a limitação desse método é o número e o tempo de profissionais 

envolvidos neste processo. Mesmo que esse seja o método considerado mais acurado de busca 

de RAM, alguns autores têm alertado para a importância de mensurar o custo envolvido nos 

diferentes métodos de detecção de reações adversas. Consentindo dessa forma que gestores 

possam, através das análises econômicas, escolherem na implantação ou extensão de uma 

intervenção (HOPE et al, 2003). 
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Os custos podem ser avaliados através de análises completas ou incompletas. As 

análises completas são aquelas que comparam duas alternativas e analisam os custos e os 

benefícios de cada uma delas. São consideradas completas as avaliações econômicas que 

adotam as análises de custo mínimo, efetividade, benefício e utilidade. As outras análises, 

classificadas como incompletas, envolvem as descrições de custos ou resultados, sem que haja 

uma comparação entre as alternativas (CASTRO, 2001). O quadro 5 apresenta um resumo 

sucinto de cada um dos métodos de análises econômicas completas. 

 

Quadro 5 – Tipos de análises econômicas 

Tipo de Avaliação 

Econômica 

Medida/Avaliação 

dos Custos 

Consequências Medidas/ 

Avaliação de 

Resultados 

Custo-Mínimização. Reais/Dólares. Deve ser igual em todos os 

aspectos relevantes. 

Não avalia 

resultados. 

Custo-Efetividade. Reais/Dólares. Interessa apenas um 

resultado que seja comum 

entre as alternativas 

comparadas e que sejam 

alcançados em diferentes 

graus por cada uma delas. 

Unidades 

Naturais: 

- anos de vida 

ganho. 

-dias de doença 

evitados. 

- unidades de 

pressão arterial 

reduzidas. 

Custo-Benefício. Reais/Dólares. Interessa um ou mais 

resultados que não são, 

necessariamente, comuns às 

alternativas comparadas. 

Resultados comuns são 

alcançados em diferentes 

graus. 

Reais/Dólares. 

Custo-Utilidade. Reais/Dólares. Interessa um ou mais 

resultados que não são, 

necessariamente, comuns às 

alternativas comparadas. 

Resultados comuns são 

alcançados em diferentes 

graus. 

Custo por dia 

saudável. 

Custo por ano de 

vida ajustado pela 

qualidade. 

Fonte: Castro, J. D. A avaliação econômica em saúde. Revistas Humanas (IFCH/UFRGS). 
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A avaliação econômica é um excelente instrumento para auxiliar o gestor na tomada 

de decisões, comparando determinados programas /projetos/ intervenções, para utilizar da 

forma mais racional os recursos disponíveis (CASTRO, 2001). 

A ocorrência de RAM é um problema de saúde pública que tem recebido maior 

importância com o passar dos anos. Essas reações podem prolongar o tempo de internação dos 

pacientes hospitalizados, gerar uma nova doença ao paciente e levar ao uso de terapêutica 

alternativa. Todos esses fatores são responsáveis pelo aumento dos custos com conseqüências 

não somente aos hospitais, mas principalmente à vida dos pacientes (MAHMUD, 2006). 

Entretanto, além da ênfase do manejo de reações adversas a medicamentos a fim de 

evitá-las, a implantação de programas custos-efetivos para o monitoramento de RAM, 

analisando tanto as consequências econômicas como os benefícios advindos com a sua 

implantação, são variáveis de grande importância ao sistema único de saúde (MAHMUD, 

2006). 

3. JUSTIFICATIVA 

 

Eventos adversos a medicamentos ocorrem com frequência em pacientes 

hospitalizados, o que leva a um aumento do tempo de internação e de custos. Durante as 

últimas décadas, vários estudos demonstraram que a morbidade e a mortalidade por uso de 

medicamentos são grandes problemas de saúde e começaram a ser reconhecidos pelos 

profissionais de saúde e pelo público. Estima-se que as reações adversas a medicamentos 

estão entre a 4ª e a 6ª maiores causas de mortalidade nos EUA (OMS, 2004). 

  Elas resultam na morte de dezenas de milhares de pacientes todos os anos, e muitos 

outros sofrem em conseqüência dessas reações. O percentual de internações hospitalares 

devido às reações adversas a medicamentos em alguns países é em torno ou acima de 10% 

(Noruega 11,5%; França 13,0% ; Reino Unido 16,0%) (OMS, 2004). 

Dessa forma, a detecção precoce e o diagnóstico de efeitos adversos tornam a 

farmacovigilância um importante instrumento para a saúde pública (CAMARGO et al., 2006). 

A maioria desses serviços é encontrada em hospitais ligados à Rede Brasileira de Hospitais 

Sentinelas da ANVISA e em hospitais que participam de algum programa de certificação de 

qualidade, o que não é o caso do hospital onde a pesquisa foi realizada.  

Considerando que o hospital do estudo não possui um sistema de farmacovigilância 

efetivo e atuante e nem realiza algum serviço relacionado a está área. Parte-se da hipótese que 
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a criação de um sistema de farmacovigilância para ser implantado neste hospital é passível de 

ser investigada, na medida em que contribui para ao aumento da segurança dos pacientes e 

auxilia na redução de custos para o sistema de saúde. 

Assim, torna-se necessário avaliar o nível de informação dos profissionais de saúde do 

hospital acerca das reações adversas a medicamentos, a fim de subsidiar a estruturação de 

atividades de farmacovigilância e realizar intervenções educativas necessárias. Além disso, a 

implantação de um serviço de farmacovigilância no hospital é uma demanda demonstrada 

pela coordenação da farmácia da instituição. 
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4. OBJETIVOS 

 

            4.1 Objetivo Geral 

 

Propor um sistema de farmacovigilância para um hospital municipal de grande porte 

da cidade do Rio de Janeiro. 

         4.2 Objetivos Específicos 

 

 Descrever os recursos físicos, materiais e humanos necessários para a implantação do 

sistema de farmacovigilância no hospital. 

 Conhecer o perfil dos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros e farmacêuticos) 

do hospital com relação às atividades de farmacovigilância. 

 Caracterizar os processos e atividades de farmacovigilância que serão realizados pela 

farmácia. 

 Elaborar um boletim informativo sobre Farmacovigilância e Reações Adversas a 

Medicamentos para ser distribuído aos profissionais de saúde do hospital com as principais 

informações identificadas por meio das lacunas observadas. 
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5. METODOLOGIA 

 

           5.1 Tipo de estudo e período 

 

Foi realizado um estudo exploratório, no qual o instrumento de coleta de dados foi 

um questionário, elaborado pelo próprio pesquisador, baseado em outros estudos semelhantes 

com a mesma linha de pesquisa (CARVALHO, 2011; SALVIANO, 2008). Este questionário 

foi distribuído pessoalmente pelo próprio pesquisador aos farmacêuticos, médicos e 

enfermeiros de todas as clínicas do hospital, os quais possuem contato direto com os 

medicamentos, quer no processo de compra, controle, prescrição, dispensação e administração 

dos mesmos.  

 A pesquisa foi dividida em duas etapas: a primeira referente à revisão da literatura 

na busca de informações sobre os sistemas de farmacovigilância existentes no Brasil e no 

mundo; e a segunda com a aplicação de um questionário semi-etruturado aos médicos, 

enfermeiros e farmacêuticos que trabalham no hospital para a coleta de informações sobre o 

conhecimento destes profissionais referente à farmacovigilância e sugestões de ações que 

poderiam ser realizadas no sistema de farmacovigilância proposto.  

O estudo foi realizado de janeiro a abril de 2015, após a aprovação pelo Comitê de 

ética da Universidade Federal Fluminense – Faculdade de Farmácia. O parecer do comitê de 

ética encontra-se no anexo I. 

A elaboração dos processos e atividades de farmacovigilância propostos para a 

instituição foi baseada nas informações obtidas dos sistemas de farmacovigilância atuantes 

nos hospitais do Brasil e no mundo, juntamente com as sugestões fornecidas pelos 

profissionais de saúde que trabalham no hospital do estudo. Como estes conhecem muito bem 

a realidade do hospital essas opiniões são muito importantes e pertinentes para que o sistema 

de farmacovigilância atenda as necessidades do hospital. Além disso, conhecer o nível de 

conhecimento desses profissionais em relação a esse assunto permite saber se eles estão 

capacitados e aptos a realizar ações de farmacovigilância. 

A confecção do referencial teórico desse estudo baseou-se no levantamento de dados 

através de referências publicadas em revistas científicas e eletrônicas como Medline 

(Literatura Internacional em Ciências da Saúde), Bireme, Lilacs (Literatura Latino-Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde) e SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), no 
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período de março a dezembro de 2014. Os descritores utilizados foram: farmacovigilância, 

reação adversa a medicamentos e segurança do paciente. 

A estimativa dos recursos físicos, materiais e humanos necessários para o sistema de 

farmacovigilância proposto para o hospital baseou-se nos Padrões Mínimos para Farmácia 

Hospitalar e Serviços de Saúde da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar (2008), nas 

Boas Práticas de Farmacovigilância para as Américas da Organização Pan-americana da 

Saúde e na Monitorização da Segurança de Medicamentos (OMS). 

5.2 Cenário do Estudo 

 

O hospital onde a pesquisa foi realizada é um hospital municipal de grande porte 

situado na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Ele se destaca no atendimento de 

emergências e configura-se numa das mais importantes referências municipais a pacientes 

politraumatizados, com excelência no atendimento de Ortopedia, recebendo pacientes das 

mais diversas origens e localidades. 

Ele foi inaugurado em 1936, e atualmente é formado por aproximadamente 500 

leitos, atendendo uma grande área do estado do Rio de Janeiro, oferecendo atendimento 

ambulatorial e várias especialidades clínicas e cirúrgicas. Até o momento não é um hospital 

acreditado. 

Tal hospital participa do Programa S.O.S Emergência, criado pelo Ministério da 

Saúde em 2011, com o objetivo de qualificar e melhorar o atendimento das principais 

emergências do Sistema Único de Saúde (SUS).  

O S.O.S. Emergência prevê a capacitação de profissionais da saúde para melhorar e 

otimizar os serviços prestados à população, aumentando o número de novos leitos de 

retaguarda nessas unidades ou em hospitais parceiros, visando diminuir a superlotação da 

emergência. (BRASIL, 2012). 

O Ministério da Saúde também desenvolve outras ações nesses hospitais como: 

implantação do sistema de informatização da emergência e de vídeomonitoramento para 

acompanhar o desempenho da unidade e o fluxo de pacientes na entrada da emergência de 

cada hospital. Logo ao entrar no hospital, o paciente é acolhido por uma equipe que definirá o 

seu nível de gravidade e o encaminhará ao atendimento específico de que necessita (BRASIL, 

2012). 

O hospital possui um Núcleo de Segurança do Paciente que se formou após a RDC nº 

36, de 25 de julho de 2013, a qual determinou ser obrigatória a presença e atuação de núcleos 
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de segurança do paciente nos serviços de saúde (BRASIL, 2013b). Apesar de este existir no 

papel desde 2013 ele só iniciou suas atividades em 2015. Esse núcleo é formado por uma 

equipe multidisciplinar constituída por 13 profissionais, dentre eles farmacêutico, assistente 

social, psicóloga, ortopedista, nutricionista, enfermeiros, médico e fisioterapeuta. Eles estão 

trabalhando na confecção de protocolos baseado nas seis metas internacionais de segurança 

do paciente (1-Identificar corretamente o paciente; 2-Melhorar a comunicação entre 

profissionais de saúde; 3- Melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de 

medicamentos; 4- Assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente 

corretos; 5- Higienizar as mãos para evitar infecções; 6- Reduzir o risco de quedas e úlceras 

por pressão) 

              5.3 População 

 

A população do estudo foi representada pelos profissionais de saúde das diversas 

categorias: médicos, enfermeiros e farmacêuticos que trabalham no hospital, eleitos por serem 

ativos na assistência aos pacientes hospitalizados, com interface direta com o medicamento na 

prescrição, dispensação e administração. O questionário semi-estruturado foi aplicado em 

todas as clínicas do hospital. Juntamente com o questionário foi enviado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o parecer do Comitê de ética. 

O tamanho da amostra da população entrevistada baseou-se na população total dos 

médicos, enfermeiros e farmacêuticos do hospital que aceitaram participar da pesquisa 

respondendo ao questionário proposto. Utilizou-se o programa Epi-info 7 como ferramenta 

para calcular o tamanho da  amostra dos profissionais, baseando-se na população total destes 

profissionais no hospital com um intervalo de confiança de 95%. Dessa forma adotou-se uma 

amostra por conveniência composta por 38 profissionais de saúde, sendo 15 médicos, 14 

enfermeiros e 9 farmacêuticos. 

 

              5.4 Instrumentos de registro de dados 

 

O questionário (APÊNDICE I) semi-estruturado, desenvolvido pelo próprio 

pesquisador, é composto por 20 perguntas identificadas por números em ordem crescente. Do 

total, 14 são fechadas e 6 são abertas. As perguntas buscam caracterizar os profissionais de 

saúde do hospital quanto à categoria profissional e a clínica que trabalham, saber seus 
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conhecimentos acerca das RAM, condutas adotadas em relação as RAM e a importância e o 

interesse deles na implantação de um sistema de farmacovigilância no hospital.  

 A coleta de dados foi realizada de janeiro a abril de 2015 através da distribuição do 

questionário pessoalmente pelo pesquisador mediante a apresentação do comprovante de 

aprovação do projeto pelo Comitê de Ética. 

             

  5.5 Análise dos dados 

 

  Realizou-se uma análise descritiva dos dados. Os dados coletados foram organizados 

em tabelas e gráficos no programa Microsoft Office Excel 2007. 

 

            5.6 Análises crítica dos riscos e benefícios 

 

O principal benefício deste trabalho é contribuir para a segurança do paciente através 

da proposta de um sistema de farmacovigilância efetivo e eficaz que irá identificar, 

acompanhar, monitorar e minimizar a ocorrência de reações adversas a medicamentos. 

Os benefícios estão diretamente relacionados ao conhecimento gerado no sentido de 

aperfeiçoar o processo de utilização dos medicamentos no hospital, ao aumento da segurança 

do paciente durante a internação e  a redução de custos para o hospital. 

Este estudo apresenta riscos mínimos uma vez que o trabalho se baseia somente na 

proposta de um sistema de farmacovigilância, sendo que nesse momento esse sistema não será 

implantado no hospital. Após sua finalização, ele será apresentado à direção do hospital para 

que seja analisado se é viável, útil e possível sua implantação na instituição. 

Um dos riscos possíveis refere-se ao fato de que alguns profissionais pudessem se 

sentir constrangidos caso desconhecessem alguma resposta do questionário, apesar de que foi 

garantido o sigilo da identidade dos participantes e das respostas individuais.Também levou-

se em consideração como possível desconforto o tempo despendido para responder ao 

questionário. 

 

 

 

             5.7 Aspectos éticos 
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Todas as etapas da pesquisa foram desenvolvidas em conformidade com as 

exigências da resolução nº. 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde. Os dados foram 

coletados mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

APÊNDICE II, para a manifestação do sujeito da pesquisa de sua aceitação em participar, o 

qual lhe assegurou a preservação do anonimato, sigilo das informações e autonomia quanto a 

participar ou não da pesquisa. 

Quanto aos aspectos éticos, os profissionais de saúde foram informados 

antecipadamente sobre os objetivos da pesquisa, bem como o direito de desistir de sua 

participação no estudo e o sigilo das informações colhidas, garantindo o direito da 

privacidade, não havendo necessidade de identificação dos mesmos. 

Antes da realização em campo, o projeto deste estudo submeteu-se ao exame do 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal Fluminense – Faculdade de 

Farmácia, com avaliação dos aspectos morais e éticos. A coleta de dados somente foi iniciada 

após aprovação do projeto de pesquisa. 

Foi garantido o sigilo em relação às respostas individuais, mas não se observou 

constrangimento pelos profissionais, caso desconhecessem alguma resposta. Em 

contrapartida, buscou-se definir a melhor forma para integração entre as áreas, possibilitando 

o planejamento e desenvolvimento de um sistema de farmacovigilância efetivo e eficaz para o 

hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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6.1 Recursos físicos, materiais e humanos necessários para a implantação do sistema de 

farmacovigilância no hospital 

 

A fim de iniciar e manter a continuidade de seu trabalho, todo centro de 

farmacovigilância deve contar com uma fonte de financiamento básico e regular. Os 

principais custos do centro farmacovigilância são relativos à remuneração da equipe de 

trabalho, treinamento dos funcionários, comunicação, computadores e programas, produção 

de literatura promocional e produção de formulários de notificação (OPAS, 2011). 

Devido às importantes consequências das reações adversas a medicamentos, tanto para 

a saúde pública quanto para o comércio, é fundamental que se garanta a continuidade dos 

recursos econômicos para farmacovigilância, evitando que os profissionais nela envolvidos 

sejam expostos à possível influência de grupos de pressão ou às conseqüências de mudanças 

políticas ou fatores econômicos (OPAS, 2011). 

Pode-se estimar a quantidade de recursos econômicos necessários para a 

farmacovigilância considerando-se que será uma função da taxa de notificação requerida e do 

tamanho da população, entre outras variáveis relacionadas ao custo da coleta de dados (tanto 

quantitativos como qualitativos), da avaliação cuidadosa e da distribuição da informação 

correspondente (OMS,2005). 

6.1.1. Localização 

 

É indispensável contar com um espaço físico específico provido da mão de obra e dos 

equipamentos necessários. A localização mais propícia para um novo centro pode depender da 

organização e desenvolvimento do sistema nacional de saúde e de outros aspectos locais 

(OPAS, 2011).  

Uma repartição pública (seja autoridade sanitária ou agência nacional reguladora de 

medicamentos) pode ser um bom lugar para se estabelecer um centro de farmacovigilância. 

No entanto, como âmbito inicial para as atividades de vigilância, pode-se utilizar qualquer 

dependência de um hospital ou de uma universidade que desenvolva atividades de farmácia e 

farmacologia clínica, toxicologia clínica ou epidemiologia (OMS, 2005). 

 A notificação de reações adversas a medicamentos pode começar de forma local, 

como por exemplo, em um único hospital, e depois ampliar-se a outros hospitais e aos centros 

de saúde da região, progredindo passo a passo até atingir todo o território nacional (OPAS, 

2011). 
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O espaço físico para a instalação do centro de farmacovigilância encontra-se reservado 

para tal finalidade, sendo uma sala de 7m2 situada próxima ao setor da farmácia. O tamanho 

da sala é adequado já que segundo os padrões mínimos estabelecidos pela SBRAFH é 

suficiente uma sala com 6m2 (SBRAFH, 2007). A disposição do espaço próximo a farmácia é 

ideal, pois facilita a interação com os farmacêuticos na busca de informações e esclarecimento 

de dúvidas relacionadas aos medicamentos prescritos e utilizados no hospital. 

6.1.2 Equipamentos necessários 

 

A infra-estrutura técnica requerida pode ser muito simples. No tocante aos meios de 

comunicação, o centro precisa dispor, no mínimo, de um telefone, endereço de correio 

eletrônico ou fax para receber as notificações. Sistemas que utilizam a internet são fáceis de 

usar para a notificação, e também reduzem a necessidade de contratar pessoal para a entrada 

de dados. Os equipamentos necessários são: 

• Telefone com várias linhas. 

• Computadores com a configuração necessária (tanto de hardware quanto de software) para 

as atividades do centro (banco de dados, processador de texto). 

• Impressora. 

• Scanner. 

• Correio eletrônico (e-mail). 

• Fotocopiadora. 

• Página na Internet. 

• Acesso a bases de dados especializadas, adquiridas de acordo com o plano de seleção e 

necessidades (OMS, 2005). 

 Todos esses equipamentos citados acima o hospital já possui e serão cedidos pela 

farmácia ao futuro centro de farmacovigilância não sendo necessário gastos com novos 

equipamentos. O e-mail e a página na internet são requisitos fáceis e baratos de serem 

elaborados com a colaboração do setor de tecnologia da informação do hospital.  

Além disso, a infra-estrutura técnica deve ser suficiente para a inclusão das 

notificações num banco de dados computadorizado. Por último, todos os sistemas devem 

fornecer suporte técnico aos usuários que precisem de ajuda com planilhas de papel ou 

formulários eletrônicos (OPAS, 2011). 

6.1.3 Pessoal 
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O trabalho de um centro de farmacovigilância requer conhecimentos de clínica 

médica, farmacologia, toxicologia e epidemiologia. As competências para a avaliação das 

notificações de casos de reações adversas podem ser obtidas mediante capacitação ou 

recorrendo-se a consultores especializados em caráter permanente (OMS,2005). 

No entanto, um centro novo de farmacovigilância às vezes começa com um só 

especialista, trabalhando em meio-período — normalmente um farmacêutico ou médico — e 

algum apoio administrativo. Logo depois, pode ser necessário nomear um especialista em 

período integral como responsável pela farmacovigilância, e expandir também o quadro de 

funcionários administrativos (OPAS, 2011). 

Quando o quantitativo de notificação de reações adversas aumentar, pode-se estimar 

os requerimentos de pessoal mediante cálculo do tempo médio gasto com cada notificação 

individual, o qual dependerá da infra-estrutura do centro (OPAS, 2011). 

O ideal é que um centro de farmacovigilância conte com pelo menos os seguintes 

funcionários: 

• Um farmacêutico, médico, ou especialista em farmacoepidemiologia. 

• Pessoal administrativo. 

• Um programador ou analista de sistemas, conforme necessário. 

• Um processador de dados, conforme necessário.  

• Especialistas ou consultores, conforme necessário. 

•Novos profissionais da área da saúde que estejam começando sua formação na especialidade 

(OPAS, 2011). 

Os centros ou unidades de farmacovigilância deverão elaborar um organograma dos 

postos de trabalho e sua dependência hierárquica, no qual se encontrem definidas as 

obrigações e tarefas dos funcionários e de quaisquer equipes de trabalho formadas. Por 

conseguinte, para organização das tarefas, recomenda-se levar em conta: 

• O organograma do centro, que indica os postos de trabalho e a hierarquia. 

• A descrição dos postos de trabalho, que indica as funções básicas, os deveres e 

responsabilidades e a dependência hierárquica de cada cargo. 

• A qualificação profissional de cada técnico do centro será  necessária segundo as normas 

estabelecidas pelo sistema de farmacovigilância, e devem constar no currículo do funcionário. 

• As instruções escritas correspondentes a cada posto de trabalho. 
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• Adequada formação prévia e planejamento de atividades de capacitação permanentes, tanto 

em boas práticas de farmacovigilância como nos procedimentos de garantia da qualidade 

(OPAS, 2011). 

A continuidade na acessibilidade e no serviço é uma característica básica de um 

próspero centro de farmacovigilância. Sendo assim, o centro precisa de uma secretaria 

permanente, para atender telefonemas, receber correspondências, realizar a manutenção da 

base de dados, documentação da bibliografia e coordenação de atividades. A continuidade da 

secretaria pode ser alcançada com a colaboração com departamentos relacionados, desde que 

haja capacidade suficiente. 

Com relação aos recursos humanos o hospital não teria um acréscimo de gastos em 

novas contratações já que a coordenação da farmácia está disposta a disponibilizar dois 

farmacêuticos e dois auxiliares administrativos para a realização das atividades do centro de 

farmacovigilância. Esses profissionais teriam uma carga horária de 40 horas semanais cada 

um. Esse quadro de dois farmacêuticos é ideal de acordo com a SBRAFH que alega ser 

necessário um farmacêutico a cada 250 leitos para trabalhar no serviço de farmacovigilância 

(SBRAFH, 2007). Como o hospital possui aproximadamente 500 leitos esse quantitativo é 

adequado. 

 

6.1.4. Comitês consultivos 

 

É conveniente que o centro de farmacovigilância conte com um comitê consultivo 

multidisciplinar que o apóie e forneça assessoria técnica nas várias especialidades distintas e 

também no controle da qualidade dos procedimentos de: 

• Coleta e avaliação de dados. 

• Interpretação de dados. 

• Publicação de informações (OPAS, 2011). 

Um comitê consultivo pode contemplar especialistas de medicina geral, farmacologia 

clínica, toxicologia, epidemiologia, patologia, regulamentação de medicamentos e controle de 

qualidade, informação sobre medicamentos, fitoterápicos, vacinas etc. Além disso, é muito 

útil contar com uma rede de especialistas de diferentes especialidades. Sendo o centro de 

farmacovigilância projetado para um hospital, será mais fácil conseguir assessoria 

especializada (OPAS,2011). 
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Esse comitê consultivo no hospital seria formado pelos profissionais de saúde 

(médicos e enfermeiros) que participaram do estudo e que se dispuserem a realizar tal função. 

6.1.5 Serviço de Informações 

 

A prestação de serviço de informações de alta qualidade a profissionais da saúde é 

tarefa básica de um centro de farmacovigilância e instrumento principal na estimulação de 

notificações. 

Para esse propósito e para a avaliação das notificações de casos, o centro deve ter 

acesso a uma base de dados abrangente e atualizada, com informações sobre bibliografia (uma 

lista de referências bibliográficas pertinentes pode ser obtida por intermédio do the Uppsala 

Monitoring Centre) (OMS, 2005).  

A localização do centro em um grande hospital normalmente tem a vantagem de 

contar com uma biblioteca. Os centros de farmacovigilância nacionais podem ter acesso on-

line à base de dados do the UMC, e seu nome pode constar das listas eletrônicas de reações 

adversas a medicamentos e boletins de medicamentos produzidos pela Organização Mundial 

da Saúde e por muitos centros nacionais ou regionais em todo o mundo (OMS, 2005). 

No caso do hospital seria necessário recursos para a compra de materiais consultivos 

como, por exemplo, livros relacionados ao assunto para auxiliar no processo de investigação 

de eventos adversos e reações adversas a medicamentos. 

Um boletim ou informativo distribuído a todos os profissionais da saúde ou uma 

coluna regular numa publicação renomada (médica e farmacêutica) são bons meios para 

disseminação de informações. Inclusões atualizadas nas bulas são importantes, mas as bulas 

podem não ser impressas com frequência, e seu impacto educacional pode não ser amplo. Em 

casos urgentes de grande importância, cartas aos profissionais da saúde podem alertar a 

categoria (OMS, 2005). 

 

6.1.6 Sistema de informática 

 

Quando forem utilizados sistemas de informática, os mesmos deverão ser validados. 

Devem-se utilizar procedimentos que incluam as seguintes operações: 

• Funcionamento geral. 

• Manutenção. 

• Segurança. 
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• Controle de acesso e cópias de segurança (OPAS,2011). 

Cópias de segurança de todas as informações devem ser feitas regularmente. Os 

registros serão conservados por pelo menos cinco anos, ou de acordo com a legislação de cada 

país. Além disso, deve haver uma lista das pessoas autorizadas a introduzir e modificar os 

dados; o acesso à documentação será restrito a estas pessoas, e todo acesso deverá ficar 

registrado (OPAS, 2011). 

  Toda modificação aos dados originais durante o processamento deve possibilitar o 

acesso aos dados anteriores e aos comentários correspondentes e garantir a rastreabilidade 

destes. O motivo da mudança deverá ser indicado e permanecerá registrado (OPAS, 2011). 

Devem ser realizados controles periódicos da qualidade dos dados para detectar erros 

sistemáticos de codificação e processamento dos dados. Os responsáveis pelo centro decidirão 

quais programas de computador serão utilizados. O banco de dados deve possuir os campos 

necessários para a avaliação das análises de casos e para o seguimento. O uso de programas 

de computador (softwares) improvisados para processamento das notificações de reações 

adversas pode não ser custo-efetivo. Existem programas comerciais comprovadamente 

eficazes para este fim, os quais podem ser adaptados segundo as necessidades locais e ao 

idioma do usuário (OPAS, 2011). 

Esse seria o grande gasto para o hospital na aquisição de um software para 

processamento e análise das notificações de reações adversas. No início poderia se trabalhar 

com a notificação escrita ou por e-mail, até que fosse possível conseguir os recursos 

necessários para a compra do software.  

Esse período inicial seria importante e fundamental para mostrar aos gestores do 

hospital que em longo prazo esse investimento provavelmente seria custo-efetivo, pois 

reduziríamos os custos hospitalares já que iríamos trabalhar na prevenção da ocorrência das 

reações adversas, levando em conta que elas são causas freqüentes do aumento no tempo de 

internação e de complicações para o paciente. 

 

 

 

 

Quadro 6: Descrição dos recursos físicos, materiais e humanos necessários para a implantação 

do sistema de farmacovigilância no hospital. 
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Recursos Disponibilidade 

Espaço físico para a instalação do centro de 

farmacovigilância. 

Disponível, área de 7m2 

cedida pela farmácia. 

Equipamentos (telefones, computadores, impressora, scanner, 

correio eletrônico, página na internet). 

Disponíveis, doados pela 

farmácia. 

Pessoal (farmacêutico, médico ou especialista em 

farmacoepidemiologia, auxiliar administrativo, especialistas e 

consultores). 

Disponível – 2 farmacêuticos 

e 2 auxiliares administrativos. 

Comitês consultivos. Formado pelos médicos e 

enfermeiros que participaram 

da pesquisa e se dispuseram a 

realizar tal função. 

Serviços de informações. Boletins informativos 

distribuídos periodicamente 

sendo o primeiro sobre 

Farmacovigilância e  Reações 

Adversas a Medicamentos 

(Figura 8). 

Sistema de informática (software para processamento e 

análise das notificações de eventos adversos) 

Precisa ser comprado. 

6.2 Percepções dos profissionais de saúde do hospital sobre a Farmacovigilância  

 

Uma vez em campo (clínicas do hospital) para a coleta dos dados referentes às 

entrevistas com os médicos, enfermeiros e farmacêuticos, foi possível perceber o interesse 

destes em participar da pesquisa e contribuir para o desenvolvimento desta proposta do 

sistema de farmacovigilância para o hospital.  

Obteve-se resposta de todos os profissionais para os quais o formulário foi enviado, 

sendo 15 (39,5%) médicos, 14 (36,9%) enfermeiros e 9 (23,6%) farmacêuticos (Figura 2). 

   

 

                        Figura 2: Percentual de Profissionais de Saúde Entrevistados. 
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Observam-se na Figura 3 as unidades clínicas onde os médicos entrevistados 

trabalham. A maior parte deles trabalha no Centro Cirúrgico, cerca de 12% encontra-se na 

Clinica Medica e Centro de Terapia Intensiva (CTI), e a menor parte atua na Unidade 

Coronariana. 

  

                   Figura 3: Unidades Clínicas de Atuação dos Médicos. 

               

                      

Os enfermeiros que participaram do estudo atuam principalmente na Emergência e 

Maternidade, passando pela Clinica Cirúrgica, Médica e Cardiologia, de acordo com a Figura 

4.  

 

 

 

 

Figura 4: Unidades Clínicas de Atuação dos Enfermeiros. 
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Houve um predomínio de médicos entrevistados no centro cirúrgico (66,70%) e de 

enfermeiros que trabalham na emergência (35,72%).  

 Obteve-se uma coleta heterogênea de opiniões dos médicos e enfermeiros em diversas 

especialidades, sendo 4 em relação aos médicos e 5 referente aos enfermeiros. Isto contribui 

favoravelmente para o trabalho devido à diversidade de informações de diferentes áreas. 

Em relação às condutas adotadas pelos profissionais de saúde do hospital diante de 

casos suspeitos de reação adversa a medicamentos, apenas 42,10% dos entrevistados 

declararam que costumam sempre perguntar aos seus pacientes sobre sinais e sintomas 

relacionados com possíveis RAM. 21,07% deles nunca perguntam isso (Tabela 1). 

Os médicos (66,70%) representam o grupo que pergunta com mais freqüência aos 

pacientes sobre os sinais e sintomas relacionados à RAM, seguido dos enfermeiros (42,85%).  

Chama à atenção o fato de 55,56% dos farmacêuticos nunca ter realizado essa conduta 

(Tabela 1).  

Esse percentual refere-se provavelmente ao fato de  poucos farmacêuticos atuarem no 

atendimento ambulatorial dos pacientes, sendo que na maioria dos casos a dispensação de 

medicamentos para esses pacientes é realizada pelos auxiliares de farmácia. 

 

 

 

 

Tabela 1: Descrição da freqüência dos profissionais de saúde quanto ao costume de perguntar 

aos pacientes sobre sinais e sintomas relacionados com RAM. 
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Variável Médicos Enfermeiros Farmacêuticos TOTAL 

Você costuma perguntar 

aos pacientes sobre sinais e 

sintomas relacionados com 

RAM ? 

N % N % N % N % 

Sempre 10 66,70% 6 42,85% 0 0,00% 16 42,10% 

Frequentemente 1 6,65% 2 14,29% 1 11,11% 4 10,52% 

Ocasionalmente 3 20,00% 4 28,57% 3 33,33% 10 26,31% 

Nunca 1 6,65% 2 14,29% 5 55,56% 8 21,07% 

Total Geral 15 100% 14 100% 9 100% 38 100% 

 

Um elevado percentual de profissionais, com exceção dos farmacêuticos, declarou o 

hábito de perguntar sempre/freqüentemente a seus pacientes sobre o surgimento de sinais e 

sintomas relacionados com possíveis RAM, sendo os médicos (73,35%) a classe que mais 

realiza essa ação, seguida dos enfermeiros (57,14%) e os farmacêuticos (11,11%). Esse 

resultado é semelhante ao encontrado em outro estudo, onde a maioria dos médicos e 

enfermeiros disse que sempre/freqüentemente costumavam perguntar aos pacientes sobre as 

possíveis reações adversas surgidas com o uso de medicamentos (PONCIANO, 1998). 

De acordo com a Tabela 2, 73,33% dos médicos, 71,43% dos enfermeiros e 66,67% 

dos farmacêuticos orientam os pacientes quanto às possíveis RAM que podem aparecer 

durante o tratamento, o que indica um fator positivo e motivador para a implantação de um 

sistema de farmacovigilância no hospital.  

Tabela 2: Descrição dos profissionais de saúde quanto ao fato de informar aos pacientes sobre 

RAM. 

Variável Médicos Enfermeiros Farmacêuticos 

Você costuma informar aos pacientes 

quanto as possíveis RAM?  
N % N % N % 

Sim 11 73,33% 10 71,43% 6 66,67% 

Não 4 26,67% 4 28,57% 3 33,33% 

Total Geral 15 100,00% 14 100,00% 9 100,00% 
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Arrais e colaboradores em 2007 relataram que 73,33% dos médicos informaram aos 

pacientes sobre a possibilidade de surgimento de RAM durante o tratamento com 

medicamentos, sendo os pacientes provenientes do setor privado mais informados do assunto 

que os do setor público. 

É importante que os profissionais informem aos pacientes a possibilidade de RAM, 

tendo em vista que o aparecimento dessas reações pode contribuir para a não-adesão ao 

tratamento farmacológico. A falta de informação sobre os medicamentos é apontada como 

uma das principais razões pelas quais os indivíduos não cumprem adequadamente seus 

tratamentos (Marin et  al., 2003). A orientação sobre a possibilidade de surgimento de RAM 

durante o tratamento farmacoterapêutico e a conduta a ser adotada são aspectos importantes 

na informação ao usuário (FONTELES et al., 2008). 

Em relação ao grupo de farmacêutico que participaram da pesquisa os dados das 

tabelas 1 e 2 sugerem uma certa contradição nas respostas, enquanto que 55,56% responderam 

que nunca costumam perguntar aos seus pacientes sobre sinais e sintomas relacionados a 

RAM, 66,67% responderam que costumam informar sobre as possíveis RAM que podem 

aparecer durante o tratamento. 

Dos médicos que responderam sim para a questão da Tabela 2, 1 (um) disse que isso 

ajuda na adesão do paciente ao tratamento, 5 (cinco) afirmaram que é direito do paciente 

tomar conhecimento dos efeitos dos medicamentos e 5 (cinco) disseram que todo paciente que 

apresenta RAM deve interromper o tratamento. Dentre os 4 (quatro) que responderam não, os 

motivos foram: (i) falta de tempo para realizar essa atividade, (ii) dificuldade de assimilação 

por parte do paciente, (iii) o paciente pode ficar sugestionado e (iv)  não há interferência com 

o tratamento. 

Dos enfermeiros que responderam sim, 6 (seis) alegaram que realizam essa ação 

porque consideram ser direito dos pacientes tomar conhecimento dos efeitos dos 

medicamentos e os outros 4 (quatro) porque habilita o paciente a conhecer precocemente as 

RAM (Tabela 2). Os 4 (quatro) enfermeiros que não costumam informam aos pacientes sobre 

as RAM justificaram sua postura afirmando que não há interferência com a terapêutica, que o 

trabalho é corrido e que há um número elevado de pacientes em relação aos profissionais 

atuantes. 

Em relação aos farmacêuticos que disseram sim para essa variável, 2 (dois) afirmaram 

que ajuda na adesão do tratamento, 3 (três) disseram ser direito do paciente tomar 

conhecimento dos efeitos dos medicamentos e 1 (um) habilita o paciente a conhecer 
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precocemente as RAM (Tabela 2). O grupo que disse não realizar essa atividade argumentou 

sob as seguintes razões: falta de costume, dificuldade de assimilação por parte do paciente e 

ausência do serviço de farmácia clínica atuante no hospital. 

É importante que os profissionais de saúde informem aos pacientes sobre a 

possibilidade do aparecimento de RAM e que os pacientes estejam conscientes e atentos para 

o problema e para sua relação com os benefícios do tratamento, tendo em vista que o 

aparecimento de reações adversas pode contribuir para a não-adesão ao tratamento 

farmacológico. De acordo com Marin et al., (2003), a falta de informação sobre os 

medicamentos é apontada como uma das variáveis mais significativas sobre as razões pelas 

quais os indivíduos não cumprem adequadamente os seus tratamentos. 

A Figura 5 mostra que 66,67% dos médicos, 71,43% dos enfermeiros e 44,44% dos 

farmacêuticos fazem o registro das reações adversas a medicamentos. 

Figura 5: RAM registradas pelos profissionais de saúde. 

 

Do grupo dos médicos que alegaram ter o hábito de registrar RAM, 4 (quatro) 

disseram que o faz na ficha de notificação,  e 6 (seis) através do prontuário do paciente. Dos 

enfermeiros que afirmaram fazer o registro de RAM, 8 (oito) faz no prontuário do paciente 

através da evolução da enfermagem, e 2 (dois) na ficha de notificação. Os farmacêuticos que 

responderam que fazem o registro de RAM 2 (dois) realizam através do sistema eletrônico e  

2 (dois) da ficha de notificação ( Figura 4). 

 Em relação às condutas diante de suspeitas de RAM, 73,34 % dos médicos disseram 

suspender imediatamente a medicação que possa está gerando a RAM e prescrevem 

corticóides e anti-histamínicos em casos de choque anafilático, 71,43% dos enfermeiros 
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suspendem imediatamente o medicamento e 44,45% dos farmacêuticos não responderam 

dizendo que no momento o hospital não possui procedimento, protocolo, capacitação de 

recursos humanos para mapear as RAM (Tabela 3).  

Tabela 3: Condutas dos profissionais de saúde do hospital. 

Variáveis Nº % 

Conduta dos médicos diantes de suspeitas de RAM 

Notificar ao paciente e a farmácia 1 6,67% 

Notificar ao NOTIVISA 2 13,32% 

Mudar o tratamento com drogas com efeitos semelhantes 1 6,67% 

Suspensão imediata da medicação que possa está causando a 

RAM e uso de corticóides e anti-histamínicos em casos de 

choque anafilático 11 73,34% 

Conduta dos enfermeiros diantes de suspeitas de RAM 

Comunicar a equipe médica. 4 28,57% 

Suspender o medicamento imediatamente. 10 71,43% 

Conduta dos farmacêuticos diantes de suspeitas de RAM 

Confirmam e notificam ao NOTIVISA 3 33,32% 

Informam ao médico responsável pelo paciente e registram no 

livro de ocorrência 2 22,23% 

Não responderam dizendo que no momento o hospital não 

possui procedimento, protocolo, capacitação recursos humanos 

para mapear as RAM. 4 44,45% 

 

A mudança da terapêutica medicamentosa e a suspensão do tratamento são condutas 

freqüentemente adotadas pelos médicos, convergindo com os achados de outro estudo onde a 

suspensão e a substituição dos medicamentos foram às condutas mais referidas diante da 

observação. Em situação idêntica, os enfermeiros citaram as atitudes de suspender o esquema 

terapêutico e comunicar imediatamente ao médico (WHO, 2000). Chama a atenção que 

apenas 2 médicos dos profissionais entrevistados tenham relatado a notificação de RAM ao 

NOTIVISA. 

A pesquisa revelou que o principal fator que dificulta a identificação de RAM do 

ponto de vista dos médicos e enfermeiros é o desconhecimento pelos profissionais de saúde 

sobre RAM 9 (60%) e 7 (50,01%) respectivamente. Para os farmacêuticos a falta de 

comunicação entre os profissionais e pacientes 5 (55,54%) é o grande responsável por essa 

situação (Tabela 4).    

Tabela 4: Fatores que dificultam a identificação de RAM. 
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Fatores que dificultam a 

identificação de RAM Médicos Enfermeiros Farmacêuticos TOTAL 

Esquema terapêutico 

onde são administrados 

vários fármacos de forma 

simultânea 

6                     

(40 %) 

2 

(14,28%) 

3 

(33,34%) 
11 

Subnotificação _ _ 
1 

(11,12%) 
1 

Falta de comunicação 

entre profissionais e 

pacientes 

_ 
5 

(35,71%) 

5 

(55,54%) 
10 

Desconhecimento pelos 

profissionais de 

saúde sobre RAM 

9 

(60%) 

7 

(50,01%) 
_ 16 

Total Geral 15 14 9 

38 

(100%) 

 

Grande parte dos entrevistados apontou que o esquema terapêutico nos quais são 

administrados vários fármacos simultaneamente (28,94%) e o desconhecimento por parte dos 

profissionais de saúde acerca do assunto (42,10%) são os principais fatores que dificultam a 

identificação de RAM. Esses resultados são muito semelhantes aos encontrados pelo estudo 

realizado nas Equipes de Saúde da Família no estado do Ceará (SALVIANO, 2008). 

A diversidade de medicamentos nas prescrições médicas pode contribuir 

negativamente na adesão ao tratamento farmacológico, tendo em vista o surgimento de 

interações entre os princípios ativos e, com isso, a possibilidade de reações adversas a 

medicamentos. Prescrições contendo monofármacos são mais fáceis de serem administrados, 

facilitando a adequação aos horários (LEITE e VASCONCELOS, 2003). 

Cruciol-Souza e Thomson (2006), avaliando a prevalência de interações 

medicamentosas em prescrições hospitalares em 2004, encontraram que, de 33 prontuários 

com interações medicamentosas graves, 17 (51.5%) apresentaram reações adversas a 

medicamentos induzida por uma interação medicamentosa grave. 

Uma boa estratégia para solucionar esse problema de desconhecimento pelos 

profissionais de saúde sobre RAM seria a realização de uma intervenção educativa com esses 

profissionais através de educação permanente e continuada. A intervenção educativa é efetiva 

para aquisição de conhecimento em farmacovigilância e ajuda a sensibilizar os profissionais 

quanto à importância de notificar as suspeitas de problemas relacionados a medicamentos. 

Portanto, a inclusão de todos os profissionais nas atividades de análise da segurança do 
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medicamento é uma importante estratégia para contribuir para a redução dos casos de 

subnotificação de evento adverso a medicamento e melhorar a comunicação dos riscos 

associados ao uso de medicamentos (VARALLO, 2014). 

 Estudos de revisões sistemáticas verificaram que as intervenções em 

farmacovigilância que empregam mais de uma técnica ou a técnica repetidas vezes ao longo 

do tempo, possuem maior efetividade para a mudança de comportamento dos profissionais de 

saúde em relação às notificações, principalmente, de RAM (GONZÁLES-GONZÁLES et al., 

2013; PAGOTTO et al., 2013). 

A integração dos profissionais é necessária em qualquer programa, e um sistema de 

Farmacovigilância não funciona sem a integração com seus notificadores. Médicos, 

enfermeiros e farmacêuticos hospitalares necessitam, igualmente, integrar-se e constituir uma 

boa relação, tendo em vista a segurança dos medicamentos (SALVIANO et al, 2011). 

A diversidade de atribuições e de experiências interfere no aperfeiçoamento técnico 

dos profissionais de saúde e de seus serviços, para o estabelecimento de estratégias eficientes 

de controle dos eventos adversos. Com a incorporação de outros conhecimentos e habilidades 

parece possível aguçar a percepção a respeito da relevância das RAM em termos de saúde 

pública (SALVIANO et al, 2011). 

A maioria dos profissionais entrevistados não viu necessidade de comunicar a suspeita 

de RAM à ANVISA: 66,66 % dos médicos, 78,57% dos enfermeiros e 66,66% dos 

farmacêuticos (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Descrição dos profissionais de saúde do hospital quanto à necessidade em 

comunicar a suspeita de RAM à ANVISA. 

Variável Médicos Enfermeiros Farmacêuticos 

Você já precisou ou viu 

necessidade em comunicar a 

suspeita de RAM à ANVISA?  

N % N % N % 

Sim 5 33,34% 3 21,43% 3 33,34% 

Não 10 66,66% 11 78,57% 6 66,66% 

Total Geral 15 100,00% 14 100,00% 9 100,00% 

 

Acerca das condutas dos participantes do estudo na prática diária de acompanhamento 

dos pacientes em uso de medicamentos, observou-se que a maioria dos participantes 71,05% 
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(n=27) declarou que não se depara com freqüência com casos suspeitos de RAM. Esses 

resultados corroboram com os resultados de um hospital de ensino no município de Goiânia, 

nos quais a maioria dos participantes 74,1% (n=40) declarou que ocasionalmente ou 

raramente se presenciaram casos suspeitos de RAM no último ano (MODESTO, 2014).  

Estudo realizado em hospital universitário evidenciou resultado ligeiramente superior 

ao do presente estudo, no qual 81,7% dos profissionais declararam que já se depararam 

ocasionalmente e raramente com casos suspeitos de RAM. Tal achado pode estar associado ao 

fato da falta de conhecimento sobre o conceito de RAM (PINHEIRO; PEPE, 2011).  

Em relação à necessidade de notificação de suspeitas de RAM, os resultados 

evidenciam a baixa freqüência de notificação de RAM por parte desses profissionais, sendo 

33,34% de médicos e farmacêuticos, e 21,43% de enfermeiros (Tabela 5). Esses resultados 

estão em desacordo com os apresentados em outro estudo no qual evidenciou que a categoria 

profissional mais notificadora em farmacovigilância foram os farmacêuticos (73,5%), e os 

médicos ocuparam o último lugar (5,9%) (DUARTE;BATISTA; ALBUQUERQUE, 2014) 

    A Figura 6 nos mostra que a maior parte dos médicos (86,66%) e enfermeiros 

(78,57%) desconhece o NOTIVISA. Enquanto que 100% dos farmacêuticos responderam que 

conhecem o NOTIVISA. Esse resultado indica que a elaboração de intervenções educativas 

pela equipe de farmacovigilância poderia melhorar a adesão de médicos e enfermeiros ao 

sistema de notificação da ANVISA. 

Figura 6: Conhecimento dos profissionais de saúde do hospital em relação ao NOTIVISA. 
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A Tabela 6 confirma os dados apresentados na Figura 5. Como grande parte dos 

médicos e enfermeiros respondeu que não conhecem o NOTIVISA, conseqüentemente a 

maioria deles não possuem o hábito de notificar no NOTIVISA, sendo 14 (93,33%) médicos e 

14 (100%) enfermeiros. Entretanto como 100% dos farmacêuticos responderam que 

conhecem o NOTIVISA, todos alegaram que já fizeram alguma notificação no NOTIVISA. 

Tabela 6: Descrição dos profissionais de saúde do hospital quanto à realização de notificação 

no      NOTIVISA. 

Variável Médicos Enfermeiros Farmacêuticos 

Você já fez alguma notificação no 

NOTIVISA?  
N % N % N % 

Sim 1 6,67% 0 0% 9 100% 

Não 14 93,33% 14 100% 0 0% 

Total Geral 15 100,00% 14 100,00% 9 100,00% 

 

O médico que respondeu ter realizado a notificação no NOTIVISA disse que notificou 

uma provável reação adversa a medicamento observada durante o tratamento de um paciente, 

enquanto que os 9 (nove) farmacêuticos informaram que as notificações que já fizeram foram 

queixas técnicas relacionadas a qualidade dos medicamentos observadas durante o seu 

armazenamento na farmácia. 

A Tabela 7 permite a identificação de um grave problema de comunicação existente no 

hospital do estudo: a falta de comunicação entre os médicos e enfermeiros com a farmácia em 

relação a suspeita de RAM; 80% dos médicos e 57,15% dos enfermeiros não possuem esse 

hábito. 

A busca ativa de reações adversas a medicamentos não é uma atividade desenvolvida 

no hospital. Segundo os farmacêuticos a falta de comunicação dessas reações por parte dos 

médicos e enfermeiros, os quais possuem contato direto com o paciente, é o principal fator 

que dificulta a realização da busca ativa de reações adversas a medicamentos no hospital. 

 

 

 

 

Tabela 7: Descrição da comunicação dos médicos e enfermeiros com a farmácia sobre a 

suspeita de RAM. 
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Variável Médicos Enfermeiros 

Você comunica a farmácia a suspeita de 

RAM?  
N % N % 

Sim 3 20% 6 42,85% 

Não 12 80% 8 57,15% 

Total Geral 15 100,00% 14 100,00% 

       

Dos profissionais entrevistados, 100% disseram que acreditam ser importante a 

criação e a existência de um programa de Farmacovigilância estruturado e atuante no hospital, 

visando o estudo das reações adversas neste (Figura 7).  

Figura 7: Percentual dos profissionais do hospital que acreditam ser importante a existência de 

um sistema de farmacovigilância no hospital. 

 

 

Apesar de 100% dos profissionais entrevistados (médicos, enfermeiros e 

farmacêuticos) alegarem ser importante a existência de um sistema de farmacovigilância 

estruturado e atuante no hospital (Figura 6).  Nota-se que apenas 73% dos médicos e 50 % dos 

enfermeiros estariam dispostos a participar da criação do sistema de Farmacovigilância. 

(Figura 8).  

 

 

 

Figura 8: Participação dos profissionais na criação do programa de farmacovigilância para o 

hospital. 
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De acordo com os entrevistados, as principais atividades para serem realizadas pelo 

sistema de Farmacovigilância no hospital estão descritas no Quadro 7.  

Quadro 7 : Atividades importantes e essenciais para serem realizadas pelo sistema de 

farmacovigilância no hospital. 

 

Variáveis Médicos Enfermeiros Farmacêuticos 

Instituir protocolos de tratamentos  x X  

Registro de RAM e falhas terapêuticas x   

Busca ativa por RAM x  X 

Acompanhamento 

Farmacoterapêutico 

x  X 

Notificação de RAM ao NOTIVISA x X X 

Capacitação e treinamento dos 

profissionais quanto aos sinais de 

alerta para RAM, assim como aqueles 

que são efeitos esperados. 

x X  

Esclarecimento sobre RAM aos outros 

profissionais de saúde 

 X  

Formulação de ficha padronizada 

para o registro da notificação de 

RAM 

 X X 

Receber e analisar as notificações de 

suspeitas de RAM 
  X 

Criação de indicadores   X 

Feedback dos resultados obtidos aos 

outros profissionais de saúde 

  X 

Reconciliação medicamentosa   X 

    

Com relação à pergunta sobre quais profissionais deveriam notificar ao programa de 

farmacovigilância do hospital todos os profissionais de saúde entrevistados responderam que 

essa atividade é dever e responsabilidade de todos os profissionais de saúde que trabalham no 

hospital. 
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De acordo com os entrevistados, os principais benefícios que o programa de 

Farmacovigilância poderia trazer para o hospital seriam: promoção do uso racional de 

medicamentos, reduzir a incidência de internações por RAM e qualificar a história clínica do 

paciente (Quadro 8). 

Quadro 8 : Benefícios para o município das ações de farmacovigilância no hospital. 

Variáveis Médicos Enfermeiros Farmacêuticos 

Melhorando a prescrição médica x  X 

Promovendo o uso racional de 

medicamentos 

x X X 

Estabelecendo os protocolos de 

tratamento 

x X X 

Diminuindo a incidência de internações 

por RAM 

x x X 

Qualificando a história clínica do 

paciente 

x x X 

Diminuindo o número de exames 

complementares executados 

x  X 

 

De acordo com os dados apresentados nos gráficos e tabelas o perfil dos profissionais 

de saúde (médicos, enfermeiros e farmacêuticos) do hospital com relação às atividades de 

farmacovigilância é heterogêneo não tendo um padrão de como proceder no caso de suspeita 

de RAM e também não há uma comunicação efetiva dessas suspeitas a ANVISA através do 

NOTIVISA. Esse fato demonstra claramente a necessidade de um sistema de 

farmacovigilância atuante e efetivo no hospital. 

O perfil desenhado pelas entrevistas dos médicos, enfermeiros e farmacêuticos 

atuantes no hospital demonstra claramente uma deficiência nos conhecimentos, condutas e 

atitudes importantes para que um sistema de farmacovigilância seja implantado e 

desenvolvido com êxito e qualidade.  

Uma boa estratégia para solucionar esse problema seria a realização de uma 

intervenção educativa com esses profissionais através de educação permanente e continuada. 

A intervenção educativa é efetiva para aquisição de conhecimento em farmacovigilância e 

ajuda a sensibilizar os profissionais quanto à importância de notificar as suspeitas de 

problemas relacionados a medicamentos. 

Assim, a efetividade de um programa de farmacovigilância está na dependência da 

cooperação e na participação ativa dos profissionais de saúde em notificar suspeitas de RAM 

e outras experiências pertinentes (OMS, 2005; Marin et al, 2003) 
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O tema Farmacovigilância – com abordagem de sua importância – deveria ser 

extensivamente incorporado aos treinamentos dos profissionais de sáude. A Organização 

Mundial de Saúde preconiza o desenvolvimento de um sistema de farmacovigilância bem 

organizado, para prevenir ou minimizar os efeitos nocivos dos medicamentos aos pacientes 

(OMS, 2004). 

O presente estudo teve, entre suas limitações, tratar-se de dados referidos pelos 

profissionais de saúde do hospital. No entanto, acredita-se que isto não tenha prejudicado os 

achados, visto que correspondem ao que os profissionais conseguem mobilizar quando 

interpelados de forma inesperada, possivelmente da mesma forma quando se defrontem com o 

surgimento de RAM. 

6.3 Propostas de processos e atividades de farmacovigilância para serem desenvolvidos 

para o hospital 

 

Primeiramente foi elaborado um boletim informativo sobre Farmacovigilância e 

Reações Adversas a Medicamentos para ser distribuído aos profissionais de saúde do hospital 

com as principais informações identificadas por meio das lacunas observadas na condução 

desta pesquisa (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Boletim Informativo de Farmacovigilância e Reações Adversas a Medicamentos. 
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Posteriormente foi confeccionado a Ficha de Notificação de Reações Adversas 

baseada nas recomendações da OMS, segundo a qual pelos menos deve conter as seguintes 

quatro seções presentes na Figura 8. 

Quadro 9: Informações essenciais em uma Ficha de Notificação de Reações Adversas 

a Medicamentos. 

 

Fonte: Segurança dos Medicamentos. Um guia para detectar e notificar reações 

adversas a medicamentos, OMS, 2005. 

Obedecendo a esses requisitos a ficha de notificação de reação adversa a medicamento 

e inefetividade terapêutica foi construída e encontra-se na Figura 10. 
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Figura 10: Ficha de Notificação de Reação Adversa a Medicamento e Inefetividade 

Terapêutica. 
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Em seguida pensou-se em uma rotina de investigação durante a triagem das 

prescrições médicas em busca de indicadores de casos suspeitos de reações adversas a 

medicamentos. O serviço de farmácia, através das prescrições médicas recebidas e avaliadas 

pelos farmacêuticos desenvolverá um sistema de alerta permanente para a detecção de RAM. 

São indicadores de casos suspeitos de RAM: a suspensão brusca de um medicamento; 

a substituição de um medicamento por outro; a súbita diminuição da dose; e a prescrição de 

anti-histamínico ou corticóide (ARRAIS, 2002) 

De posse da prescrição médica, o farmacêutico verificará atentamente o esquema 

terapêutico de cada paciente, tentando identificar: 

- pacientes de maior risco para a reação: idosos, gestantes, crianças, pacientes com 

patologias concomitante, pacientes com insuficiência renal ou hepática, pacientes 

polimedicados, pacientes com problemas genéticos. 

- pacientes que estejam tomando medicamentos de alto risco, como os que possuem 

margem terapêutica estreita, ou seja, a dose terapêutica próxima da dose tóxica (como por 

exemplo, digoxina, aminofilina, fenitoína, aminoglicosídeos). 

- pacientes em uso prolongado de corticóides. 

- pacientes que tiveram seu medicamento substituído por outro, ou nos quais houve 

alteração de dose ou suspensão. 

- pacientes que estejam tomando medicamentos utilizados no tratamento de alergias e 

hipersensibilidades: anti-histamínicos, corticóides, adrenalina. 

- pacientes que estejam tomando medicamentos utilizados para problemas de náuseas 

e vômitos (anti-eméticos), constipação (laxantes) ou dispepsia (antiácido). 

- interação medicamento-medicamento ou medicamento-alimento. 

Caso seja identificado pelo farmacêutico durante a triagem das prescrições algum fator 

suspeito de RAM, este será informado aos farmacêuticos responsáveis pelo serviço de 

farmacovigilância e posteriormente se for necessário será realizado a busca ativa de RAM. 

As notificações resultantes da busca ativa e notificação espontânea devem seguir o 

fluxo da Figura 11, sendo analisadas e, caso necessitem, devem ter os dados complementados 

em entrevista direta com o notificador, contato com paciente ou acompanhante e informações 

registradas nos prontuários. Em alguns casos, verifica-se a necessidade de acompanhar o 

paciente, registrando a evolução e o desfecho da reação. 

 

 



 

 
 

75 

Figura 11: Fluxo de análise dos casos em Farmacovigilância e feedback ao notificador 

e paciente. 

 

Fonte: Adaptado de Farmácia Hospitalar: Coletânea de Práticas e Conceitos. Conselho 

Federal de Farmácia, 2013. 

 

  As notificações espontâneas serão enviadas ao Serviço de Farmacovigilância do 

hospital mediante ao preenchimento da ficha de notificação de evento adverso (Figura 3) que 

ficará disponível em todos os postos de enfermagem das clínicas do hospital e na farmácia 

quando for necessário.  

A criação de serviços notificadores de eventos adversos aos medicamentos em 

hospitais, não apenas no Brasil, mas em nível mundial, é fundamental para o êxito de sistemas 

nacionais de farmacovigilância. 
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O Serviço de Farmacovigilância receberá as fichas de notificações e disparará as ações 

com o intuito de prevenir, eliminar ou, pelo menos, minimizar riscos de danos à saúde dos 

pacientes e dos profissionais (Figura 12). 

 

  Figura 12 – Fluxograma das ações do Serviço de Farmacovigilância do hospital após o 

recebimento das fichas de notificação de evento adverso. 

 
 

6.3.1 Notificação de Queixas Técnicas 

 

A queixa técnica é uma notificação feita pelo profissional de saúde, quando observado 

um afastamento dos parâmetros de qualidade exigidos para a comercialização ou aprovação 

no processo de registro de um produto farmacêutico, ou seja, quando há suspeita de qualquer 

desvio de qualidade (ANVISA, 2008). 

Normalmente, as notificações de queixas técnicas são as mais simples de ser avaliadas, 

considerando que na maioria das vezes são perceptíveis a olho nu. São exemplos comuns de 

queixas técnicas: falta de rótulo, falta de unidades do medicamento em suas embalagens 

primárias ou secundárias, falta de informações nos rótulos, presença de corpo estranho, 

dificuldade para reconstituição de medicamentos, alteração de coloração, de viscosidade e de 

conteúdo. 
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Entretanto, há desvios de qualidade de medicamentos que podem ocorrer por falhas de 

processo, como contaminação por técnica de preparo inadequada, alteração de coloração por 

mau armazenamento do produto, precipitação por reconstituição do produto com diluente 

inadequado. Para a detecção de problemas de processos, nenhuma pergunta-chave deve ser 

negligenciada. Nesse sentido, a utilização de um fluxograma padronizado poderá auxiliar na 

investigação (Figura 13). 

Figura 13 - Fluxograma de Investigação de Notificações de Queixas Técnicas. 

 

Fonte: Adaptado de Farmácia Hospitalar: Coletânea de Práticas e Conceitos. Conselho 

Federal de Farmácia, 2013. 

As Figuras 14 e 15 ilustram como funcionará o processo de investigação de RAM por 

queixa técnica, partindo do suspeita de desvio de qualidade pelo paciente e pelo farmacêutico 

respectivamente, até a transmissão da informação para a ANVISA. 
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Figura 14 – Fluxo de Informações: Desvio da qualidade de medicamentos como queixa do 

paciente. 

 
 

Figura 15 – Fluxo de Informações: Desvio da qualidade de medicamentos percebida pelo 

farmacêutico. 

 

6.3.2 Notificações de Reações Adversas a Medicamentos 
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Para dar início à investigação de RAM, o profissional deve considerar fatores como 

qualidade da documentação (dados e diagnóstico corretos), a relevância da notificação 

(reações graves e não descritas devem ter prioridade de investigação), e a codificação da 

RAM e do medicamento suspeito (seleção da terminologia das reações adeversas da OMS – 

WHO-ART – e uso da classificação Anatômica-Terapêutica-Química – ATC, 

respectivamente (DIAS, 2008).   

Outro ponto que deve ser analisado é a causalidade do evento, ou seja, a probabilidade 

do evento ter sido causado por determinado medicamento. A causalidade da notificação de 

RAM poder ser avaliada com a aplicação de algoritmos elaborados com esse propósito e, 

dependendo da consistência da hipótese, da gravidade da reação adversa observada, do 

volume de notificações e do número potencial de pessoas afetadas, são realizadas as decisões 

e as medidas cabíveis (COELHO, 1998).  

O algoritmo que será utilizado no hospital como instrumento na determinação de 

causalidade de um evento adverso será o algoritmo de Naranjo e colaboradores (1981), 

formado por dez perguntas, cujas respostas são objetivas, com duas opções (sim ou não), e 

tem a finalidade de buscar informações sobre as RAM, de acordo com o demonstrado na 

Tabela 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8 – Algoritmo de Naranjo et. al. (1981), utilizado para a determinação da causalidade 

de Reações Adversas a Medicamentos. 

Questões Sim Não Desconhecido Soma 
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Scores 

1. 1. Existem notificações conclusivas sobre esta 

reação? 

+1 0 0  

2. A reação apareceu após a administração do 

fármaco? 

+2 -1 0  

3. A reação melhorou quando o fármaco foi 

suspenso? 

+1 0 0  

4. A reação reapareceu quando da sua re-

admnistração? 

+2 -1 0  

5. Existem causas alternativas (até mesmo outro 

fármaco)? 

-1 +2 0  

6. A reação aparece com a introdução de um 

placebo? 

-1 +1 0  

7. A concentração plasmática está em nível tóxico? +1 0 0  

8. A reação aumentou com dose maior ou reduziu 

com dose menor? 

+1 0 0  

9. O paciente já experimentou semelhante reação 

anteriormente com medicamento de mesmo 

fármaco? 

+1 0 0  

10. A reação foi confirmada por qualquer evidência 

objetiva? 

+1 0 0  

   Total  

Fonte: Farmácia Hospitalar: Coletânea de Práticas e Conceitos. Conselho Federal de 

Farmácia, 2013. 

 

Para cada resposta, são atribuídos pontos, sendo que, através do somatório dos scores 

torna-se possível classificar as RAM em categorias de probabilidade: definida, provável, 

possível, condicional ou duvidosa (Tabela 9).  

Tabela 9 – Somatório de scores proposto por Naranjo et. al. (1981) – resultado da utilização 

de Algoritmo, a fim de determinar a causalidade de Reações Adversas a Medicamentos. 

Somatório dos Scores Classes de Causalidade 

9 ou + Definida 

5 a 8 Provável 

1 a 4 Possível 

0 ou - Duvidosa 

Fonte: Farmácia Hospitalar: Coletânea de Práticas e Conceitos. Conselho Federal de 

Farmácia, 2013. 

 

Nos casos de RAM, também, deverão ser observados outros fatores para que seja 

descartada a hipótese de problemas em processo de utilização do medicamento como sendo a 
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principal causa da reação. Para tanto, devem ser feitas algumas perguntas, como demonstrado 

na Figura 16. 

Depois da realização das perguntas e da determinação, se a reação tem causalidade 

definida ou provável, tal reação deverá ter prioridade de ações imediatas com a interdição de 

um ou mais lotes, a divulgação de alertas e o envio de notificações a ANVISA. As reações 

definidas como possível, condicional ou duvidosa, também, necessitarão de ações de estímulo 

para obtenção de maior número de notificações, como divulgação de alertas, a fim de que seja 

fortalecida a hipótese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Fluxograma de investigação de notificações de suspeita de reações adversas a 

medicamentos, desenvolvido para o Serviço de Farmacovigilância do hospital em estudo. 
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Fonte: Adaptado de Farmácia Hospitalar: Coletânea de Práticas e Conceitos. Conselho Federal 

de Farmácia, 2013. 
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As Figuras 17 e 18 ilustram como será o processo de investigação de RAM a partir do 

relato do paciente e da suspeita do farmacêutico respectivamente, até a divulgação da 

informação para UPSALA MONITORING CENTRE. 

Figura 17 – Fluxo de Informações: Reação Adversa como queixa do paciente. 

 
. 

 

Figura 18 – Fluxo de Informações: Reação Adversa como suspeita pelo Farmacêutico. 

 



 

 
 

84 

6.3.3 Notificações de Suspeita de Inefetividade Terapêutica 

 

As suspeitas de inefetividade terapêutica ocorrem quando medicamentos não 

apresentam seus efeitos esperados (ANVISA, 2008). Portanto, a inefetividade pode ocorrer 

por redução ou por ausência do efeito esperado. Tal fato pode acontecer devido problemas 

com a qualidade do medicamento, interações medicamentosas, uso inadequado, resistência ou 

tolerância do paciente ao medicamento (MEYBOOM et al.,2000). 

As notificações de suspeitas de inefetividade terapêutica são as mais complexas de ser 

investigadas, pois diversos os fatores que podem influenciar a efetividade de um 

medicamento: a indicação incorreta, a posologia inadequada, a via de administração errada, a 

existência de interações medicamentosas, de interações medicamento-alimento, de 

incompatibilidades com materiais médico-hospitalares, com soluções diluentes, além da 

forma com que o mesmo foi transportado, armazenado nas diversas etapas até a administração 

ao paciente. 

Esses parâmetros devem ser analisados, durante a investigação, para que seja 

estabelecida a causa da inefetividade, objetivando a resposta à pergunta: o problema é no 

produto ou no processo? As etapas para a investigação de suspeita de inefetividade terapêutica 

estão estruturadas na Figura 19. 
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Figura 18 - Fluxograma de investigação de notificações de suspeita de inefetividade 

terapêutica, desenvolvido para o Serviço de Farmacovigilância do hospital em estudo. 

 

Fonte: Adaptado de Farmácia Hospitalar: Coletânea de Práticas e Conceitos. Conselho 

Federal de Farmácia, 2013. 
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7. CONCLUSÃO 

 

De acordo com os dados apresentados nos gráficos e tabelas o perfil dos profissionais 

de saúde (médicos, enfermeiros e farmacêuticos) do hospital com relação às atividades de 

farmacovigilância é heterogêneo não tendo um padrão de como proceder no caso de suspeita 

de RAM e também não há uma comunicação efetiva dessas suspeitas à ANVISA através do 

NOTIVISA.   

Os resultados do presente estudo permitiram a identificação de lacunas no 

conhecimento dos profissionais de saúde sobre as reações adversas a medicamentos e 

farmacovigilância e sobre as condutas adequadas a serem tomadas diante da suspeita de uma 

reação adversa a medicamento. 

Neste sentido, a conscientização dos profissionais de saúde envolvidos no processo de 

prescrição e administração é de fundamental importância para sua adesão às atividades da 

farmacovigilância e do uso racional de medicamentos, contribuindo, deste modo, para que as 

reações adversas a medicamentos sejam detectadas e prevenidas. É importante criar 

estratégias para identificar e minimizar limitações como a subnotificação, a qualidade das 

informações fornecidas e o nível de conhecimento por parte dos profissionais de saúde acerca 

das reações, bem como do programa de farmacovigilância. 

Intervenções educativas para profissionais hospitalares podem promover mudanças de 

comportamento/atitude em relação às atividades de farmacovigilância (notificação de eventos 

adversos a medicamentos). Porém, em função do elevado índice de subnotificação de RAM, 

as intervenções educativas devem ser realizadas periodicamente, para conscientizar e instaurar 

a cultura de notificação.  

Considera-se que os resultados apontam condições favoráveis para a implantação do 

programa de Farmacovigilância no hospital, pois grande parte dos recursos está disponível e 

os processos e atividades do centro de farmacovigilância encontram-se prontos para serem 

implantados no hospital. Entretanto, o comprometimento e apoio dos profissionais de saúde 

que nela atuam são fundamentais para essa implantação. 
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9. APÊNDICE 

9.1 Apêndice I 

QUESTIONÁRIO PARA OBTENÇÃO DE OPINIÕES DOS PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE COM RELAÇÃO ÁS ATIVIDADES DE FARMACOVIGILÂNCIA QUE 

PODERÃO SER DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL 

 

Este questionário anônimo pretende conhecer as atividades de farmacovigilância que são de 

interesse dos profissionais de saúde do hospital para serem realizadas na instituição. A partir 

das informações obtidas espera-se sugerir ações e estratégias para viabilizar a proposta de um 

Sistema de Farmacovigilância para o hospital. 

Conceitos Importantes de acordo com a Organização Mundial de Saúde 

Reações Adversas a Medicamentos: são definidas como uma resposta nociva e não 

intencional ao uso de um medicamento que ocorre em doses normalmente utilizadas em seres 

humanos para profilaxia, diagnóstico ou tratamento de doenças ou para a modificação de 

função fisiológica. 

Erros de medicação: são definidos como qualquer incidente prevenível que possa causar dano 

ao paciente ou que dê lugar a uma utilização inapropriada dos medicamentos, quando estes 

estão sob o controle de profissionais de saúde ou do paciente consumidor. 

Evento adverso: qualquer ocorrência médica desfavorável, que pode ocorrer durante o 

tratamento com um medicamento, mas que não possui, necessariamente, relação causal com 

esse tratamento. Assim, sob a perspectiva da ocorrência, as reações adversas e os erros de 

medicação podem ser considerados eventos adversos a medicamentos. 

*Obrigatório 

1)Categoria Profissional * 

 Enfermeiro 

 Farmacêutico 

 Médico 

2) Qual é a clínica que você trabalha? * 

 

3) Você costuma perguntar aos pacientes sobre sinais e sintomas relacionados com 

possíveis reaçãoes adversas a medicamentos? * 

 Sempre 
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 Ocasionamente 

 Frequentemente 

 Nunca 

4) Você costuma informar aos pacientes quanto às possíveis reações relacionadas aos 

medicamentos? * 

 Sim (siga para questão 5) 

 Não (siga para questão 6) 

5) Por que o faz? * 

 Ajuda na adesão do paciente ao tratamento 

 Todo paciente que apresenta reação adversa deve interromper o tratamento 

  Habilita o paciente a conhecer precocemente as RAM 

   É direito do paciente tomar conhecimento dos efeitos dos medicamentos 

 Outro:  

6) Por que não o faz? * 

 Dificuldade de assimilação por parte do paciente 

 Paciente pode ficar sugestionado 

 Não há interferência com a terapêutica 

 Outro:  

7) Em caso positivo de identificação de RAM, é feito o registro? * 

 Sim 

 Não 

8) Em caso positivo, como é realizado este registro? * 

 Em sistema eletrônico 

 Documento estabelecido para este fim 

 Não é realizado registro 

 Outro:  

9) Qual conduta é adotada por você diante da suspeita de Reação Adversa a 

Medicamento? * 

 

 

10) Quais são os fatores na sua opinião que dificultam a identicação de Reação Adversa 

de Medicamento? * 
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11) Você já precisou ou viu necessidade em comunicar a suspeita de Reação Adversa a 

Medicamentos à ANVISA? * 

 Sim 

 Não 

12) Você conhece o NOTIVISA? * 

 Sim 

 Não 

13) Em caso positivo, já fez alguma notificação no NOTIVISA? * 

 Sim 

 Não 

14) Em caso positivo, quantas vezes? * 

 

15) Existe a comunicação com a farmácia caso exista a suspeita de Reação Adversas a 

algum medicamento? * 

 Sim 

 Não 

16) Você considera importante a existência de um sistema de farmacovigilância 

estruturado e atuante no hospital? * 

 Sim 

 Não 

17) Em caso positivo, e levando em consideração a realidade do hospital, quais 

atividades você acredita que seriam importantes de serem realizadas por esse 

sistema de farmacovigilância? * 

 

18) Você participaria do processo de criação de um programa de farmacovigilância 

para o hospital? * 

 Sim 
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 Não 

19) Que profissionais devem, na sua opinião, notificar em um Programa de 

Farmacovigilância? * 

 

20) De que forma o conjunto de ações de Farmacovigilância poderia beneficiar seu 

município? * 

 Melhorando a prescrição médica 

 Promovendo o uso racional de medicamentos 

 Estabelecendo os protocolos de tratamento 

 Diminuindo a incidência de internações por RAM 

 Qualificando a história clínica do paciente 

 Diminuindo o número de exames complementares executados 

 Todas as alternativas anteriores. 
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9.2 Apêndice II 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

Prezado Participante, 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “Proposta de um 

Sistema de Farmacovigilância para um hospital municipal de grande porte da cidade do Rio 

de Janeiro”. Ela tem como objetivo “propor  um sistema de farmacovigilância efetivo e eficaz 

para o hospital”, considerando os conhecimentos, atitudes e sugestões dos profissionais de 

hospital”.  

A pesquisa não é obrigatória e a qualquer momento você poderá desistir de participar 

e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o 

pesquisador ou com a Instituição de Pesquisa (Faculdade de Farmácia- Universidade Federal 

Fluminense –UFF). A participação nesta pesquisa consistirá em preencher um questionário 

semi-estruturado, composto de 20 perguntas identificadas por números. Ressalta-se, que essa 

pesquisa poderá acarretar riscos mínimos, como possíveis constrangimentos por 

desconhecimento de alguma resposta ou desconfortos em relação ao tempo que deverá ser 

despendido para responder ao questionário. 

As informações obtidas serão confidenciais e será assegurado o sigilo da sua 

participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação, 

preservando-se a confidencialidade e o anonimato, bem como não haverá identificação dos 

nomes participantes. 

Contudo, é importante salientar que, a adesão a esse projeto de pesquisa trará 

benefícios diretos à instituição, vindo a oferecer subsídios que possibilitem o uso seguro e 

também racional de medicamentos. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço do 

pesquisador responsável, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação, 

agora ou a qualquer momento. 

 

Pesquisadora Responsável : Karina Senra Valdiero 

Faculdade de Farmácia- Programa de Pós Graduação Stricto Sensu Mestrado Profissional em 

Administração e Gestão da Assistência Farmacêutica - Rua Mario Viana no. 523  

Tel: (21)94812090 Email: karinasenravaldiero@yahoo.com.br 

 

mailto:Tel:%20(21)94812090
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TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa e concordo em participar. 

 

 

Rio de Janeiro, ___, de ____________de 2014. 

 

 

______________________________________________ 

                              Sujeito da Pesquisa
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9.3 Apêndice III 

 

Artigo enviado para submissão ao Brazillian Journal of Pharmaceutical Sciences 

Knowledge and conducts about adverse drug reaction and pharmacovigilance of the 

health care professionals of a hospital in Rio de Janeiro 

Karina Senra Valdiero1, Benedito Carlos Cordeiro2, Monique Araújo de Brito2. 

1 Postgraduate Program in Administration and Management of Pharmaceutical Service, 

Faculty of Pharmacy, Fluminense Federal University, Niteroi, RJ, Brazil. 

2 Faculty of Pharmacy, Fluminense Federal University, Niteroi, RJ, Brazil. 

* Correspondence: Karina Senra Valdiero. Faculdade de Farmácia - Universidade Federal 

Fluminense. Rua Doutor Mário Viana, 523, Santa Rosa, Niterói, RJ, Brasil.CEP: 24241-000 

E-mail: karinasv08@gmail.com. 

Abstract: Pharmacovigilance developed in hospitals is an important activity in promoting 

rational and safe use of medicines.  The drug-related adverse events represent a public health 

problem. They are causes of hospitalization, increased hospital stay time and death. The aims 

of this study were to describe the profile of hospital’s health care professionals in relation to 

knowledge, attitude and suggestions about pharmacovigilance and elaborate a bulletin on 

pharmacovigilance and adverse drug reaction (ADR). We conducted an exploratory study by 

using a semi-structured questionnaire, together with the hospital’s health care professionals. 

The results showed that 66.67% of physicians, 71.43 % of nurses and 44.44 % of pharmacists 

perform the record of ADR. 73.33 % (physicians), 71.43 % (nurses) and 66.67 % 

(pharmacists) notify patients about the possible ADR. 66.66 % (physicians), 78.57 % of 

nurses and 66.66 % of pharmacists report that never notified suspected ADR to the Brazilian 

National Health Surveillance Agency (ANVISA). According to physicians (23.68 %) and 

nurses (18.42 %) the major factor that difficult the identification of ADR is the lack of 

knowledge by the health care professionals about ADR. With these results, there is the need 

of these professionals be trained on notifications through permanent and continuous 

education. 

Keywords: Pharmacovigilance, Adverse Drug Reaction, Patient Safety. 
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Conhecimentos e condutas acerca das reações adversas a medicamentos e 

farmacovigilância dos profissionais de saúde de um hospital municipal da cidade Rio de 

Janeiro 

Resumo: A farmacovigilância desenvolvida nos hospitais é uma importante atividade na 

promoção do uso racional e seguro de medicamentos.  Os eventos adversos relacionados a 

medicamentos representam um problema de saúde pública. São causas de hospitalização, 

aumento do tempo de permanência hospitalar e, até mesmo, óbito. Os objetivos desse estudo 

foram descrever o perfil dos profissionais de saúde do hospital em relação aos conhecimentos, 

atitudes e sugestões sobre farmacovigilância  e elaborar um boletim informativo sobre 

Farmacovigilância e Reações Adversas a Medicamentos (RAM). Realizou-se um estudo 

exploratório através de um questionário semi-estruturado, junto aos profissionais de saúde do 

hospital. Os achados mostram que 66,67% dos médicos, 71,43% dos enfermeiros e 44,44% 

dos farmacêuticos realizam o registro de RAM. 73,33% dos médicos, 71.43% dos enfermeiros 

e 66,67% dos farmacêuticos informam aos pacientes quanto às possíveis RAM. 66,66% dos 

médicos, 78,57% dos enfermeiros e 66,66% dos farmacêuticos disseram que nunca 

notificaram a suspeita de RAM a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo os 

médicos (23,68%) e enfermeiros (18,42%) o principal fator que dificulta a identificação de 

RAM é o desconhecimento pelos profissionais de saúde sobre RAM. Com desses resultados, 

observa-se a necessidade desses profissionais serem treinados quanto às notificações através 

de educação permanente e continuada. 

Unitermos: Farmacovigilância. Reação Adversa a Medicamento. Segurança do Paciente. 

 

Introduction: Pharmacovigilance is characterized by a range of activities related to detection, 

assessment, comprehension and prevention of any adverse drug event (ADE), for example, 

adverse reactions, medication errors, lack of therapeutic effectiveness, abusive/improper use, 

quality deviation with harmful consequences to patients and medication poisoning (WHO, 

2002). 

Pharmacovigilance activities can be performed by different methods: active 

surveillance, passive surveillance and the development of pharmacoepidemiological studies. 

The first two are effective for the detection of signals that may have been caused by a 

medication. While pharmacoepidemiological studies are capable to prove the association 

between cause and effect, suspicions generated by passive and active surveillance methods, 

by studies outlined for this purpose (OPAS, 2011; Varallo, Mastroianni, 2013). 

The spontaneous reporting is the method more employed by the member countries of 

the WHO Programme for International Drug Monitoring. It consists in the systematic 
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collection and evaluation of unwanted reactions that could appear after the medication use in 

human beings, forwarded by health care professionals, and the same confidential (Arrais; 

Fonteles; Coelho, 2005).    

The adherence of the health care professionals to spontaneous reporting of suspected 

adverse drug reaction (ADR) usually is too low, which favors the under-reporting. The main 

causes that lead to under-reporting are: lack of knowledge about the incidence of ADR and 

the importance in to report, lack of time for filling in reporting form, absence of return, lack 

of perception and comprehension of the incidents and fear of punishment. There is a strong 

association between the knowledge of the health care professionals and low reporting rate, 

showing the importance of the continuous education in order to promote the knowledge and 

change the behavior of these professionals face to reporting (Primo; Capucho, 2011). 

Pharmacovigilance is an important tool in the change of the standard use of 

medications.  The creation and implementation of a pharmacovigilance system allows to 

know the profile of adverse reactions more frequent in the hospital, which constitute risk 

indicators, allowing the medical category larger access to information about medicines (Arrais 

and Coelho, 2000).  

This system also ensure the rational use of medicines, allows the dissemination of 

information acquired between health care professionals and population, qualifies the 

risk/benefit process in the act of prescription and prevent many adverse reactions, stimulating 

a major preoccupation with pharmacoepidemiology and clinical pharmacology teaching, 

subsidizing the Health Surveillance actions (Arrais and Coelho, 2000).  

The success or failure of any pharmacovigilance programme depends on reporting 

suspected ADR, and all health care professionals keep in contact with patients who use 

medicines needs to participate of the pharmacovigilance investigation processes, as part of a 

multidisciplinary team.   The participation of these professionals in the procedures reporting is 

voluntary, and the under-reporting is a problem faced. Additional strategies of health care 

professional’s awareness should be adopted with the objective in to increase the number of 

reports and the involvement of them with the pharmacovigilance programmes (OPAS, 2011).   

In the present context, the publication of the Ordinance that institutes the National 

Patient Safety Program strengthens the necessity of implantation of patient care in all health 

care facilities (Brazil, 2013). In this sense, the reporting must be encouraged between 



 

 
 

104 

professionals, once the capacity of analyze, systematize and learn with the experiences is 

closely related with safety culture that should permeate these institutions (Reis, 2013).  

Thus, the aims of this study are describe the profile of hospital’s health care 

professionals related to knowledge, attitudes and suggestions about pharmacovigilance and 

elaborate a pharmacovigilance and adverse drug reactions bulletin to be distributed in the 

hospital.   

Methodology: This is a descriptive and exploratory study in the field of pharmacovigilance 

realized in a large municipal hospital placed on South Zone of Rio de Janeiro, considered as 

reference in emergency care and it is one of the most important municipal references to 

polytrauma patients, with excellence in orthopedic care. 

It was used as data collection instrument a semi-structured questionnaire elaborated by 

the researcher composed by 20 questions, being 14 objective and 06 subjective. This 

questionnaire was personally distributed in all hospital clinics to pharmacists, physicians and 

nurses, which have direct contact with medicines, both in purchase process, control, 

prescription, dispensing and administration of them. This questionnaire is intended to collect 

information about the knowledge of these professionals relative to pharmacovigilance and 

suggestions of pharmacovigilance activities that could be realized in the hospital under study. 

Together with the questionnaire was sent the Informed Consent Form.  

The size of the interviewed population sample was based in the total population of 

physicians, nurses and pharmacists of the hospital, taking a sample by convenience. The 

questionnaire’s questions seek characterize the hospital’s health care professionals regarding 

to professional category and clinic that they work and know their knowledge and conducts 

adopted in relation to ADR, the importance and interesting of them in the implantation of a 

pharmacovigilance system in the hospital under study. After data collection we realized a 

descriptive analyze of them. The collected data were organized in tables and graphics using 

Microsoft Office Excel 2007 program.  

The study was realized from January to April 2015, after Ethical Committee approval 

of the Fluminense Federal University – Faculty of Pharmacy, protocol number 912.474 

(December 04, 2014). 
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Results and Discussion: We interviewed a total of 38 professionals being 15 (39.5 %) 

physicians, 14 (36.9 %) nurses and 9 (23.6 %) pharmacists. 

Analyzing the collected data during the application of the questionnaire we identified 

the clinical unities where the physicians and nurses work in the hospital under study. We can 

observe in figures 1 and 2 respectively, the work place of physicians and nurses that were 

interviewed. In relation to the first group, the major part of them works in the Surgery Center 

(66.7 %) of the hospital and the second in the Emergency (35.72 %). 

Figure 1: Clinical units of activities of physicians.   Figure 2: Clinical units of activities of nurses. 

 

There was obtained a heterogeneous collection of opinions from physicians and nurses 

in various specialties, being four relative to physicians and five to nurses. That contributed 

favorably so that work had a variety of information of different areas.   

In relation to conducts adopted by the hospital’s health care professionals to the 

suspected cases of adverse drug reaction, only 42.1% of the interviewed declared that they 

usually always ask to their patients about signs and symptoms related with possible ADR. 

21.07% of them never asked it (Table I). 

The physicians (66.70%) represent the group that ask to patients more frequently 

about signs and symptoms related to ADR, followed by nurses (42.85%). It is important call 

attention the fact that 55.56% of the pharmacists never have had this conduct (Table I). 
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Table I: Description of the frequency of health care professionals about their habit in ask to 

patients about signs and symptoms related to ADR. 

Variable Physicians Nurses Pharmacists TOTAL 

Do you usually ask to 

patients about signals and 

symptoms related with 

ADR? 

N % N % N % N % 

Always 10 66.70% 6 42.85% 0 0.00% 16 42.10% 

Frequently 1 6.65% 2 14.29% 1 11.11% 4 10.52% 

Occasionaly 3 20.00% 4 28.57% 3 33.33% 10 26.31% 

Never 1 6.65% 2 14.29% 5 55.56% 8 21.07% 

 Total 15 100% 14 100% 9 100% 38 100% 

 

An elevated percentage of professionals, with exception of pharmacists, declared the 

habit of always/frequently ask to their patients about the appearance of signs and symptoms 

related with possible ADR, being the physicians (73.35%) the class that more does this action, 

followed by nurses (57.14%) and pharmacists (11.11%). This result is similar to that found in 

other study, where the majority of physicians and nurses said that they always/frequently ask 

to patients about the possible adverse reactions arise with the medicine use (Ponciano, 1998). 

According to Table II, 73.33% of physicians, 71.43% of nurses and 66.67% of 

pharmacists guides patients about the possible ADR that could appear during the treatment, 

which indicates a motivating and positive factor for the implantation of a pharmacovigilance 

system in the hospital.  

Arrais and coworkers in 2007 reported that 26.7% of the physicians informed the 

patients about the possibility of emergence of ADR during the treatment with medicines, 

being the patients coming from the private sector more informed about the subject than the 

public sector.   

It is important that the professional inform the patient the possibility of ADR, having 

in mind that the appearance of these reactions could contribute for nonadherence of the 

pharmacological treatment. Lack of information about the medicines is appointed as one of 

the principal reasons in which individuals do not adequately meet their treatments (Marin et 

al., 2003). The orientation about the possibility of emergence of ADR during the 
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pharmacotherapeutic treatment and the conduct to be adopted are important aspects in the 

information of the user (Fonteles et al., 2008). 

 Table II: Description of the health care professionals as to whether to inform the patients 

about ADR. 

 

Of the physicians who answered yes for the question in table II, 1(one) said that it 

helps patient adherence to treatment, 5 (five) affirm that is the patient’s right take knowledge 

of the effects of the medicine and 5 (five) said that all patient who presents ADR should 

interrupt the treatment. Among the 4 that answered no, the reasons are: (i) lack of time to 

realize this activity, (ii) difficult of assimilation by the patient, (iii) the patient could be 

suggestible and (iv) there is no interference with the treatment.  

Of the nurses who answered yes, 6 (six) allege that they do this action because 

consider to be patient’s right take knowledge of the effects of the medicines and the other 4 

(four) because enable the patient to know earlier the ADR (Table II). The 4 (four) nurses who 

do not usually inform patients about ADR justify their attitude affirming that there is no 

interference with therapeutics, that the job is run and that there is an elevated number of 

patients related to working professionals.  

In relation to pharmacists who said yes for this variable, 2 (two) affirm that it helps in 

the adherence to treatment, 3 (three) said to be patient’s right take knowledge of the effects of 

the medicine and 1 (one) said that it enables the patient to know earlier the ADR (Table II). 

The group that said not performs this activity argued about the following reasons: lack of 

practice, difficult of assimilation by the patient and absence of active pharmacy service at 

hospital. 

The figure 3 shows that 66.67% of physicians, 71.43% of nurses and 44.44% of the 

pharmacists does the recording of adverse drug reactions.  

Variable Physicians Nurses Pharmacists 

Do you usually inform the patients 

about possible ADR? 
N % N % N % 

Yes 11 73.33% 10 71.43% 6 66.67% 

No 4 26.67% 4 28.57% 3 33.33% 

 Total 15 100.00% 14 100.00% 9 100.00% 
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     Figure 3: ADR registered by the health care professionals. 

 

Of the physicians group who claim to have the habit to register ADR, 4 (four) said that 

they do in the reporting form, and 6 (six) through the patient’s medical record. Of the nurses 

who affirmed to do the register of ADR, 8 (eight) does in the patient’s medical record through 

nursing evolution, and 2 (two) in the reporting form. The pharmacists who answered that they 

do the register of ADR, 2 (two) perform through electronic system and 2 (two) through 

reporting form (Figure 3). 

In relation to conducts against the suspected ADR, 73.34% of physicians said that they 

immediately discontinue the medication that could be generating the ADR and they prescribe 

corticosteroids and antihistamine medications in cases of anaphylactic shock. 71.43% of the 

nurses immediately discontinue the medication and 44.45% of the pharmacists do not respond 

the question because at that moment the hospital do not have procedure, protocol and human 

resources training to map the ADR (Table III). 
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Table III: Conduct of the hospital’s health care professionals. 

Variable N % 

Conduct of the physicians on suspected ADR 

To report the patient and the pharmacy  1 6.67% 

To report  to NOTIVISA* 

 

2 13.32% 

Change the treatment with drugs with similar effects       1 6.67% 

Immediate suspension of the medication that could be causing 

the ADR and the use of  corticosteroids and antihistamine 

medications in cases of anaphylactic shock 

11 73.34% 

Conduct of the nurses on suspected ADR 

Communicate the medical team. 4 28.57% 

Immediate suspension of the medication 10 71.43% 

Conduct of the pharmacists on suspected ADR 

Confirm  and report to NOTIVISA 3 33.32% 

Inform the physician responsible for the patient and record in 

the occurrence book  

2 22.23% 

Did not respond saying  at that moment the hospital do not have 

procedure, protocol and human resources training to map the 

ADR. 

4 44.45% 

*NOTIVISA - National Health Surveillance Reporting System 

The change of medication therapy and the suspension of the treatment are conducts 

frequently adopted by physicians, converging with to that found in other study where the 

suspension and substitution of the medicine were conducts most referred those on 

observation. In an identical situation, the nurses quote the attitudes in to suspend the 

therapeutic scheme and to communicate immediately the physician (WHO, 2000). It’s 

important to note that only 2 physicians of the interviewed professionals have made the ADR 

report to NOTIVISA. 

The survey showed that the major factor that difficult the identification of ADR from 

point of view of physicians and nurses is the lack of knowledge by the health care 

professionals about ADR, 9 (23.68%) and 7 (18.42%) respectively. For the pharmacists, 5 

(13.16%) said that the lack of communication between health professionals and patients is the 

major responsible for this situation (Table IV).  
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Table IV: Factors that difficult the identification of ADR. 

 

 The major part of the interviewed pointed that the therapeutic scheme in which 

various drugs are simultaneously administered (28.94%) and the lack of knowledge by health 

care professionals about the subject (42.10%) are the major factors that difficult the 

identification of ADR.  These results are very similar to that found by another study realized 

in Family Health Program in Ceará state (Salviano, 2008). 

 The diversity of drugs in the medical prescription could negatively contribute to 

the adherence to the pharmacological treatment, in view of the appearance of interactions 

between the drug active ingredients and, thus, the possibility of adverse drug reactions. 

Prescriptions containing one drug are easier to be administered, facilitating the adequacy to 

schedules (Leite and Vasconcelos, 2003). 

 Cruciol-Souza and Thomson (2006), evaluating the prevalence of drug interaction 

in hospital prescriptions in 2004, found that, of 33 records with serious drug interaction, 17 

(51.5%) presented adverse drug reaction induced by a serious drug interaction. 

 A good strategy to solve the problem of lack of knowledge by the health care 

professionals about ADR it would be perform a educative intervention with these 

professionals through permanent and continuing education. The educative intervention is 

Factors that difficult the 

identification of ADR Physicians Nurses Pharmacists TOTAL 

Therapeutic scheme where 

various medications are 

simultaneously administered 

6                     

(15.79 %) 

2 

(5.26%) 

3 

(7.89%) 
11 

Underreporting _ _ 
1 

(2.63%) 
1 

Lack of communication 

between health professionals 

and patients  

_ 
5 

(13.16%) 

5 

(13.16%) 
10 

Lack of knowledge by the 

health care professionals 

about ADR 

9 

(23.68%) 

7 

(18.42%) 
_ 16 

Overall Total 15 14 9 

38 

(100%) 
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effective for the acquisition of knowledge in pharmacovigilance and helps to sensitize 

professionals about the importance in to report the suspicions of problems related to drugs.  

Thus, the inclusion of all professionals in analysis activities of the safety of the drug is an 

important strategy to contribute for the reduction of underreporting of adverse drug event and 

improve the communication of associated risks to medicine use (Varallo, 2014).  

The data corroborate with systematic reviews studies which examine that the 

interventions in pharmacovigilance that apply more than one technique or the technique 

repeatedly over time, have greater effectiveness for the behavior change of the health care 

professionals regarding in to reports, principally, of ADR (Gonzáles-Gonzáles et al., 2013; 

Pagotto et al., 2013).  

The integration of the professionals is necessary in any program, and one 

pharmacovigilance system does not work without the integration with their reporters. 

Physicians, nurses and hospital pharmacists need, equally, to integrate and establish a good 

relationship, in view of drug safety (Salviano et al., 2011). 

The diversity of attributes and experiences interferes in the technical improvement of 

the health care professionals and also of their services, for the establishment of efficient 

strategies of adverse events control. With the incorporation of other knowledge and abilities it 

seems possible sharpen the perception in respect to the relevance of ADR in terms of public 

health (Salviano et al., 2011). 

It was elaborated an informative bulletin in pharmacovigilance and adverse drug 

reactions with the objective to fill gaps observed during the research in relation to the 

knowledge of professionals working in hospital about this subject. This bulletin have the 

following information’s: concept of pharmacovigilance, their objectives, and methods used in 

the investigation of adverse drug reactions, the importance of pharmacovigilance, terms used 

in pharmacovigilance area such as, technical complaints, adverse drug reactions and 

medication errors, who are the people responsible to realize the report, how must be done the 

report, the essential data that a report must have, how is the process after the report and 

examples of important alterations in the package leaflet  of medicinal products due voluntary 

reports of adverse reactions.  
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Most of the interviewed professionals did not have the need in to communicate the 

suspicion of ADR to ANVISA: 66.66% of physicians, 78.57% of nurses and 66.66% of 

pharmacists (Table V). 

Table V: Description of the health care professionals in relation to the need to communicate 

the suspicion of ADR to ANVISA 

Variable Physicians Nurses Pharmacists 

Have you ever needed or had the 

need in communicate the 

suspicion of ADR to ANVISA? 

N % N % N % 

Yes 5 33.34% 3 21.43% 3 33.34% 

No 10 66.66% 11 78.57% 6 66.66% 

 Total 15 100.00% 14 100.00% 9 100.00% 

 

In relation to the conducts of the participants of the study in daily practice of patient 

accompaniment in medication use, it was observed that most of the participants, 71.05% 

(n=27) said that not faced frequently with suspected cases of ADR. These results corroborate 

with the results of a university hospital in Goiânia city, in which the most part of the 

participants, 74.1% (n=40) said that occasionally or rarely were witnessed suspected cases of 

ADR in the last year (Modesto, 2014). 

In one study realized in a university hospital showed a result slightly higher to the 

present study, in which 81.7% of the professionals declared that already encountered 

occasionally and rarely with suspected cases of ADR. This result can be associated to the fact 

of lack of knowledge about the concept of ADR (Pinheiro, Pepe, 2011).   

In relation to the necessity of reporting suspected ADR, the results evidence the low 

frequency of reporting ADR by these professionals, being 33.34% of physicians and 

pharmacists, and 21.43% of nurses (Table V). These results are not in accordance with those 

presented in other study in which evidenced that the professional category that does more 

reportings in pharmacovigilance are the pharmacists (73.5%) and the physicians are the last 

(5.9%) (Duarte, 2014). 
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The figure 4 shows that most part of physicians (86.66%) and nurses (78.57%) 

unaware the National Health Surveillance Reporting System (NOTIVISA). While 100% of 

the pharmacists said that they know the NOTIVISA. 

Figure 4: Knowledge of the hospital’s health care professionals in relation to 

NOTISIVA. 

 

Table VI confirms the data presented in figure 4. As a great part of the physicians and 

nurses said that unaware NOTIVISA, consequently most of them does not have the habit in 

reporting in NOTIVISA, being 14 (93.33%) physicians and 14 (100%) nurses. However, as 

100% of the pharmacists said that they know NOTIVISA all declared that they already have 

done some reporting in NOTIVISA.  
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Table VI: Description of the hospital’s health care professionals about the execution in 

reporting to NOTIVISA. 

 

The physician that answered that has done the reporting in the NOTIVISA said that he 

reported a probable adverse drug reaction observed during the patient treatment, while 9 

(nine) pharmacists informed that the reports that they have done were technical complaints 

related to the quality of the medicines observed during their storage in the pharmacy.  

Table VII allows the identification of a serious communication problem existing in the 

hospital of the study: the lack of communication between physicians and nurses with the 

pharmacy in relation to the suspicion of ADR: 80% of physicians and 57.15% of nurses does 

not have this habit. 

The active search for adverse drug reactions is not an activity developed in hospital. 

According to pharmacists the lack of communication of these reactions by physicians and 

nurses, which have direct contact with patient, is the major factor that difficult the realization 

of the active search for adverse drug reactions in the hospital. 

 Table VII: Description of the communication of physicians and nurses with the pharmacy 

about the suspected ADR. 

Variable Physicians Nurses 

Do you communicate the pharmacy 

about the suspicion of ADR? 
N % N % 

Yes 3 20% 6 42.85% 

No 12 80% 8 57.15% 

Overall Total 15 100.00% 14 100.00% 

 

Variable Physicians Nurses Pharmacists 

Have you done any reporting in 

the NOTISIVA? 
N % N % N % 

Yes 1 6.67% 0 0% 9 100% 

No 14 93.33% 14 100% 0 0% 

Total 15 100.00% 14 100.00% 9 100.00% 
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All the professionals interviewed said that they believe to be important the creation 

and the existence of a structured and active Pharmacovigilance program in the hospital. 

However, can be noticed that only 73% of physicians and 50% of nurses would be willing to 

participate and help in the elaboration and development of the pharmacovigilance system for 

the hospital (Figure 5).  

Figure 5: Participation of the professionals in the creation of the pharmacovigilance program 

for the hospital.  

 

According to the interviewed, the principal activities to be realized by the 

Pharmacovigilance system in hospital are described in table VIII. The activities most cited 

and important to be developed for the three professional categories were: institute protocols of 

treatment, active research for ADR, pharmacotherapeutic accompaniment and reporting of 

ADR to NOTIVISA.  
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Table VIII: Important and essential activities to be realized by the pharmacovigilance system 

in the hospital. 

Variables 

According to physicians 

To institute protocols of treatment 

Record of ADR and therapeutic failure  

Active search for ADR 

Pharmacotherapeutic accompaniment 

Report of ADR to NOTIVISA 

Qualification and training of the professionals about the warning signs 

for ADR, as well as those that the effects are expected 

   

   

  

  

According to nurses 

To institute protocols of treatment 

Clarification about ADR to others health care professionals 

Report of ADR to NOTIVISA 

Formulation of standard form for the record of  reporting ADR 

Qualification and training of the professionals about the warning signs 

for ADR, as well as those that the effects are expected 

  

  

According to pharmacists 

Active search for ADR 

Report of ADR to NOTIVISA 

Pharmacotherapeutic accompaniment 

To receive and analyze the reporting of suspected ADR  

Creation of indicators 

Feedback of the results obtained to others health care professionals 

Medication reconciliation  

Formulation of standard form for the record of  reporting ADR 

  

  

  

 

In relation to the question about which professionals should report to the 

pharmacovigilance program of the hospital, all the interviewed health care professionals 

answered that this activity is a duty and a responsibility of all health care professionals who 

works in the hospital. 

According with the interviewed, the principal benefits that the Pharmacovigilance 

program could bring for the hospital would be: promoting rational use of medicines, reduce 

the incidence of hospitalization caused by ADR and qualify the clinical history of the patient 

(Table IX). 
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Table IX: Benefits for the city of the pharmacovigilance actions in the hospital. 

Variables 

According to physicians 

Improving the medical prescription  

Promoting rational use of medicines 

Establishing  the protocols of treatment 

Diminishing the incidence of admissions by ADR 

Qualifying the clinical history of the patient 

Diminishing the number of complementary exams executed  

   

   

  

  

According to nurses 

Promoting rational use of medicines 

Establishing  the protocols of treatment 

Diminishing the incidence of admissions by ADR 

Qualifying the clinical history of the patient 

  

  

According to pharmacists 

Improving the medical prescription  

Promoting rational use of medicines 

Establishing  the protocols of treatment 

Diminishing the incidence of admissions by ADR 

Qualifying the clinical history of the patient 

Diminishing the number of complementary exams executed 

  

  

  

 

Thus, the effectiveness of a pharmacovigilance program is dependent of cooperation 

and active participation of health care professionals in report suspected ADR and other 

pertinent experiences (WHO, 2005: Marin et al., 2003). 

The Pharmacovigilance theme – with approach of its importance – should be 

extensively incorporated in the training of the health care professionals. The World Health 

Organization advocate the development of a pharmacovigilance system well organized, to 

prevent or minimize the harmful effects of the drugs to patients (WHO, 2004). 

Conclusion: According to the data presented in the graphics and tables, the profile of the 

health care professionals (physicians, nurses and pharmacists) of the hospital in relation to the 

pharmacovigilance activities is heterogeneous, not having a standard of how proceed in case 

of suspicion of ADR and also do not have an effective  communication of these suspicions to 

ANVISA through NOTIVISA.   

The results of the present study allowed the identification of gaps in the knowledge of 

health care professionals about adverse drug reactions and pharmacovigilance and about the 

adequate conducts to be adopted in case of suspicion of adverse drug reaction.  
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Educative interventions for hospital professionals could promote changes of 

behavior/attitude in relation to pharmacovigilance activities (reporting of adverse drug 

events). However, due the elevated index of underreporting of ADR, the educative 

interventions should be realized periodically, for to aware and to introduce the culture of  

reporting. 

We consider that the result pointed to favorable conditions for the implantation of the 

Pharmacovigilance program at hospital. However, the commitment and support of the health 

care professionals are fundamental for this implantation.  
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10.ANEXO 

10.1 Anexo I 
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