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A Unidade de Farmacovigilância do Algarve e Baixo Alentejo

(UFALBA) foi inaugurada a 12 de dezembro de 2016, dando

continuidade ao processo de descentralização do Sistema

Nacional de Farmacovigilância (SNF) iniciado em 1999

através da Portaria nº 605/99, por intermédio da criação das

unidades regionais de farmacovigilância (URF), de modo a

promover uma maior proximidade do SNF com o notificador

e contrariar a tendência de subnotificação.

À semelhança de outras URF, também a UFALBA resultou

de uma parceria entre o INFARMED, I.P. e estruturas

universitárias, sendo neste caso a parceria estabelecida com

o Algarve Biomedical Center (ABC), consórcio entre o Centro

Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) e a Universidade

do Algarve (UAlg).

Ainda na sua conceção, esta Unidade propôs-se a funcionar

de forma diferente das restantes Unidades do país, numa

abordagem também ela descentralizada: incluindo

profissionais das diversas instituições de saúde da região,

com a missão de se aproximar ainda mais dos profissionais

de saúde e da população em geral.

O maior e mais recente desafio foi, sem dúvida, vivenciado

ao longo do ano de 2021 com participação da UFALBA na

monitorização da segurança de todas as vacinas contra a

COVID-19.

editorial

Dr.ª Lília Leonardo
Coordenadora da UFALBA

Perita Farmacêutica
UFALBA – Faro

Especialista em Farmácia 
Hospitalar pela Ordem dos 

Farmacêuticos

Farmacêutica nos Serviços 
Farmacêuticos do Centro 
Hospitalar Universitário do 

Algarve (CHUA) –
Unidade de Faro

Ao longo dos anos, a UFALBA foi
respondendo positivamente aos
diversos desafios que foram surgindo e
foi também consolidando todas as
suas atividades de promoção da
farmacovigilância junto dos cidadãos.



A edição deste boletim da UFALBA é então

mais uma ferramenta para estimular essa

participação da sociedade civil, com foco

regional e com foco na contínua missão de

tornar os medicamentos cada vez mais

seguros, para todos.

No entanto, não só a UFALBA como também todo o SNF conseguiram dar resposta ao enorme

volume de notificações de suspeitas de reações adversas relacionadas com as vacinas contra a

COVID-19, utilizando estratégias, ferramentas e até algumas soluções inovadoras para fazer face a

este expectável crescimento de notificações verificado.

Embora este fenómeno tenha colocado uma enorme pressão sobre as estruturas de

Farmacovigilância, foram verificados efeitos colaterais benéficos: observámos uma grande e

relativamente rápida evolução na automatização dos sistemas, de modo a processar esta “onda

gigantesca” de dados gerados no âmbito da segurança dos medicamentos em contexto real.

E esta deverá ser a tendência a ser observada nos próximos anos devido a, essencialmente, dois

fatores: a cada vez mais relevante importância dos dados do mundo real (real world data) na

tomada de decisões e a tendência natural para o volume de dados gerados ser cada vez maior, na

medida em que cada vez existem mais medicamentos disponíveis e também eles tecnicamente

mais complexos, tanto na sua composição como no seu enquadramento regulamentar.

No entanto, não podemos esquecer de fortalecer também uma das componentes essenciais para

o sucesso da Farmacovigilância: a notificação espontânea. É igualmente importante continuar a

investir na divulgação do SNF e na formação e sensibilização contínua dos Profissionais de Saúde

e dos cidadãos para a Farmacovigilância e para os ganhos em saúde resultantes desta atividade.

“Desta forma, a Farmacovigilância e t0dos os seus intervenientes 
(incluindo o próprio notificador) devem estar cada vez mais 

preparados para a adoção de ferramentas digitais e metodologias 
que envolvem inteligência artificial, algoritmos computacionais e 

outras ferramentas capazes de processar estes enormes volumes de 
dados.”
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Resultados da UFALBA 

2021
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Unidade de Farmacovigilância do Algarve e Baixo Alentejo e do Centro e Norte Alentejano 

Evolução do n.º de notificações rececionadas

N.º de notificações espontâneas 
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Resultados da UFALBA 

2021
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Um resultado adverso fatal pode ser explicado pelos antecedentes clínicos do doente e/ou outros tratamentos, sendo 
as causas de morte diversas e sem apresentação de um padrão homogéneo relacionado com o medicamento suspeito

*
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Resultados da UFALBA 

2021
N.º de notificações espontâneas

de acordo com a faixa etária
N.º de notificações espontâneas 

de acordo com a entidade notificadora
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Resultados da UFALBA 

2021
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Dr.ª Marta Machado

Farmacêutica Adjunta
Farmácia Higiene – Faro

Perita Farmacêutica
UFALBA – Faro

Especialista em 
Farmácia Comunitária pela 
Ordem dos Farmacêuticos

Mestre em 
Acompanhamento 

Farmacoterapêutico pela 
Universidade de Évora

Licenciada em 
Ciências Farmacêuticas 

pela Faculdade de Farmácia
da Universidade de Lisboa

A monitorização contínua da relação benefício/risco de um

medicamento, ao longo de todo o seu ciclo de vida, como

prática essencial à sua utilização o mais segura possível é

uma evidência científica. No entanto, o potencial de

ferramentas de Farmacovigilância como a Notificação

Espontânea de Reações Adversas a Medicamentos (RAM),

determinante na deteção precoce de sinais de segurança,

está nitidamente subaproveitada.

artigo de opinião
Notificar Reações Adversas a Medicamentos faz diferença

“O potencial de ferramentas como a 
Notificação Espontânea de RAM 

está nitidamente subaproveitada”

Reconheço e revejo-me nas razões apontadas para que tal

aconteça, nomeadamente o desconhecimento e a

subvalorização da Farmacovigilância por parte dos

Profissionais de Saúde e da população em geral. Para que se

opere uma mudança de paradigma, perceciono a

necessidade de se investir na formação pré e pós-graduada

dos Profissionais de Saúde e nas Unidades Regionais de

Farmacovigilância (URF), para que estas últimas possam

exercer efetivamente funções de formação, divulgação,

investigação e farmacovigilância ativa.

A competência farmacêutica na gestão da terapêutica

farmacológica e na educação para a saúde dos doentes é

reconhecida pelos parceiros dos sistemas de saúde a nível

mundial. Subscrevo a necessidade da integração

interdisciplinar dos cuidados de saúde para lhes acrescentar

plenitude e qualidade.
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A melhor utilização dos recursos disponíveis previne a falência dos sistemas de saúde e a

consequente deterioração da saúde das populações, que impera a jusante. Embora num contexto

de cuidados de saúde indiretos, o modelo de funcionamento singular da Unidade de

Farmacovigilância do Algarve e Baixo Alentejo (UFALBA) é disso exemplo, integrando vários

médicos e farmacêuticos com diferentes especializações e áreas de atividade, revelando-se

motivador e eficaz.

Surge a pandemia da SARS-COV-2 e são aprovadas, em tempo recorde, as respetivas vacinas,

catapultando a Farmacovigilância para uma função sem precedentes: garantir a segurança de um

medicamento em tempo real. O apelo à Notificação Espontânea de Reações Adversas às vacinas

contra a COVID-19 foi atendido de forma exemplar, tanto pelos profissionais de saúde como pelos

utentes, culminando em quase seis vezes mais notificações de RAM ao Sistema Nacional de

Farmacovigilância (SNF) relativamente ao que é habitual. Ficou assim demonstrada a eficácia desta

ferramenta quando é percecionado pela população um risco associado a um medicamento e é

estimulada a sua intervenção em prol da saúde pública.

A comunicação em saúde pública é porém complexa porque a correspondência mensagem

veiculada/mensagem compreendida não é perfeita. Contudo, a experiência obtida durante este

período sustenta a lógica da necessidade de se investir tempo e recursos no apelo à Notificação

Espontânea de RAM.

Pessoalmente, renovo os votos de fazer mais e melhor, adaptando e reinventando as minhas

circunstâncias profissionais, à semelhança do que todos fizemos nos últimos dois anos.

Assumamos finalmente o nosso papel principal na Farmacovigilância, contribuindo para um

arsenal de medicamentos cada vez mais seguros.

“Subscrevo a necessidade da integração 
interdisciplinar dos cuidados de saúde para 

lhes acrescentar plenitude e qualidade”

“Necessidade de se investir tempo e recursos 
no apelo à Notificação Espontânea de RAM”
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No último ano e meio todos fomos testemunhas da enorme

discussão que se levantou na praça pública em torno da

eficácia e segurança das vacinas contra o coronavírus,

discussão esta que nem sempre contribuiu para o maior

esclarecimento da sociedade em relação a um assunto tão

importante como o combate à pandemia e a proteção dos

mais vulneráveis.

Neste aspeto, estou convencido que o Médico de Família, na

relação de maior conhecimento e confiança com o doente,

pode contribuir para que a informação mais privilegiada

chegue ao cidadão e o ajude a escolher as opções que mais

protejam o seu interesse. Isto não é negar o papel da saúde

pública nem da comunicação a larga escala para a

promoção da saúde, que sem dúvida nenhuma são

insubstituíveis nesta matéria como noutras, mas sim afirmar

o que a prática clínica diária comprova: que cada caso é um

caso, e que o ser humano exige sempre um cuidado

personalizado.

A consulta regular dos boletins de farmacovigilância do

Infarmed1 e dos resumos das características dos

medicamentos2 constituem recursos valiosos para o

profissional que queira prestar o aconselhamento mais

atualizado e imparcial possível, em qualquer momento,

sobre qualquer assunto medicamentoso.

artigo de opinião
A Farmacovigilância nos Cuidados Primários

Dr. Francisco 
Vilaça Lopes

Médico Assistente em MGF 
no Centro de Saúde de Silves

Especialista em Medicina
Geral e Familiar

Internato Específico no ACeS
do Barlavento Algarvio

Internato de Ano Comum
no Centro Hospitalar do

Barlavento Algarvio

Mestrado Integrado em 
Medicina pela Faculdade
de Ciências Médicas da

Universidade Nova de Lisboa “ (...) cada caso é um caso, e o ser
humano exige sempre um cuidado
personalizado.”
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No que concerne especificamente à vacinação COVID, há ainda o relatório atualizado sobre a

segurança das vacinas em Portugal3.

Faz parte da nossa missão, não manipular nem muito menos obrigar, mas sim dialogar, e chegar a

um ponto mais avançado do que aquele donde se partiu. Por exemplo, um pedido de opinião

sobre a vacina COVID, mesmo que a nossa resposta não convença o utente, pode constituir uma

oportunidade para reforçar a imunidade com outras vacinas (sarampo, papeira e rubéola; tétano e

difteria; gripe; doença pneumocócica), assim como tratar outros fatores de risco tais como a

obesidade, o tabagismo, ou outras doenças crónicas descontroladas. O ótimo é inimigo do bom, e

há muitos ganhos possíveis em saúde à espera de serem desbloqueados.

Estou convencido que também a notificação de efeitos adversos causados por vacinas ou outros

medicamentos pode contribuir para o fortalecimento da relação médico-doente. Quer tenhamos

sido nós os prescritores, quer outros colegas, o doente merece sempre ser ouvido e só tem a

ganhar com isso.

Validar a má experiência do doente, interrogar cuidadosamente sobre as datas de início e fim das

tomas e dos sintomas adversos, pedir-lhe que traga a caixinha para sabermos a marca e o lote,

etc., tudo isto permite que o doente sinta que estamos do seu lado, que não foi alvo de negligência

nem será novamente, e até oferecer-lhe algum sentido para aquele sofrimento, que o que passou

não foi em vão pois ajudará outras pessoas. E a nós clínicos também nos ajuda a reconciliar o

escrúpulo ou frustração que alguns podemos sentir por termos feito uma má escolha para o

doente, ainda que inadvertida, prescrevendo-lhe algo com boa intenção mas que resultou mal,

como se fôssemos incompetentes.

Errar é humano, ainda para mais quando as reações que se observam são muito imprevisíveis, e

regra geral os doentes são bastante compreensivos e colaboradores neste especto.

“a notificação de efeitos adversos causados
por vacinas ou outros medicamentos pode
contribuir para o fortalecimento da relação
médico-doente”
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Para maior conveniência, tenho o portal da reação adversa gravado nos favoritos do navegador4. O

formulário é de fácil preenchimento, e os colaboradores da UFALBA em pouco tempo nos dão

resposta sobre se o quadro pode ter sido realmente provocado por aquele medicamento (grau de

causalidade), o que também nos ajuda a completar o raciocínio clínico.

Embora pessoalmente não me veja como investigador científico, creio todavia que os poucos

minutos que gasto de cada vez que faço uma notificação acrescentam algo ao conhecimento

humano, o que multiplicado por milhares de colegas em todo o mundo fará com que a ciência

progrida e avancemos mais rapidamente para uma medicina mais eficaz e segura, para o benefício

de todos.

Por isso, sempre que posso e o tempo me permite, tento fazer as notificações de reações adversas

que os meus doentes relatam, quer seja no consultório, quer no centro de vacinação, quer ainda

através dos novos canais como o correio eletrónico. E quando o tempo não o permite, tento fazer

com que permita, no respeito pela minha autonomia profissional, pois acredito que é um ato

perfeitamente útil e que justifica o consumo do meu horário de expediente

1https://www.infarmed.pt/web/infarmed/institucional/documentacao_e_informacao/publicacoes/tematicos/boletim
-de-farmacovigilancia/anos-anteriores

2https://extranet.infarmed.pt/INFOMED-fo/

3https://www.infarmed.pt/documents/15786/4268692/Relat%C3%B3rio+de+Farmacovigil%C3%A2ncia+-
+Monitoriza%C3%A7%C3%A3o+da+seguran%C3%A7a+das+vacinas+contra+a+COVID+19+em+Portugal+atualizado+31+dexemb
ro+2021/709e77f5-ab06-092d-338b-44c99586f796

4https://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram
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Atualizações de segurança
de medicamentos

Hidroxicloroquina
Risco acrescido de eventos 

cardiovasculares quando utilizada com 
antibióticos macrólidos 

Deve-se considerar cuidadosamente os benefícios e riscos antes de
prescrever azitromicina sistémica ou outros antibióticos macrólidos
sistémicos (eritromicina ou claritromicina) a pacientes em tratamento com
hidroxicloroquina ou cloroquina;

Um estudo observacional em doentes com artrite reumatoide mostrou que a
administração concomitante de azitromicina com hidroxicloroquina está
associada a um risco aumentado de eventos cardiovasculares e mortalidade
cardiovascular.

Fontes:
Lane JCE and others. Risk of hydroxychloroquine alone and in combination with azithromycin in the treatment of rheumatoid arthritis: a multinational, retrospective
study. Lancet Rheumatol 2020: volume 2, pages e698-e711.

Mais informações: https://www.gov.uk/drug-safety-update/hydroxychloroquine-chloroquine-increased-risk-of-cardiovascular-events-when-used-with-
macrolide-antibiotics-reminder-of-psychiatric-reactions

PregabalinaConclusões de estudo de segurança 
sobre riscos durante a gravidez

Um novo estudo sugeriu que a pregabalina pode aumentar ligeiramente o
risco de malformações congénitas graves se for usada na gravidez;

Os utentes devem continuar a usar métodos contracetivos eficazes durante o
tratamento e evitar a utilização na gravidez, a menos que seja estritamente
necessário.

Fontes:
Gunnar Toft, Vera Ehrenstein, Kofi Asomaning, A Population-based Cohort Study of Pregabalin to Characterize Pregnancy Outcomes, NON-INTERVENTIONAL
STUDY REPORT ABSTRACT, 01 June 2020;
Elisabetta Patorno, Brian T. Bateman, Krista F. Huybrechts, Pregabalin use early in pregnancy and the risk of major congenital malformations, Neurology May 23,
2017; 88 (21)

Mais informações: https://www.gov.uk/drug-safety-update/pregabalin-lyrica-findings-of-safety-study-on-risks-during-pregnancy

Amiodarona
Lembrete dos riscos associados ao 

tratamento e necessidade de 
monitorização e supervisão do doente

A amiodarona tem sido associada a reações adversas graves e
potencialmente fatais, particularmente no pulmão, fígado e glândula tireoide;

Relembramos aos profissionais de saúde que os doentes devem ser
supervisionados e monitorizados regularmente durante o tratamento. Os
problemas pulmonares podem ter início lento, mas progridem rapidamente. A
tomografia computadorizada pode ajudar a confirmar um diagnóstico
suspeito de toxicidade pulmonar.

Fontes:
Resumo de caraterísticas do medicamento Cordarone®, Infarmed, aprovado em 18-02-2022

Mais informações: https://www.gov.uk/drug-safety-update/amiodarone-cordarone-x-reminder-of-risks-of-treatment-and-need-for-patient-monitoring-
and-supervision
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Atualizações de segurança
de medicamentos

Nifedipina
Risco de edema pulmonar quando 

utilizado na gravidez

A TGA (Therapeutic Goods Administration - Austrália) anunciou novas
informações sobre o risco de edema pulmonar agudo na utilização de
nifedipina como agente tocolítico (inibição de contrações do músculo liso
uterino) para o tratamento do parto prematuro na gravidez.

A TGA analisou quatro relatórios de reações adversas envolvendo o uso de
nifedipina na gravidez. O risco foi maior em casos de gravidez múltipla
(gémeos ou mais), com uma via de administração intravenosa ou uso
concomitante de agonistas beta-2.

Mais informações: https://www.tga.gov.au/publication-issue/nifedipine-and-pulmonary-oedema-when-used-pregnancy

SertralinaRisco potencial de colite microscópica 

A HSA (Health Sciences Authority - Singapura) anunciou que está a atualizar a
informação do produto de forma a incluir a colite microscópica como reação
adversa. A colite microscópica é uma doença inflamatória rara do cólon.

A HSA analisou um estudo de caso-controlo, três relatórios de casos de colite
microscópica relacionadas com a utilização de sertralina e as decisões de
outras autoridades reguladoras.

Os profissionais de saúde devem ser aconselhados a considerar a
possibilidade de colite microscópica em doentes que utilizem sertralina e que
apresentem diarreia prolongada ou grave. A diarreia é também uma reação
adversa comum associada ao uso da sertralina.
Mais informações: https://www.hsa.gov.sg/announcements/safety-alert/sertraline-and-microscopic-colitis

Consulte também as edições do Boletim de Farmacovigilância do INFARMED
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E N T I D A D E S F A R M A C O V I G I L Â N C I A

Dúvidas
&

Questões

Os profissionais de saúde e utentes poderão

utilizar o e-mail ufalba@abcmedicalg.pt para

colocarem questões, dúvidas ou curiosidades

relacionadas com a segurança dos

medicamentos. As questões serão respondidas

o mais brevemente possível pela nossa equipa.

 Aumentar a segurança na utilização dos medicamentos;

 Diminuir a exposição e os efeitos nocivos noutros doentes;

 Promover a Saúde Pública e o uso racional dos medicamentos;

 Aumentar o conhecimento científico sobre os medicamentos;

 Identificar reações adversas raras, inesperadas, em grupos e cenários

não estudados;

 Identificar potenciais sinais de segurança de forma mais rápida;

Notifique todas as suspeitas de RAM no

MAIS INFORMAÇÕES

Notificar suspeitas de reações adversas permite:

https://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram
https://www.infarmed.pt/web/infarmed/entidades/medicamentos-uso-humano/farmacovigilancia

