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Resumo 

Tradicionalmente, os assuntos relacionados com a regulação do medicamento e, mais 

particularmente com a farmacovigilância, eram tratados num círculo fechado onde 

apenas podiam ser incluídos a indústria farmacêutica, as agências reguladoras e, 

quando necessário, os profissionais de saúde, enquanto responsáveis pela utilização 

dos medicamentos. Por se considerar que o real utilizador do medicamento é, por 

excelência o seu destinatário (a pessoa portadora de doença), tem vindo a ser cada vez 

mais reconhecido o contributo que este pode trazer para o sistema regulamentar, 

através da partilha da sua visão sobre a doença e as terapêuticas disponibilizadas para 

o seu tratamento. 

Atualmente, os doentes ou consumidores encontram-se de tal forma envolvidos no 

sistema regulamentar europeu, que marcam presença no conselho de administração da 

EMA, assim como em alguns dos seus comités científicos e grupos de trabalho. O seu 

contributo é muitas vezes solicitado, sempre que considerado necessário o 

conhecimento da perspetiva do doente sobre questões inerentes à avaliação do 

benefício/risco do medicamento. A nível das autoridades nacionais competentes, este 

envolvimento parece ainda não estar tão estabelecido como a nível europeu. 

Particularmente no que respeita à farmacovigilância, o doente tem vindo a afirmar-se 

como um player de reconhecida importância, tendo trazido a sua voz não só para o 

Comité de Avaliação do Risco em Farmacovigilância (PRAC) da EMA, mas também 

para os sistemas de farmacovigilância, enquanto notificador de suspeitas de RAM 

diretamente às autoridades nacionais competentes, sem a necessidade de 

comunicação prévia ao profissional de saúde. Ainda que em fase de amadurecimento 

na União Europeia, uma vez que o doente apenas é reconhecido enquanto notificador 

em toda a UE desde 2012, onde se observou de início alguma resistência por parte de 

alguns reguladores, a participação dos doentes no sistema europeu de 

farmacovigilância já apresenta evidências de utilidade, especialmente como 

complemento das notificações de RAM efetuadas por profissionais de saúde, como base 

para a deteção de sinal.  

Esta integração dos doentes acompanha-se de vantagens e desafios para o sistema 

regulamentar, os quais têm sido objeto de inúmeros estudos e publicações científicas. 

Com a presente revisão da literatura, pretende descrever-se a importância da 

participação dos doentes no sistema regulamentar europeu, com especial atenção nos 

sistemas de farmacovigilância, assim como os principais desafios inerentes à mesma.     
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“If we keep patients out of the picture, we will never get 

the full story about medicines safety. The patient is the 

one experiencing the ADRs. Who else could describe 

the ADR better? How could we possibly exclude them in 

this learning process?” 

Clive Ondari (2014) Uppsala Reports, 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos colegas (do presente e do passado) que me transmitiram a paixão  

pelo mundo regulamentar e, em particular, pela farmacovigilância, 

  

a quem não me deixa acomodar e encoraja a ser  

melhor farmacêutica, desafiando-me, 

 

e a quem me acolhe e aceita, sem condicionantes, 

a minha profunda gratidão. 
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INTRODUÇÃO 

 

“If you don't hear from the individual who's affected by the medicine, who else 

will you hear from?” 

Autor desconhecido (1) 

Historicamente, a relação entre um profissional de saúde e um doente era marcada por 

um certo paternalismo, em que o profissional da saúde, que naturalmente era dotado do 

conhecimento científico, tomava decisões ao nível das intervenções sobre o doente, 

sem o envolver nas mesmas (2).  

A importância do envolvimento dos doentes na investigação e desenvolvimento de 

medicamentos tem vindo a ser reconhecida e amplamente discutida, na medida em que 

traz benefícios a todas as partes envolvidas nos processos. Este envolvimento pode ter 

utilidade na melhoria da investigação, desenvolvimento e avaliação de novas 

terapêuticas, através da identificação de necessidades médicas não preenchidas, 

prioridades para investigação, otimização do desenho de estudos clínicos e inclusão 

dos pontos de vista dos doentes nos processos regulamentares (3). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu o empoderamento dos doentes (patient 

empowerment) como um processo no qual os doentes entendem o seu papel, sendo-

lhes fornecidos, pelo seu profissional de saúde, o conhecimento e as competências 

necessárias para o exercício de uma função, encorajando o doente à participação (4), 

definição esta que tem vindo a ser continuamente mais reconhecida no âmbito dos 

cuidados de saúde. Com o respeito mútuo pelas competências de cada interveniente no 

processo, o reconhecimento das vantagens inerentes à parceria entre profissionais de 

saúde e doentes terá resultados positivos. É indiscutível que o profissional de saúde é 

o perito no que respeita a técnicas de diagnóstico, etiologia e prognóstico da doença, 

opções terapêuticas e estratégias de promoção da saúde. No entanto, o doente deve 

ser considerado o especialista  no que respeita às suas experiências com a doença e 

intervenções clínicas e terapêuticas a ela associadas, circunstâncias sociais, hábitos, 

comportamentos e atitudes quanto aos riscos dos tratamentos que lhe são instituídos 

(2).  

A concessão da autorização de introdução no mercado (AIM) de um medicamento 

assenta, especialmente, na avaliação dos seus resultados de segurança e eficácia em 

Ensaios Clínicos conduzidos em doentes. No entanto, e porque o conhecimento do perfil 

de segurança de um medicamento nunca se pode considerar totalmente conhecido, 

especialmente tendo em consideração o ambiente controlado dos ensaios clínicos, a 

avaliação do benefício/risco é conduzida durante todo o ciclo de vida do medicamento, 

continuando após a sua AIM, em contexto clínico real, isto é, não controlado (5). Apesar 

de os medicamentos trazerem elevados benefícios para a sociedade, salvando vidas e 

atenuando o sofrimento dos doentes, as reações adversas por eles causadas são 

responsáveis por elevada morbilidade e mortalidade nas populações de doentes a nível 

mundial, com elevado impacto económico nos sistemas de saúde (6). Em 2008, a 
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Comissão Europeia estimou que as reações adversas a medicamentos fossem 

responsáveis por 197 000 mortes e um custo social de 79 bilhões de Euros por ano, na 

União Europeia (7). Assim, as atividades que possam reduzir esta sobrecarga sobre os 

doentes e sistemas de saúde podem ter um impacto positivo não só a nível individual, 

mas também social, sendo por isso críticas para o funcionamento dos sistemas de 

saúde (8). 

A farmacovigilância é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como a 

ciência e atividades relacionadas com a deteção, avaliação, compreensão e prevenção 

de reações adversas ou quaisquer outros problemas relacionados com o medicamento 

(9). Por sua vez, um sistema de farmacovigilância destina-se à recolha de informações 

sobre os riscos dos medicamentos para os doentes ou para a saúde pública (10). Tendo 

como base as definições acima referidas, pode afirmar-se que o objetivo principal da 

farmacovigilância e das atividades e medidas associadas a esta ciência é a otimização 

da utilização segura e racional dos medicamentos, com resultados focados nos doentes 

(11,12). Uma vez que o doente é o primeiro interessado nos resultados obtidos através 

das atividades e medidas de farmacovigilância, a sua participação nas mesmas deve 

ser considerada. 

Ao longo deste trabalho, que assenta no contexto da participação do doente nas 

atividades regulamentares em geral e particularmente nos sistemas de 

farmacovigilância, quando se recorre ao termo “doentes”, está a fazer-se referência a 

um conjunto de conceitos associados à pessoa portadora de doença. Haerry D. et al. 

(2018) consideram que este termo pode abarcar os seguintes conceitos (3): 

• doentes individuais – pessoas com experiência pessoal no que respeita a viver 

com a doença 

• prestadores de cuidados – pessoas que prestam apoio aos doentes individuais, 

como familiares ou sujeitos pagos ou voluntários que prestam auxílio ao portador 

de doença 

• defensores dos doentes - pessoas detentoras do conhecimento e experiência 

necessários para apoiar um grupo de doentes que partilham a mesma doença. 

Podem ou não ser afiliados a uma organização 

• representantes de associações de doentes – pessoas encarregues de 

representar e expressar as opiniões coletivas de uma associação de doentes 

sobre uma questão específica ou área de doença 

• peritos em doentes – pessoas que para além da experiência específica, são 

detentores do conhecimento técnico em investigação e desenvolvimento de 

medicamentos ou assuntos regulamentares. 

Para além dos referidos acima, pode ainda considerar-se um conceito adicional no que 

respeita à participação dos doentes nas atividades regulamentares, que constitui a 

figura do consumidor. Pode considerar-se consumidor o indivíduo que autoadministra 

um medicamento por sua própria iniciativa, isto é, sem a indicação de um profissional 

de saúde, como acontece com os medicamentos não sujeitos a receita médica (13).  
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Com a presente revisão da literatura, pretende descrever-se a importância e evolução 

da participação dos doentes no sistema regulamentar europeu, com especial atenção 

nos sistemas de farmacovigilância, assim como os principais desafios inerentes à 

mesma.  
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A PARTICIPAÇÃO DOS DOENTES NO SISTEMA REGULAMENTAR 

EUROPEU 
“Regulatory decisions about medicines need to be 

informed by the emotional as well as the physical 

impact of living with medical conditions and having 

to balance the risks and benefits of treatment.” 

Greco, M., Bere, N (14) 

 

Perspetiva histórica da participação dos doentes no sistema regulamentar 

europeu 

O sistema regulamentar europeu do medicamento é baseado numa rede constituída por 

cerca de 50 autoridades reguladoras dos países da Área Económica Europeia (AEE), a 

Comissão Europeia e a Agência Europeia de Medicamentos, que cooperam e partilham 

as suas competências científicas na avaliação de novos medicamentos e na avaliação 

de nova informação de segurança dos medicamentos (15).  

O Regulamento (CEE) N.º 2309/93, que estabelece os procedimentos comunitários de 

autorização e fiscalização de medicamentos e institui uma Agência Europeia de 

Avaliação dos Medicamentos (EMEA), que esteve na origem da atual Agência Europeia 

de Medicamentos (EMA), determina que o conselho de administração desta agência, 

que viria a iniciar funções em 1995, devia incluir os representantes dos doentes e dos 

consumidores nos contactos a estabelecer no âmbito das suas atividades (16). Dez 

anos após a primeira referência aos doentes nas atividades da Agência, o Regulamento 

(CE) 726/2004, que estabelece a estrutura e funcionamento da EMA, determina que 

estes contactos devem ser alargados aos diversos órgãos da Agência, deixando de ser 

limitados ao conselho de administração (17). Mais tarde, o Conselho de Administração 

da EMA determinou a criação de um fórum de interação entre organizações de doentes 

e consumidores com as atividades da Agência, os quais passariam a ter relação estreita 

com os comités científicos relativos aos medicamentos de uso humano da EMA (18).  

No entanto, foi apenas em 2010, com a publicação da Diretiva 2010/84/EU, que altera, 

no que diz respeito à farmacovigilância, a Diretiva 2001/83/CE, que a participação dos 

doentes se tornou regulamentada. Este documento destaca que, não obstante do papel 

fundamental desempenhado pelos profissionais de saúde no domínio da supervisão da 

segurança dos medicamentos, os doentes devem também ser envolvidos nesta 

atividade, especialmente através da comunicação de suspeitas de reações adversas a 

medicamentos (10). 

A figura 1 ilustra os marcos mais importantes da interação da EMA com os doentes e 

consumidores, dos quais se destaca a entrada dos doentes nos comités científicos da 

EMA (2000), a criação do Grupo de Trabalho dos Doentes e Consumidores (PCWP) e 

a primeira audição pública, no âmbito da arbitragem dos valproatos.  
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Figura 1 - Evolução da participação dos doentes nas atividades da EMA. Adaptado de EMA Patients and 

consumers (19). 

Atualmente, na Agência Europeia de Medicamentos, os doentes encontram-se 

representados não só no conselho de administração, mas também em alguns dos seus 

comités científicos, enquanto membros nomeados pela Comissão Europeia: o Comité 

de Avaliação do Risco de Farmacovigilância (PRAC) responsável pela avaliação e 

monitorização de segurança dos medicamentos de uso humano, Comité dos 

Medicamentos Órfãos (COMP), Comité das Terapias Avançadas (CAT), e Comité dos 

Medicamentos Pediátricos (PDCO) (20). Adicionalmente, com a constituição do Grupo 

de Trabalho dos Doentes e Consumidores (Patients' and Consumers' Working Party - 

PCWP), esta relação encontra-se fortalecida (18). 

 

Figura 2 – Envolvimento dos doentes no ciclo de vida do medicamento, na EMA (21). 

Os doentes podem participar em todos os aspetos do ciclo de vida regulamentar de um 

medicamento, i.e., desde o período que antecede a concessão da AIM, até às 

avaliações efetuadas em período pós-AIM, conforme ilustrado na figura 2 (21).  
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Complementarmente à sua participação no Conselho de Administração e comités 

científicos da EMA, os doentes e consumidores são convidados a participar em diversas 

outras atividades com menos visibilidade, mas não menos importantes. Como 

exemplos, destacam-se o seu papel na revisão da informação escrita destinada ao 

público em geral preparada pela EMA, o seu envolvimento na preparação de guidelines 

e participação em diversas conferências e workshops da EMA (19). 

A figura 3 ilustra a tendência crescente relativamente à participação dos doentes nas 

atividades regulamentares ao nível da EMA. 

 

Figura 3 – Frequência do envolvimento dos doentes em atividades da EMA (2008-2017) (22). 

Especificamente no que se refere à farmacovigilância, o acontecimento que marca a 

revolução na participação dos doentes ocorreu em 2010, com a publicação da Diretiva 

2010/84/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, que vem determinar a 

obrigatoriedade de capacitar os sistemas de farmacovigilância de todos os Estados-

Membros da União Europeia para a receção dos contributos dos doentes relativamente 

à comunicação de suspeitas de reações adversas. Os Folhetos Informativos (FI) 

passam a incluir referência à comunicação de suspeitas de efeitos indesejáveis, a qual 

passa a poder ser feita pelo doente ao médico, farmacêutico, enfermeiro ou outro 

profissional de saúde, mas também diretamente ao sistema nacional de notificação 

espontânea do seu Estado-Membro. (10).  

Os doentes encontram-se atualmente bem cientes da importância da sua participação 

no sistema regulamentar, despendendo quantidades consideráveis de tempo na 

preparação das suas participações, a fim de contribuir de forma relevante e construtiva. 

Fundamentalmente, com seu envolvimento nos sistemas regulamentares, conseguem-

se resultados com mais sentido para todos (14). 

 

As Associações ou Representantes de Doentes 

Conforme já referido, os doentes encontram-se atualmente envolvidos nas atividades 

dos comités científicos da EMA, quer como peritos que emitem aconselhamento sempre 

que solicitado em reuniões de Scientific Advisory Groups ou ad-hoc, quer como Membro 
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dos comités científicos. A participação dos doentes no sistema regulamentar europeu é 

normalmente desempenhada por elementos integrados em associações de doentes, e 

não por doentes individualmente, exceto em situações que o justifiquem. 

O termo “associação de doentes” refere-se tipicamente a uma instituição sem fins 

lucrativos, que representa os interesses da pessoa portadora de doença, suas famílias 

e/ou prestadores de cuidados (23). A EMA encontra-se envolvida com uma rede de mais 

de 35 organizações representantes de doentes europeias, que recebem de forma 

regular comunicações da EMA e são consultadas frequentemente para identificar 

peritos com experiência em áreas especificas, conforme necessário. Estas associações 

podem incluir (24): 

• organizações umbrella, que abarcam um conjunto de organizações mais 

pequenas ou de domínio nacional; 

• organizações focadas numa área clínica específica. 

A lista e descrição das associações representantes dos portadores de doença, assim 

como os critérios de elegibilidade para integrar a rede de associações de doentes que 

participam nas atividades da EMA encontram-se disponíveis na sua página eletrónica 

(24).  

Estima-se que praticamente todos os Estados-Membros da UE tenham associações de 

doentes e consumidores, dedicadas à saúde e bem-estar das pessoas portadoras de 

doença (23). Estas podem desempenhar um papel de extrema importância na 

aproximação dos reguladores aos doentes seus associados, bem como no aumento da 

consciencialização dos doentes para a participação ativa no sistema regulamentar, 

particularmente no sistema de farmacovigilância, através da comunicação de suspeitas 

de reações adversas (25). Idealmente, esta colaboração desenvolver-se-ia ao nível das 

próprias autoridades nacionais competentes, consultando-se as associações 

representantes dos doentes para saber o que funciona bem ou deve ser melhorado ao 

nível dos seus sistemas de farmacovigilância, sob a perspetiva dos doentes (26). Esta 

discussão pode ainda estender-se a outros tópicos de farmacovigilância, como os 

campos a considerar num formulário de notificação de RAM destinado ao doente, o tipo 

de informação de segurança que o público gostaria de receber por parte da autoridade, 

como aumentar o conhecimento e consciencialização dos doentes para a 

farmacovigilância a fim de incrementar a sua participação mais ativa no sistema, etc. 

(11). 

Matos et al. conduziram um estudo com associações de doentes europeias e pan-

europeias, tendo recolhido respostas provenientes de associações de 31 países da UE 

e AEE. As associações de doentes demonstraram interesse generalizado sobre a 

segurança de medicamentos, ainda que com diferentes níveis de envolvimento nas 

atividades relacionadas com esta temática. Apesar de 39% das associações 

participantes ter referido que divulga informação de segurança dos medicamentos aos 

seus associados e 50% ter referido incentivar os seus associados a colaborarem com a 

autoridade competente do seu país, 36% revelaram não promover quaisquer atividades 
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na área da farmacovigilância e 71% referiram não ter qualquer colaboração com as 

autoridades competentes do seu país no que respeita à farmacovigilância. Ainda assim, 

a maioria das associações de doentes participantes neste estudo concordaram 

plenamente com a importância do contributo dos doentes em farmacovigilância, 

particularmente no que respeita ao facto de os doentes poderem fornecer informação 

diferenciada da fornecida pelos profissionais de saúde. Esta diferenciação na 

informação cedida pelo doente é especialmente vincada no que se refere ao impacto 

que a RAM tem na sua qualidade de vida, assim como a descrição da informação 

baseada na sua experiência pessoal com os medicamentos, podendo naturalmente 

contribuir para a deteção de novas reações adversas a medicamentos, ou de 

determinados detalhes relativos a RAM já conhecidas (23). 

A European Patient’s Academy (EUPATI) é um projeto pan-europeu da Innovative 

Medicines Initiative (http://www.imi.europa.eu/) que envolve 33 organizações, liderado 

pelo European Patients’ Forum, e tem como parceiros algumas organizações de 

doentes (a European Genetic Alliance, o European AIDS Treatment Group e a European 

Organisation for Rare Diseases - EURORDIS), universidades e organizações sem fins 

lucrativos e algumas empresas farmacêuticas. Este projeto é focado na formação e 

capacitação dos doentes para o contributo no processo de investigação e 

desenvolvimento de medicamentos (27). Nesse contexto, a EUPATI desenvolveu 

documentos orientadores para o apoio da integração dos representantes dos doentes 

nos diversos processos relativos à investigação e desenvolvimento de novos 

medicamentos, incluindo uma orientação específica para a interação dos 

representantes dos doentes com as agências regulamentares. Esta orientação foi 

construída com base nos valores descritos na Tabela 1 (3). 

Tabela 1 - Valores da participação dos doentes nas atividades regulamentares. 

 

Relevância 
Os doentes detêm o conhecimento, perspetivas e experiências únicas e 
contribuem de forma significativa para aspetos essenciais das atividades 
regulamentares 

 

Justiça 
Os doentes têm igualdade de direitos face aos outros stakeholders no contributo 
para as atividades regulamentares, e têm acesso ao conhecimento e experiências 
que permitem uma participação efetiva 

 

Equidade 
O envolvimento dos doentes nas atividades regulamentares contribui para a 
equidade, através da procura do equilíbrio entre as necessidades das pessoas 
portadoras de uma doença em particular e os requisitos legais e regulamentares 

Legitimidade 
O envolvimento dos doentes facilita a participação nas atividades regulamentares 
dos sujeitos diretamente afetados pelas decisões resultantes das mesmas  

Construção de 
capacidades 

Através da participação dos doentes, abordam-se as barreiras ao seu 
envolvimento nas atividades regulamentares e capacitam doentes e autoridades 
nacionais competentes a trabalharem em conjunto 

Adaptado de Haerry D. et al. (2018). 

Enquanto a participação dos doentes nas atividades da EMA se encontra determinada 

pela legislação europeia (17), tal requisito legal encontra-se esporadicamente referido, 

ou na maioria dos casos ausente da legislação dos Estados-Membros.  

http://www.imi.europa.eu/
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Um estudo conduzido pela EMA em 2015, baseado em respostas a um questionário, e 

ao qual apenas metade dos países respondeu, procurou descrever as interações das 

autoridades competentes dos Estados-Membros com os doentes e consumidores. Os 

resultados deste estudo demonstraram que uma parte considerável das autoridades que 

responderam ao questionário (12/15) mantinham interações frequentes com doentes, 

ainda que de forma pouco estruturada e de implementação pouco homogénea, na 

globalidade. No entanto, verificou-se a existência generalizada do reconhecimento de 

que é necessária maior confiança mútua, recursos e experiência para continuar a 

construir esta relação (28). 

Bernabe et al. (2014) descreveram os domínios do contributo que os representantes dos 

doentes podem oferecer aos comités científicos da EMA, no âmbito da relação 

benefício-risco (Tabela 2) (29). 

Tabela 2 - Resumo dos contributos que os representantes dos doentes podem oferecer 

aos comités científicos, no domínio da relação benefício-risco 

Domínios do B/R Contributos dos representantes dos doentes 

Análise do B/R Partilha de informação relativa à experiência com a doença ou outros 
aspetos que podem parecer insignificantes para os reguladores, mas 
que podem ser importantes do ponto de vista do portador da doença 

Avaliação do B/R Fornecer base concreta e real para o valor e peso dados a benefícios e 
riscos específicos de determinados medicamentos, à luz do impacto que 
os mesmos têm na vida real dos doentes 

Tomada de decisão  Em áreas nas quais a perspetiva do doente é premente, é necessário 
validar se os riscos de um medicamento numa determinada indicação 
são ou não aceitáveis para os doentes, à luz dos seus benefícios, para 
aumentar a confiança numa decisão. 

Abreviaturas: B/R, benefício-risco. Adaptado de Bernabe et al. (2014) (29). 

É indiscutível que a recolha da visão dos doentes é necessária quando, na avaliação da 

relação benefício-risco de um medicamento, a dimensão quer dos benefícios, quer dos 

riscos são equivalentes (por exemplo, quando são ambos elevados ou quando são 

ambos reduzidos). Assim, pode dizer-se que quanto maior o nível de incerteza dos 

reguladores quanto à relação benefício-risco do medicamento (quer se deva à falta de 

evidência científica, quer por margem terapêutica estreita), maior a necessidade de 

estes receberem a perspetiva dos doentes. O oposto também é aplicável, ou seja, 

quanto mais ampla for a margem de segurança do medicamento ou menores as 

incertezas quanto à efetividade do medicamento, menor a necessidade de validação da 

decisão com a perspetiva dos doentes (29). 

Um exemplo histórico que ilustra a importância do contributo dos doentes na tomada de 

decisão no domínio da relação benefício-risco é o Tysabri, que foi retirado do mercado 

em 2005 pelo regulador dos Estados Unidos da América, a Food and Drug 

Administration (FDA), após a observação de vários casos de leucoencefalopatia 

multifocal progressiva (LMP) com desfecho fatal. Após 16 meses de investigação e a 

receção de dezenas de testemunhos de doentes a solicitar a sua reintrodução no 

mercado, o regulador acabou por decidir de forma favorável ao pedido, ainda que com 
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restrições, a fim de aumentar a margem de segurança do medicamento (30). Neste caso 

em concreto, os doentes terão manifestado a sua intenção de aceitar o risco de 

desenvolver LMP, à luz dos benefícios terapêuticos demonstrados pelo medicamento 

no controlo da Esclerose Múltipla. 

Em conclusão, a interação das autoridades nacionais competentes com as 

organizações representantes dos doentes abre-lhes a porta ao conhecimento e 

compreensão das barreiras ao sucesso das terapêuticas, identificando métodos para 

envolver e responsabilizar os doentes no alcance desse sucesso. 

 

As vertentes da participação dos doentes no sistema regulamentar europeu 

PCWP - Grupo de Trabalho dos Doentes e Consumidores 

Este grupo, criado em 2006, emite recomendações à EMA e aos seus comités científicos 

sobre matérias do interesse direto ou indireto dos doentes relativamente aos 

medicamentos de uso humano, e monitorizam o estado das relações entre a EMA e os 

doentes e consumidores. Este grupo facilita e intermedeia a interação entre a EMA e as 

associações de doentes e consumidores, na expetativa de obtenção de melhores 

resultados em termos de saúde pública e promoção da utilização segura e racional dos 

medicamentos de uso humano. 

De acordo com a última versão do Mandate, objectives and composition of the Patients 

and Consumers Working Party (PCWP)(18), o papel deste grupo de trabalho assenta 

nos seguintes pontos: 

• Implementar e monitorizar as propostas de interação entre a EMA e os 

doentes/consumidores, de acordo com o atual enquadramento legal. 

• Contribuir para a disponibilização de informação adaptada às necessidades dos 

doentes/consumidores. 

• Contribuir para o desenvolvimento de ferramentas de comunicação adequadas 

aos doentes/consumidores. 

• Contribuir para o aumento do conhecimento sobre a utilização de medicamentos, 

por parte dos doentes. 

• Contribuir para o desenvolvimento de uma rede de associações de doentes e 

consumidores, assim como para a sua formação. 

• Prestar aconselhamento relativamente a matérias não-confidenciais 

relacionadas com medicamentos de uso humano, a pedido dos comités 

científicos da EMA. 

• Estabelecer a ligação com outras partes interessadas (organizações de 

profissionais de saúde, sociedades científicas, academia e indústria 

farmacêutica). 

• Definir tópicos para discussão, sempre que forem necessárias discussões mais 

aprofundadas no seio do grupo, incluindo o convite de outras organizações 

elegíveis à sua integração. 
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• Contribuir para a implementação da legislação farmacêutica e iniciativas dos 

programas da rede estratégica da União Europeia e EMA. 

• Contribuir para as iniciativas da EMA relativas a necessidades específicas de 

saúde pública, bem como à melhoria do processo de desenvolvimento de 

medicamentos, preenchendo as lacunas deste processo. 

Geralmente, o PCWP não emite recomendações ou toma posições formais, no entanto, 

e mediante pedido expresso da EMA ou de qualquer um dos seus comités científicos, 

este grupo pode ser chamado à emissão de uma posição, sobre assuntos não 

confidenciais (31). 

Atualmente, o PCWP é composto por 30 Membros, dos quais 22 são nomeados a partir 

da lista de organizações elegíveis da EMA, através de decisão do Diretor Executivo da 

EMA, 6 são nomeados de cada um dos comités científicos relativos aos medicamentos 

de uso humano (CAT, CHMP, COMP, HMPC, PDCO e PRAC), e dois vice-presidentes, 

um eleito pelos seus membros (Co-Chair pelo PCWP) e outro, pertencente ao 

Secretariado da EMA, nomeado pelo seu Diretor Executivo (Co-Chair pela EMA). Todos 

eles são nomeados para o cumprimento de um mandato de 3 anos, o qual pode ser 

renovado.  

Participam também neste grupo, ainda que como observadores, elementos do Conselho 

de Administração da EMA, da Comissão Europeia, do Grupo de Coordenação dos 

Chefes das Agências de Medicamentos de uso humano (CMDh) e do Grupo de Trabalho 

dos Profissionais de Saúde (HCPWP). 

 

SAG – Scientific Advisory Group 

Os scientific advisory groups são grupos científicos da responsabilidade do CHMP, 

normalmente alocados a uma especialidade clínica ou científica específica, criados para 

dar respostas, de forma consultiva (não vinculativa), a questões que lhe sejam 

endereçadas pelos comités científicos. Quando surge uma questão que não se 

enquadra em nenhum dos SAG existentes, é solicitada a organização de um ad-hoc 

expert group, o qual funcionará a título temporário, como um SAG (32). 

Quando considerado necessário, os doentes são convidados a colaborar 

(presencialmente ou na forma escrita), na qualidade de peritos adicionais, em 

discussões relativas ao benefício/risco dos medicamentos, através da sua participação 

nas reuniões de SAG/ad-hoc expert group (33).   

Os procedimentos de arbitragem, particularmente quando se encontra em discussão a 

implementação de uma restrição à utilização de um medicamento, a suspensão ou 

revogação de uma AIM (por serem decisões regulamentares com elevado impacto nos 

doentes), constituem um bom exemplo de procedimento que pode usufruir da 

participação dos doentes através de um SAG/ad-hoc expert group, enquanto 

utilizadores do(s) medicamento(s) em questão (8).      
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Audições públicas 

O PRAC tem a possibilidade de solicitar a condução de audições públicas, no contexto 

de procedimentos de arbitragem conduzidos por razões de segurança, sob os Artigos 

20º do Regulamento (CE) 726/2004, Artigos 31º ou 107i da Diretiva 2001/83/CE. A 

decisão de conduzir uma audiência pública é tomada caso-a-caso, dependendo da 

natureza e gravidade da questão de segurança em avaliação (34).  

A base legal para as audições públicas encontra-se descrita no Artigo 107i Diretiva 

2001/93/CE (35). O objetivo primordial das audições públicas é a recolha da visão dos 

doentes relativamente ao(s) risco(s) em avaliação, assim como receber as suas 

sugestões e opiniões sobre a utilidade e exequibilidade das atividades de gestão e 

minimização do risco aplicáveis ao medicamento ou classe de medicamentos nos quais 

a avaliação incide (34).  

Até à data, o PRAC solicitou duas audições públicas, no contexto dos seguintes 

procedimentos de arbitragem: 

• Art.º 31º para os medicamentos contendo valproato e substâncias associadas, o 

corrida a 26 de setembro de 20171, a fim de conhecer as opiniões dos doentes 

sobre o risco da utilização dos valproatos na gravidez, assim como a utilidade 

das medidas de minimização do risco propostas e de que forma estas poderiam 

ser robustecidas (36). 

• Art.º 31º para os antibióticos quinolonas e fluoroquinolonas, ocorrida a 13 de 

junho de 20182, para conhecer as opiniões dos doentes e do público em geral 

sobre a persistência dos efeitos indesejáveis relatados para este grupo de 

medicamentos (37). 

As informações recolhidas durante estas audições públicas foram transmitidas em direto 

através da página eletrónica da EMA, onde permanecem para consulta, e foram 

consideradas pelo PRAC, enquanto recursos utilizados na avaliação destes 

procedimentos de arbitragem, tendo sido incluídas no relatório de avaliação (34). 

Conforme destacado pela presidente do PRAC, June Raine, todas as participações 

nestas audições públicas foram valorizadas, tendo contribuído para o fortalecimento dos 

resultados destes procedimentos regulamentares. As intervenções dos doentes tiveram 

uma elevada vertente passional e emocional, dando ênfase ao impacto e a gravidade 

que os riscos, assim como o seu desconhecimento até à data, tiveram nas suas vidas, 

tendo ainda resultado na partilha de algumas sugestões sobre como melhorar as 

medidas de minimização do risco, a fim de este ser do conhecimento de todos (14,36,37) 

 

 
1 Vídeo disponível em https://youtu.be/CzeJSzkrygM 
 

2 Vídeo disponível em https://youtu.be/1vao8o5NGUc 
 

https://youtu.be/1vao8o5NGUc
https://youtu.be/1vao8o5NGUc
https://youtu.be/CzeJSzkrygM
https://youtu.be/1vao8o5NGUc
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A Transparência como fator-chave para participação da sociedade civil nos sistemas 

regulamentares 

A Comissão Europeia, na sua estratégia para o reforço da farmacovigilância, para 

reduzir os efeitos adversos dos medicamentos, propôs um conjunto de medidas entre 

as quais o reforço da transparência e comunicação no que respeita à segurança dos 

medicamentos. Com esta proposta, a CE pretende reforçar a emissão de informação de 

segurança coordenada a nível europeu, a fim de aumentar o conhecimento e confiança 

dos doentes e profissionais de saúde nas autoridades de saúde, facilitando a apreensão 

da informação mais relevante (7). 

A experiência adquirida demonstra que a participação dos doentes nas atividades da 

EMA resultou num aumento da transparência e confiança nos processos 

regulamentares (3). Atualmente, os doentes podem aceder a grande parte da 

informação relativa à segurança dos medicamentos de uso humano em todos os 

idiomas oficiais da UE. 

O público em geral (doentes, profissionais de saúde ou qualquer indivíduo interessado) 

pode atualmente aceder ao número de casos, provenientes de notificação espontânea, 

submetidos à base de dados de farmacovigilância da UE (EudraVigilance) para todas 

as substâncias ativas autorizadas na União Europeia (38), independentemente do tipo 

de procedimento de autorização (centralizado, de reconhecimento mútuo, 

descentralizado ou nacional). 

Os Sumários Públicos dos Planos de Gestão do Risco (PGR) dos novos medicamentos, 

autorizados através de procedimento centralizado, encontram-se disponíveis para 

consulta na página da EMA, juntamente com o relatório público de avaliação europeia 

desse medicamento (8). 

Os doentes encontram-se envolvidos, enquanto peritos em nome individual (i.e., sem 

que esta participação não ocorra em nome de uma associação de doentes) na revisão 

de informação sobre medicamentos destinada ao público, previamente à sua publicação 

na página da EMA. Entre os documentos em que o pedido de revisão por doentes é 

solicitado com maior frequência, destacam-se os folhetos informativos, os resumos dos 

relatórios públicos de avaliação europeia ou o Medicine Overview, as comunicações de 

segurança e os resumos herbais, que refletem as conclusões científicas do HMPC (22). 

Por fim, importa referir que em linha com a política de transparência da EMA, passaram 

mais recentemente a ser disponibilizadas ao público em geral as seguintes bases de 

dados: 

• Base de dados de ensaios clínicos, que veio revolucionar o acesso à informação 

sobre medicamentos de uso humano por parte do público em geral.  

Se nos cuidados de saúde, as decisões sobre os medicamentos são tomadas 

por governos, reguladores e profissionais de saúde com base em dados 

provenientes (principalmente) de ensaios clínicos, pode considerar-se legítimo 

que os doentes tenham o direito de conhecer as bases científicas que ditaram a 
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aprovação e utilização dos seus medicamentos (39). Com esta iniciativa, 

procurou-se aumentar a confiança do público nas atividades científicas e 

tomadas de decisão da EMA, assim como evitar a duplicação de ensaios 

clínicos, o que indiretamente beneficia o doente. A publicação dos primeiros 

dados de ensaios clínicos, devidamente anonimizados e com informação 

confidencial omitida, foi efetuada apenas a 20 de outubro de 2016 (40), estando 

atualmente suspensa por razões técnicas. Apesar de o acesso à base de dados 

criada para este efeito requerer registo prévio, qualquer pessoa pode proceder 

ao mesmo e aceder aos dados, independentemente da sua filiação ou grupo a 

que pertença. De acordo com os dados disponibilizados pela EMA, apenas 8% 

dos acessos ocorridos nos primeiros 8 meses de criação desta base de dados 

foram efetuados por doentes (40). 

• Base de dados do Art.º 57; desde julho de 2018, a EMA disponibiliza 

publicamente informação sobre os medicamentos de uso humano autorizados 

nos Estados-Membros da UE, com base nos dados disponibilizados pelos 

respetivos titulares da AIM, dando cumprimento ao Artigo 57(2) do Regulamento 

(CE) 726/2004 (17).  Este acesso permite não só a identificação da existência 

de medicamentos contendo determinadas substâncias ativas em toda a UE, mas 

também disponibilizar os contactos de farmacovigilância aplicáveis a cada 

medicamento, os quais podem ser utilizados por profissionais de saúde e 

doentes. 

Espera-se que com o acesso do púbico em geral aos diversos níveis de informação 

sobre os medicamentos e tomadas de decisão por parte da EMA, os doentes tenham 

não só uma participação mais informada nas suas atividades regulamentares, assim 

como uma maior confiança no sistema regulamentar, resultando numa melhor relação 

com as suas terapêuticas. 
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A PARTICIPAÇÃO DOS DOENTES NOS SISTEMAS DE 

FARMACOVIGILÂNCIA 

“A well-functioning pharmacovigilance 

system, where patients are actively 

included, helps to increase the trust that 

the general public has in drugs.” 

Van Hunsel et al. (2019) (41) 

 

A Diretiva 2001/83/CE (35) define sistema de farmacovigilância como sendo um sistema 

utilizado pelo titular de uma autorização de introdução no mercado (AIM) e pelos 

Estados-Membros a fim de cumprirem com as suas responsabilidades de 

farmacovigilância, a monitorização de segurança dos medicamentos autorizados, para 

a deteção de alterações na sua relação benefício-risco. O sistema de farmacovigilância 

é assim utilizado para a recolha de informações sobre os riscos dos medicamentos para 

os doentes ou para a saúde pública, essencialmente no que respeita a reações adversas 

a medicamentos (RAM). Compreende-se assim que um sistema de farmacovigilância 

não possa funcionar sem o envolvimento dos principais intervenientes no circuito do 

medicamento.  

Todos os Estados-Membros da União Europeia são responsáveis pela criação de um 

sistema (nacional) de farmacovigilância, a fim de executarem as suas funções em 

matéria de farmacovigilância e a participação nas atividades de farmacovigilância da UE 

(10). Este sistema funciona integrado no sistema Europeu de farmacovigilância. 

O sistema europeu de farmacovigilância constitui um dos sistemas mais avançados a 

nível mundial, representando um instrumento robusto e transparente, que monitoriza a 

segurança dos medicamentos autorizados na Europa através da prevenção, deteção e 

avaliação das reações adversas aos medicamentos. Atualmente, encontram-se 

envolvidos no sistema europeu de farmacovigilância (42): 

• Médicos, Farmacêuticos, Enfermeiros e outros profissionais de saúde 

• Autoridades reguladoras, incluindo a Comissão Europeia, a Agência Europeia 

de Medicamentos (EMA) e as autoridades nacionais competentes 

• O Comité de Avaliação do Risco em Farmacovigilância (PRAC) 

• As empresas da indústria farmacêutica, que detêm a AIM dos medicamentos.  

• Doentes, consumidores ou prestadores de cuidados ao doente, que são os 

utilizadores dos medicamentos 

Considerando que a principal responsabilidade de um sistema de farmacovigilância 

assenta na proteção dos doentes, que são os utilizadores dos medicamentos, 

assegurando que a sua segurança é acompanhada de forma contínua durante todo o 

ciclo de vida do medicamento (8), considera-se de extrema importância o seu 

envolvimento nas atividades que o constituem. 
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A participação dos doentes nos sistemas de farmacovigilância não se encontra instituída 

desde sempre, havendo referências ao início da sua integração enquanto parceiros 

nesta ciência desde a década de 60 do século passado (43). Na União Europeia, esta 

participação iniciou-se na Dinamarca e Países Baixos, apenas em 2003 (44). 

Atualmente, esta possibilidade é transversal a toda a União Europeia, dada a 

obrigatoriedade da inclusão dos doentes entre o grupo de potenciais notificadores de 

RAM instituída em 2012, na sequência da extensa revisão da legislação de 

farmacovigilância (10), a qual levou à introdução dos sistemas de notificação direta dos 

doentes às autoridades competentes de todos os Estados-Membros da UE que ainda 

não os tivessem implementados. Dando aos doentes a possibilidade de comunicar as 

reações adversas a medicamentos na primeira pessoa, pretende-se que a informação 

recebida permita uma melhor perceção da sua experiência com a reação adversa (11).  

O presente capítulo aborda a participação dos doentes nos sistemas de 

farmacovigilância, com vista à obtenção de resultados no aumento da segurança dos 

doentes. 

 

A notificação espontânea de RAM pelos doentes 

Os sistemas de notificação espontânea são um dos pilares da farmacovigilância, na 

medida em que complementam o conhecimento sobre a segurança do medicamento 

com informação relativa ao contexto clínico real, i.e., não controlado, durante o período 

de comercialização do medicamento (45). As notificações espontâneas são a principal 

fonte de informação utilizada na deteção de sinal e identificação de RAM raras e muito 

raras, assim como nas avaliações de benefício-risco de medicamentos, apresentando 

como vantagem o facto de cobrir a totalidade da população, de forma custo-efetiva (46). 

Sabe-se que uma proporção considerável (20%) das avaliações de segurança são 

conduzidas exclusivamente com recurso a casos provenientes de notificação 

espontânea, como fonte de evidência (5). 

Estima-se que apenas entre 5 a 10% das reações adversas a medicamentos 

observadas são notificadas às autoridades de saúde (6,46). Tradicionalmente, os 

médicos têm sido considerados a principal fonte de notificações espontâneas de casos 

de suspeitas de reações adversas (13), ainda que, de acordo com um estudo conduzido 

por Hazell et al., cerca de 95% dos médicos europeus não notifiquem reações adversas 

(47). Em alguns países, os farmacêuticos e enfermeiros desempenham um papel 

notável nos sistemas de notificação espontânea (13). Olsson S. descreve, num artigo 

de opinião, que enquanto que o médico tende a notificar as reações adversas que 

requerem a sua intervenção, os enfermeiros notificam situações que observam durante 

as suas atividades de assistência ao doente, e o farmacêuticos notificam 

essencialmente problemas relacionados com a dosagem ou interação dos 

medicamentos (48), sendo particularmente detalhados no que respeita à informação 

relacionada com os medicamentos suspeitos (41). 
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Ainda assim, e assumindo o papel indiscutível da notificação de reações adversas por 

parte do profissional de saúde, considera-se que a notificação por parte do doente ou 

consumidor, sendo o indivíduo que experiencia a reação adversa, tem potencial para 

trazer nova informação e perspetivas sobre as reações adversas, que de outra forma 

não seriam conseguidas. Deste modo, pode considerar-se que a notificação espontânea 

pelos doentes constitui um importante complemento à notificação pelos profissionais de 

saúde, na medida em que fornece descrições mais detalhadas sobre RAM já descritas, 

permitindo o fortalecimento da causalidade (49). Por outro lado, considerando que a 

subnotificação de reações adversas é uma limitação importante para a eficiência dos 

sistemas de farmacovigilância, a notificação espontânea com origem no doente é agora 

reconhecida como uma nova fonte de informação para estes sistemas (50).  

Entidades como a OMS e a Comissão Europeia reconhecem já a importância da 

notificação direta dos doentes aos centros de farmacovigilância das autoridades 

nacionais competentes, encorajando-a fortemente (7,12). Neste capítulo serão 

abordados temas como o estado da implementação da notificação espontânea pelo 

doente no mundo e, em particular, na União Europeia, assim como a sua importância 

para a monitorização de segurança dos medicamentos. 

 

A notificação espontânea pelos doentes no mundo e na União Europeia 

Em alguns países, a notificação de suspeitas de RAM diretamente pelos doentes tem 

vindo a ser utilizada desde a criação dos seus sistemas de farmacovigilância. Num 

estudo conduzido por van Hunsel et al. em 2010 (43), baseado num questionário a 11 

países do mundo, ficou documentado que em alguns países, os doentes tinham a 

oportunidade de comunicar suspeitas de RAM desde 1965. A Tabela 3 resume os dados 

recolhidos nesse estudo no que respeita à inclusão dos doentes nos sistemas de 

comunicação de suspeitas de RAM: 

Tabela 3 – Início da possibilidade de comunicação de suspeitas de RAM por parte dos 

doentes e vias de notificação permitidas. Adaptado de van Hunsel et al. (2012) (43). 

País 
Início da notificação de 

RAM por doentes (ano) 

Vias de notificação permitidas 

para doentes (2010) 

Austrália 1964 T, FP, FE 

Canadá 1965 T, FP, FE 

Dinamarca 2003 FE 

Países Baixos 2003 FE 

Nova Zelândia 1965 T, FP, FE 

Noruega 2010 FE 

Malásia 2007 (piloto) T, FE 

Filipinas 2008 (piloto) T, FE 

Suécia 2008 FP, FE 

Reino Unido 2005 T, FP, FE 
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País 
Início da notificação de 

RAM por doentes (ano) 

Vias de notificação permitidas 

para doentes (2010) 

Estados Unidos da América 1969 T, FP, FE 

Abreviaturas: T, Telefone; FP, formulário em papel; FE, formulário eletrónico (web) 

À data do estudo, a maioria dos países permitiam a utilização de várias vias de 

notificação de RAM por parte dos doentes: formulário em papel, que podia ser enviado 

por e-mail, correio ou fax após o seu preenchimento, formulário eletrónico, ou contacto 

telefónico. 

Outro estudo, conduzido anos mais tarde e que incluiu uma amostra de 44 países 

integrantes do Programa de Monitorização Internacional de medicamentos da OMS 

(WHO Programme for International Drug Monitoring), veio confirmar os dados recolhidos 

por van Hunsel em 2010, mantendo a Austrália, a Nova Zelândia e o Canadá no pódio 

dos três países que possibilitaram a notificação de RAM pelos doentes mais 

precocemente. Conforme ilustrado na figura 4, entre os países incluídos neste estudo 

transversal, eram poucos os que não tinham ainda o sistema de notificação pelo doente 

implementado, sendo que na UE, a totalidade dos Estados-Membros já o tinham 

implementado (51).  

 

Figura 4 - Mapa ilustrativo da data de início do sistema de notificação direta pelos doentes à autoridade 

nacional competente (51).  

Quanto às metodologias de notificação, confirma-se também a predominância da 

utilização de meios eletrónicos, juntamente com o papel, notando-se com alguma 

surpresa que em 2013/2014 ainda havia Estados-Membros em que a notificação por 

papel constituía a única forma de notificação de RAM pelos doentes, conforme ilustrado 

na figura 5. À data do estudo, já havia três países onde a notificação por meio de 

aplicação móvel era permitida: Alemanha, Nova Zelândia e Quénia (51).  
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Figura 5 - Mapa ilustrativo das formas de notificação direta pelos doentes permitidas pela autoridade 

nacional competente (51). 

As diferenças observadas relativamente ao estado de implementação dos sistemas de 

notificação espontânea pelos doentes podem justificar-se por diferentes 

enquadramentos regulamentares ou legais, assim como por fatores sociais ou culturais. 

No entanto, as agências regulamentares locais desempenham um papel fundamental 

no desenvolvimento e divulgação destes sistemas. 

Em 2015, Matos et al. (44) procuraram descrever as atitudes das autoridades 

reguladoras que integram o Programa de Monitorização Internacional de medicamentos 

da OMS relativamente à notificação de RAM pelos doentes. A Tabela 4 resume os tipos 

de sistema de notificação de RAM por doentes existentes nos países que integraram o 

estudo, juntamente com a frequência encontrada para cada tipo de sistema descrito. 

Tabela 4 - Sistemas de notificação de RAM por doentes no mundo 

Tipo de sistema de notificação por doentes 
Frequência n 

(%) 

Sistema de notificação por doentes “oficial”, usado por doentes para comunicar RAM 
diretamente 

44 (31.2) 

Sistema de notificação por doentes em fase Piloto 5 (3.5) 

Sistema de notificação para PS, mas que pode ser acedido por doentes (sem 
formulário específico para doentes) 

58 (41.1) 

Ausência de sistema de notificação por doentes – a notificação de RAM não é 
acessível a doentes 

34 (24.1) 

Total 141 (99.9) 

Abreviaturas: RAM, reação adversa a medicamento; PS, profissional de saúde. Adaptado de Matos et al. 

(2015). (2015) (44). 

Destes resultados, destaca-se que surpreendentemente, entre os 141 países cujas 

autoridades responderam ao questionário, em 34 ainda era vedada aos doentes a 

possibilidade de notificar suspeitas de reações adversas aos medicamentos, 
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significando que, em 2015, cerca de 1 em cada 4 países integrantes do Programa de 

Monitorização Internacional de Medicamentos da OMS ainda não reconhecia a 

integração dos doentes nos seus sistemas de farmacovigilância. Ainda que a maioria 

das autoridades assumisse a integração dos doentes enquanto notificadores de RAM, 

apenas 31% declarou a existência de um sistema oficialmente concebido para ser 

utilizado por doentes. Nos restantes, embora o doente possa comunicar suspeitas de 

RAM, o sistema existente destina-se à utilização por profissionais de saúde, embora o 

acesso não se encontre vedado a não profissionais de saúde, permitindo assim a 

comunicação de suspeitas de RAM por parte dos doentes. Os motivos para a ausência 

de implementação de um sistema dedicado à notificação pelos doentes encontram-se 

detalhados na Tabela 5.  

Tabela 5 – Razões para a não implementação de um sistema de notificação de RAM 

para doentes 

Motivo para a ausência de  

implementação de sistema de 

notificação por doentes 

Países sem sistema 

oficial de 

notificação por 

doentes, n (%) 

Países em que a 

notificação por 

doentes não é 

permitida, n (%) 

Total 

n (%) 

A implementação é uma decisão política 4 (4.3) 6 (6.5) 10 (10.9) 

Falta de recursos materiais 35 (38) 17 (18.5) 52 (56.5) 

Falta de informação / educação por parte 
dos doentes 

34 (37) 18 (19.6) 52 (56.5) 

Considera que as notificações dos doentes 
no seu país não terão utilidade 

3 (3.2) 1 (1) 4 (4.3) 

Os doentes já podem notificar, usando o 
sistema já existente 

7 (7.6) - 7 (7.6) 

As notificações dos doentes requerem 
confirmação clínica 

1 (1.0) 3 (3.2) 4 (4.3) 

Adaptado de Matos et al. (2016)(44). 

As limitações orçamentais, a par da ideia de que os doentes não se encontram 

devidamente educados para a integração nos sistemas de farmacovigilância, foram 

apontadas como as principais razões para a inexistência de um sistema especificamente 

concebido para a participação dos doentes na notificação de RAM, ou mesmo para a 

inibição completa da sua participação. 81% das autoridades participantes no estudo 

afirmaram concordar ou concordar plenamente com a ideia de que a notificação 

espontânea pelos doentes pode contribuir para os sistemas de farmacovigilância, pela 

cedência de informação diferenciada, mas consideram que para a adequada promoção 

e gestão das notificações dos doentes é necessário um incremento dos recursos 

existentes (44). 

Sabe-se que na Europa, os pioneiros na permissão de comunicação de suspeitas de 

reações adversas pelos doentes às autoridades nacionais competentes foram os Países 

Baixos, a Dinamarca, o Reino Unido e a Suécia. Em 2008, a CE emitiu um memorando 

para o reforço da farmacovigilância, referindo que o futuro passaria pelo 

empoderamento dos doentes para a comunicação das suas reações adversas (7), mas 
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o sistema de notificação de suspeita de RAM pelos doentes apenas se generalizou por 

toda a UE em 2012, com a entrada em vigor da legislação europeia de farmacovigilância 

revista (52). 

No entanto, deve ter-se em consideração que na UE, as atividades de farmacovigilância 

são particularmente dependentes das autoridades nacionais competentes, e a 

notificação espontânea de RAM não é exceção, o que poderá ajudar a justificar as 

diferenças quanto ao estado de implementação e sucesso da notificação espontânea 

quer por profissionais de saúde, quer por doentes entre Estados-Membros da UE. Num 

estudo publicado em 2018, Inácio et al. procuraram explorar as perceções dos 

stakeholders mais relevantes, relativamente à notificação pelos doentes. As respostas 

obtidas revelam alguma disparidade de opiniões entre as 4 autoridades nacionais 

competentes entrevistadas (autoridades de Portugal, Finlândia, Reino Unido e Países 

Baixos).  

Tabela 6 - exemplos de respostas das autoridades nacionais competentes 

relativamente à notificação de RAM pelos doentes 

Crenças e atitudes relativamente à notificação pelos doentes 

Atitude negativa  • Temos dúvidas se a notificação pelos doentes nos irá ajudar a 

avaliar a relação benefício-risco dos medicamentos 

• Não vejo que a notificação pelos doentes nos traga valor 

acrescentado, não me parece ser custo-efetivo no que respeita à 

geração de sinal 

• Uma série de ruído, é o que estas notificações virão trazer. Vai 

consumir muito tempo, pois os doentes telefonam-nos e pedem 

demasiada informação 

Atitude positiva  • Acho que traz muito valor acrescentado à FV 

• Acho que os doentes podem notificar coisas diferentes dos PS, o 

que é importante para podermos ter a visão dos doentes sobre as 

coisas, uma vez que há algumas coisas que os PS não sabem sobre 

os doentes 

• Pode ter utilidade no que respeita à tolerabilidade e adesão à 

terapêutica 

Fatores relacionados com a maturação do sistema 

Necessidade de 

investimento  
• Creio que a FV é cronicamente subfinanciada 

Conhecimento dos doentes 

relativamente à notificação 

• É claro que há muito trabalho a fazer no que respeita à 

consciencialização dos doentes para a notificação 

Variabilidade e 

subjetividade das 

notificações 

• Os doentes têm uma visão subjetiva dos sintomas, usam termos de 

tal forma difusos, que quando os tentamos passar para o MedDRA… 

depois temos um problema, porque eles não geram sinais 

• Criam um valor de informação que não era conhecido antes 

Papel passivo quanto à 

notificação pelos doentes 
• Não temos sido muito ativos na informação dos doentes sobre a 

notificação 
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• Podemos fazer mais, a partir de medidas mais simples para 

incrementar a participação do público 

Mudança cultural em farmacovigilância 

Necessidade de os 

reguladores entenderem 

as necessidades dos 

doentes 

• Creio que o aspeto positivo é que enquanto organização, 

desenvolvemo-nos para ser mais orientados para os doentes, o que 

é muito bom 

• Apenas quando tivermos resultados de mais países poderemos 

realmente saber qual o valor da notificação dos doentes 

Legenda: PS, profissional de saúde; FV, farmacovigilância, MedDRA, Medical Dictionary for Regulatory 

Authorities. Adaptado de Inácio et al. (2018) (1). 

A Tabela 6 resume as respostas obtidas das autoridades nacionais competentes dos 

quatro Estados-Membros que participaram no estudo de Inácio et al. (Portugal, 

Finlândia, Reino Unido e Países Baixos). À exceção das autoridades portuguesa e 

finlandesa, as restantes autoridades expressaram atitudes e crenças positivas 

relativamente à notificação de RAM pelos doentes. No entanto, mesmo os entrevistados 

com opinião positiva referem algumas preocupações com o tempo despendido no 

processamento das notificações dos doentes, comparativamente com as dos 

profissionais de saúde. Para as autoridades portuguesa e finlandesa, esta atividade não 

é custo-efetiva, i.e., a qualidade da informação recolhida nestas notificações não justifica 

o tempo despendido com as mesmas. Curiosamente, as mesmas duas autoridades, que 

contrariamente aos Reino Unido e Países Baixos, apenas implementaram a notificação 

pelos doentes em 2012 na sequência da imposição legal, reconhecem não ter 

promovido a notificação pelos doentes de forma proativa, o que, segundo os autores do 

estudo, a par com alguma imaturidade destes dois sistemas, pode justificar a descrença 

na iniciativa (1).  

Magraff et al. (51) descreveram as modalidades e a contribuição dos sistemas de 

notificação de RAM pelos doentes numa amostra de 44 países integrantes do Programa 

de Monitorização Internacional de Medicamentos da OMS, de acordo com dados 

recolhidos entre junho de 2013 e janeiro de 2014, tendo categorizado os países de 

acordo com a frequência anual de notificações de doentes, por milhão de habitantes 

(figura 6). 

Entre os países participantes neste estudo, nota-se que os países desenvolvidos da 

América do Norte, a Nova Zelândia, bem como alguns países europeus estão entre os 

que apresentam maior frequência de notificação anual por milhão de habitantes. Nota-

se também que os países que apresentam menor frequência de notificação estão entre 

os países que implementaram a notificação de RAM pelos doentes mais tardiamente, 

de acordo com a figura 4. Curiosamente, os países que apresentam a maior proporção 

de notificações de doentes versus profissionais de saúde são também os que permitem 

a notificação por doentes há mais anos, à exceção da Austrália e Nova Zelândia, que 

apresentam esta proporção estranhamente baixa (51). 
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Figura 6 - Mapa contendo a frequência anual de notificações por doente, por milhão de habitantes nos 

países estudados por Margraff et al. (2014) (51). 

Enquanto alguns sistemas de farmacovigilância da Europa acumulam quase duas 

décadas de experiência na receção e tratamento de notificações de RAM pelos doentes, 

outros apenas acumulam experiência nesta área desde 2012. A fim de fazer uma análise 

comparativa entre as notificações de doentes recebidas antes e depois da 

implementação da nova legislação de farmacovigilância, Banovac et al. conduziram um 

estudo descritivo baseado exclusivamente em dados de RAM no EudraVigilance e 

oriundas na AEE, nos 3 anos anteriores e posteriores à entrada em vigor da nova 

legislação, i.e., entre julho de 2009 e de 2015, (53). De acordo com os dados publicados, 

a frequência de notificações recebida por doentes (ou seja, por não profissionais de 

saúde), aumentou de ano para ano, durante o período em análise: entre julho de 2009 

e julho de 2012 (figura 7). 

 

Figura 7 - Taxas de crescimento anual de notificações espontâneas no EudraVigilance para os grupos de 

notificadores “doentes” e “profissionais de saúde”, desde 2009. Adaptado de Banovac et al. (53). 
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No mesmo estudo, considerando os três anos que precederam a entrada em vigor da 

obrigatoriedade de notificação pelo doente na UE, foram notificados 53 130 casos 

apenas por doentes, tendo passado para 113 371 no triénio seguinte, o que representou 

um crescimento de 113%, comparativamente com o crescimento de 23,6% observado 

nas notificações efetuadas por profissionais de saúde, o que não deixa de ser também 

surpreendentemente positivo.  

Pela análise dos dados de todos os países da AEE relativos ao último ano do período 

em análise (2 de julho de 2014 a 1 de julho de 2015), verifica-se foram recebidas uma 

média de 88 notificações de doentes por cada milhão de habitantes da AEE. 

Surpreendentemente, se analisados isoladamente, a taxa de notificação de doentes 

relativa ao mesmo período é de 706/milhão de habitantes nos Países Baixos e de 

apenas de 52/milhão de habitantes em Portugal (figura 8). 

 

Figura 8 - Notificações dos doentes por milhão de habitantes na AEE, entre Julho de 2014 e julho de 2015 

(53). Legenda: AT, Áustria; BE Bélgica, BG, Bulgária; CY, Chipre; CZ, República Checa; DE, Alemanha; 

DK, Dinamarca; EE, Estónia; ES, Espanha; FI, Finlândia; FR, França; GB, Reino Unido; GR, Grécia; HR, 

Croácia; HU, Hungria, IE – Irlanda; IS, Islândia; IT, Itália; LI, Liechtenstein; LT Lituânia; LU, Luxemburgo; 

LV, Letónia; MT, Malta; NL, Países Baixos; NO, Noruega; PL, Polónia; PT, Portugal; RO, Roménia; SE, 

Suécia; SI, Eslovénia; SK, Eslováquia. 

De acordo com os resultados descritos nos estudos referidos nesta secção, a notificação 

de RAM às autoridades nacionais competentes pelos doentes ainda não se encontra 

homogeneamente implementada a nível global, sendo que é nos países em 

desenvolvimento ou emergentes, que se mais se nota a ausência da participação dos 

doentes na notificação de RAM. Este facto é naturalmente explicado por os seus 
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sistemas de farmacovigilância requererem ainda algum amadurecimento, havendo 

necessidade de investimento em áreas mais urgentes da segurança dos medicamentos 

que na notificação pelos doentes. Já a nível europeu, reconhece-se a sua 

implementação generalizada, por força da imposição regulamentar, mas com marcadas 

discrepâncias no que se refere à frequência de notificação por doentes, por milhão de 

habitantes. Apesar de Portugal se encontrar abaixo da média europeia no que respeita 

à frequência de notificações de doentes, verifica-se que em 14 dos 31 países incluídos 

neste estudo, este valor é inferior ao de Portugal.  

 

Motivações e barreiras à notificação espontânea por doentes 

Apesar de ser notório que as notificações de RAM por doentes têm sofrido um aumento 

global com o passar dos anos (54), reconhece-se que apenas uma fração das RAM 

ocorridas em doentes chegam ao conhecimento das autoridades reguladoras através 

da notificação espontânea (55). 

Ainda que amplamente conhecido que uma das principais causas da subnotificação de 

suspeitas de RAM é a falta de conhecimento por parte dos potenciais notificadores, o 

que em consequência resulta no desconhecimento sobre as formas de notificação (56), 

pouco se sabe sobre as motivações que levam os doentes a comunicar uma suspeita 

de RAM, pelo que esta temática tem vindo a ser alvo de várias investigações (57).  

Os resultados de um estudo transversal conduzido por Inácio et al. sugerem que os 

fatores relacionados com o investimento em saúde podem explicar a tendência dos 

doentes em comunicar suspeitas de RAM aos seus sistemas de farmacovigilância. Um 

sistema de saúde desenvolvido no que respeita aos cuidados de saúde secundários 

parece estar associado ao desenvolvimento de estratégias para aumentar o 

conhecimento da população no que respeita à utilização segura dos medicamentos (56). 

Quando questionados diretamente, os doentes referem essencialmente razões 

altruístas para a comunicação de uma RAM que tenham experienciado, descrevendo 

as suas experiências para benefício de terceiros e contribuir para a farmacovigilância e 

para o bem de todos (58–60). 

Van Hunsel et al. (59) estudaram as opiniões e motivos que levaram os doentes a 

notificar RAM ao centro Lareb, nos Países Baixos, tendo notado nos participantes um 

elevado sentido de compromisso para com o sistema de farmacovigilância, apenas 5 

anos após a abertura da possibilidade de notificação de RAM diretamente pelos doentes 

neste país (Tabela 7). 

Tabela 7 - Motivos para e opiniões dos doentes sobre a notificação de RAM  

 concordo 
plenamen

te 

concordo neutro discordo Discordo 
completa

mente 

Motivos para a notificação de RAM 

A RAM foi grave 54 33 8 4 2 

Queria ser ouvido 25 28 26 13 7 
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 concordo 
plenamen

te 

concordo neutro discordo Discordo 
completa

mente 

Estava zangado com a situação 21 19 21 23 17 

Queria que tomassem alguma 
atitude 

27 31 24 11 7 

Queria partilhar as minhas 
experiências 

48 41 6 3 2 

A RAM não se encontrava descrita 
no FI 

33 24 18 17 8 

Estava preocupado/a com a minha 
situação 

33 31 18 12 7 

Opiniões sobre a notificação de RAM 

Notificar uma RAM pode prevenir 
danos noutras pessoas 

61 33 4 2 1 

Senti-me responsável por 
comunicar a minha RAM 

51 40 8 1 0 

Só notifico uma RAM se for grave 25 35 15 21 5 

Notificar RAM contribui para a 
investigação e conhecimento 

61 37 2 0 0 

Notificar uma RAM contribui para 
melhorar os medicamentos 

41 44 13 1 0 

Só notifico se a RAM não estiver 
listada no FI 

40 35 15 9 2 

De futuro, voltarei a notificar 48 44 7 0 1 

Legenda: FI, Folheto Informativo. Nota: os dados encontram-se expressos em percentagem e encontram-

se arredondados à unidade, pelo que a sua soma pode não corresponder a 100%. As respostas mais 

frequentes encontram-se destacadas a negrito. Adaptado de van Hunsel et al. (2010) (59). 

Uma parte considerável dos doentes notificadores holandeses refere ter notificado RAM 

por esta ter sido grave e por ter necessidade de partilhar a sua experiência, 

provavelmente pela preocupação com a situação gerada pela mesma.   

Os resultados deste estudo vêm confirmar o sentido altruísta dos notificadores, que 

sentem-se responsáveis por notificar a sua experiência, com o intuito de evitar que o 

mesmo medicamento volte a causar danos semelhantes noutros doentes e de contribuir 

para o conhecimento científico, demonstrando o elevado grau de envolvimento  e 

satisfação destes doentes com o seu sistema de farmacovigilância (59).  

Outros fatores apontados por diversos autores como motivadores de uma notificação de 

RAM por parte dos doentes foram o desejo de receber resposta com o parecer sobre a 

sua RAM, a fim de confirmar se esta foi recebida, saber se esta já teria sido 

experienciada por outras pessoas, bem como o desejo de dar resposta ao facto de os 

profissionais de saúde não notificarem as RAM que lhes são transmitidas pelos seus 

doentes (6,57,58). 

Relativamente às barreiras para a notificação de RAM pelos doentes, a sua análise 

torna-se mais complexa, pois estas podem ser multifatoriais. Ainda assim, pode afirmar-

se com elevado grau de certeza que a principal causa para que uma RAM não seja 

comunicada é o desconhecimento de que a experiência que o indivíduo está a sentir 

possa estar relacionada com a toma de um medicamento, assim como que esta pode 

ser comunicada sem o envolvimento de um profissional de saúde. Para além dos fatores 

já referidos, Al Dweik et al. identificaram os seguintes fatores como potenciais 

obstáculos à notificação de RAM diretamente pelos doentes (6,58): 
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• confusão sobre quem tem a responsabilidade de notificar uma RAM, a que 

entidade devem notificar e de que forma;  

• dificuldade em lidar com os formulários de notificação e reduzida acessibilidade 

da notificação por via telefónica, o que tornava o processo pouco conveniente; 

• falta de resposta a notificações anteriores, o que os desencoraja a repetir a 

experiência de notificar; 

• custos associados, se a notificação tiver de ser efetuada por correio, a custo do 

notificador; 

• ausência de gravidade da RAM; 

• descrença no sistema, por considerar que se perde muito tempo e que no final, 

a sua RAM não será tida em consideração ou então não terá impacto. 

Ainda que os estudos efetuados sejam claros quanto à necessidade de aumentar a 

consciencialização dos doentes para a notificação de RAM, a fim de derrubar a principal 

barreira à notificação, nota-se da parte de alguns doentes um elevado sentido de 

compromisso com o seu sistema de farmacovigilância, estando já interiorizada a 

importância do seu contributo para o bem comum e para o aumento do conhecimento 

do perfil de segurança dos medicamentos. 

 

Caracterização das notificações dos doentes 

A introdução dos sistemas de notificação de suspeitas de RAM pelos doentes foi 

acompanhado de algum ceticismo, na medida em que havia receio de que as 

notificações contivessem informação incompleta (61). De acordo com as guidelines em 

vigor, para que uma notificação seja considerada válida, deve conter pelo menos um 

notificador, um doente (que pode ser coincidente com o notificador), uma suspeita de 

RAM e um medicamento suspeito (62). No entanto, é sabido que a avaliação de 

causalidade entre a ocorrência de uma RAM e a exposição a um fármaco requer a 

avaliação da informação clínica disponível, pelo que a quantidade de campos de 

informação preenchidos, a par da qualidade da informação cedida no contexto de uma 

notificação de suspeita de RAM constituem fatores de elevada importância. Neste 

contexto, importa referir que, caso seja necessário recolher informação adicional relativa 

a uma notificação de RAM, podem ser estabelecidos contactos posteriores com o 

notificador por parte do centro de farmacovigilância para pedido de follow-up da RAM, 

caso este o tenha permitido.  

Da análise das notificações de doentes recebidas por um centro de farmacovigilância 

em França entre julho de 2011 e julho de 2015, verificou-se que os contactos efetuados 

por parte dos técnicos do centro de farmacovigilância com o notificador para follow-up 

resultaram em notificações mais completas (figura 9), desejáveis para uma avaliação 

clínica adequada das mesmas (63). 
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Figura 9 - Nível de informação em cada campo da notificação de RAM por doentes, antes e depois da 

revisão pelo técnico de farmacovigilância. Legenda – FV, farmacovigilância. Adaptado de Kheloufi et al. 

(2017) (63). 

Estes contactos resultaram em que para 90% das notificações incluídas no estudo, os 

elementos considerados essenciais para a sua avaliação adequada tenham ficado 

preenchidos após o pedido de follow-up (63). Estes resultados vêm demonstrar que 

apesar de, na sua maioria, as notificações provenientes dos doentes poderem estar 

incompletas no que respeita ao nível de informação transmitida, esta limitação pode ser 

ultrapassada pelo acompanhamento dos centros de farmacovigilância, que procedem à 

receção e tratamento das notificações de RAM, ainda que este acompanhamento seja 

exigente em termos dos recursos alocados a esta atividade. 

No que respeita à qualidade da informação transmitida pelos doentes nas notificações, 

Rolfes et al. conduziram um estudo para determinar em que extensão os doentes 

forneciam informação clínica relevante no contexto de uma notificação de RAM, quando 

comparados com os profissionais de saúde. Nesta análise comparativa, observaram 

que em mais de metade dos casos analisados, a qualidade da informação clínica 

fornecida nas notificações dos doentes era equivalente à da informação fornecida nas 

notificações dos profissionais de saúde. Demonstrou-se que em cerca de 20% dos 

casos, a qualidade da informação clínica fornecida pelos doentes foi classificada como 

superior à dos profissionais de saúde, sendo que apenas em 1/3 dos casos, a 

informação clínica existente nas notificações dos doentes obteve classificação inferior à 

dos profissionais de saúde. Estes resultados sugerem que as notificações dos doentes 

são comparáveis às dos profissionais de saúde, no que respeita à possibilidade de uma 

análise de causalidade adequada (64).  

Num outro estudo, Banovac et al. encontraram outras semelhanças entre as notificações 

dos doentes e profissionais de saúde. No período compreendido entre 2009 e 2015, as 

Classes de Sistemas de Órgãos (SOC) MedDRA mais notificados por estes dois grupos 
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de notificadores revelaram-se semelhantes, sendo que as 3 SOC mais frequentemente 

notificadas por ambos os grupos foram coincidentes: “perturbações gerais e alterações 

no local da injeção”, “doenças do sistema nervoso” e “doenças gastrointestinais”, por 

ordem decrescente (figura 10) (53). 

 

Figura 10 - frequência relativa de notificação de RAM por SOC por doentes e profissionais de saúde no 

EudraVigilance, entre julho de 2009 e julho de 2015. HCP, profissional de saúde (53). 

Tal como esperado, os profissionais de saúde notificam mais RAM com termos relativos 

à SOC “investigações”, que incluem resultados laboratoriais, imagiológicos, etc., 

enquanto os doentes notificam mais RAM relativas a “perturbações gerais e alterações 

no local da injeção”, o que é percebido pelo facto de o doente apenas poder notificar 

aquilo que perceciona. Ainda assim, faz-se notar que quando analisados os 20 termos 

mais frequentemente notificados pelos doentes e pelos profissionais de saúde, 13 são 

coincidentes para os dois grupos. Os autores referem ainda que observaram que os 

doentes apresentam taxas de notificação elevadas para as RAM que podem identificar 

sozinhos, isto é, sem a ajuda do profissional de saúde, o que vem confirmar os 

resultados de outros estudos, que referem que os doentes comunicam mais 

frequentemente os efeitos que as RAM têm sobre a sua vida, comparativamente com 

os profissionais de saúde (53). 

Outros estudos demonstraram que os doentes tendem a descrever de forma mais 

detalhada a evolução e o impacto que as RAM têm nas suas rotinas diárias (como por 

exemplo, o absentismo ao emprego, custos associados à experiência da RAM, etc.), no 

seu bem-estar geral e as circunstâncias em que os medicamentos suspeitos foram 

utilizados, comparativamente aos profissionais de saúde, como complemento à 
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informação puramente clínica (65–67). Assim, entende-se que as notificações dos 

doentes podem aumentar o conhecimento quanto ao impacto da RAM na qualidade de 

vida do doente e de que forma esta pode constituir uma barreira para as suas atividades 

habituais (41). Estes resultados vêm assim fortalecer a ideia de que as notificações dos 

doentes podem fornecer informação sobre a experiência de sofrer RAM, imprescindível 

para a compreensão sobre a tolerabilidade da RAM (67), que de outra forma não seria 

conhecida.  

Com base nos resultados apresentados acima, parece justificável e especialmente útil 

a diferenciação dos campos de preenchimento nos formulários de notificação para 

doentes e profissionais de saúde, à semelhança do que já sucede nos Países Baixos, 

entre outros países (51). Atualmente, o Centro Lareb disponibiliza formulários de 

notificação diferenciados para os doentes, assegurando-se a permanência dos campos 

destinados à recolha de informação obrigatória, para que pelo menos a informação 

básica para a notificação seja recolhida, possibilitando ainda a recolha de informação 

que apenas os doentes podem fornecer. Como exemplos campos a considerar nos 

formulários de notificação dos doentes, incluem-se o local onde o medicamento foi 

adquirido (se em farmácia, loja online, local de venda de medicamentos não sujeitos a 

receita médica), bem como o impacto (clínico, financeiro, psicológico, etc.), que a RAM 

teve na sua qualidade de vida (41). 

Relativamente ao tempo para a notificação de uma suspeita de RAM, os resultados de 

um estudo conduzido nos Estados Unidos da América por Basch (2010), sugerem que 

os doentes têm tendência a comunicar suspeitas de RAM mais precocemente que os 

médicos (68). Um outro estudo realizado exclusivamente com dados provenientes de 

notificações oriundas da AEE no período entre julho de 2009 e julho de 2015, revela que 

a mediana do tempo para notificar uma RAM após a identificação da RAM é de 26 versus 

34 dias para doentes e profissionais de saúde, respetivamente (53).  No entanto, os 

resultados destes dois estudos são contrariados por um outro estudo, que pretendeu 

determinar, para os 60 sinais de segurança detetados num intervalo de 5 anos no centro 

de farmacovigilância Lareb (Países Baixos) as diferenças entre doentes e profissionais 

de saúde, no que respeita ao tempo para notificar uma associação de RAM-

medicamento. Este estudo demonstrou que 53% das notificações existentes na base de 

dados analisada para os conjuntos de RAM-medicamento relacionados com estes 60 

sinais provinham de doentes. Os resultados provenientes da análise dos dados 

agrupados demonstraram uma diferença estatisticamente significativa na distribuição do 

tempo para a notificação entre os dois grupos, com uma mediana de 7,0 versus 8,3 

(p<0,001) anos para profissionais de saúde e doentes, respetivamente. No entanto, para 

esta diferença contribuem bastante os dados provenientes da FDA, uma vez que os 

dados originários na EU demonstram uma diferença negligenciável na mediana, com 

7,8 versus 7,9 anos para profissionais de saúde e doentes, respetivamente (69). 

Atendendo aos resultados dos estudos acima referidos, entende-se que será necessária 

investigação adicional para determinar se existe de facto diferença relevante no tempo 

para a notificação por doentes e profissionais de saúde. 
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Ainda que reconhecida a relevância e singularidade das notificações dos doentes, 

importa referir que as notificações de suspeita de RAM enviadas pelos profissionais de 

saúde não podem, de forma alguma, ser substituídas pelas notificações dos doentes, 

devendo estas últimas ser consideradas um contributo importante, mas complementar, 

no sistema de notificação espontânea (70). 

 

A importância das notificações dos doentes na identificação de novos sinais de 

segurança 

O principal objetivo de um sistema de notificação espontânea é a deteção atempada de 

novas reações adversas a medicamentos, ou seja, de sinais de segurança (71). O 

Módulo IX das Boas Práticas de Farmacovigilância, que constitui a guideline europeia 

de gestão de sinal, define sinal como informação, originária numa ou em diversas fontes, 

sugestiva de uma nova associação causal, ou a um novo aspeto de uma associação já 

conhecida, cujo grau de probabilidade é considerado suficiente ao ponto de justificar 

investigação (72). 

Para a deteção de um novo sinal de segurança relativo a um medicamento, é necessária 

a existência de um conjunto de dados, maioritariamente compostos por notificações de 

RAM. Com a introdução dos doentes nos sistemas de notificação espontânea, 

observou-se algum aumento do número de notificações aos sistemas de 

farmacovigilância (69), tendo-se considerado desde logo o seu potencial na contribuição 

para a deteção de sinais de segurança (2).  

van Hunsel et al. (71) estudaram a proporção de notificações de suspeitas de RAM com 

origem nos doentes nos sinais detetados nos Países Baixos entre 2003 e 2008. Foi 

observado que, embora a frequência relativa de notificações de doentes que 

contribuíram para a deteção de um sinal ter sido reduzida (6%), a sua frequência 

absoluta demonstrou uma tendência crescente, tendo passado de 0 em 2003 (o ano em 

que os doentes iniciaram a sua participação na notificação espontânea de RAM nos 

Países Baixos), para 31 em 2008, tendo atingido a frequência máxima em 2007, 

contribuindo com 12% das notificações que sustentaram a deteção dos sinais incluídos 

no estudo. Surpreendentemente, os autores do mesmo estudo demonstraram que para 

alguns dos sinais analisados, as notificações provenientes dos doentes constituíram 

uma proporção importante das notificações que sustentaram a deteção dos sinais 

(Tabela 8). 

Tabela 8 - Sinais detetados nos Países Baixos entre 2003 e 2008 com a maior 

percentagem de contribuição de notificações dos doentes 

Sinal Notificações de doentes n (%) 

Pergolida e jogo patológico  1 (50) 

Latanoprost e tonturas 2 (29) 
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Sinal Notificações de doentes n (%) 

Tacrolimus tópico e neoplasias 1 (25) 

Ácido valproico e pubertas praecox 1 (25) 

Fluoresceína e reações anafiláticas 1 (25) 

Paroxetina e síndroma das pernas inquietas 4 (22) 

Tramadol e rubor 2 (22) 

Tromboembolismo venoso e Yasmin® 7 (21) 

Neste estudo, verificou-se que o sinal que recebeu maior contribuição de notificações 

dos doentes foi o sinal da pergolida e jogo patológico (pathologic gambling). Este sinal 

foi detetado com base em apenas dois casos bem documentados, sendo um deles 

proveniente de uma médica neurologista e outro de um doente, para o qual o seu 

neurologista reconheceu tratar-se de uma reação motivada pela pergolida (71). Um 

outro estudo conduzido também com base nos sinais detetados pelo Centro Lareb, 

descreve que 31% das notificações dos doentes consideradas nos sinais validados por 

esse centro continham um ou mais termos listados como Important Medical Events e 

que os doentes contribuíam de forma importante para sinais relativos a RAM 

relacionadas com a substituição de medicamentos (essencialmente genéricos) e RAM 

psiquiátricas (73). 

Em alguns países da UE, particularmente naqueles em que a inclusão dos doentes nos 

sistemas de notificação espontânea se iniciou há mais tempo, a notificação pelos 

doentes já constitui uma fatia importante do total de notificações de RAM consideradas 

no conjunto de sinais de segurança detetados. Exemplifica-se, novamente, o caso dos 

Países Baixos, onde a notificação de suspeitas de RAM pelos doentes já se encontra 

estabelecida desde 2003, e onde 26% de todas as notificações consideradas nos sinais 

de segurança detetados entre 2010 e 2016 foram comunicadas pelos doentes (73).  

Numa publicação descrevendo os resultados e reflexões resultantes de um workshop 

conjunto do Centro Lareb e do Uppsala Monitoring Centre da OMS sobre as notificações 

dos doentes na deteção de sinal, Watson et al. sugerem que as narrativas existentes 

nas notificações dos doentes podem conter informação valiosa e que devem, por isso, 

ser consideradas. Assim, e a fim de tirar o máximo partido da informação existente nas 

notificações dos doentes, sugerem que as estratégias atuais para a deteção de sinal 

sejam repensadas, recorrendo-se a métodos emergentes, como o processamento de 

dados no idioma original da narrativa como complemento aos métodos tradicionais de 

desproporcionalidade (66). Por sua vez, Avery et al., com base nos resultados de um 

estudo condizido na base de dados da Medicines and Healthcare products Regulatory 

Agency (MHRA), sugerem que sempre que possível, e adicionalmente à análise 

conjunta das notificações, seja efetuada a deteção de sinal utilizando dados 

provenientes dos doentes e profissionais de saúde separadamente, para assegurar que 

sinais novos e importantes não sejam passados despercebidos. A reflexão sobre estes 
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assuntos deve ser considerada à medida que o volume de notificações dos doentes nas 

bases de dados vai aumentando (74). 

 

Fontes de informação alternativas à notificação espontânea em farmacovigilância, 

com origem no doente 

A notificação espontânea de RAM pelos doentes obriga a que estes sejam 

conhecedores do sistema, a ponto de saberem como proceder para comunicar uma 

RAM. Considerando que uma parte considerável dos doentes não sabe como notificar 

uma RAM, pode afirmar-se com alguma segurança que a informação divulgada pelos 

doentes relativamente à sua experiência com os medicamentos se encontra ainda 

subaproveitada (2). 

Os doentes partilham as suas experiências com os medicamentos, incluindo as reações 

adversas, através das redes sociais, incluindo fóruns e blogues (75). Por esse motivo, 

o potencial das redes sociais é considerado nas guidelines europeias de 

farmacovigilância (62,72), que recomendam que os TAIM procedam à monitorização 

regular da internet e outros meios digitais, para a procura de potenciais notificações de 

RAM. No entanto, a clareza dos requisitos regulamentares inerentes à utilização das 

redes sociais, nomeadamente no que respeita ao processamento e comunicação da 

informação de segurança aí existente constitui um grande desafio (76). 

Atendendo à sua natureza, as redes sociais conseguem, de uma forma quase 

instantânea, fornecer informação sobre RAM, permitindo a sua monitorização em tempo 

real (77). Por trazerem a oportunidade de analisar as perspetivas do doente sobre os 

seus medicamentos, que de outra forma não seriam comunicados aos profissionais de 

saúde, podem, pelo menos em teoria, abrir a possibilidade de deteção de problemas 

relacionados com os medicamentos mais rapidamente (78). 

Através de técnicas de exploração de texto nas redes sociais, poderiam construir-se 

algoritmos para interpretação de texto e assim conseguir detetar-se algumas RAM 

descritas por doentes, com sucesso (77). O grande desafio começa, desde logo, com o 

reconhecimento da natureza da informação contida numa publicação, pois é necessário 

identificar se esta contém informação sobre um medicamento e uma RAM (2). No 

entanto, estes processos são bem mais complexos do que aparentam (77). 

O potencial das redes sociais e novas tecnologias para fins de farmacovigilância foi 

avaliado através do consórcio público-privado Web-Recognizing Adverse Drug 

Reactions (WEB-RADR) financiado pela EU Innovative Medicines Initiative (IMI) (79), e 

no qual participaram elementos de autoridades nacionais competentes da UE, da 

indústria farmacêutica, de instituições académicas, de associações de doentes e outras 

organizações com ligação à farmacovigilância. Este projeto teve como principais 

objetivos o desenvolvimento de uma aplicação móvel (app) para utilizadores dos 

sistemas Android e iOS para efeitos de notificação de suspeitas de RAM, assim como 

investigar se os dados das redes sociais poderiam ter utilidade em farmacovigilância. A 
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app desenvolvida no âmbito deste projeto permite a notificação espontânea quer por 

doentes, quer por profissionais de saúde e revelou-se um sucesso, encontrando-se já 

implementada num número de países de dentro e fora da Europa. Esta app encontra-

se ligada aos centros de farmacovigilância dos países aderentes, permitindo ainda aos 

seus utilizadores a consulta das mais recentes publicações contendo informação de 

segurança emitidas pela autoridade nacional competente do seu país (80,81), 

abarcando assim várias funcionalidades importantes para uma maior participação dos 

profissionais de saúde e doentes nos sistemas de farmacovigilância.  

Aquando do arranque do projeto WEB-RADR, antecipava-se, pelas razões referidas 

acima, que as redes sociais poderiam ser promissoras para a recolha de dados, com 

consequente aumento do volume de dados existentes nas bases de dados dos sistemas 

de segurança. No entanto, com a aplicação de algoritmos de text e data mining para 

análise das redes sociais e avaliação da sua utilidade em farmacovigilância, chegou-se 

à conclusão de que a evidência existente não é favorável à sua utilidade enquanto fontes 

de casos de RAM, uma vez que existem muitas limitações relacionadas com a qualidade 

dos dados e restrições de privacidade, que limitam substancialmente o valor das 

publicações efetuadas pelos doentes. Analogamente, as redes sociais foram também 

consideradas sem valor acrescentado na deteção de sinais de segurança, por não 

apresentarem capacidade preditiva, devendo assim ser privilegiadas as bases de dados 

habitualmente usadas para esse efeito – as notificações espontâneas e publicações na 

literatura científica, de forma independente (78).  

Em paralelo com o IMI WEB-RADR, desenvolveu-se em França um projeto de 

investigação com financiamento público, o Vigi4Med, que pretendeu avaliar se as 

publicações de doentes nas redes sociais (principalmente em fóruns de assuntos 

médicos) podiam ser utilizadas como fonte complementar em farmacovigilância por 

parte das autoridades responsáveis pela monitorização de segurança de 

medicamentos. Esta investigação foi conduzida através da revisão manual de uma 

amostra aleatorizada de publicações por profissionais experientes de farmacovigilância 

e resultou na identificação dos três pontos críticos do recurso a estas fontes para efeitos 

de farmacovigilância: a ética e a proteção de dados, a importância de considerar a 

qualidade dos dados e as limitações da utilização destas fontes para a deteção 

(estatística) de sinal, utilizando as metodologias tradicionais de desproporcionalidade 

estatística. Adicionalmente, esta iniciativa resultou num conjunto de recomendações 

que podem ser consultadas em detalhe numa publicação muito recente (82). 

Mais recentemente, Li et al. (2020) avaliaram se a combinação sistemática de dados 

provenientes do Twitter e das notificações espontâneas comunicadas à FDA facilitaria 

a deteção de sinais de segurança. Os autores concluíram que, combinando os dados 

do Twitter com os da FDA, a deteção de sinal era melhorada, quando comparada com 

a utilização exclusiva de dados do Twitter, mas sem que pudesse ter sido retirada uma 

conclusão válida quanto à utilidade dos dados provenientes desta rede social, como 

complemento às técnicas tradicionais de vigilância pós-comercialização (83). 
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Apesar do elevado número de estudos publicados sobre a utilização de dados 

provenientes das redes sociais em farmacovigilância, nenhum veio confirmar ou refutar 

a utilidade da monitorização sistemática das redes sociais para a condução de 

atividades de farmacovigilância (82). Espera-se que de futuro, com o aperfeiçoamento 

e validação dos algoritmos de reconhecimento de RAM, a utilidade do recurso às redes 

sociais para fins de farmacovigilância possa vir a ser reconhecida.  

Como forma alternativa à notificação espontânea para obtenção de informação de 

segurança proveniente dos doentes, o Centro Nacional de Farmacovigilância dos 

Países Baixos, Lareb desenvolveu um sistema para a recolha e monitorização das RAM 

experienciadas pelos doentes sujeitos a terapêutica de doença inflamatória autoimune 

com medicamentos biológicos, o qual se revelou uma ferramenta válida para a recolha 

de informação clínica comunicada pelo doente (84). Este sistema, denominado Dutch 

Biologic Monitor, constitui um sistema coorte prospetivo multicêntrico de monitorização 

de eventos, assente no preenchimento de um questionário disponibilizado aos doentes 

participantes via web, no qual se espera que estes coloquem informação sobre RAM 

que considerem atribuíveis ao medicamento biológico, incluindo as suas consequências 

e impacto na sua qualidade de vida. Os primeiros resultados deste sistema foram muito 

recentemente tornados públicos, tendo-se recolhido, para os 1335 doentes participantes 

no estudo, um total de 6293 questionários, num período pouco superior a dois anos, e 

a partir dos quais se conseguiram recolher 1720 RAM. Entre as RAM comunicadas, 98% 

continham informação sobre o impacto ou a carga que as mesmas representaram para 

as suas vidas (85), permitindo aos autores estudar a associação entre determinadas 

RAM e a carga que estas representam para os doentes que as experienciam. Este tipo 

de sistema de monitorização representa uma importante inovação na recolha de 

informação proveniente dos doentes, a qual é difícil de obter através de uma notificação 

espontânea tradicional, mesmo que comunicada por doentes. No entanto, representa 

como principal limitação o facto de os doentes tenderem a comunicar as RAM que 

representam maior impacto na sua vida, assim como o facto estas não serem 

confirmadas com o seu profissional de saúde, representando um desafio no que respeita 

à imputação de causalidade.  

Os resultados das iniciativas referidas acima vêm reforçar a necessidade de 

investigação adicional, com o objetivo de caracterizar o real contributo da informação 

transmitida pelos doentes através de fontes digitais, para a monitorização de segurança 

dos medicamentos é imprescindível, pois estas fontes podem vir a constituir um reforço 

importante das farmacovigilância “clássica”. 
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A PARTICIPAÇÃO DOS DOENTES NO SISTEMA NACIONAL DE 

FARMACOVIGILÂNCIA 

“O cidadão/doente deve ser o centro do 

sistema de saúde e, neste caso em 

particular do sistema de farmacovigilância 

(…)” 

João Nabais (86) 

 

Com a transposição da Diretiva 2010/84/EU para a legislação nacional, procede-se à 

sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, que estabelece o regime 

jurídico dos medicamentos de uso humano, também designado por Estatuto do 

Medicamento (87). O INFARMED, Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Saúde, I.P, fica responsabilizado pela disponibilização de meios, nomeadamente 

eletrónicos, para a notificação de suspeitas de reações adversas pelos doentes. Em 

2012, a fim de dar cumprimento às disposições da Diretiva 2010/84/EU, o INFARMED, 

I.P. coloca à disposição dos doentes, pela primeira vez, os meios necessários à sua 

participação na comunicação de suspeitas de RAM: a primeira ficha de notificação de 

suspeita de RAM destinada a ser preenchida pelo doente e o primeiro Portal RAM, 

plataforma eletrónica online para inserção de casos de RAM (86), permitindo, pela 

primeira vez, o acesso do doente à notificação de suspeitas de RAM. 

 

A notificação de suspeita de RAM pelos doentes em Portugal 

Em Portugal, a comunicação de suspeitas de reações adversas diretamente pelos 

doentes ou seus prestadores de cuidados apenas se tornou possível em junho de 2012 

(86), iniciando-se de forma muito tímida, com apenas 16 notificações no primeiro ano, 

mas tendo vindo a constituir um contributo em ascensão para o Sistema Nacional de 

Farmacovigilância. Atualmente, as notificações provenientes dos doentes representam 

3,74% do total de notificações do Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF), 

conforme representado na figura 11. 
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Figura 11 - Frequência relativa de notificação espontânea ao SNF, por grupo de notificador e gravidade da 

RAM (88). Legenda: TAIM – Titular da Autorização de Introdução no Mercado; P.S. – Profissionais de 

Saúde. 

A figura 12 ilustra a evolução quantitativa da participação dos doentes no SNF, enquanto 

notificadores de suspeitas de reações adversas a medicamentos, de acordo com dados 

disponibilizados publicamente pelo Infarmed. 

 

 

Figura 12 - Frequência de notificações de suspeita de RAM por doentes, à data de 05-08-2020 (88). 

Considerando dados de agosto de 2020, os doentes foram responsáveis por um total 

de 2134 notificações, com distribuição homogénea no que respeita à gravidade das 

RAM notificadas – 1068 notificações de RAM graves e 1066 notificações de RAM não 

graves (88). 

Um ano após a abertura da possibilidade de notificar RAM pelos doentes, Matos et al. 

(2015) conduziram um estudo baseado no preenchimento de um questionário pelos 

cidadãos, com vista a descrever as suas atitudes e conhecimentos relativamente à 

notificação espontânea, assim como os fatores que podem influenciar a subnotificação 
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pelos doentes em Portugal. Apesar de uma proporção considerável dos participantes no 

estudo terem demonstrado conhecimento quanto à existência do SNF (56%), apenas 

32.2% considerariam comunicar uma RAM diretamente ao SNF caso a 

experienciassem. Surpreendentemente, 13% dos participantes no estudo 

desconheciam a possibilidade de comunicar RAM quer ao profissional de saúde, quer 

ao SNF. Este estudo conclui ainda que alguns dos fatores que podem motivar o cidadão 

a notificar uma RAM diretamente ao SNF são a gravidade da reação (81% dos 

participantes concordam ou concordam plenamente) e a preocupação com a sua 

situação clínica (73% concordam ou concordam plenamente). A necessidade de ser 

ouvido(a) (64% concordam ou concordam plenamente) bem como a dificuldade na 

discussão da RAM com o médico ou farmacêutico (63% concordam ou concordam 

plenamente) foram também apontados como fatores motivadores para notificar uma 

RAM diretamente ao SNF, sugerindo um caminho a percorrer na melhoria da 

comunicação entre o doente e o profissional de saúde (89). Seria interessante recolher 

a atual perspetiva dos cidadãos em Portugal, 8 anos volvidos após o início da notificação 

de RAM pelos doentes, para avaliar o impacto das diversas campanhas de 

sensibilização dos doentes para a notificação de RAM no conhecimento do cidadão 

sobre esta matéria. 

Apesar da reduzida frequência de notificação de suspeitas de reações adversas pelos 

doentes no âmbito do SNF, pode atualmente referir-se com segurança que estas 

notificações contribuem para o aumento da segurança dos doentes. Como exemplo 

recente de uma tomada de decisão regulamentar para a qual contribuíram várias 

notificações de doentes destaca-se o caso de um medicamento contendo goserrelina, 

sob a forma de implante em seringa pré-cheia, que resultou na suspensão de alguns 

lotes do medicamento no mercado nacional (90). Esta suspensão terá sido motivada por 

várias queixas de doentes, sobretudo relacionadas com dor no local da administração, 

dor após a injeção, expulsão do implante e dificuldades na inserção do dispositivo, entre 

outras reações. Uma utilizadora do medicamento, que transitou de um medicamento 

contendo goserrelina para goserrelina de outra marca, descreveu diferenças na 

administração do medicamento. A mesma utilizadora lamentava o sofrimento que este 

lhe teria causado, deixando a seguinte afirmação, ao Diário de Notícias (91): 

“O processo [de administração do medicamento] demorava muito mais tempo e 

era mesmo muito mais doloroso. Com o outro dispositivo, não se sente quase 

nada. (…) Não temos de sofrer desta maneira. Temos cancro da mama (…)." 

Assim, e assumindo o longo caminho a percorrer em Portugal relativamente à 

participação dos doentes no SNF, considerando a que esta apenas se encontra 

implementada em Portugal há 8 anos, pode considerar-se que esta já começa a 

apresentar os primeiros resultados. 
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Estratégias para aumento da consciencialização geral para a importância de 

notificação de RAM por doentes em Portugal 

Vários estudos indicam que o principal fator influenciador da notificação de suspeitas de 

RAM é o conhecimento (6). Doentes informados sobre os sistemas de notificação 

espontânea de RAM apresentam maior tendência para a participação nos mesmos. 

Nesse sentido, o Sistema Nacional de Farmacovigilância tem vindo a aliar-se a 

campanhas europeias de sensibilização para a notificação de efeitos indesejáveis, 

principalmente destinadas ao público em geral. Esta iniciativa foi lançada pela primeira 

vez em novembro de 2016, com a conclusão do projeto Strengthening Collaboration for 

Operating Pharmacovigilance in Europe (SCOPE) Joint Action (92), coordenado pela 

CE, e no qual o Infarmed particiou ativamente, juntamente com agências reguladoras 

de outros Estados-Membros da UE, a EMA, a EURORDIS, a International Society of 

Pharmacoepidemiology (ISoP), Uppsala Monitoring Centre (UMC) e algumas 

instituições académicas.  

Desde então, todos os anos tem vindo a ser celebrada, no mês de novembro, a Adverse 

Drug Reaction (ADR) awareness week, consistindo na divulgação de infografias 

animadas, que vão sendo dedicadas a áreas específicas em cada ano e que são 

divulgadas nos diversos canais de comunicação do Infarmed (página eletrónica e redes 

sociais do Infarmed). Estas campanhas têm sido desenvolvidas em parceria com o 

Uppsala Monitoring Centre (UMC) da OMS. Abaixo encontram-se descritas as mais 

recentes campanhas de consciencialização para a notificação de RAM pelos doentes, 

divulgadas pelo Infarmed (figuras 13 a 20). 

 

 

Figuras 13 e 14 - Campanha de 2016 "Notificar efeitos secundários torna medicamentos + seguros" (93) 
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Figuras 15 a 20 - Campanhas “ADR awareness week” de 2017, 2018 - dirigida especialmente a grávidas e 

crianças e 2019 - a polimedicação e a importância da notificação de reações adversas a medicamentos"  

(94–96) 
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Particularmente no que respeita à campanha de 2016, sabe-se que foi divulgada por um 

total de 21 autoridades nacionais competentes em simultâneo, o que sucedeu pela 

primeira vez na Europa, com vista a uma subida de 5% nas notificações enviadas por 

doentes. O balanço final desta campanha traduziu-se num aumento médio de 13%, 

tendo excedido todas as expetativas. Assim, recomendou-se a condução de campanhas 

se alcance semelhante nos anos seguintes (92), o que tem vindo a ser conseguido até 

à data.  

Adicionalmente, e atendendo ao contexto da atual crise pandémica provocada pelo vírus 

2019-SARS-CoV-2, foi divulgada uma infografia a apelar à notificação de qualquer efeito 

indesejável relacionado com a toma de medicamentos para a COVID-19 pelos doentes 

ao Infarmed (97). 

Com o conjunto de iniciativas referidas acima, pretende-se sensibilizar os doentes para 

a importância da notificação de RAM, aumentando a quantidade e qualidade de 

notificações no âmbito do SNF, contribuindo assim para o aumento do conhecimento 

sobre o perfil de segurança dos medicamentos de e para o aumento da informação 

disponível na base de dados europeia de farmacovigilância, o EudraVigilance e a base 

de dados da OMS, o VigiBase, para utilização em atividades de farmacovigilância. 

 

Interação com doentes e associações de doentes  

Assente no reconhecimento de que o conhecimento, perspetivas e experiências únicas 

das pessoas que convivem com a doença podem contribuir para acrescentar valor ao 

processo de tomada de decisão, o Infarmed tem vindo a envolver as pessoas portadoras 

de doença em processos específicos.  

Desde 2010, com a publicação da Deliberação 1126/2010 que Aprova o Regulamento 

de Funcionamento da Comissão de Avaliação de Medicamentos (CAM), as associações 

de consumidores podem propor membros para integração neste órgão consultivo do 

Infarmed, ao qual compete a emissão de pareceres em matérias relacionadas com 

medicamentos, designadamente no domínio da avaliação da qualidade, eficácia e 

segurança, bem como sobre quaisquer outros assuntos de carácter técnico-científico, 

que lhe sejam submetidos pelo Conselho Diretivo do Infarmed (98). Com a criação da 

Comissão de Avaliação de Tecnologias da Saúde (CATS), em 2016, ficou também 

determinada a integração de participantes convidados por entre várias organizações, 

incluindo das associações de doentes (99). 

A fim de promover um maior estreitamento da ligação entre a autoridade nacional do 

medicamento, o cidadão portador de doença e as entidades que os representam, o 

Infarmed criou o projeto Incluir (100). Este projeto, com origem ainda muito recente, 

apresenta os seguintes objetivos (101): 

• promover uma maior proximidade e regularidade no relacionamento entre o 

Infarmed e os doentes (numa lógica de benefício mútuo);  
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• possibilitar que as entidades representantes dos doentes possam construir 

posições mais informadas sobre os processos em que o Infarmed intervém; 

• possibilitar a inclusão da perspetiva, experiência, necessidades e preferências 

da pessoa com doença, bem como as dos seus cuidadores e familiares nos 

processos e atividades do Infarmed, através da consulta das entidades 

representantes dos doentes.  

Pretende iniciar-se o envolvimento dos doentes e das entidades que os representam no 

processo de avaliação de tecnologias de saúde (100) e, progressivamente, alargar o 

seu envolvimento a outros processos do Infarmed, nomeadamente em áreas como as 

roturas de stock, os medicamentos falsificados, a recolha de experiências sobre a 

utilização de medicamentos ou produtos de saúde, assim como o aumento da sua 

participação na notificação de efeitos indesejáveis associados à utilização de 

medicamentos  (101). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E DESAFIOS FUTUROS 

O envolvimento dos doentes enquanto parceiros na investigação e desenvolvimento de 

medicamentos tem vindo a solidificar-se. A experiência adquirida até à data demonstra 

que a participação dos doentes nas atividades regulamentares, assente no atual 

enquadramento legal que rege as atividades da EMA, tem vindo a ter resultados 

positivos, os quais se traduzem num aumento do respeito mútuo entre os reguladores e 

a comunidade de doentes e consumidores. Com a sua integração em alguns dos 

comités científicos da EMA, permite-se a consideração de um contributo singular, 

sedeado na experiência de “vida-real” que apenas quem é diretamente afetado pela 

doença pode oferecer. Espera-se que ao nível das autoridades nacionais competentes, 

a participação dos doentes nas discussões e tomadas de decisão se aproxime do 

exemplo da EMA.  

É sabido que o nível de aceitação de risco que um doente pode apresentar face a um 

determinado medicamento, pode diferir do limite definido pelos reguladores. Neste 

sentido, o risco aceitável pelos doentes pode aliviar o problema do “regulador 

cauteloso”, reduzindo progressivamente a tolerância dos reguladores ao risco. Só com 

esta abordagem se torna possível a garantia de acesso dos doentes a algumas 

terapêuticas inovadoras, com margens terapêuticas menos amplas, preenchendo 

necessidades médicas não preenchidas à data.  

A participação dos doentes no “mundo regulamentar” ainda é vista com algum ceticismo, 

na medida em que há uma certa tendência para considerar que, pelo seu envolvimento 

com a doença, o seu contributo será muito emocional e pouco factual.  É inquestionável 

que a informação factual é essencial, mas esta pode não ser suficiente para avaliar a 

razão de um doente não aderir a uma terapêutica, ou porque aceita (ou não) um 

determinado nível de risco. Assim, a participação dos doentes nas atividades 

regulamentares pode trazer um conjunto de dados (as suas emoções) que permitem 

trazer o “mundo real” para o processo regulamentar, com resultados mais relevantes 

para os doentes. 

A maximização do contributo dos doentes nos sistemas regulamentares, incluindo os 

sistemas de farmacovigilância, só é possível com o aumento da capacidade de formar, 

informar e envolver os doentes e as associações que os representam. É preciso que os 

profissionais de saúde, empresas farmacêuticas e reguladores reconheçam 

genuinamente a importância da participação dos doentes no sistema regulamentar e na 

comunicação de informação das suas experiências com as tecnologias da saúde. Para 

esse reconhecimento, é necessário assegurar um maior investimento na divulgação dos 

canais de comunicação com as agências regulamentares. Não menos importante, e 

particularmente no que respeita à farmacovigilância, onde a principal área de 

participação do doente assenta na notificação de suspeitas de reações adversas, é 

necessário reforçar as campanhas de sensibilização para a notificação, em particular 

dirigida às faixas etárias mais ativas da sociedade, com melhor acesso às tecnologias 

existentes para o efeito. As campanhas para a notificação efetuadas na Europa até à 

data demonstraram resultados positivos, e devem continuar a ser efetuadas. No entanto, 
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estas deveriam ser idealmente desenhadas para cada país, atendendo às 

especificidades de cada sistema nacional de farmacovigilância  

Ao longo deste trabalho, ficou claro que o envolvimento dos doentes na notificação 

espontânea de RAM traz vantagens no robustecimento dos sistemas de 

farmacovigilância. Nos últimos anos, a notificação de RAM pelos doentes tem 

demonstrado uma tendência crescente em toda a Europa, incluindo em Portugal. Em 

muitas comunidades e países, os serviços e profissionais de saúde não são facilmente 

acessíveis, ou então acarretam custos elevados para o doente. Nestes contextos, o 

recurso a automedicação com medicamentos não sujeitos a receita médica é comum e 

as reações adversas daí resultantes dificilmente seriam comunicadas aos profissionais 

de saúde, ficando “perdidas”. Com a abertura dos sistemas de notificação espontânea 

aos doentes, especialmente se efetuadas através de meios eletrónicos gratuitos ou de 

aplicações para telemóvel, esta comunicação fica facilitada, podendo ocorrer de forma 

quase imediata à ocorrência da RAM. Contudo, e não obstante de o profissional de 

saúde continuar a ser um notificador privilegiado, considerando a sua formação técnica 

e científica, fundamental à compreensão da reação adversa, considera-se necessária 

uma mudança cultural, no que se refere ao envolvimento dos profissionais de saúde na 

educação para a notificação diretamente pelos doentes, a fim de contribuírem para que 

os doentes ganhem consciência deste seu direito. 

Não é com surpresa que se constata que o país da AEE onde a notificação pelos 

doentes apresenta uma frequência mais elevada foi o pioneiro (a par da Dinamarca) na 

inclusão dos doentes enquanto notificadores de RAM na Europa: os Países Baixos, 

onde a notificação pelos doentes já se encontra implementada desde 2003. 

Coincidentemente, nota-se que grande parte da evidência gerada nos últimos anos 

sobre a notificação de RAM pelos doentes é oriunda de grupos de investigadores dos 

Países Baixos, o que pode ser reflexo da importância atribuída à participação da 

sociedade em questões de saúde pública, assim como o interesse e consequente 

investimento das autoridades de saúde na participação dos doentes e consumidores de 

medicamentos nos seu sistema de farmacovigilância, que é considerado referência 

europeia na área da deteção de sinal e investigação farmacoepidemiológica. 

Por toda a Europa, e não obstante da tendência favorável que se tem vindo a observar 

no que respeita à participação dos doentes nos sistemas de farmacovigilância através 

do aumento de notificações de suspeitas de RAM, a participação dos profissionais de 

saúde na notificação de suspeitas de RAM e nas estratégias de minimização do risco 

precisa igualmente de ser fortalecida. A capacidade de observação e análise clínica e 

científica por médicos, farmacêuticos ou enfermeiros experientes é insubstituível e a sua 

ausência de participação nos sistemas de farmacovigilância teria resultados trágicos 

para a monitorização de segurança dos medicamentos. A cooperação dos reguladores 

com as organizações representantes dos doentes e profissionais de saúde (como as 

Ordens Profissionais), bem como com as Escolas Médicas, Farmacêuticas e de 

Enfermagem deve ser considerada uma prioridade estratégica para o envolvimento de 

todos nos sistemas de farmacovigilância. 
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Relativamente às metodologias atualmente utilizadas para a participação dos doentes 

nos sistemas de farmacovigilância, considera-se que requerem otimização, a fim de 

tirarem melhor partido da mesma e melhoria dos resultados em saúde: 

 os sistemas de recolha, codificação e armazenamento de informação 

comunicada pelos doentes requerem desenvolvimentos, tal como a conceção de 

um formulário de notificação específico para os doentes, com possibilidade de 

classificação da gravidade da reação adversa, à luz dos seus próprios critérios; 

 as associações de doentes devem ser intimamente envolvidas nos sistemas 

nacionais de farmacovigilância, de forma semelhante ao que já se observa no 

sistema regulamentar europeu; em Portugal, para além do apoio na divulgação 

das campanhas desenvolvidas pela agência reguladora do medicamento aos 

seus associados para a sensibilização para a notificação, as associações de 

doentes poderiam participar na revisão de documentos contendo informação de 

segurança sobre medicamentos, especificamente destinada aos doentes, como 

de materiais educacionais para os doentes e folhetos informativos, por exemplo; 

 em linha com os dois pontos anteriores, deve desenvolver-se a bilateralidade da 

comunicação entre o doente, enquanto notificador de RAM, e as autoridades 

nacionais competentes ou centros de farmacovigilância, responsáveis pela 

receção e tratamento das notificações, pois é sabido que o notificador gosta de 

receber resposta com informação sobre a sua notificação; 

 atendendo aos resultados positivos da utilização de uma app para a notificação 

de suspeitas de RAM e consulta de informação de segurança, demonstrados no 

contexto do projeto WEB-RADR, sugere-se que esta modalidade seja adotada 

pela globalidade dos países, a fim de facilitar o acesso aos portais de notificação. 

Considerando a elevada cobertura de smartphones pelas populações, incluindo 

a portuguesa, acredita-se que com a inclusão de mais países à app desenvolvida 

se traduzisse num aumento significativo das notificações de RAM.  

A Estratégia para a Ciência Regulamentar 2025 da EMA (102) defende que a 

participação dos doentes, dos prestadores de cuidados e dos representantes das 

associações de doentes nos processos regulamentares deve ser fortemente 

encorajada. Nesse contexto, apresenta algumas propostas de ação, que passam por 

incluir todos os stakeholders na cadeia de tomada de decisão, o que engloba, 

naturalmente, doentes e profissionais de saúde. Estão assim previstas diversas 

atividades neste sentido, como a revisão da metodologia de envolvimento dos doentes 

nos comités científicos da EMA, das guidelines de recolha e utilização dos dados com 

origem nos doentes, assim como o aperfeiçoamento das comunicações dirigidas aos 

doentes, incluindo as suas preferências no que se refere à informação relativa ao 

benefício-risco dos medicamentos, de extrema importância ao nível da recolha de dados 

para avaliação de segurança e para a minimização dos riscos, respetivamente. Destaca-

se ainda a proposta de geração de mais evidência sobre o impacto das medidas de 

minimização do risco (as quais chegam aos doentes e profissionais de saúde através 

de comunicação de segurança), particularmente no que respeita à alteração de 
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comportamentos, com vista à sua otimização e obtenção de melhores resultados na 

minimização do risco. 

Com a execução desta revisão, ficam algumas perguntas por responder relativamente 

à notificação de RAM pelos doentes, e para as quais se sugere a condução de mais 

investigação, no futuro: 

i. qual o conhecimento e opinião dos profissionais de saúde, em particular dos 

farmacêuticos comunitários e hospitalares da UE (e de Portugal, em particular), 

relativamente à participação dos doentes na notificação de suspeitas de RAM; 

ii. qual o atual conhecimento dos doentes da UE (e de Portugal em particular) 

relativamente à possibilidade de notificarem suspeitas de RAM diretamente à 

sua autoridade nacional competente, ou mesmo ao TAIM; 

iii. ficou claro que as notificações dos doentes já contribuíram para a deteção de 

um número de sinais de segurança; no entanto, seria interessante estudar para 

quais desses sinais a sua avaliação culminou na recomendação de alterações 

ao RCM e FI; 

iv. quais as expetativas dos doentes relativamente às agências reguladoras, 

nomeadamente quanto à autoridade nacional competente do seu país, a fim de 

rumar para a sua concretização, se exequível. 

Com este trabalho, tornou-se mais claro para mim que doentes e profissionais de saúde, 

sejam eles médicos, farmacêuticos, enfermeiros, ou outros, constituem partes 

importantes do sistema regulamentar e só com a participação de todos, assente num 

princípio de complementaridade, conseguiremos tirar o real partido da eficácia e 

segurança dos medicamentos colocados ao dispor dos doentes e profissionais de 

saúde. 

Por fim, e porque sendo farmacêutica, defendo que as nossas atividades devem ser 

focadas nos doentes e que os farmacêuticos, enquanto potenciais notificadores e 

agentes de saúde pública, podem desempenhar um papel estratégico no 

estabelecimento de pontes entre os doentes e o sistema regulamentar. Os pilares 

destas pontes serão tão mais sólidos, quanto mais preparados nós estivermos para 

reconhecer as particularidades do sistema regulamentar do medicamento e, em 

particular, do Sistema Nacional de Farmacovigilância, assim como o direito da 

importância dos doentes na comunicação de RAM. A nossa formação de base enquanto 

farmacêuticos merece ser adaptada a estes novos desafios. 

Ainda que com muitos desafios por ultrapassar, algumas questões por responder e um 

longo caminho a percorrer, tenho a convicção de que hoje estamos mais próximos do 

que nunca de conseguir a desejada relação de proximidade e confiança entre doentes 

e reguladores. 
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