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RREESSUUMMOO  

  
 



RESUMO 
 
AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE FARMACOVIGILÂNCIA DO INSTITUTO DE 
DOENÇAS TROPICAIS NATAN PORTELLA EM TERESINA - PI. Fabrício Pires de 
Moura do Amaral. Orientadora: Maria Elisabete Amaral de Moraes.Co-orientadora: 
Regina Célia de Assis. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em 
Farmacologia. Departamento de Fisiologia e Farmacologia, Universidade Federal do 
Ceará, 2006. 

 
A farmacovigilância é um importante instrumento para a saúde pública, pois 

possibilita a detecção precoce e o diagnóstico de reações adversas a medicamentos 

(RAM). No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem como prioridade o 

desenvolvimento de atividades de vigilância pós-comercialização em Hospitais 

Sentinelas. O Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella, localizado em Teresina-PI, 

foi um dos hospitais escolhidos pela referida agência para a implantação e 

consolidação do serviço. O processo de implantação foi concluído em setembro de 

2005. Este trabalho avaliou o sistema de farmacovigilância implantado no período 

compreendido entre os meses outubro de 2005 e maio de 2006. Para isso, fez-se 

aplicação de check list, 51 questionários anônimos aos profissionais de saúde, além de 

levantamento de dados dos prontuários e formulários de notificação de RAM. Os 

achados foram avaliados utilizando o programa SPSS sendo em seguida confrontados, 

a fim de se encontrar falhas nas transposições das informações dos prontuários para 

os formulários de notificação. O check list aplicado encontrou falhas organizacionais no 

serviço de farmácia hospitalar (inexistências de POPs e registro de treinamentos de 

funcionários). Os questionários demonstraram que a divulgação do serviço alcançou 

mais médicos residentes e enfermeiros do que os médicos especialistas. Além disso, o 

levantamento dos dados de prontuários indicou um total de 31 anotações de RAM, 

sendo 48,39% (15/31) relatos de médicos contra 41,94% (13/31) da enfermagem. 

Entretanto na análise de formulários, foram preenchidas, apenas, 16 notificações de 

RAM, distribuídas em 43,75% (7/16) para a enfermagem contra 37,50% (6/16) dos 

médicos residentes e 6,25% (1/16) dos médicos especialistas. Conclui-se que há  

problemas organizacionais no serviço de farmácia, além de subnotificação de RAM por 

parte dos profissionais de saúde, devido a uma insuficiente transposição de dados 

relatados nos prontuários para os formulários de notificação espontâneas.  

 

Palavras chaves: Sistemas de Notificação de Reações Adversas a 

Medicamentos, Sistema de Vigilância Sanitária, Serviço de Farmácia Hospitalar 
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ABSTRACT 
 
EVALUATION OF PHARMACOVIGILANCE SYSTEM IN NATAN PORTELLA 
INSTITUTE OF TROPICAL DISEASES IN TERESINA - PI. Fabrício Pires de Moura do 
Amaral. Supervisor: Dr Maria Elisabete Amaral de Moraes. Cosupervisor: Dr Regina 
Célia de Assis.  Master Degree. Pharmacology Post Graduate Program Department of 
Physiology and Pharmacology. Faculty of Medicine. Federal University of Ceara – 
Brazil. 2006. 

 
Pharmacovigilance is an important weapon for public health, because it 

allows the prevention of side effects caused by medication. In Brazil, the National 

Health Surveillance Agency (Anvisa) has priorized the development of activities of post-

marketing surveillance in Sentinel Hospitals. The Nathan Portella Institute of Tropical 

Diseases, located in Teresina-PI was one of the hospitals chosen by the ANVISA to 

experience the implantation and consolidation of this service. The implantation process 

was concluded in September, 2005. This effort assessed the pharmacovigilance 

system introduced in the period between October, 2005 and May, 2006. For such, a 

check – list applied, 51 anonymous questionnaires to health care workers, and in 

addition the data on the records and MAE notifications forms were surveyed. The 

findings were evaluated by using the SPSS software and then compared in order to find 

failure on information transposed from the records to the notification forms. The check-

list applied found organizational failures in the service of hospital pharmacy (absence of 

SOPs and personnel training records). The questionnaires show that the service was 

broadcast in wider range among resident doctors and nurses than among the specialist 

physicians. Also, the survey of data on the records indicated a number of 31 MAE 

notifications, with 48, 39% (15/31) of reports from doctors against 41,94% (13/31) from 

nurses. However, by analyzing the forms, it was found that only 16 MAE notifications 

were filled out – classified under 43,75% (7/16) from nurses against 37,50% (6/16) from 

resident doctors and  6,25% (1/16) from specialist physicians. It is conclude that there 

are organizational problems in the pharmacy service aggravated by undernotifications 

reported by health care workers due to insufficient transposition of data from the 

records to the spontaneous notification forms. 

 

Key words: Sistemas de Notificação de Reações Adversas a 

Medicamentos, Sistema de Vigilância Sanitária, Serviço de Farmácia Hospitalar  
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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  



I. INTRODUÇÃO 
 
O grande avanço na síntese de novas moléculas ocorrido após a Segunda 

Grande Guerra foi responsável pela prevenção e cura, até então impossíveis, de 

determinadas doenças. Estas inovações, entretanto, têm tornado o processo de 

assistência à saúde cada vez mais complexo e dispendioso, sendo os medicamentos 

um dos principais responsáveis por este quadro. Isso se deve, basicamente, às 

Reações Adversas a Medicamentos (RAM), que todo e qualquer fármaco pode 

desencadear. Sabe-se que as RAM são causas relevantes de hospitalizações, de 

aumento do tempo de permanência nas unidades de saúde e, até mesmo, de óbito. 

Por este motivo, são consideradas como um dos grandes problemas da prática 

assistencial moderna (MAGALHÃES, 2000; BERMUDEZ, 1994; VIDOTTI, 1999; 

SILVA, 2002; ROSA, 2003). 

 

Não é de hoje a preocupação com os efeitos nocivos que os fármacos 

podem gerar. Os registros das reações adversas e suas correlações com erros de 

medicamentos são tão antigos quanto a história da medicina. O código de Hamurabi 

(Babilônia 2.200 a. C.) dizia que se um médico causasse a morte de um paciente 

perderia as mãos.  Hipócrates (570 - 460 a. C) preconizava “não causem dano”. Já  

Galeno (131-201 d.C) advertia contra os perigos de uma prescrição mal escrita e 

obscura. No início da década de 60, um fato marcante ocorreu: milhares de crianças 

nasceram com mal-formação congênita devido à utilização da talidomida 

(ROZENFELD, 1998). Este episódio é considerado um marco para a sociedade 

científica e autoridades reguladoras de mercado. Após este acontecimento a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) deu inicio a programas de detecção de reações 

adversas causadas por medicamentos (OPAS,2005). 

 

1. A TRAGÉDIA DA TALIDOMIDA 
 

Um dos mais graves problemas na área médico-farmacêutica foi à má-

formação congênita gerada pelo uso da talidomida em gestantes (ROZENFELD, 1998; 

BERMUDEZ, 1998;VIDOTTI, 1999, SILVA, 2002). Oliveira e colaboradores (1999), em 

uma revisão histórica, discutiram questões relacionadas ao processo de regulação e 

uso racional da talidomida. Neste estudo, ele menciona que a substância foi um dos 

maiores lançamentos mercadológicos de sua época. Citando Zwingenberg e Wnendt, 



relatam que, em 1960, no auge do processo de expansão do mercado farmacêutico, 

foram vendidas 14 toneladas do produto apenas na Alemanha. 

 

Sintetizada em 1953 e introduzida na prática clínica em 1957 como 

hipnótica, sedativa, foi considerada extremamente segura em doses excessivas, e 

ainda recomendada especificamente para o uso na gravidez (RANG, 2004). A 

talidomida, a princípio, não representou perigo ou indicou qualquer sinal de toxicidade 

aos seus usuários. Pelo contrário, apenas fomentava um comércio altamente lucrativo 

e promissor que se visualizava para o mercado farmacêutico naqueles anos. 

Entretanto, o medicamento mais seguro da época, considerado a jóia da indústria 

farmacêutica alemã começou a perder sua hegemonia quando surgiram os primeiros 

relatos de casos de nascimentos de crianças com má-formações congênitas. Em 1961, 

Lenz e Mcbrige, elucidaram o fenômeno através da correlação direta entre uso da 

talidomida (BERMUDEZ, 1998; ROZENFELD, 1998) e o nascimento de bebês com 

focomelia (braços e pernas em forma de nadadeiras de focas). O episódio ficou 

conhecido como  a tragédia da talidomida, marcando  o início de uma nova era, 

caracterizada pelo lançamento de estratégias mais inteligentes, favorecendo a 

diversificação e expansão dos mecanismos de regulamentação e monitoramento do 

desenvolvimento de novas drogas (ROZENFELD, 2004; SERVALHO, 2000). 

 

Segundo Strom (1991), “a história da regulação dos medicamentos corre 

paralelamente à história dos maiores desastres envolvendo reações adversas”. De 

certo, após o acontecimento, ampliaram-se os esforços a fim de se melhorar a 

segurança na utilização dos fármacos. Neste contexto, em 1962 nos Estados Unidos 

da América foi aprovada a emenda Kefauver- Harris ampliando-se o poder do Food 

and Drug Administration (FDA). Este órgão passou a exigir dos laboratórios fabricantes 

um grande arsenal de estudos pré-clínicos farmacológicos e toxicológicos e estudos 

clínicos bem controlados (ROZENFELD, 1998). 

 

A fim de evitar novos desastres, a OMS, através da 16ª Assembléia Mundial 

de Saúde (1963) adotou a resolução WHA 16.36 que reafirmou a necessidade de 

ações imediatas em relação à rápida disseminação de informações sobre reações 

adversas a medicamentos. Este fato conduziu à criação de um Projeto de Pesquisa 

Piloto para a Monitorização Internacional de Medicamentos e para a identificação 

prévia de efeitos adversos a fármacos (OPAS, 2005). Baseado nisso, governos e 



autoridades reguladoras criaram serviços de coleta sistemática de RAM, dando origem 

ao que se conhece atualmente como farmacovigilância (COELHO, 1999). 

 
2. EVENTO ADVERSO, REAÇÃO ADVERSA E SEGURANÇA DOS 
MEDICAMENTOS  

 

Os eventos adversos (EA) estão associados com o uso de fármacos em 

seres humanos, podendo estar relacionados ou não com o medicamento utilizado.  

(ROSA, 2003). 

 

Didaticamente, os EA são classificados como evitáveis e não-evitáveis. Os 

eventos evitáveis são devidos, em sua grande maioria, a erro de medicação. Este, por 

sua vez, é definido como qualquer evento evitável que, de fato ou potencialmente, 

pode levar ao uso inadequado de um medicamento. Os erros de medicação são por 

definição preveníveis, sendo esta a diferença básica em relação às reações adversas 

(ROSA,2003). Como exemplo de evento evitável, podemos citar um estudo sobre erros 

de prescrições médicas, realizado no Hospital  Walter Cantídio – HUWC da 

Universidade Federal do Ceará – UFC no ano de 2004. A pesquisa constatou que em 

um universo de 474 prescrições, 75,30% apresentavam omissões de informações 

necessárias para garantir a segurança na dispensação e administração dos 

medicamentos (NÉRI, 2004). 

 

A OMS (OPAS, 2005) define RAM como “qualquer efeito prejudicial ou 

indesejável, não intencional, que aparece após a administração de um medicamento 

em doses normalmente utilizadas no homem para a profilaxia, o diagnóstico e o 

tratamento de uma doença”. Esta definição está incluída no conceito de EA.  

 

De modo geral, as reações adversas são causadas por mecanismos 

complexos que independem da interferência do profissional. Logo, mesmo que o 

médico obedeça às regras farmacoterapêuticas no ato da prescrição de um fármaco e 

o paciente siga as orientações corretamente, existe a possibilidade do medicamento 

produzir um efeito indesejável ou não esperado. Nenhum medicamento é 100% seguro 

e, no caso dos medicamentos inovadores, novos ou recém lançados no mercado, a 

vigilância torna-se obrigatória, pois vários dos efeitos adversos raros só serão 



conhecidos com o seu uso prolongado ou interações com outras fármacos e 

substâncias (álcool, fumo, substâncias ilícitas etc.)  

 

Além disso, existem fatores que predispõem ao aparecimento de efeitos 

indesejáveis. Tais fatores podem ser classificados de acordo com a faixa etária 

(neonatos, crianças e idosos), o gênero (masculino ou feminino), as condições físicas 

(gestantes), as patologias (insuficiência hepática e insuficiência renal), a 

hipersensibilidade, a variabilidade genética e a polimedicação (SERVALHO,2000;  

FERREIRA, 2002). 

 

A grande maioria das moléculas em desenvolvimento não passam por testes 

que assegurem o seu uso em subgrupos específicos como as gestantes, os neonatos, 

as crianças e os idosos. Historicamente, estes grupos são considerados extremamente 

complicados de se trabalhar, pois possuem várias peculiaridades que, de certo modo, 

não refletem a maioria da população (RANG, 2004).  

 

Um outro fator importante é a existência de diferenças entre populações de 

continentes distintos. Resultados de pesquisas realizadas em países desenvolvidos 

acabam sendo extrapolados para a realidade de países em desenvolvimento e/ou 

subdesenvolvidos contribuindo para o desconhecimento da real freqüência de RAM 

nestes países (OPAS, 2005). 

 

Para que um medicamento possa ser registrado e comercializado com o 

mínimo de segurança, deve primeiramente ser submetido a ensaios pré-clínicos e 

clínicos.  Através destes estudos, o futuro medicamento deve provar que, além de sua 

eficácia e qualidade, possui uma margem de segurança mínima que garanta a 

utilização em seres humanos (NIES, 1996).  

 

 

3. ESTUDOS CLÍNICOS E NECESSIDADES DE VIGILÂNCIA PÓS-MARKETING 
 

Os ensaios clínicos formam a base para as decisões terapêuticas de todos 

os profissionais de saúde. A fim de aumentar a probabilidade de obter informações 

úteis a partir desses ensaios, os objetivos precisam ser definidos, populações  

homogêneas de pacientes precisam ser selecionadas, grupos controle adequados 



precisam ser encontrados, índices significativos e sensíveis precisam ser  escolhidos e 

as observações precisam ser convertidas em dados com conclusões válidas (NIES, 

1996). 

 

Segundo a European Agency for the Evaluation of Medicinal Products 

(EMEA) o ensaio clínico pode ser definido como “qualquer investigação em seres 

humanos, objetivando descobrir ou verificar os efeitos farmacodinâmicos, 

farmacológicos, clínicos e/ou outros efeitos de produtos investigados e/ou identificar 

reações adversas aos produtos em investigação, com o objetivo de averiguar sua 

segurança e/ou eficácia” (NIES, 1996). 

 

Os ensaios clínicos podem ser divididos em fases. A Fase I destina-se 

apenas a verificar a segurança da substância em um número reduzido de voluntários 

humanos saudáveis, geralmente de 10 a 50 participantes. Pode ainda compreender 

estudos de farmacocinética, tolerabilidade e, em certos casos estudos 

farmacodinâmicos. A Fase II é executada pela primeira vez em um pequeno grupo de 

pacientes (50 a 200) e é planejada para testar a eficácia numa determinada doença, 

assim como estender o estudo Fase I. Os estudos Fase III são ensaios em geral duplo-

cegos, randomizados, controlados e multicêntricos, onde a amostra deve ser 

representativa da população geral que utilizará o medicamento (centenas a milhares 

de pacientes). Os dados obtidos devem ser comparados com um fármaco de 

referência ou placebo e, ao fim desta fase, conforme a comprovação da eficácia e 

atendidas todas as exigências o fármaco pode ser submetido a autoridade reguladora 

competente para análise do dossiê e aprovação ou não do registro (IVAMA & SOUSA, 

2004; SOBRAVIME, 2004; RANG, 2004). 

 

Os resultados de pesquisas clínicas de novos agentes terapêuticos, 

entretanto, têm várias limitações. Muitos dos efeitos adversos raros só são 

identificados quando o produto já está sendo utilizado por uma grande parcela da 

população em nível ambulatorial ou hospitalar. Segundo a OMS (2005), grande parte 

dessas limitações existem porque, nas pesquisas clínicas, os pacientes são 

selecionados em número limitado. Além disso, as condições de uso dos fármacos 

diferem das aplicadas na prática clínica por vários motivos:  a duração das pesquisas 

tem prazo definido; a seleção de paciente elimina aqueles com doenças coexistentes; 

são avaliados apenas um ou dois fármacos por vez; as informações sobre reações 



adversas graves e raras, toxicidade crônica, uso em grupos especiais (crianças, 

idosos, mulheres grávidas) ou interações medicamentosas são, freqüentemente, 

incompletas ou não estão disponíveis (NIES, 1996; FERREIRA, 2002; RANG, 2004). 

Logo, como apenas alguns milhares de pacientes são expostos ao fármacos em 

estágio experimental em circunstâncias mais ou menos controladas e bem definidas 

durante o desenvolvimento do agente, os efeitos medicamentosos adversos que 

ocorrem, com freqüência de 1 em 1.000 pacientes, não são detectados antes da 

comercialização. Portanto, o controle do fármaco após a comercialização, realizado na 

Fase IV, denominado estudo pós-marketing, é indispensável para a farmacovigilância, 

assim como na detecção de efeitos raros porém importantes (NIES, 1996). 

 
4. INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS E RAM 

 

A informação sobre medicamentos, segura, rápida, de qualidade e confiável 

é considerada pela OMS (1995) uma grande arma para se evitar erros de medicação. 

Integrando-se a estas ações a própria disseminação de informações e alertas 

importantes sobre RAM. Entretanto, o acesso às informações sobre medicamentos 

constitui um problema em nosso país.  

 

Em sua dissertação de mestrado, Vidotti (1999), dimensionou o problema. 

Segundo ele, no Brasil, a informação, em geral, não é disponível por causa dos altos 

custos que envolve a aquisição e manutenção das mesmas, além de existir muito 

pouca informação publicada no nosso idioma. Aliado a isso, o profissional de saúde, 

que necessita estar em constante atualização, encontra-se prejudicado pelas 

condições do mercado. Jornadas longas de trabalho acabam por dificultar os estudos e 

atualizações necessárias. Este espaço, vazio de informações sobre medicamento, 

acaba por ser preenchido pela indústria farmacêutica através da sua persuasão e 

marketing. 

 

Em um estudo realizado na cidade de Recife, verificou-se que 37% dos 

médicos entrevistados afirmaram que recebem visitas diárias de representantes das 

empresas farmacêuticas (BARROS, 1995). Nitidamente, os laboratórios utilizam-se 

desta artimanha para influenciar diretamente não só na prescrição, mas também em 

todo o resto da cadeia terapêutica.  As informações fornecidas pelas empresas são em 

grande maioria desbalanceadas. Na medida em que enaltecem os produtos, 



enumerando benefícios, escondem os efeitos adversos prejudiciais e contra-indicações 

importantes. Ainda sobre a pesquisa,  o autor  afirma que “a publicidade enganosa 

provoca grandes malefícios. Não paira dúvida de que pode ser classificada como 

enganosa toda propaganda motivada, em essência, pelo interesse em incrementar 

lucro.” 

 

Este panorama contribui para uma prescrição, dispensação e consumo de 

medicamentos de maneira irracional. O uso desnecessário, assim como a utilização de 

fármacos em situações contra-indicadas, expõem os pacientes a riscos de reações 

adversas a medicamentos e intoxicações medicamentosas, contribuindo fortemente 

para o aumento da morbidade e mortalidade (ARRAIS, 2002). 

 



5. A NECESSIDADE DE SE FAZER FARMACOVIGILÂNCIA 
 

Segundo a OMS (2005) “a farmacovigilância consiste na ciência e nas 

atividades relativas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos 

adversos ou quaisquer outros possíveis problemas relacionados a medicamentos”.  

 

As ações de um sistema de farmacovigilância convergem para a 

necessidade de uma autoridade reguladora de medicamentos, na medida em que 

facilitam o saneamento do mercado farmacêutico. Todavia, sua estruturação gera a 

necessidade de que instituições e serviços, inclusive a indústria farmacêutica, supram 

o sistema com dados relativos à utilização de medicamentos (comercialização, 

distribuição, prescrição e uso), e a pacientes (variáveis sócio-econômicas e de morbi-

mortalidade), dados estes que constituem os denominadores farmacoepidemiológicos 

necessários para a avaliação dos riscos relativos à exposição a medicamentos 

comercializados. Este procedimento confere à farmacovigilância o caráter preventivo. 

Segundo Coelho (1998), a farmacovigilância deve ser encarada como um importante 

instrumento para a promoção de uma mudança cultural que sustente uma percepção 

mais cuidadosa dos profissionais de saúde e da população em geral, em relação ao 

uso de medicamentos. Deve, também, haver uma maior preocupação com o ensino da 

Farmacologia Clínica e da Farmacoepidemiologia nos cursos de formação na área de 

saúde, bem como em programas de educação continuada (TEM HAM, 1992; 

KIMBELL, 1993). 

 

Além disso, outras questões são relevantes para a farmacovigilância: 

desvios da qualidade de produtos farmacêuticos; erros de administração de tratamento 

farmacológico; notificações de perda de eficácia; uso de fármacos para indicações não 

aprovadas, uma vez que não possuem adequada base científica de emprego; 

notificação de casos de intoxicação aguda ou crônica de produtos farmacêuticos; 

avaliação de mortalidade relacionada a eles; abuso e uso errôneo de produtos; 

interações farmacológicas com substâncias químicas, outros fármacos e alimentos 

(SOBRAVIME, 2004; CARVALHO, 2005). 

 

Nos últimos anos, o escopo da farmacovigilância ampliou-se. Várias áreas 

de notificação de reações adversas, derivadas da farmacovigilância estão em 



desenvolvimento. É o caso da dermatovigilância, cosmetovigilância, tecnovigilância, 

fitovigilância e hemovigilância (SOBRAVIME, 2004; OPAS, 2005). 

 
6. ESTABILIDADE DOS MEDICAMENTOS, DESVIO DE QUALIDADE E RAM 

 

A estabilidade do produto farmacêutico é um importante fator relacionado a 

reações adversas a medicamentos. Não é difícil imaginar que se um medicamento, 

composto orgânico na grande maioria, alterar sua composição química pode 

desencadear manifestações não previstas ou pode, apenas, não desenvolver sua ação 

esperada. Assim, os estudos de estabilidade de medicamentos realizados pelos 

laboratórios de controle de qualidade constituem um importante segmento na garantia 

de eficácia, segurança e qualidade dos medicamentos (SOBRAVIME, 2004). 

 

Entende-se por estabilidade a capacidade de uma formulação de manter as 

especificações físicas, químicas, microbiológicas, terapêuticas e toxicológicas. Um 

bom estudo de estabilidade é meta fundamental de um programa de garantia da 

qualidade de uma indústria.  A monitoração da estabilidade de medicamentos é um 

dos métodos mais eficazes para avaliação, previsão e prevenção de problemas 

relacionados à qualidade do produto durante seu tempo de validade. Também a 

segurança e a eficácia podem ser avaliadas por estudos de estabilidade, pelo 

monitoramento da formação de produtos de degradação, que podem gerar perda de 

atividade terapêutica ou toxicidade (CARVALHO, 2005). 

 

A qualidade do medicamento tem relação direta com casos de reações 

adversas a medicamentos, pois mesmo levando-se em consideração as iatrogenias 

relacionadas ao uso do fármaco, o desvio de qualidade ocupa, em qualquer sistema 

de farmacovigilância no mundo, um patamar de destaque. No caso do Brasil, em 2004, 

das 2.087 notificações recebidas pela Unidade de Farmacovigilância da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, 523 (25%) foram classificadas como desvio de 

qualidade (ANVISA, 2005). 

Reconhecer a estabilidade física de uma formulação é importante para o 

profissional e o usuário. Em primeiro lugar, o produto farmacêutico deve manter boa 

aparência. Alterações como descoloração ou escurecimento do medicamento  devem 

ser motivos de desconfiança sobre a qualidade do produto. Segundo, a uniformidade 

de dose do ingrediente ativo deve ser assegurada com o tempo, pois alguns produtos 



são dispensados em embalagens de dosagem múltipla. Terceiro, o fármaco ativo deve 

ter eficiência durante o tempo de validade esperado da preparação. Uma separação 

no sistema físico pode levar à não-disponibilidade do medicamento ao paciente 

(CARVALHO, 2005). 

 

Outros problemas incluem o desrespeito às normas de transporte e o 

armazenamento inadequado. O armazenamento, distribuição e uso inadequados 

podem levar à degradação física e química, resultando em atividade reduzida ou 

formação de produtos de degradação tóxicos. A degradação tende a ocorrer em 

condições tropicais de altas temperaturas e umidades e, por causa da interação 

química entre princípio ativo e excipientes, as formas farmacêuticas são mais 

vulneráveis à degradação que as substâncias puras (SOBRAVIME, 2004). 

 

Na década de 50, concomitante com os acidentes que incentivaram a 

farmacovigilância, estabeleceram-se as primeiras alternativas para previsão do prazo 

de validade de medicamentos. Países como a Noruega e Suíça foram os pioneiros no 

desenvolvimento de uma legislação voltada não somente para a segurança, mas 

também para a eficácia dos fármacos (ROZENFELD, 1998). 

 

No Brasil, a preocupação sanitária só foi despertada com a chegada da 

família real. “A mudança da corte para o Brasil desencadeou profundas modificações, 

que se relacionam, de um lado, com as necessidades produzidas pela nova inserção 

do Brasil nas transformações da ordem capitalista mundial e de outro, com 

necessidades de ordem interna  que determinam intervenções dirigidas para o 

aumento de produção, defesa da terra e para a saúde da população, ao menos em  

certos extratos” (COSTA, 1999). Entretanto, apenas no final do século XIX e na 

primeira metade do século XX, surgiram as primeiras regulamentações para garantir a 

qualidade dos medicamentos (ROZENFELD, 1998).  

7. A FARMACOVIGILÂNCIA  NO MUNDO E NO BRASIL 
 
O programa Internacional de Vigilância de produtos farmacêuticos da OMS 

consiste em uma rede de centros nacionais de farmacovigilância, situados na sede da 

OMS e no centro colaborador para a vigilância internacional de produtos farmacêuticos 

– The Upsala Centre, em Upsala na Suécia. Em março de 2006 a rede abrangia cerca 

de 79 países membros oficiais, além de 17 centros colaboradores.  



 

 
Figura 01.  Mapa dos países membros oficiais e colaboradores da OMS. 

Membros oficiais azul escuro e membros colaboradores  azul claro. 

 

 

O objetivo principal do programa é identificar previamente efeitos adversos a 

medicamentos desconhecidos ou pouco estudados. Para isso, sistemas foram criados 

nos países membros para coleta e avaliação de casos individuais de RAM. A junção 

das notificações internacionais de RAM numa base central de dados desempenha a 

importante função de contribuir para o trabalho das autoridades reguladoras nacionais 

de medicamentos, a fim de melhorar o perfil de segurança dos medicamentos e ajudar 

a evitar outras tragédias. Atualmente  o banco de dados do Upsala Centre conta com 

3,7 milhões de casos reportados (UPSALA, 2006). 

 

As funções do Programa Internacional de Vigilância de Produtos 

Farmacêuticos da OMS se baseiam na Identificação e análise de novos sinais relativos 

a reações adversas dos casos notificados pelos centros nacionais e na reunião destes 

no banco de dados da OMS; promoção de bancos de dados da OMS como fonte de 

referência para consolidação de sinais e investigações ad hoc; promoção de troca de 

informações entre a OMS e os centros nacionais, principalmente por meio do 

"Vigimed", sistema de troca de informações por e-mail; edição de periódicos (WHO 

Pharmaceuticals Newsletter and Uppsala Reports), diretrizes e livros sobre 

farmacovigilância e gerência de risco; fornecimento de instrumentos para gerência 

clínica da informação, incluindo-se descrição de casos sobre reações adversas a 

fármacos; promoção, aperfeiçoamento e apoio por consultoria para os centros 



nacionais e países que tenham sistemas de farmacovigilância; criação de programas 

de computador para gerência de casos notificados, planejados para servir às 

necessidades de centros nacionais (NOTIVISA, Vigibase on-line: 

www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm); promoção de reuniões anuais dos 

representantes dos centros nacionais, para discussões científicas e de organização 

dos centros; promoção de pesquisa metodológica para desenvolvimento da 

farmacovigilância  como ciência. 

 

O Brasil foi admitido em 03 de agosto de 2001, como o sexagésimo segundo 

país membro oficial da OMS, com a criação do Centro Nacional de Monitorização de 

Medicamentos (CNMM), através da portaria n° 696 do Ministério da Saúde. O CNMM 

está estabelecido na Unidade de Farmacovigilância (UFARM) na sede da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Tem como função planejar, coordenar e 

supervisionar o processo de diretrizes e normas técnicas de operação sobre o uso 

seguro e vigilância de medicamentos (MS, 2001).  Para o desenvolvimento de suas 

ações, este centro estabeleceu algumas prioridades para os anos de 2005 e 2006: a 

manutenção do Brasil na Rede Internacional de Vigilância da OMS; promoção da 

notificação espontânea de RAM e desvios de qualidade; manutenção da Rede de 

Hospitais Sentinela; expansão da Rede de Farmácias Sentinela e Farmácias 

Notificadoras; promoção do Uso Racional de Medicamentos; investigação de sinais e 

clusters; monitorização de Recolhimentos Internacionais; revisão permanente do 

mercado (avaliação benefício-dano); Revisão de regulamentos técnicos; 

descentralização das ações sobre farmacovigilância; harmonização em 

Farmacovigilância no Mercosul e América Latina; comunicação com colaboradores e 

usuários de medicamentos (SOBRAVIME, 2004). 

 

8. REDE SENTINELA 
 

A Rede Sentinela é um projeto criado pelo setor de Vigilância em Serviços 

Sentinela, integrante da área de Vigilância em Eventos Adversos e Queixas Técnicas 

da ANVISA. Esta rede atua em parceria com os serviços de saúde brasileiros 

(hospitais, hemocentros e serviços de apoio diagnóstico e terapêutica), Associação 

Médica Brasileira (AMB) e órgãos de Vigilância Sanitária Estaduais e Vigilâncias 

Municipais.  Tem como objetivo principal construir uma rede de serviços em todo o 

País preparada para notificar eventos adversos e queixas técnicas, oriundas  de 



produtos de saúde; insumos, materiais e medicamentos, saneantes, kits para provas 

laboratoriais e equipamentos médico-hospitalares em uso no Brasil. Essas 

informações integrarão o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária Pós-

Comercialização, com a finalidade de subsidiar a ANVISA nas ações de regulação de 

produtos no mercado (ANVISA,  2006). 

 

Atualmente, o programa abrange todo o território nacional. São ao todo 176 

hospitais assim distribuídos: 17 na região Norte, 39 na região Nordeste, 12 na região 

Centro-oeste, 77 na região Sudeste e 31 na região Sul (ANVISA, 2006). O estado do 

Piauí conta com 02 hospitais sentinelas: o Hospital Getúlio Vargas e o Instituto de 

Doenças Tropicais Natan Portella, ambos localizados na capital (Teresina). 

 

O Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella (IDTNP) é um dos hospitais 

colaboradores da rede sentinela. A instituição, inaugurada em 1973, é a única que 

atende, exclusivamente, doenças infecciosas e parasitárias, contando para isso, com 

um corpo de funcionários formado por médicos, farmacêutico, bioquímicos, 

enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, auxiliares e técnicos de 

enfermagem. Para isso conta com 145 leitos em sistema multibloco, apresentando 

uma taxa média de ocupação de 75,7% dos leitos tendo cerca de 04 mil entradas de 

paciente no ano de 2005 (ANVISA, 2006; SESAPI, 2005). 

 

9. PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FARMACOVIGILÂNCIA NO 
INSTITUTO DE DOENÇAS TROPICAIS NATAN PORTELLA (IDTNP) 

 

A concretização da implantação do sistema de detecção e notificação de 

reações adversas no IDTNP ocorreu em 27 setembro de 2005. Neste dia, uma palestra 

de apresentação do novo serviço foi realizada para os profissionais de saúde, tendo 

como tema “A farmacovigilância e a saúde pública”, ministrada pelo farmacêutico 

mestrando em farmacologia clínica Fabrício Pires de Moura do Amaral.  

 

No início de julho de 2005, o gerente de risco do IDTNP, Dr. Paulo Pedro do 

Nascimento, farmacêutico-bioquímico, responsável pelo serviço de farmácia da 

instituição, selecionou a estagiária Fernanda Cerqueira, estudante de farmácia, para o 

início dos trabalhos de implantação do sistema de farmacovigilância. 

 



A metodologia escolhida para a implantação das atividades se baseava nos 

seguintes itens: 

 

o Adequação do manual de boas práticas em farmácia hospitalar; 

 

o Implantação e adequação dos sistemas operacionais em 

farmacovigilância;  

 

o  Implantação e distribuição de formulários de notificações de RAM nos 

blocos D e E (pilotos); 

 

o Treinamento da estagiária e do farmacêutico responsável; 

 

o Apresentação do serviço para profissionais médicos e enfermeiros por 

meio de palestra e alertas impressos. 

 

O sucesso do sistema dependia de 3 itens cruciais: a adequação da 

estrutura física, obediência a manuais de boas práticas em farmácia hospitalar e 

divulgação por meio de palestras. A intenção era que o serviço funcionasse de 

maneira efetiva e que fosse o mais eficiente e confiável possível. 

 

Para o cumprimento do primeiro item, foi idealizado um projeto de melhoria 

estrutural do dispensário hospitalar, onde contemplavam-se aquisições de novos 

estrados, termohigrômetros, ventiladores, armários e novas prateleiras, além de 

melhoria e otimização do espaço físico. Tais mudanças ocorreram com uma melhora 

substancial do ambiente (figura 2).  

 



 
 
Figura 02. Equipe de farmacêuticos responsáveis pela implantação do sistema de 

farmacovigilância no Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella 

 

O segundo objetivo se baseava na idealização e definição de fluxos e 

responsabilidades de cada serviço dentro do processo.  Ficariam a encargo da  

enfermagem o diagnóstico, a notificação e o encaminhamento à farmácia das 

notificações de RAM que porventura ocorressem. Aos médicos, da mesma forma, 

caberia diagnosticar e notificar as RAM à farmácia. Por fim, caberia à farmácia notificar 

(através de buscas ativas), receber as notificações dos demais profissionais, avaliar as 

notificações e informar e receber alertas e outros comunicados relevantes da ANVISA 

(figuras 3,4,5 e 6) 
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QUEIXA TÉCNICA        

POSTO DE NOTIFICAÇÃO                          FARMÁCIA          GERÊNCIA DE RISCO                        ANVISA

POSTO DE ENFERMAGEM                      COLETA, 
COMPARAR  
LITERATURA

 
Figura 03.  Fluxo dos procedimentos de farmacovigilância que cabe à equipe de 

enfermagem do Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella. 

 

  

PROCEDIMENTO MÉDICO

PROFISSIONAL MÉDICO                                         DETECÇÃO DE REAÇÃO ADVERSA

POSTO DE NOTIFICAÇÃO                       FARMÁCIA             GERÊNCIA DE RISCO                       ANVISA

POSTO DE ENFERMAGEM                      COLETA, 
COMPARAR     
LITERATURA

 
Figura 04. Fluxo dos procedimentos de farmacovigilância que cabe aos médicos do 

Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella. 

 



FARMACOVIGILÂNCIA
PROCEDIMENTOS DA FARMÁCIA

FARMÁCIA                                 GERÊNCIA DE RISCO      ANVISA

COLETA
VERIFICAR 
LITERATURA

DETECÇÃO  DE REAÇÃO ADVERSA
BUSCA ATIVA

QUEIXA TÉCNICA

 
Figura 05. Fluxo dos procedimentos de farmacovigilância que cabe ao serviço de 

farmácia do Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella. 
 

FARMACOVIGILÂNCIA

ENFERMAGEM                          DETECÇÃO DE REAÇÃO          CORPO MÉDICO 
ADVERSA                                                    

OU QUEIXA TÉCNICA

POSTO DE ENFRMAGEM                     FARMÁCIA

GERÊNCIA DE RISCO

ANVISA

 
Figura 06. Fluxo integrado do sistema de farmacovigilância do Instituto de Doenças 

Tropicais Natan Portella. 

 

Após a definição de todo o processo, os formulários de notificação de 

suspeita de reação adversa a medicação (ver modelo da ANVISA  na figura 7) foram 



distribuídos nos locais estratégicos: postos de enfermagem dos  blocos D e E  e na 

própria farmácia, com o devido aviso e esclarecimentos aos responsáveis pelos 

setores.  

 

 



Figura 07. Formulário de notificação de rações adversas a medicamentos utilizado no Instituto 

de Doenças Tropicais Natan Portella. 

 

Por fim, palestras educativas e informativas sobre RAM e farmacovigilância 

foram realizadas no hospital, enfatizando a relevância do assunto. 

 

 

10. CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO DE FARMÁCIA DO HOSPITAL 
 

Segundo a resolução de número 300, de 30 de janeiro de 1997 do Conselho 

Federal de Farmácia, dentre as atividades e obrigações da farmácia hospitalar 

destacam-se o cumprimento de normas e disposições gerais relativas ao 

armazenamento, controle de estoques e distribuição de medicamentos, correlatos, 

germicidas e materiais médico-hospitalares; estabelecimento de um sistema eficiente, 

eficaz e seguro de dispensação e controle de estoque de produtos farmacêuticos; 

participação de ensaios clínicos autorizados e de programas de farmacovigilância, 

quando houver. 

 

O serviço de farmácia do IDTNP conta com um farmacêutico responsável, 

uma estagiária e 09 funcionários de nível médio e superior, trabalhando  em escala de 

plantão. O atendimento é de forma individualizada, ou seja, o medicamento é 

dispensado para cada paciente para cada 24 horas, após a apresentação, pela 

enfermagem, da cópia da prescrição médica à farmácia (CFF, 1997). 

 

O setor está dividido em farmácia geral e farmácia especializada. A farmácia 

geral atende a todo o hospital, fornecendo desde medicamentos até outros produtos 

relacionados à saúde (escalpes, sonda nasogástricas, termômetros, etc). Cabe a ela 

receber, armazenar, controlar estoque, dispensar  e solicitar compra de todos os 

produtos que se enquadram nas referidas classes. Já a farmácia especializada é 

responsável pela dispensação e acompanhamento dos pacientes portadores de 

imunodeficiência adquirida – SIDA. Possui cadastrados cerca de 1200 pacientes soro-

positivos, que recebem medicação regularmente (SESAPI, 2005). 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

JUSTIFICATIVA  

 
 
 
 
 
 
 



 
II. JUSTIFICATIVA 

 

Uma vez que Organização Mundial de Saúde (OPAS, 2005) ressalta que 

“Os medicamentos necessários no tratamento das doenças como tuberculose, malária, 

HIV/aids e meningite meningocócica do tipo A e aqueles que tenham perfil de 

efetividade/segurança questionável ou incerto requerem vigilância cuidadosa quando 

introduzidos em grande escala nas comunidades.” A existência de um serviço de 

farmacovigilância efetivo e atuante no Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella faz 

com que se considere relevante a avaliação do programa de detecção de reações 

adversas a medicamentos no referido órgão, caracterizando o serviço, bem como 

detectando falhas para melhorias futuras. 
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III. OBJETIVOS 
 
1. OBJETIVO GERAL 
 

Avaliar o sistema de farmacovigilância implantado no Instituto de Doenças 

Tropicais Natan Portella em Teresina - PI. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Avaliar a estrutura da farmácia seguindo orientações sanitárias vigentes; 

 

• Verificar os conhecimentos dos profissionais de saúde a respeito de 

farmacovigilância; 

 

• Identificar as notificações de RAM pelos profissionais de saúde; 

 

• Detectar possíveis erros no sistema implantado. 
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IV. PROTOCOLO EXPERIMENTAL  
 
1. DESENHO DO ESTUDO 

 

O presente trabalho utilizou um modelo investigacional exploratório, 

retrospectivo, descritivo de corte transversal. Foi realizado no IDTNP  em Teresina -PI, 

utilizando três abordagens: caracterização do serviço da farmácia, aplicação de 

questionários aos médicos e enfermeiros e levantamento de dados via prontuários e 

formulários de notificação de RAM dos pacientes referentes aos blocos D e E - 

escolhidos para o início de implantação do sistema. 

A caracterização da farmácia foi feita através de aplicação de check list 

(Anexo 1) baseado em documentos de Vigilâncias Sanitárias dos Estados do Rio de 

Janeiro e de São Paulo. 

 

A avaliação do conhecimento a respeito do sistema de farmacovigilância  foi 

realizada através de questionário anônimo a 51 profissionais. O questionário foi 

retirado de um estudo exploratório executado por  Machado (2000) e adaptado às 

características da instituição (Anexo 2). 

 

Outro aspecto do estudo foi a avaliação do sistema através de investigações 

baseadas em uma revisão dos prontuários de pacientes que se internaram nos blocos 

D e E, de outubro de 2005 a maio de 2006, bem como dos formulários de notificação 

de reações adversas. Os resultados obtidos foram processados em uma base de 

dados SPSS (2006). Para fins de análise estatística, foi aplicado o teste chi-quadrado 

(χ2). Por fim, foram abordadas as falhas no fluxo de transposição da informação 

contida nos prontuários médicos para os formulários de notificação, relacionando-se o 

número de RAM contidas nos prontuários que não foram repassadas para o sistema 

através das notificações voluntárias do hospital. 



2. DESCRIÇÃO DO LOCAL DO ESTUDO 

 

O estudo foi desenvolvido no Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella 

(IDTNP) em Teresina – PI. O IDTNP foi fundado em 1973. Hoje é considerado hospital 

de referência no atendimento de pacientes com doenças tropicais no Estado. Para 

isso, conta com 145 leitos em sistema multibloco, apresentando uma taxa média de 

ocupação de 75,7% dos leitos, tendo cerca de 04 mil entradas de paciente no ano de 

2005 (SESAPI, 2005). 

 

As enfermarias selecionadas para a pesquisa foram os blocos D e E, com 

taxa média de permanência de 10 dias e um total de 300 internações no ano de 2005. 

Os blocos D e E foram escolhidos para participar do estudo por serem os primeiros 

blocos a iniciar a implantação do sistema de farmacovigilância no referido hospital 

(SESAPI, 2005). 

 

3. COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados a partir dos formulários de notificação RAM e dos 

prontuários dos pacientes que integram os blocos das enfermarias D e E; do check list 

sanitário aplicado à estrutura física da farmácia do Hospital e dos questionários sobre 

farmacovigilância aplicados aos profissionais médicos e enfermeiros que compõem 

todo o corpo assistencial do IDTNP.  

 
4. TAMANHO DA AMOSTRA 

 
Foram incluídos todos os médicos e enfermeiros que compõem o quadro 

atual de funcionários do IDTNP, todos os formulários de notificações de reações 

adversas relatadas entre outubro de 2005 e maio de 2006, além de prontuários do 

mesmo período. 

 

O total da amostra da investigação foi de 33 médicos entrevistados (11 

residentes em infectologia e 22 especialistas),18 enfermeiros, 16 formulários de 

notificações e 174 prontuários. 



5. SELEÇÃO DA AMOSTRA 



 

5.1 Critérios de inclusão 

 

Foram entrevistados todos os médicos e enfermeiros que estão, atualmente, 

prestando serviços no IDTNP, sem distinção de sexo, idade ou especialidade. Foram 

incluídos no estudo todos os prontuários de pacientes que continham diagnóstico ou 

suspeita de RAM devidamente registrados, dos blocos E e D, bem como todas as 

notificações de reações adversas armazenadas no sistema, relacionadas aos referidos 

blocos. 

 

5.2 Critérios de exclusão 

 

Foram retirados do estudo os profissionais médicos e enfermeiros que se 

encontravam de férias, de licença e os que não se encontravam no serviço durante a 

aplicação do questionário, prontuários que não possuíam diagnóstico ou suspeita de 

Reações Adversas a Medicamentos ou que possuíam Reações Adversas advindas de 

outras fontes que não as dos medicamentos (Ex. sangue, plasma, plaquetas etc.), bem 

como formulários de notificação que possuíam dados incompletos (ausência do 

número do prontuário, ausência de idade ou sexo do paciente e não citação do (s) 

medicamento (s) suspeito (s) de causar  a RAM). 

 

6. FONTES DE DADOS 

 

a) entrevista através dos questionários com os médicos e enfermeiros (Anexo 

2); 

 

b) aplicação de check list à farmácia hospitalar (Anexo 1); 

 

c) levantamento de dados contidos nos prontuários que se enquadram nos 

critérios de inclusão deste estudo, através de ficha de coleta (Anexo 3); 

 

d) formulários de notificação que se enquadram nos critérios de inclusão deste 

estudo (Anexo 4). 

 

7. SISTEMÁTICA GERAL DE COLETA DE DADOS 



 

Foram realizadas visitas diárias ao IDTNP no período compreendido entre os 

dias 01 de maio a 20 de julho de 2006, pelo mestrando e pelos pesquisadores 

colaboradores. Todo o estudo foi dividido em três etapas: caracterização do serviço de 

farmácia através de aplicação de check list, entrevista com os profissionais médicos e 

enfermeiros e, por fim, levantamento das reações adversas contidas nos prontuários 

médicos e confronto com as informações relatadas nas fichas de notificação de RAM. 

 

7.1 Etapa 1: Caracterização do serviço de farmácia do IDTNP 

 

Para a caracterização do serviço da farmácia observou-se os seguintes 

itens: recursos humanos (número de funcionários, carga horária de trabalho diária); 

área física; condições de conservação dos medicamentos e higiene (limpeza, estado 

de conservação das estantes e estrados, presença de termo-higrômetros, ar 

condicionado e condições de funcionamento, geladeira e condições de higiene/ 

funcionamento, quantidade das estantes, quantidade de estrados, presença de pia 

lavatório, lixeiras de tampa com acionamento por pedal). 

 

Esta etapa foi realizada através de preenchimento de check list (Anexo 1) 

adaptado a partir de instituições de Vigilâncias Sanitárias que se baseiam em  

exigências das legislações vigentes. 

 



7.2 Etapa 2: Avaliação dos  profissionais médicos e enfermeiros 

 

Foi aplicado um questionário fechado a todos os médicos e enfermeiros do 

Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella (Anexo 2). Este foi adaptado de um 

estudo realizado por Machado, em Cuba, no ano de 2000. A execução desta etapa 

ocorreu de duas maneiras distintas:  

 

a) entrevista: o pesquisador e os colaboradores, munidos do questionário, 

entrevistavam o profissional, que, em seguida, respondia conforme as 

opções disponíveis no questionário;  

 

b) resposta direta no questionário: o questionário era entregue ao 

profissional de saúde, que, em seguida, respondia e entregava ao 

entrevistador. 
 
 
7.3 Etapa 3: Levantamento de dados contidos nos prontuários e 

confronto com informações contidas nas notificações realizadas  



 

Foi feito um levantamento de todos os prontuários referentes aos meses de 

outubro de 2005 a maio de 2006, dos blocos D e E. Ao todo, foram 174 prontuários, 

onde foram observadas anotações pelos profissionais de saúde sobre indícios ou 

suspeitas de reações adversas a medicamentos. Estas deveriam ser explícitas para 

que o pesquisador pudesse fazer a devida correlação.  

 

Foi elaborado um formulário inicial para fins de direcionamento e  

objetividade na coleta de dados dos prontuários (Anexo 3). As informações obtidas 

foram transcritas em uma nova ficha, onde cada item possuía uma codificação. Em 

seguida, um outro formulário foi criado baseado nos dados obtidos na ficha codificada. 

Este tinha como função obter informações contidas nos formulários de notificação. Por 

fim, todo o material  foi contabilizado e confrontado com os relatos contidos nas fichas 

de notificações de RAM (anexo 4) armazenadas no hospital desde o mês de outubro 

de 2005, mês correspondente ao início do sistema de detecção de RAM (figura 08).  

 

Elaboração da ficha para coleta de dados contidos nos 

prontuários 

Ficha 1 
 

 

Dados transcritos em uma nova ficha /informação codificada 

(facilitar a transferência para um banco informatizado) 

Ficha 2 
 

 
Elaboração de uma nova ficha baseada nos dados obtidos da 

ficha codificada para utilizar na coleta de informações contidas 

nos formulários de notificação de RAM 

Ficha 3 
 

 

 

Análise dos dados 

 



 

Figura 08. Fluxo da metodologia empregada na captação dos dados de 

prontuários e formulários de notificação de reações adversas a medicamentos  

 

 

 

 



8. ASPECTOS ÉTICOS 
 
8.1. Comitê de Ética em Pesquisa 
 
O projeto de pesquisa e o protocolo experimental foram submetidos ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Piauí, credenciado pelo 

CONEP – Conselho Nacional de Saúde/MS. 

 

A pesquisa só foi iniciada após a aprovação do Protocolo pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da instituição.  

 

8.2. Conduta do Estudo 
 

O Estudo foi conduzido de acordo com a declaração de Helsinque (1964) e 

as revisões de Tóquio (1975), Veneza (1983), Hong Kong (1989), Somerset Oeste 

(1996) e Edimburgo (2000), assim como com as regulamentações locais (Resolução 

196/96 do CNS-MS). 

 

Os investigadores foram responsáveis por conduzir o estudo em estrita 

observação ao protocolo aprovado. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
 
 
 
 



 

V. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os estudos sistemáticos de reações adversas a medicamentos ou 

farmacovigilância têm por objetivo a detecção, avaliação, compreensão e prevenção 

de riscos dos efeitos adversos dos medicamentos. Para tanto são utilizados 

instrumentos de  investigação que podem ser clínicos epidemiológicos, experimentais 

ou diagnósticos (BÉGAND, 1997). 

 

São diversas as fontes de informação sobre farmacovigilância: notificações 

espontâneas, estudos e publicações em jornais científicos etc.(BENICHOU, 1999). 

Dentre estas, as notificações espontâneas são consideradas as mais importantes pois 

são uma fonte insubstituível de informações em farmacovigilância. Hoje, o método da 

notificação espontânea tem como limites a subnotificação e a descrição seletiva de 

reações produzidas por produtos amplamente conhecidos como causa determinantes 

de reações adversas, fatores que impedem  a avaliação segura e a eficácia dos  

produtos do mercado farmacêutico (BENICHOU, 1999; SOBRAVIME ,2004). 

 

Dados da própria OMS indicam que, mesmo em hospitais universitários, 

25% a 75% dos medicamentos antibióticos são receitados de maneira errada 

(BRUNDTLASSD, 1999). Estudo em ambiente hospitalar norte-americano revelou que 

10,8% dos pacientes apresentaram algum tipo de reação adversa a medicamento 

(SIXEL, 2005).  

 

A segurança no uso dos medicamentos se divide em dois seguimentos: o 

primeiro busca garantir que o produto seja eficaz e seus efeitos nocivos sejam 

conhecidos e aceitáveis; o segundo almeja  assegurar que o processo de utilização 

dos medicamentos seja seguro em todas as suas etapas (ROSA, 2003). 

 

A confiabilidade e segurança de um sistema de farmacovigilância dependem 

dentre outras coisas, das condições fornecidas para execução do trabalho, ou seja, um 

ambiente seguro para o armazenamento e administração de medicamentos 

envolvendo um grande número de recursos, tanto físico (luminosidade, controle de 

temperatura, barulho, interrupções pessoais ou por telefone) como humanos 

(deficiência de conhecimentos, experiência). Entretanto, tais condições não isentam os 



profissionais da responsabilidade exigida pelos danos que praticam (CARVALHO, 

2002). 

 

O presente estudo avaliou o sistema de farmacovigilância do Instituto de 

Doenças Tropicais Natan Portella após 6 (seis)  meses de sua implantação. Para isso, 

foi aplicado um check list baseado em inspeções sanitárias, questionários anônimos 

para médicos especialistas, médicos residentes e enfermeiros, além do levantamento 

de dados contidos nos prontuários e formulários de notificações. 

 
1. CHECK LIST  
 

O método de avaliação organizacional e funcional do serviço de farmácia do 

IDTNP foi o mesmo utilizado pelas Vigilâncias Sanitárias - aplicação de check list. Este 

foi feito mediante a presença do responsável técnico pelo serviço, o farmacêutico-

bioquímico Paulo Pedro do Nascimento. Dentre os principais achados, encontram-se 

os descritos a seguir : 

 

1.1 Identificação geral  

 

O dispensário possui o certificado de regularidade do Conselho Regional de 

Farmácia, bem como a licença Sanitária atualizados. Oferece como atividades para a 

comunidade hospitalar e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) a dispensação, 

recepção e acondicionamento de medicamentos no almoxarifado. O serviço não 

possui os setores de manipulação e nutrição parenteral. A farmácia está incluída no 

organograma do hospital, subordinada hierarquicamente à direção, estando integrada 

ao setor administrativo, com ações em Comissões de Controle de Infecção Hospitalar 

(CCIH), Prevenção de Acidentes (CIPA) e Farmácia e Terapêutica (CFT). 



1.2 Condições gerais 

 

1.2.1. Almoxarifado 

 

O almoxarifado do Instituto encontrava-se em bom estado de conservação. 

Entretanto, as vias de acesso não são as ideais. Além disso, o almoxarifado está 

localizado no corredor do prédio, em frente à farmácia e ao setor de nutrição. Há 

pouco espaço para armazenamento e, em épocas de recebimento dos produtos, os 

mesmos ficam amontoados nos corredores, dificultando ainda mais o trânsito pelas 

vias. Além disso, não existem estrados suficientes para acondicionamento temporário 

no ato do recebimento. As caixas dos produtos ficam expostas e em contato direto 

com o piso. A iluminação é do tipo artificial e natural, com ventilação adequada, 

temperatura condizente com as condições de armazenamento dos produtos. Não há 

indícios de presença ou existência de roedores e insetos. Há um programa de 

sanitização, contudo, sem registro de execução. Existe uma geladeira para 

conservação de alguns medicamentos e insumos, com termômetro e registro de 

temperatura (no ato da inspeção 8 ºC).Os recipientes para lixo encontravam-se 

devidamente fechados e identificados. As condições internas apresentaram piso não 

condizente com as exigências sanitárias (não é de fácil limpeza). As paredes 

encontravam-se em bom estado de conservação. Tanto o piso como a parede 

encontravam-se limpos.  

 

1.2.2 Dispensário  

 

O setor não possui espaço físico suficiente, não existem sanitários 

disponíveis, nem bebedouros. Não existem manuais de Normas e Procedimentos, nem 

registros de treinamentos dos funcionários. Estes usam uniformes conservados. Há 

uma lista de padronização de medicamentos estabelecida, atualizada 02 (duas) vezes 

por ano. Na área de dispensação, o revestimento da parede, piso e teto não é de fácil 

limpeza, bem como não se encontrava em bom estado de conservação. A ventilação é 

adequada, possuindo sistema de refrigeração, porém as instalações elétricas não 

estão em bom estado de manutenção. Não existem procedimentos escritos, nem 

registros que comprovem o treinamento dos funcionários para atendimento ao público. 

A dispensação é supervisionada pelo farmacêutico. Existe relação de estoque mínimo 

para atendimentos emergenciais. Além disso, há controle rígido e informatizado do 



estoque e prazo de validade dos medicamentos, normas para devolução dos 

medicamentos e dispensação dos mesmos para pacientes externos e/ou com alta 

hospitalar. 

 

O desvio de qualidade do medicamento pode, também, ser o causador de 

um evento indesejável. Esta perda da qualidade pode ser decorrente de uma má 

fabricação, adulteração, transporte inadequado, ou falha no armazenamento e 

conservação do produto (ANSEL, 2000). Isto porque a natureza química dos 

medicamentos é determinante para que se tomem os devidos cuidados e se realizem 

as boas práticas em farmácia. 

 

O estudo demonstrou que a instituição falha  em questões sanitárias que são 

determinantes para a garantia da qualidade de um produto farmacêutico. O check list 

aplicado evidenciou que não existem manuais de procedimentos escritos e nenhum 

registro de treinamentos dos funcionários do setor de farmácia e almoxarifado.  

Segundo Oakland (1994) a inexistência de Procedimento Operacional Padrão (POP) e 

registros documentais gera uma inconfiabilidade e desacreditação de sistemas 

organizacionais de qualquer instituição. 

 
2. AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE FARMACOVIGILÂNCIA DOS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO IDTNP  

 

Para avaliar o conhecimento dos profissionais de saúde do IDTNP, foi 

aplicado um questionário anônimo a 51 profissionais, sendo 22 médicos especialistas, 

11 residentes e 18 enfermeiros que quiseram participar voluntariamente e que estavam 

no serviço no momento da aplicação do questionário (Figura 9). A finalidade desta 

parte do estudo estava na necessidade de se mensurar  o nível de conhecimento dos 

profissionais a respeito do tema, bem como saber se a metodologia aplicada para a 

implantação do sistema foi devidamente absorvida pelos funcionários. 

  



43,14%

21,57%

35,29%

Médico
Médico 
Residente
Enfermeiro

 

Figura 09.  Percentual de profissionais do Instituto de Doenças Tropicais Natan 

Portella que responderam os questionários sobre farmacovigilância. 

 

 

A investigação evidenciou que todos os profissionais interrogados 

responderam que já presenciaram algum tipo de reação adversa (Tabela 1). Dentre as 

RAM mais relatadas destacaram-se o “rash cutâneo “(86,36% dos médicos 

especialistas, 100% dos residentes e 72,22% dos enfermeiros) e febre com calafrios 

(90,91% dos médicos, 90,91% dos residentes e 61,11% dos enfermeiros).  

 

Em um estudo realizado por Gomes (2004) num hospital universitário, o 

“rash cutâneo” e o prurido foram as principais causa de manifestações RAM, com 

65,0% dos achados. 

 
Quando perguntados de quem é a responsabilidade de notificar, 16 (72,22%) 

médicos especialistas responderam que é de responsabilidade de todos os 

profissionais de saúde, contra 10 (90,91%) residentes e 9 (50%) enfermeiros (Tabela 

2).  

 

Em um estudo similar, realizado em Cuba, com 90% dos médicos da 

atenção primária do serviço público de saúde, foi obtido o mesmo resultado (Machado, 

2000). 

 



Tabela 1: RAM presenciadas pelos profissionais - Teresina (PI), maio a julho de 
2006 . 
 

 TOTAL 
MÉDICO RESIDENTE ENFERMEIRO   

 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
Intoxicação digitálica 5 22,73 4 36,36 2 11,11 11 21,57 
Alterações do SNC 9 40,91 2 18,18 5 27,78 16 31,37 
Choque anafilático 9 40,91 3 27,27 7 38,89 19 37,25 
Nefrotoxicidade 15 68,18 8 72,73 5 27,78 28 54,90 
Ototoxicidade 7 31,82 2 18,18 1 5,56 10 19,61 
Febre e ou calafrios 20 90,91 10 90,91 11 61,11 41 80,39 
Síndrome de cushing 8 36,36 6 54,55 4 22,22 18 35,29 
Sangramento digestivo 10 45,45 4 36,36 5 27,78 19 37,25 
Anemia aplásica  2 9,09 3 27,27 0 0,00 5 9,80 
Hepatite 13 59,09 8 72,73 10 55,56 31 60,78 
“Rash” cutâneo 19 86,36 11 100,00 13 72,22 43 84,31 
Outras  
 

11 50,00 0 0,00 6 33,33 17 33,33 

 
# Quesito com múltipla resposta, total não fecha 100%. 
 
 
Tabela 2: Que  profissional é responsável por notificar uma RAM? - Teresina (PI), 
maio a julho de 2006 . 
 

 TOTAL 
MÉDICO RESIDENTE ENFERMEIRO   

 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
Médico 5 22,73 1 9,09 0 0,00 6 11,76 
Enfermeiro 2 9,09 0 0,00 9 50,00 11 21,57 
Farmacêutico 1 4,55 0 0,00 2 11,11 3 5,88 
Todas as respostas 16 72,73 10 90,91 9 50,00 35 68,63 

 
# Quesito com múltipla resposta, total não fecha 100%. 

 
A exigência do Ministério da Educação e Cultura (MEC) de que cada 

residente deve cumprir uma carga horária semanal de trabalho de 60 (sessenta) horas 

e participar, dentre outras coisas, de reuniões científicas e cursos constantes, facilita a 

atualização dos mesmos, mantendo-os informados sobre os novos serviços da 

instituição (UFPI, 2006). O fato de 90, 91% dos médicos residentes terem respondido 

corretamente a resposta é um indicativo de que as informações fornecidas no 

momento da implantação do sistema foram devidamente absorvidas pelos 

profissionais. 

No Brasil, diferentemente de alguns países integrantes do Reino Unido, a 

notificação espontânea pode ser feita por enfermeiros (ANVISA, 2006). Morrison 



(2003) estudou a qualidade nas informações prestadas por enfermeiros para o sistema 

de farmacovigilância do Reino Unido. Segundo o autor,   os enfermeiros podem 

contribuir de maneira decisiva para o aprimoramento do sistema através de 

diagnósticos precoces das RAM.  

 

Os resultados da nossa pesquisa demonstraram que 40,91% de 22 médicos 

especialistas afirmaram que notificam as RAM quando presenciadas, contra 18,18% 

dos residentes e 50% dos enfermeiros (Tabela 3).  

 

Tabela 3: O que faz quando avalia um paciente que possa ter RAM - Teresina (PI), 
maio a julho de 2006 . 
 

 TOTAL 
MÉDICO RESIDENTE ENFERMEIRO   

 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
Investiga 11 50,00 3 27,27 3 16,67 17 33,33 
Você relata no prontuário 9 40,91 9 81,82 6 33,33 24 47,06 
Você notifica 9 40,91 2 18,18 9 50,00 20 39,22 
Nenhuma das 
alternativas 

2 9,09 0 0,00 0 0,00 2 3,92 

 

# Quesito com múltipla resposta, total não fecha 100%. 

 

Segundo trabalhos de alguns pesquisadores, o comportamento de 

subnotificação não é incomum (ARRIZABALO, 1986; CALDAS ,1996; PFAFFENBACH, 

2002). Os médicos, de certo modo, têm dificuldades em notificar eventos adversos de 

medicamentos, possivelmente, por temor de serem responsabilizados pelo ocorrido 

(DIAS, 2001). A avaliação do papel de um medicamento é somente um aspecto da 

conduta clássica de diagnóstico médico, que comporta um diagnóstico positivo, um 

diagnóstico diferencial e um diagnóstico etiológico (BENICHOU, 1999). Entretanto, a 

idéia de ser punido ou responsabilizado se torna equivocada pela necessidade de se 

notificar, mesmo que não se tenha certeza de qual medicamento é o causador. Cabe 

aos centros de farmacovigilância  e instituições sanitárias, a investigação mais 

acurada.  

De acordo com a legislação brasileira (Lei Federal N° 6360, de 23 de 

setembro de 1976; artigo 79), todos os informes sobre acidentes ou reações nocivas 

causadas por medicamentos  devem ser transmitidos à autoridade sanitária 

competente. No Brasil, este repasse de informação se faz pela notificação espontânea, 



através do preenchimento dos formulários de notificação encontrados nos hospitais 

sentinela ou via on-line no site da ANVISA (www.anvisa.gov.br). O próprio formulário 

possui a seguinte denominação: “Formulário de notificação de suspeita de reação 
adversa a medicamento ou desvio de qualidade de medicamento”.  

 

Um aspecto que nos chamou atenção foi o fato dos residentes terem mais 

conhecimento a respeito da importância e necessidade de notificações de RAM 

(Tabela 2), mas poucos assumiram que notificam todas as RAM que presenciam 

(Tabela 3). 

 

O nosso estudo está de acordo com Pedersoli (1998). Esse autor afirma que 

o enfermeiro está em primeiro lugar quando se refere às ações de notificações em 

vigilâncias. Segundo o autor, isto se deve a seu conhecimento mais especializado, 

formação mais abrangente, desenvolvimento de habilidades técnicas de enfermagem, 

maior capacitação e conhecimentos de medidas de controle e de prevenção. 

 

A OMS (2005) afirma que o sucesso ou fracasso de qualquer sistema de 

notificação espontânea depende da participação ativa dos notificadores. A forma da 

divulgação do serviço, a comunicação entre os profissionais e o compromisso com a 

assistência aos pacientes são determinantes para que isso aconteça. Uma estratégia 

adicional para integrar a farmacovigilância à prática clínica é a criação de linhas 

abertas de comunicação e de colaboração mais amplas. 

 

Os profissionais de saúde vêm sendo os principais provedores de notificação 

de suspeita de RAM ao longo da história da farmacovigilância. Somente com o 

estímulo das notificações de todos os profissionais envolvidos no cuidado dos 

pacientes será possível identificar um amplo espectro de complicações relacionadas 

ao tratamento medicamentoso (OPAS, 2005). 

 

Na tabela 4, demonstramos que 90,9% dos médicos afirmaram saber o que 

é farmacovigilância, contra 100% dos residentes e 77,78% dos enfermeiros.  

 
Tabela 4: Sabe o que é farmacovigilância ? - Teresina (PI), maio a julho de 2006 . 
 

  TOTAL 



MÉDICO RESIDENTE ENFERMEIRO    
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Sim 20 90,91 11 100,00 14 77,78 45 88,24 
Não 2 9,09 0 0,00 4 22,22 6 11,76 

TOTAL GERAL 22 100,00 11 100,00 18 100,00 51 100,00
 
 P>0,05 

 

Pesquisa realizada por Herdero (2005) mostrou que a qualidade e o número 

de notificações estão diretamente relacionados ao conhecimento científico dos 

médicos sobre a vigilância pós-comercialização. Segundo Daniese (2005), a educação 

continuada e a ênfase na necessidade de se fomentar, perante os residentes e 

enfermeiros, o debate sobre farmacovigilância são dois dos desafios deste novo 

século. 

 

Um outro ponto importante que devemos considerar é que, embora a 

monitorização dos efeitos adversos dos medicamentos, em nível internacional, possua 

mais de 40 anos, a grade curricular dos profissionais de saúde formados na 

Universidade Federal do Piauí não aborda temas como farmacoepidemiologia e 

farmacovigilância (UFPI, 2005). Todavia, a Política Nacional de Medicamentos de 1998 

preconiza que “as universidades, por sua vez, devem estar atentas às demandas 

emanadas do setor de vigilância sanitária, devendo buscar meios para suprí-las, quer 

através de cursos de extensão, de aperfeiçoamento ou atualização, até atingir níveis 

superiores de mestrado e doutorado, dando ênfase para ações cognitivas de cunho 

profissional e científico”. 

 

Na análise dos questionários, observamos que 77,78% dos enfermeiros e 

90,91% dos residentes sabem que existe um sistema de farmacovigilância 

funcionando no hospital. Este achado é semelhante ao resultado registrado na tabela 

4, onde foi questionado o que é farmacovigilância. Já com os médicos especialistas 

não ocorreu o mesmo: 68,18% disseram saber (Tabela 5). 

 
Tabela 5: Sabe que existe um sistema de farmacovigilância funcionando no 
hospital ? - Teresina (PI), maio a julho de 2006 . 
 

 TOTAL 
MÉDICO RESIDENTE ENFERMEIRO   

 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
Sim 15 68,18 10 90,91 14 77,78 39 76,47 



Não 7 31,82 1 9,09 4 22,22 12 23,53 
 
TOTAL GERAL 

 
22 

 
100,00

 
11 

 
100,00

 
18 

 
100,00 

 
51 

 
100,00

 
P>0,05 

 

A implantação do sistema de farmacovigilância no IDTNP teve como objetivo 

principal contribuir para a diminuição de riscos advindos pela utilização de 

medicamentos. A implantação do sistema teve ampla divulgação através de palestras 

e entrega de alertas impressos aos profissionais. Mesmo assim, observamos, neste 

trabalho, o desconhecimento de alguns indivíduos entrevistados sobre a existência da 

notificação espontânea de RAM no hospital (Tabelas 4 e 5)  

 

Sixel (2005), em um estudo sobre o conhecimento médico da 

farmacovigilância, afirma que “para que o sistema de notificação voluntária de RAM 

funcione eficientemente como instrumento de farmacovigilância no Brasil, deverá 

haver, com relação aos profissionais da saúde, e particularmente aos médicos, ampla 

informação sobre as finalidades de procedimentos de participação, para que os 

esforços que estão sendo postos em prática na atualidade, especificamente com a 

implantação do Projeto Hospitais-Sentinelas, sejam efetivamente consolidados.” 

 

Conforme Jenicek & Cleroux (1983), citado por Laporte & Capellà (1993), os 

hospitais constituem um local privilegiado para a identificação e o acompanhamento de 

reações adversas a medicamentos, já que esses eventos respondem em média por 2 

a 6% das internações hospitalares e ocorrem em uma freqüência de 10 a 20% entre 

pacientes internados. A observação contínua, peculiar  do ambiente hospitalar, facilita 

a identificação de reações adversas; contudo,  o fato de se tratarem de pacientes com 

quadro clínico mais complexo, em geral fazendo uso simultâneo de vários 

medicamentos, dificulta o diagnóstico diferencial das mesmas. 

 

Um outro resultado observado no estudo esta relacionado ao  formulário de 

notificação utilizado no hospital. Como demonstrado na tabela 6,  11(50,00%) médicos 

especialistas afirmaram conhecer o formulário utilizado no hospital, contra 8 (72,73%) 

médicos residentes e 12 (66,67%) enfermeiros. 

 

Tabela 6: Conhece o formulário de notificação de RAM distribuído no hospital? – 
Teresina (PI), maio a julho de 2006. 



 

 TOTAL 
MÉDICO RESIDENTE ENFERMEIRO   

 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
Sim 20 90,91 11 100,00 14 77,78 45 88,24 
Não 2 9,09 0 0,00 4 22,22 6 11,76 

 
TOTAL GERAL 

 
22 

 
100,00

 
11 

 
100,00

 
18 

 
100,00 

 
51 

 
100,00

 
P>0,05 

 

O formulário de notificação utilizado no IDTNP é o mesmo fornecido pela 

ANVISA em sua página (www.anvisa.gov.br) destinado aos hospitais sentinelas 

(Figura 7, apresentada na página 20). Existem muitos Centros de Farmacovigilância 

que desenvolveram o seu próprio formulário. O conhecimento de como notificar passa 

pela necessidade de se reconhecer o formulário utilizado para tal. Além disso, deve-se 

ter o entendimento de como funciona o sistema (VALLANO, 2005).  

 

Em um estudo realizado com 208 médicos lotados em diferentes hospitais 

na Espanha revelou que a dificuldade no entendimento do funcionamento do sistema 

de notificação de RAM em um hospital é o 3° maior obstáculo para o funcionamento de 

um serviço de farmacovigilância. Dentre os outros obstáculos, destacam-se os 

problemas com diagnósticos de RAM, os problemas relacionados com a sobrecarga de 

trabalho, o pouco tempo para o preenchimento dos formulários e os problemas 

relacionados com possíveis conflitos advindos das notificações (VALLANO, 2005).  

 

Na análise dos questionários, observamos que 3 (27,27%) residentes não 

sabiam onde encontrar os formulários de notificação da RAM, contra 6 (33,33%) 

enfermeiros e 14 (63,64%) médicos especialistas (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Sabe onde encontrar os formulários nas dependências do hospital? – 
Teresina (PI), maio a julho de 2006. 
 

 TOTAL 
MÉDICO RESIDENTE ENFERMEIRO   

 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
Sim 8 36,36 8 72,73 12 66,67 28 54,90 
Não 14 63,64 3 27,27 6 33,33 23 45,10 

 
TOTAL GERAL 

 
22 

 
100,00

 
11 

 
100,00

 
18 

 
100,00 

 
51 

 
100,00

 
P>0,05 



 

Este achado reflete dois aspectos: o primeiro, conforme comentado 

anteriormente neste trabalho, reflete uma maior tendência de atualização dos 

residentes e enfermeiros no que se diz respeito às atividades do hospital. O segundo, 

indica uma falha no processo de divulgação do serviço, quando do momento de sua 

implantação. 

 
3. LEVANTAMENTO DOS DADOS CONTIDOS NOS PRONTUÁRIOS 

 

Foi feito um levantamento de dados contidos nos prontuários dos pacientes 

internados nos blocos D e E, a fim de se ter uma visão geral da quantidade e natureza 

das RAM e de quais profissionais foram responsáveis pelo diagnóstico de eventos 

adversos nos referidos prontuários.  

 

Foram analisados 174 prontuários referentes aos blocos D e E 

compreendidos no período de outubro de 2005 a maio de 2006. Foram encontradas 31 

anotações em evoluções médicas, da enfermagem e farmácia, as quais estavam 

divididas em 20 (64,52%) do bloco D e 11(35,48%) do bloco E (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Percentagem de Reações Adversas a Medicamentos encontradas  nos 

prontuários por bloco específico. 

 

D E

64,52%
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Vale ressaltar que, durante o levantamento de dados no serviço de arquivo 

médico e estatística (SAME) do hospital, o pesquisador não pode distinguir quais 

anotações foram feitas por médicos especialistas e quais foram feitas pelos residentes. 

De modo que, nos resultados, os achados foram atribuídos aos médicos em geral, sem 

se distingui-los entre especialistas ou residentes. Logo, a discussão se limitou apenas 

a médicos, enfermeiros e farmacêutico. Este foi incluído porque buscas ativas e 

notificações também são atividades que podem ser exercidas pelo profissional. 

 

A investigação mostrou que os médicos são os profissionais que mais 

fizeram anotações nos prontuários, com 15 (48,39%) relatos. Foram encontradas ainda 

13 (41,94%) observações da enfermagem e 3(9,68%) do farmacêutico hospitalar 

(Figura 11). 
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Figura 11. Profissionais de saúde que mais relataram Reações  Adversas a 

Medicamentos  nos prontuários do Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella. 
 

Segundo Lucas (1991), ocorrem muitas falhas no processo do 

reconhecimento e elucidação das RAM, apesar da classe médica possuir maior 

afinidade para o diagnóstico de efeitos adversos ocasionados pelo uso de um 

medicamento. Há dificuldades na correlação do evento adverso e utilização do 

medicamento.  

 

A enfermagem possui importante papel de acompanhamento na evolução 

dos pacientes. O fato de serem responsáveis pelos cuidados dos pacientes, possibilita 



a eles um mais rápido e fácil reconhecimento de RAM, o que leva naturalmente a um 

grande número de relatos. Além disso, a qualidade nos   diagnósticos de RAM  de 

enfermeiros pode ser comparada ao de médicos (MORRISON, 2005). 

 

Até o início da pesquisa, o serviço de farmácia do IDTNP não realizava 

buscas ativas. Entretanto, 2 (dois) óbitos aconteceram dentre 3 (três) casos graves de 

reações no período da implantação, todos eles relacionados a anfotericina B, 

medicamento bastante utilizado no hospital para tratamento de infecções fúngicas e 

calazar grave (SESAPI, 2005). A partir de então, o serviço farmacêutico do hospital 

começou a realizar buscas ativas acompanhando os pacientes mais de perto. 

 

O prurido, com 9 (29,03%), e a urticária, com 8 (25,81%) relatos cada, foram 

as principais causas de RAM encontradas nos prontuários (Tabela 8). 

 

Tabela 8: Tipo de RAM relatada nos prontuários dos blocos D e E - Teresina (PI), 
maio a julho de 2006 . 
 

Tipo de RAM encontrada N° % 
Náuseas 5 16,13 
Vômitos 6 19,35 
Dor epigástrica 4 12,90 
Dispnéia 5 16,13 
Icterícia 2 6,45 
Arritmia cardíaca 6 19,35 
Prurido 9 29,03 
Urticária 8 25,81 
“Rash” cutâneo 2 6,45 
Edema de glote 2 6,45 
Edema 4 12,90 
Rubor 3 9,68 
Febre com calafrios  3 9,68 
Tontura 2 6,45 
Hipóxia 5 16,13 
Astenia  3 9,68 
Irritabilidade 3 9,68 
Anorexia 2 6,45 
Cianose 3 9,68 
Abalos musculares 1 3,23 
Insuficiência respiratória 3 9,68 
Óbito 2 6,45 
Anemia aplásica 1 3,23 
 
# Quesito com múltipla resposta, total não fecha 100%. 
 

Estudos realizados no Brasil indicaram os problemas com a pele como os 

principais sinais de RAM (SANTOS, 2002; GOMES, 2004; SOUSA, 2004). 



Existem dois tipos de Reações Adversas a Medicamentos: Tipo A e Tipo B. 

As reações classificadas como dose dependentes são consideradas tipo A, sendo, na 

maioria das vezes, tratadas com redução de doses ou retirada do fármaco. As reações 

do tipo B são causadas por questões idiossincrásicas, como por exemplo as alergias. 

Tais efeitos não podem ser previstos pelo puro e simples conhecimento farmacológico 

(PIRMOHAMED, 2002).  

  

Em relação aos principais medicamentos suspeitos de terem provocado 

RAM  encontrados nos prontuários, a anfotericina B se destacou com 29,17% das 

anotações encontradas (Tabela 9). 

A anfotericina B (AB) foi descoberta em 1956 por Gold e colaboradores, que 

estudavam uma cepa de Streptomyces nodosus, um actinomiceto anaeróbico obtido 

no vale do rio Orinoco, na Venezuela (BENNET, 1996). Desde então a droga 

permanece como o mais efetivo fármaco para o tratamento de infecções fúngicas 

sistêmicas (DERAY, 2002). Além das indicações fúngicas, a AB é uma alternativa 

importante  para o tratamento de pacientes com leishmaniose visceral (BENNET, 

1996). 

O fármaco é um dos membros da família de cerca de 200 antibióticos 

macrolídios poliênicos. A substância possui ação fungistática, podendo ser fungicida 

em concentrações próximas dos limites superiores de tolerabilidade pelo homem 

(SILVA, 2002). Sua atividade antifúngica depende, pelo menos em parte, de sua 

ligação a uma porção esterol, basicamente de ergosterol, presente na membrana de 

fungos sensíveis. Isso gera aumento da permeabilidade da membrana e desencadeia 

perdas de componentes citoplasmáticos (MARTINEZ, 2006). Na Leishmania sua ação 

é através de uma toxicidade seletiva por interferência no episterol, precursor do 

ergosterol na membrana do parasita (BADARÓ, 2005).   Adicionalmente, leva a uma 

lesão oxidativa que resulta em alterações metabólicas prejudiciais à sobrevida celular. 

Em menor escala, o medicamento liga-se também ao colesterol das células humanas, 

alterando-as e provocando efeitos adversos (MARTINEZ, 2006).  

A anfotericina B produz freqüentes efeitos tóxicos, quer relacionados à 

infusão, quer tardios, por toxicidade celular e tecidual (MacGREGOR, 1978). As 

reações imediatas à infusão decorrem da liberação de interleucinas e prostaglandinas. 

Manifestam-se como febre, calafrios, taquicardia, hipertensão arterial, náuseas, 

vômitos e taquipnéia. Os efeitos tardios são decorrentes de doses cumulativas 



recebidas do fármaco. Os mais comuns são nefrotoxicidade e anemia (MARTINEZ, 

2006). 

 

 

 

Tabela 9: Medicamento suspeito de provocar RAM - Teresina (PI), maio a julho de 
2006 . 
 

Medicamento N° % 
Anfotericina B 14 45,16 
Aminofilina 1 3,23 
Azitromicina 2 6,45 
Bromoprida 1 3,23 
Ceftazidima 1 3,23 
Ceftriaxona 1 3,23 
Dormire 1 3,23 
Duplivir 2 6,45 
Estavudina 2 6,45 
Efavirenz 1 3,23 
Flucitosina 3 9,68 
Fluconasol 3 9,68 
Glucantime 4 12,90 
Ganciclovir 1 3,23 
Lasix 1 3,23 
Lamivudina 1 3,23 
Midazolan 1 3,23 
Oxacilina 2 6,45 
Omeprazol 1 3,23 
Ranitidina 1 3,23 
Rifampcina 1 3,23 
Sulfato ferroso 1 3,23 
Vancomicina 1 3,23 
Kaletra 1 3,23 
 
# Quesito com múltipla resposta, total não fecha 100%. 
 
 
4. LEVANTAMENTO DE DADOS CONTIDOS NOS FORMULÁRIOS DE 
NOTIFICAÇÃO 

 
Foram verificados os formulários de notificação de RAM gerados nas 

dependências do IDTNP, no mesmo período do levantamento dos prontuários (outubro 

de 2005 a maio de 2006). Esta etapa do trabalho teve por finalidade principal saber se 

as RAM diagnosticadas e relatadas nos prontuários estavam gerando notificações de 

efeitos adversos causados pelos mesmos medicamentos.  

 



Partindo-se do princípio que a existência de um formulário de notificação é 

uma ação automática de transposição de dados, para cada relato de RAM encontrada 

nos prontuários deveria existir um formulário de notificação preenchido. 

 

Nesta etapa da pesquisa, a investigação conseguiu separar quais 

informações eram advindas de médicos especialistas e quais eram de médicos 

residentes. Da mesma forma que o tópico anterior, os enfermeiros e o farmacêutico 

estavam incluídos na pesquisa, pois existiam dados relatados pelas categorias 

assistenciais. 

 

Ao todo foram 16 formulários analisados, sendo 8 (50%) referentes ao  bloco 

D e 8 (50%) ao bloco E (Figura 12). 

50,0%50,0%

D
E

 
Figura 12. Percentagem de formulários de Reações Adversas a Medicamentos  

preenchidos por bloco no Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella.  
 

Dados adquiridos através do levantamento indicaram os enfermeiros como 

os profissionais que mais notificaram, com 7 (43,75%) formulários preenchidos, 

seguidos dos médicos residentes, com 6 (37,50%) e dos médicos especialistas e 

farmacêuticos, com 1(6,25%) cada (Figura 13). 

 

Em um levantamento de notificações realizado no Canadá, foi apontada a 

participação dos profissionais de saúde na contribuição dos relatos espontâneos de 

notificações de RAM, durante os anos de 1999 a 2004. Nesta pesquisa, 



diferentemente de nossos achados, os enfermeiros ocuparam a terceira colocação no 

ranking dos profissionais de saúde que mais notificaram. Os farmacêuticos estavam 

em  primeiro lugar e os médicos em segundo lugar (LEXCHINIS,2006) 

 

Em uma pesquisa desenvolvida na Holanda, por van Grootheest (2002), 

referente a avaliação da quantidade e qualidade das notificações de RAM realizada 

por médicos e farmacêuticos, identificou que num total de 15.293 notificações emitidas 

para o Netherlands Pharmacovigilance Foundation Lareb, entre os anos de 1995 e 

2000, 40% eram de farmacêuticos.  

 

 

Figura 13. Profissionais que mais notificaram Reações Adversas a Medicamentos 

no Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella. 

 

Muitos autores afirmam que os médicos ocupam um papel central tanto no 

diagnóstico como na notificação espontânea de RAM (WEINTGART, 1991; BRENAN, 

1991; BELTON,1995). Entretanto, todos são unânimes em referir a subnotificação e o 

desconhecimento do sistema de farmacovigilância pelos médicos  como os problemas 

mais sérios a serem combatidos. 

 

Em relação as RAM mais notificadas, destacaram-se o prurido, 9 (56,25%), 

dispnéia, 2 (12,50%)  e febre com calafrios, 2 (12,50%) (Figura 14). 

Médico 
especialista 

Médico 
residente

Enfermeiro Farmacêutico Sem resposta 

6,25% 

37,5%

43,75%

6,25% 6,25% 



 

 

Figura 14. Principais tipos de Reações Adversas a Medicamentos notificadas no 

Instituto de Doenças Tropicais  Natan Portella. 
 

Um outro achado do levantamento dos formulários foi os medicamentos que 

mais foram notificados. A anfotericina B obteve 10 (62,50%) notificações, seguida do 

aldactone, com 2 (12,50%), do glucantime, da aminofilina, da ceftazidima e da 

ceftriaxona, com 1 (6,25%) notificação cada.  

 

Estes dados sugerem uma certa relação entre as informações obtidas nos 

prontuários e as contidas nos formulários. Entretanto, há uma nítida perda de 

informação na hora da transposição dos dados dos prontuários para os formulários de 

notificação espontânea, já que as quantidades não se equivalem. 
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Figura 15. Principais medicamentos notificados no Instituto de Doenças Tropicais 

Natan Portella.  

 

 
5. COMPARAÇÃO ENTRE AS INFORMAÇÕES OBTIDAS NOS QUESTIONÁRIOS, 
PRONTUÁRIOS E FORMULÁRIOS  

 
Através dos dados obtidos, fez-se uma análise comparativa entre as etapas 

da pesquisa, obedecendo a familiaridade de cada item pesquisado. Por meio desta 

medida, foi possível fazer algumas observações pertinentes para a avaliação do 

serviço prestado de farmacovigilância  no hospital. 

 

Nesta etapa, a discussão limitou-se a avaliar o grau de veracidade nas 

respostas fornecidas pelos profissionais entrevistados através das informações 

apuradas nos prontuários e nos formulários de notificação.  

 

Para isso, as respostas e os dados apurados foram divididos em 2 grupos (A 

e B) cujo conteúdo engloba segmentos dos resultados obtidos. Tais segmentos, 

apesar de terem sido obtidos em etapas distintas na investigação, aqui serão 

examinados obedecendo as suas relações lógicas. Dito isto, seguem-se os grupos: 

 



GRUPO A - relação entre a resposta dos profissionais diante da pergunta do 

questionário “O que você faz quando avalia um paciente que possa ter RAM?”, o 

levantamento de informações dos prontuários e levantamento de informações dos 

formulários. 

 

Apesar de 9 (40,91%) médicos especialistas terem informado que notificam, 

apenas 1(6,25%) dos formulários de notificação foi de responsabilidade destes 

profissionais. Entretanto, os prontuários continham cerca de 15 (48,39%) anotações, 

que foram relacionadas aos médicos em geral (Figura 16).  

 

Voltamos a enfatizar que, embora os relatos dos prontuários tenham sido 

demonstrados neste item, eles não puderam ser considerados exclusivamente dos 

médicos especialistas, pois não havia como identificar quem efetuou as anotações.  

 

Nitidamente, neste caso, o sistema de notificação espontânea não  

funcionou como deveria. Seja por desinteresse, falta de tempo, não conhecimento ou 

temor em notificar, observou-se uma dissonância entre o que foi respondido nos 

questionários pelos médicos especialistas e a prática. 
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Figura 16. Comparação entre os dados de médicos especialistas adquiridos 

através das três abordagens da pesquisa 

 

 

Comparando-se as informações obtidas para a enfermagem, o que se 

observou foi uma relação bastante próxima entre os achados. Cinqüenta por cento dos 

enfermeiros afirmam notificar; foram encontrados 13 (41,94%) de relatos anotados nos 

prontuários pelos enfermeiros e 7 (43,75%) notificações preenchidas pelos próprios. 

Contudo, o fato de existir quase o dobro de citações de RAM nos prontuários em 

relação às notificações feitas configura um situação de subnotificação pelos 

profissionais (Figura 17). 
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Figura 17. Comparação entre os dados de enfermeiros adquiridos através das três 

abordagens da pesquisa 

 

Quanto aos residentes de infectologia, 2 (18,18%) disseram que notificam, 

15 (48,39%) foram os relatos encontrados nos prontuários e 6 (37,50%) foi o número 

de notificações a eles atribuídas. Da mesma forma que os especialistas, aqui não 

podemos atribuir os relatos encontrados nos prontuários apenas aos residentes. 

Todavia, a caracterização de subnotificação profissional pode ser configurada, mesmo 

existindo, em relação aos especialista, um maior número de notificações geradas 

(Figura 18).  
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Figura 18. Comparação entre dados dos residentes em infectologia adquiridos 

através das três abordagens da pesquisa. 

 

GRUPO B- Correlação entre as perguntas “Você sabe que existe um 

sistema de farmacovigilância funcionando no hospital?“; “Você sabe onde encontrar os 

formulários de notificação?” e os dados levantados nos prontuários e formulários de 

notificação. 

 

Em relação aos médicos especialistas, a comparação indica que a 

divulgação do serviço de farmacovigilância foi efetivo, pois em resposta ao 

questionário, 15 (68,18%) dos médicos responderam saber que existe um sistema 

funcionando no IDTNP. Entretanto, a divulgação não foi completa pois 14 (63,64%) 

responderam não saber onde encontrar os formulários. Este dado pode ter se refletido 

na ação dos profissionais, já que apenas 1 (6,25%) notificação espontânea foi 

preenchida por médico especialista (Figura 19). 
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Figura 19. Comparação entre quatro dados de médicos especialistas adquiridos  

através das três abordagens da pesquisa  



 

Em relação à enfermagem, os dados mostraram que houve uma divulgação 

importante nesta categoria profissional. Catorze (77,78%) responderam saber da 

existência do serviço. Além disso, apenas 6 (33,33%) não sabiam onde encontrar os 

formulários de notificação, o que reforça a eficiência da divulgação do sistema. Tais 

dados são refletidos nas notificações, pois a enfermagem foi responsável por 7 

(43,75%) dentre todas preenchidas (Figura 20). 
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Figura 20. Comparação entre quatro dados  de enfermeiros adquiridos  através das 

três abordagens da pesquisa. 

 

Em relação aos residentes, o que se observou foi uma grande disseminação 

da informação do serviço, pois 10 (90,91%) dos médicos residentes afirmaram saber 

que no hospital funciona um sistema de farmacovigilância. Outro fator que ratifica o 

dado acima foi que apenas 3 (27,27%) disseram não saber onde encontrar os 

formulários de notificação. Da mesma forma que os demais, a geração de notificações 

mostrou-se bastante relacionada a estes achados pois 6(37,50%) das notificações 

foram realizadas pelos residentes (Figura 21). 
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Figura 21. Comparação entre quatro  dados  de residentes adquiridos  através das 

três abordagens da pesquisa. 
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VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O serviço de farmácia do IDTNP possui falhas organizacionais que 

diminuem a confiabilidade no sistema de farmacovigilância do hospital; 

 

Os questionários demonstraram que a divulgação do serviço alcançou mais 

médicos residentes e enfermeiros do que os médicos especialistas. 

 

Os médicos foram os profissionais que mais relataram RAM nos prontuários; 

 

Os médicos especialistas foram os profissionais que menos notificaram 

RAM; 

 

A despeito de não prescreverem, os enfermeiros foram os profissionais que 

mais notificaram RAM; 

 

Existem falhas nas transposições dos dados contidos nos prontuários para 

os formulários de notificação (subnotificação).  



VI. CONCLUSÕES 
 
Conclui-se que há problemas organizacionais no serviço de farmácia, além 

de subnotificação de RAM por parte dos profissionais de saúde, devido a uma 

insuficiente transposição de dados relatados nos prontuários para os formulários de 

notificação espontâneas.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDAÇÕES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VII. RECOMENDAÇÕES 



 
Através das recomendações relacionadas abaixo, o presente estudo espera 

contribuir para a melhoria do serviço de farmacovigilância do IDTNP. Estas sugestões 

de melhorias são oriundas de reflexões acerca das dificuldades durante o processo de 

implantação, bem como das conclusões obtidas. 

 

• A instituição deve criar um programa de capacitação em compra, 

armazenamento – acondicionamento e dispensação dos medicamentos para os 

funcionários da farmácia hospitalar, com registro de cada treinamento através 

de lista de freqüência, nome do palestrante e carga horária; 

• O gerente de risco deve ampliar a divulgação do serviço através de palestras 

educativas a todos os profissionais de saúde e estudantes do hospital, 

enfatizando o papel dos médicos especialistas para o perfeito andamento do 

sistema; 

• A instituição e o gerente de risco devem estimular programas de buscas ativas 

(visitas aos leitos) com objetivo de reduzir o número de subnotificação de RAM  

na instituição. 

• A instituição deve criar uma comissão multidisciplinar responsável pela 

implementação, pesquisa e ensino sobre farmacovigilância, triagem e avaliação 

das notificações de reações adversas do hospital. 
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ANEXO 1 - CHECK-LIST 

 



Farmácia Hospitalar 
IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 
Razão Social 

Nome Fantasia 

N.º do CNPJ.: N.º do Último Alvará Data de Validade 

 

Endereço 

Bairro CEP 

Cidade UF Cód. Município 

 

Telefone Fax E-mail 

 

Nome do Responsável Técnico N.º de Registro Profissional 

 

Nome do Responsável Legal 

 

N.º do RG 

Tipo de Estabelecimento 

 

DATA DA INSPEÇÃO: ______/_______/____________. 
 

 
PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA INSPEÇÃO 
 
Nome: 
Assinatura Cargo/Função: 
Nome: 
Assinatura Cargo/Função: 
Nome: 
Assinatura Cargo/Função: 
Nome: 
Assinatura Cargo/Função: 

 



ANEXO 1 - CHECK-LIST (Cont.) 
 

FARMÁCIA – DISPENSAÇÃO Sim Não NA Clas 

A Dispõe de tela nas janelas quando comunicam diretamente com a área 
externa da edificação. 

(    ) (    ) (    ) N 

B Conferência das prescrições médicas e dispensação atendida pelo 
profissional farmacêutico ou sob a sua supervisão direta. 

(    ) (    ) (    ) I 

C Rotina escritas atualizadas periodicamente e disponíveis aos 
funcionários no serviço. 

(    ) (    ) (    ) N 

 Padronização de medicamentos e germicidas. (    ) (    ) (    ) N 

Dispõe de sistema um para dispensação de medicamentos e germicidas 
e correlatos (artigos médicos hospitalares). 

(    ) (    ) (    ) N 

FARMÁCIA – FRACIONAMENTO Sim Não NA Clãs 
A Executado por profissional farmacêutico ou sob sua supervisão direta. (    ) (    ) (    ) I 

 Dispõe de tela nas janelas quando comunicam diretamente para a área 
externa da edificação. (    ) (    ) (    ) I 

 Rotinas escritas disponíveis aos funcionários no serviço para: (    ) (    ) (    )  
Limpeza de mobiliário e utensílios; (    ) (    ) (    ) N 
Procedimentos para fracionamento; (    ) (    ) (    ) N 
Paramentação (    ) (    ) (    ) N 

 
Dispõe de local adequado para o fracionamento de comprimidos e de 
soluções orais quando expõe o medicamento ao meio ambiente e 
provido de: 

(    ) (    ) (    )  

O Lavatório para higienização das mãos dos profissionais provido de 
sabão/anti-séptico; papel toalha, lixeira com tampa de acionamento por 
pedal ou lixeira sem tampa. 

(    ) (    ) (    ) N 

Bancadas, paredes e pisos revestidos com material liso, lavável e 
impermeável. (    ) (    ) (    ) N 

Controle com a identificação, número do lote e prazo de validade dos 
medicamentos fracionados. (    ) (    ) (    ) I 

FARMÁCIA – ARMAZENAMENTO Sim Não NA Clãs 
A Ventilação adequada. (    ) (    ) (    ) I 

 
Armazenamento adequado, com disposição por categoria de produtos, 
obedecendo a separação para medicamentos, germicidas e correlatos 
(artigos médico-hospitalar). 

(    ) (    ) (    ) I 

 Controle de estoque. (    ) (    ) (    ) N 
 Controle de prazo de validade. (    ) (    ) (    ) I 

Disposição por ordem alfabética (    ) (    ) (    ) R 
Medicamentos/ Correlatos/ germicidas apresentam registro no MS, 
especificação do número de lote e dentro do prazo de validade. (    ) (    ) (    ) I 

G Rotinas escritas disponíveis aos funcionários no serviço para: (    ) (    ) (    )  
Aquisição; (    ) (    ) (    )  
Recepção; (    ) (    ) (    )  
Conferência; (    ) (    ) (    )  
Armazenamento; (    ) (    ) (    )  
Distribuição; (    ) (    ) (    )  
Quarentena para produtos não liberados ao uso. 
Obs.: Produtos aguardando resultados do controle de qualidade sob 
interdição cautelar ou sob suspeita. 

(    ) (    ) (    ) I 

 Medicamentos Controlado (Psicotrópicos) 
O sistema de controle para psicotrópicos dispõe: (    ) (    ) (    )  

Armário de acesso restrito; (    ) (    ) (    ) I 
Livro de registro atualizado; (    ) (    ) (    ) I 

 



ANEXO 1 - CHECK-LIST (Cont.) 
 

FARMÁCIA – DILUIÇÃO DOS GERMICIDAS Sim Não NA Clas 
A Executada por profissional farmacêutico ou sob a sua supervisão direta. (    ) (    ) (    ) I 

 Diluição dos germicidas centralizados. (    ) (    ) (    ) R 
 Dispõe de área exclusiva adequada ou de barreira técnica em área limpa 

adequada para realizar diluição. (    ) (    ) (    ) N 

 Rotinas escritas disponíveis aos funcionários no serviço para diluição e 
fracionamento. (    ) (    ) (    ) N 

Os funcionários dispõem dos seguintes EPI’s: (    ) (    ) (    )  
Avental impermeável; (    ) (    ) (    )  
Gorro; (    ) (    ) (    )  
Luvas de borracha; (    ) (    ) (    )  
Máscara com litro para gases; (    ) (    ) (    )  

Óculos e botas. (    ) (    ) (    )  
Identificação das soluções contendo o nome do produto, número do lote 
e prazo de validade. (    ) (    ) (    ) I 

FARMÁCIA – MANIPULAÇÃO 
Obs: Considerar este serviço como especializado e somente para produtos 
oficinais e magistrais. 

Sim Não NA Clas 

A Executado por profissional farmacêutico ou sob sua supervisão direta. (    ) (    ) (    ) I 

 Bancadas, paredes e pisos revestidos com material liso, lavável e 
impermeável. (    ) (    ) (    ) N 

 Dispõe de tela nas janelas quando comunicam diretamente para a área 
externa da edificação. (    ) (    ) (    ) N 

 
Lavatório para higienização das mãos dos profissionais provido de 
sabão/anti-séptico, papel toalha, lixeira com tampa de acionamento por 
pedal ou lixeira sem tampa. 

(    ) (    ) (    ) N 

Equipamentos e utensílios em bom estado de conservação e limpeza. (    ) (    ) (    ) N 
Rotinas escritas disponíveis aos funcionários no serviço para:   (    )  

Limpeza de mobiliários e utensílios; (    ) (    ) (    ) N 
Paramentação; (    ) (    ) (    ) N 
Manipulação de medicamentos; (    ) (    ) (    ) I 

Fluxo de horário (Barreira Técnica) para diversas atividades quando o 
ambiente é único. (    ) (    ) (    ) I 

G Paramentação (avental, luvas, estéreis, gorro, máscaras disponíveis) (    ) (    ) (    ) I 

 Controle apresentando o número de lote, prazo de validade, data do 
preparo e identificação dos produtos manipulados. (    ) (    ) (    ) I 

Registro das fórmulas magistrais. (    ) (    ) (    ) I 
Dispõe de laudos fornecidos pelo fabricante e/ou fornecedor das matérias 
primas com Controle de Qualidade. (    ) (    ) (    ) I 

K Ambiente claro e arejado. (    ) (    ) (    ) N 
Realiza controle de qualidade microbiológico e físico-químico. (    ) (    ) (    ) N 

M Manutenção preventiva e periódica dos equipamentos com registro. (  ) (   ) ( ) N 
 

OBSERVAÇÃO:  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

RECOMENDAÇÕES:  
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 



ANEXO 2 - QUESTIONÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
 
1. De quem é a responsabilidade de identificar e notificar uma Reação Adversa
a Medicamento -RAM? 
1. médicos            
2. enfermeiros         
3. farmacêuticos        
4. todas as respostas         
2- O que você faz quando avalia um paciente e percebe que ele pode ter RAM? 
1. investiga         
2. você  relata no prontuário      
3. você notifica          
4. nenhuma das alternativas 
3- Qual das seguintes RAMs você já presenciou no seu trabalho assistencial ? 
1. intoxicação digitálica     
2. alterações do SNC     
3. choque anafilático   
4.  nefrotoxicidade 
5. ototoxicidade     
6.  febre e ou calafrios      
7. síndrome de cushing    
8. sangramento digestivo  
9. anemia aplásica    
10. hepatite   
11. “rash” cutâneo    
12.  outras  
4- Qual sua atitude quando um paciente apresenta uma RAM  durante o uso de
vários medicamentos? 
1. investiga qual dos medicamentos é o causador da RAM e notifica depois 
2. notifica, mesmo que não possa precisar qual é o medicamento causador 
3. não notifica se não pode precisar qual dos medicamentos é o causador da RAM 
4. não sei 
5- Uma RAM deve ser notificada quando: 
1. causa seqüelas permanentes 
2. podem afetar a vida do paciente 
3. requerem tratamento para toda vida       
4. requerem cuidados  intensivos 
5. todas estão corretas  
6- O que significa se todos os médicos do IDTNP relatarem pelo menos 2 duas
RAMs por ano ? 
1. muito esforço   
2. pouco esforço 
3. nenhum esforço 
 



ANEXO 2 (CONT.) - QUESTIONÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
 

7- Sabe o que é farmacovigilância ? 
1. sim          
2. não 
8-Sabe que existe um sistema de farmacovigilância funcionando no hospital ? 
1. sim       
2. não 
9-Conhece o formulário de notificação  de reações adversas distribuído no
hospital ? 
1. sim          
2. não 
10- Sabe onde encontrar os formulários de notificação nas dependências do
hospital ? 
1. sim         
2. não 
11- Conhece o funcionário do hospital responsável pelo  desenvolvimento do
sistema de farmacovigilância ? 
1. sim        
2. não 
 
 
 



ANEXO 3 - FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE RAMS EM PRONTUÁRIOS 
MÉDICOS DO IDTNP 
 
PERÍODO DE COLETA: __________________________                     
 
PRONTUÁRIO Nº__________/200____   PACIENTE BLOCO: 1.D          2. E 
 
1-DIAGNÓSTICO DO PRONTUÁRIOS ENCONTRAVA-SE   LEGÍVEL ? 
 
1- Sim 
2-Não        
 
2- OBSERVAÇÃO FEITA POR : 
 
1-médico 
2-enfermeiro 
3-farmacêutico 
 
3-MEDICAMENTO(S) SOB SUSPEITA : 
 
1-Nome comercial 
2-Nome genérico  
 
4-MEDICAMENTO(S) 
 
 
1-_______________________________________________________ 
2-_______________________________________________________ 
3-_______________________________________________________ 
4-_______________________________________________________ 
5-_______________________________________________________ 
6-_______________________________________________________ 
 
5- DATA DA OBSERVAÇÃO:  
 
__________________________ ( D/M) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 (CONT.) - FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE RAMS EM 
PRONTUÁRIOS MÉDICOS DO IDTNP 
 



 

6-TIPO DE RAM  ENCONTRADA NO PRONTUÁRIO  
 
 
1- Náuseas                    2.vômitos                     3.dor epigástrica                     4.dispnéia 
 
5.icterícia                      6.arritmia  cardíaca     7. prurido                              8.urticária 
 
9.rash cutâneo              10.edema de glote        11.edema                                12.rubor   
 
13.Febre com calafrios 14.tontura                    15.hipóxia                               16.astenia 
 
17.irritabilidade            18.anorexia                  19.cianose                           20.abalos mm 
 
21.insuficiência respiratória       22. outras:____________ 
 
7- DADOS DO PACIENTE: 
 
1-PATOGENIA:___________________________________________ 
 
8-PRESENÇA DE ALGUM DADO LABORATORIAL ALTERADO 
 
 
1. TGO/TGP 
 
2.Bilirrubina 
 
3.Uréia  
 
4.Creatinina 
 
5. OUTRO:____________________________________ 
 
 



ANEXO 4- FORMULÁRIO PARA OBTENÇÃO DE DADOS CONTIDOS NOS 
FORMULÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO DO IDTNP 

 
1- A ficha de notificação preenchida e armazenada no serviço de farmacovigilância 
corresponde à do Bloco ? 
1. D 

2. E 

 
2- O medicamento suspeito de provocar a RAM  e que consta na ficha é ? 
Obs. Medicamento identificado por nome genérico ou  comercial (conforme registro na 

notificação) 
1.Anfotericina B 

2.Aminofilina  

3.Azitromicina 

4.Aldactone 

5.Bromoprida 

6.Ceftazidima 

7.Ceftriaxona 

8.Dormire 

9.Divelol 

10.Duplivir 

11.Estavudina  

12.Efavirenz 

13.Flucitosina  

14.Fluconasol 

15.Glucantime 

16.Ganciclovir 

17.Lasix 

18.Lamivudina 

19.Midazolan 

20.Oxaciclina 

21.Omeprazol 

22.Ranitidina 

23.Rifampicina 

24.Sulfato ferroso 

25.Vancomicina 

26.Kaletra 

27. outro 

 



 

3.Qual a Reação Adversa mais notificada ? 
 

1- Náuseas                    2.vômitos                     3.dor epigástrica                     4.dispnéia 

5.icterícia                      6.arritmia  cardíaca     7. prurido                              8.urticária 

9.rash cutâneo              10.edema de glote        11.edema                                12.rubor   

13.Febre com calafrios 14.tontura                    15.hipóxia                               16.astenia 

17.irritabilidade            18.anorexia                  19.cianose                           20.abalos mm 

21.insuficiência respiratória  

 

 
4. Quais dados laboratoriais encontravam-se alterados? 
1. TGO/TGP 

2.Bilirrubina 

3.Uréia  

4.Creatinina 

5.nenhuma 

 
5. Qual profissional foi o responsável pela notificação ? 
1.médico especialista 

2.médico residente 

3.enfermeiro 

4.farmacêutico 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


