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RESUMO 
Perfil dos eventos adversos registrados nos estudos de bioequivalência realizados na 

Unidade de Farmacologia Clínica no período de 2000 a 2003  

Programa de Pós-Graduação em Farmacologia, da Universidade Federal do Ceará 

Mestrado  

Giovanni Carvalho Guzzo 

 

A inexistência de medicamentos que atuem exclusivamente em um único alvo 

celular permite a possível interação com outras estruturas que não estão relacionadas com sua 

ação terapêutica, vindo a gerar reações adversas a medicamentos (RAM). O sistema da 

Farmacovigilância viabiliza uma melhor análise de RAM em uma instituição de saúde ou de 

pesquisa necessita, tornando-se fundamental para o registro de eventos adversos durante 

estudos clínicos, posterior investigação e notificação dos mesmos. Com o objetivo de avaliar 

os registros de eventos adversos de ensaios clínicos de bioequivalência, realizou-se uma 

análise retrospectiva dos prontuários de voluntários desses ensaios no período de 2000 a 2003. 

Foram avaliadas a freqüência e a incidência dos eventos observados dos principais grupos 

farmacológicos envolvidos nos ensaios. Para os dois eventos mais freqüentes de cada grupo 

farmacológico, avaliou-se sua causalidade registrada no estudo com as informações presentes 

na literatura científica. Um total de 625 eventos adversos foram analisados, com uma média 

de 156 eventos por ano, incidência de 55,8% de eventos adversos por ensaio e freqüência de 

13,89%. Para a padronização da classificação de causalidade, propôs-se um modelo 

classificatório específico para ensaios de bioequivalência Faz-se, então, viável a 

implementação de um método padronizado de classificação de causalidade de eventos 

adversos para uma melhor interpretação e notificação segura de reações adversas. 

 

 

Palavras-chave: Ensaio clínico, evento adverso, reação adversa, causalidade. 

 

 

 



  

ABSTRACT 

Profile of Adverse Events in Bioequivalence Trials at the Clinical Pharmacology Unit 

since 2000 to 2003 

Thesis presented for the degree of Master in Science in Pharmacology by the Department of 

Physiology and Pharmacology of the Federal University of Ceara 

Giovanni Carvalho Guzzo 

 

The inexistence of medicines that act only in one target cell leads to a possible 

interaction at others cell structures which are not related to their therapeutic action, coming to 

the appearance of adverse drug reactions (ADR).  The Pharmacovigillance System may lead 

to a better ADR analysis at a health or research institution, making itself essential for adverse 

events (AE) registering throughout clinical trials and more efficient investigation and 

notification afterwards.  With the objective of evaluation of AE registered during 

bioequivalence trials, it was done a retrospective analysis of the voluntaries profiles from 

these trials in the period of 2000 to 2003.  It was evaluated the frequency and the incidence of 

the events observed from the main pharmacological groups involved in the trials.  For the two 

events more frequent from each pharmacological group, it was evaluated their causuality 

registered according to the present information found at the scientific literature.  A total of 

625 AE were analyzed with a mean value of 156 events per year, an incidence of 55,8% of 

AE per trial and a frequency of 13,89%.  To make a standard causuality classification, it was 

proposed a specific classificatory model for bioequivalence trials.  Therefore, the 

implementation of a standard method for AE causuality classification is essential for a better 

interpretation and safer notification of ADR. 

 

 

Key words: Clinical trial, bioequivalence, adverse event, adverse reaction, causality. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Os medicamentos ao contrário do que se pensa não apresentam somente 

características curativas, mas também profiláticas e de diagnóstico, sempre quando usados 

dentro da posologia adequada. 

 

Infelizmente, ainda não existem medicamentos que atuem exclusivamente em uma 

única estrutura celular (receptores e enzimas) estando sempre sujeitos a interagir com outras 

estruturas celulares ou células que não estão relacionadas com sua ação terapêutica, vindo a 

gerar reações diferentes da ação desejada.  Tais reações podem ser chamadas de Reações 

Adversas a Medicamentos (RAM) e possuem uma freqüência de surgimento frente à 

comunidade a qual deve ser comparada ao benefício e custo para a execução da 

farmacoterapia mais adequada. 

 

Mesmo com minuciosos estudos sobre o efeito de uma nova droga na etapa 

experimental ou pré-clínica, não é possível observar todos os órgãos ou sistemas que um 

fármaco pode atuar. 

 

Desse modo, durante todos os momentos da fase de Farmacologia Clínica, são 

registrados e estudados quaisquer efeitos observados.  E, ainda assim, se faz necessário um 

acompanhamento no período pós-marketing do medicamento, pois há possibilidade do 

aparecimento de novos efeitos que possam não tererm sido relatados durante as fases de 

estudo anteriores. 

 

Conseqüentemente, a terapêutica medicamentosa ideal não está isenta de riscos de 

reações adversas. Todavia, o diagnóstico correto de uma RAM, que parece ser simples, é uma 

prática dificultada por numerosos fatores, tal como o número de medicamentos prescritos 

(polifarmácia), dificuldade de identificação do medicamento responsável, presença de 

patologias que levam a reações semelhantes as que o medicamento pode provocar, dificuldade 

na obtenção de dados (registros ou entrevistas com o paciente), falta de registro de reações 

observadas na literatura, etc. 
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De acordo com Wasserfallen, 2002, 3% a 18% das admissões nos hospitais podem 

ser atribuídas a reações adversas a medicamentos, que podem refletir, aproximadamente, 40% 

dos gastos de um hospital. 

 

A probabilidade de ocorrência de RAM pode variar, sendo leve ou grave, podendo 

ou não ser previsível.  No entanto, para melhor análise das reações adversas, é importante 

conhecer o mecanismo de efeitos que podem ser esperados após a administração do 

medicamento, ou seja, efeitos colaterais. 

 

O conhecimento do mecanismo de efeito colateral é de fundamental importância, 

pois pode levar a uma melhor investigação de RAM que podem estar relacionadas com 

mecanismos já conhecidos. 

 

E, a caracterização dos aspetos farmacocinéticos, nos estudos de bioequivalência 

pode ser uma grande ferramenta para a avaliação de causalidade de eventos adversos 

observados com o medicamento em estudo. 

 

O sistema da Farmacovigilância viabiliza a melhor análise de RAMs que uma 

instituição de saúde ou de pesquisa necessita, tornando-se fundamental para o registro de 

eventos adversos durante estudos clínicos, posterior investigação e notificação dos mesmos. 

 

Para que isso seja possível, há a necessidade da utilização de uma metodologia de 

classificação de eventos adversos padronizada e adequada as características de um ensaio de 

bioequivalência, visto que, os participantes desses estudos são voluntários sadios, o que afasta 

a possibilidade da presença de patologias, proporcionando uma melhor observação de efeitos 

indesejados de medicamentos. 

 

1.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE ENSAIOS CLÍNICOS 

 

O desenvolvimento das ciências químicas e fisiológicas no século XIX não foi 

acompanhado de maneira imediata de grandes avanços terapêuticos, sendo a maioria dos  

remédios de origem natural, de estrutura química e natureza desconhecida. 
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No século XX, viu-se a introdução maciça de novos fármacos que trouxeram 

possibilidade de cura até então inalcançáveis, sobretudo no campo das doenças infecciosas, 

assim como possibilidades variáveis na eficácia do tratamento sintomático de quadros agudos 

e de enfermidades crônicas (TOGNONI & LAPORTE, 1997). 

 

A partir de então, os medicamentos se tornaram uma importante ferramenta 

terapêutica nas mãos dos profissionais da saúde, sendo responsáveis por parte significativa da 

melhoria da qualidade e expectativa de vida da população. Entretanto, para que a 

farmacoterapia tenha êxito e produza os resultados esperados, é indispensável que os 

medicamentos tenham qualidade, segurança, eficácia, e que sejam prescritos e utilizados 

adequadamente. 

 

O desenvolvimento de novos agentes terapêuticos, mais eficazes e seguros, 

contribui para o aumento da utilização dos medicamentos. Por este motivo, pesquisas clínicas 

com fármacos são realizadas em diversas instituições de saúde em todo o mundo. Os 

pesquisadores e profissionais de saúde que participam de pesquisas clínicas devem assegurar 

a credibilidade das mesmas e a proteção dos seres humanos empregando métodos éticos. 

 

A pesquisa clínica no âmbito dos serviços de saúde requer a constituição de 

equipes interdisciplinares para assegurar a realização mais eficaz dos ensaios clínicos. 

 

 

 

1.2.1 FASES DE DESENVOLVIMENTO DE UM MEDICAMENTO 

 

O início do desenvolvimento de um fármaco se faz em uma etapa química, pois se 

busca seu planejamento e a melhor maneira de sintetizá-lo, com o objetivo de produzi-lo de 

forma econômica para que se torne acessível à população. 

 

Após a etapa química, segue-se a etapa clínica, onde são realizadas diversas 

pesquisas para verificar a segurança e a eficácia da utilização da substância em seres 

humanos. 



17 

 

Percebe-se, então, o envolvimento de três fases fundamentais para o 

desenvolvimento de um novo medicamento, desde sua síntese até sua liberação para 

comercialização.  Essas fases são: 

 

Fase de Investigação Físico-Química e Farmacocinética: envolve a caracterização 

físico-química da molécula pesquisada, desenvolvimento de formas farmacêuticas adequadas 

e determinação da estabilidade do fármaco.   

 

Farmacologia Experimental: estabelece as propriedades farmacodinâmicas, 

farmacocinéticas, toxicológicas e possíveis efeitos teratogênicos, mutagênicos e 

carcinogênicos em diversas espécies de animais.  Visa a conhecer a farmacologia do fármaco 

para dar segurança e início aos estudos em humanos. 

 

Farmacologia Clínica: é a pesquisa realizada em seres humanos, ocorrendo apenas 

após a aprovação nas etapas anteriores, que objetiva caracterizar os aspectos 

farmacocinéticos, farmacodinâmicos, eficácia terapêutica, segurança e reações adversas 

relacionadas ao fármaco. 

 

 

 

1.2.2 ENSAIOS CLÍNICOS 

 

Ensaio clínico pode ser dito como um teste rigorosamente controlado de uma nova 

droga ou um novo produto médico em seres humanos (COBERT & BIRON, 2002).  Sob o 

ponto de vista epidemiológico, é um estudo experimental e prospectivo.   

 

O investigador controla o agente terapêutico ou profilático que é recebido por cada 

participante do estudo. Os indivíduos são alocados, aleatoriamente, em dois grupos 

designados: experimental e controle.  Ao grupo experimental é oferecido o fármaco sob teste, 

e ao grupo controle, um fármaco de referência ou placebo. Os agentes empregados em ensaios 

clínicos podem ser medicamentos, cirurgias, vacinas, dietas e outros procedimentos médicos. 
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1.2.3 CLASSIFICAÇÃO DE ENSAIOS CLÍNICOS 

 

Dependendo da característica em que se avalia o ensaio clínico, este pode ser 

classificado em quatro aspectos: quanto à investigação, metodologia, alocação de tratamento e 

finalidade. 

 

1.2.3.1 QUANTO À INVESTIGAÇÃO 

 

a) Estudos Unicêntricos 

São estudos realizados em somente um local, como hospital ou complexo 

hospitalar, coordenados por um investigador ou por uma equipe de investigação.  Pode se 

restringir a somente uma unidade hospitalar ou se estender a outras unidades integrantes do 

complexo.   Devido a esse fator, geralmente, há um número reduzido de pacientes envolvidos 

no estudo, o que, muitas vezes, não permitem evidenciar as possíveis diferenças entre os 

tratamentos. 

 

b) Estudos Multicêntricos 

Apesar de ser adotado um único protocolo, esse estudo é realizado sob a 

coordenação de vários investigadores em centros independentes que realizam a mesma 

investigação.  Tendo um número maior de locais para se realizar o mesmo estudo, há um 

recrutamento maior de indivíduos, que leva a conclusões mais representativas e válidas. 

 

Esse tipo de estudo, envolvendo pesquisadores brasileiros e internacionais, é 

regulamentado pela Resolução 292, de 08/07/99, do Conselho Nacional de Saúde. 

 

1.2.3.2 QUANTO À METODOLOGIA 

 

a) Estudos Não Controlados 

A principal característica, que se torna um importante problema nesse estudo, é a 

ausência de comparação entre um grupo controle e um grupo experimental. A falta do grupo 

controle pode levar a conclusões errôneas sobre o medicamento em estudo. 
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Esse tipo de estudo é empregado para estudar efeitos secundários, alterações 

bioquímicas, após terapias em longo prazo, tolerância, interações e eficácia dos fármacos. 

 

b) Estudos Controlados 

Nesse caso há uma comparação entre o fármaco em estudo e um produto de 

referência ou placebo. O resultado dessa comparação conduz a resultados estatisticamente 

aceitáveis. A possível influência do médico na seleção de voluntários sadios ou pacientes é 

mínima, pois a alocação dos participantes do estudo é ao acaso. 

 

Existem quatro tipos principais de estudos controlados. 

 

Estudos Abertos: tanto o participante do estudo quanto o investigador conhecem o 

tipo de tratamento ou intervenção à qual foi selecionado. Utilizam-se esses estudos para 

avaliação de técnicas cirúrgicas, dessensibilização de drogados e fumantes, ensaios com 

alterações de estilo de vida e outros. Porém, pode haver tendenciosidade, pois como é de 

conhecimento do observador em  qual grupo o participante se encontra, se torna difícil separar 

o efeito placebo. 

 

Estudos Simples Cegos: na tentativa de neutralizar o efeito placebo, o participante 

desse estudo desconhece o grupo ao qual foi alocado. Todavia, ainda existe o problema de 

interferência no curso da terapia, pois os observadores e os investigadores conhecem em qual 

grupo se encontra cada participante, podendo ocorrer desvios de resultados. 

 

Estudos Duplo Cegos: nesse caso, tanto o observador quanto o participante 

desconhecem o grupo de estudo em que se está trabalhando, ou seja, ambos não sabem se está 

se avaliando o efeito do medicamento de referência ou placebo, ou se está avaliando-se o 

produto de estudo.  São bem utilizados em estudos de eficácia.  Há redução nos vícios de 

seleção e garantia de objetividade dos resultados. Contudo, há maior necessidade de 

organização e preparação de formas farmacêuticas idênticas para o fármaco em estudo e a 

referência ou placebo. 

 

Estudos Triplo Cegos: são estudos sobre os quais o participante, o observador e o 

investigador não tem conhecimento do tratamento em que se foi alocado.  Somente o setor de 

produção da indústria promotora da pesquisa conhece o conteúdo das formas farmacêuticas.  
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Tem com finalidade neutralizar o efeito placebo, a subjetividade do observador e do 

investigador. Na análise dos resultados o investigador utilizará letras sem saber a que 

tratamento se refere. 

 

1.2.3.3 QUANTO A ALOCAÇÃO DE TRATAMENTO 

 

a) Ensaios Randomizados 

São empregados métodos de aleatorização ou randomização, como tabelas de 

números aleatórios e a randomização estratificada. São estudos nos quais o paciente é alocado 

ao grupo controle ou experimental.  Esse tipo de estudo visa a eliminar os vícios de seleção, 

não havendo possibilidade de preferências pessoais de alocação por parte do investigador, 

diminuindo, também, possíveis alterações nos resultados do estudo. 

 

b) Ensaios Não Randomizados 

São ensaios nos quais a alocação do participante é realizada através de um método 

sistemático predeterminado ou por decisão do investigador ou do próprio participante.  Entre 

os métodos de alocação sistemática mais comuns, pode-se citar o de apresentação e alocação 

alternada (por exemplo, nos dias ímpares se escolhe um tipo de tratamento e nos dias pares se 

escolhe o outro tratamento). Esse método apresenta a desvantagem de permitir ao investigador 

conhecer previamente o tratamento que o indivíduo vai receber podendo decidir pela inclusão 

ou não no estudo. 

 

1.2.3.4 QUANTO À FINALIDADE 

 

Segundo o órgão americano FDA (Food and Drug Administration), a finalidade de 

um ensaio clínico pode ser dividida em quatro fases.   

 

a) Estudos Fase I 

É a primeira etapa da investigação de um novo medicamento em seres humanos.  

Esta etapa acontece logo após a fase experimental (pré-clínica) cujos testes são realizados em 

animais. 
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Nesta etapa são estudados aspectos como farmacocinética e farmacodinâmica do 

medicamento, avaliando a tolerância, evidência de ações farmacológicas, segurança dos 

esquemas posológicos, absorção, distribuição, metabolismo e excreção. São utilizados, 

aproximadamente, 100 voluntários sadios. 

 

As vias de administração devem ser as mesmas que serão estudadas na prática 

clínica, não sendo permitido o experimento de outras vias que não tenham sido previamente 

ensaiadas em animais. 

 

b) Estudos Fase II 

Nesta fase, com o objetivo de estabelecer segurança e demonstrar a atividade 

farmacológica do medicamento em curto prazo, são selecionados cerca de 200 pacientes 

portadores de uma determinada enfermidade ou condição patológica de interesse. 

 

Pode ser denominado como um estudo piloto para estudar a atividade biológica 

específica, controle ou profilaxia da doença.  Se pode ainda, estabelecer as relações dose-

resposta, a fim de se obter sólidos antecedentes para a descrição dos estudos Fase II. 

 

Devido às características semelhantes dos Estudos Fase III, o Estudo Fase II se 

torna útil para selecionar fármacos com grande potencial para serem testados de forma mais 

ampla na próxima fase. 

 

c) Estudos Fase III 

Tem características em comum com o Estudo Fase II, porém, de maneira mais 

ampliada.  A amostra de pacientes deve ser maior, representando a população geral que irá 

utilizar o medicamento quando estiver no mercado. 

 

Os dados são obtidos por ensaios de comparação do medicamento teste com um 

medicamento de referência ou com um placebo. 

 

Por ser a última fase antes da comercialização do medicamento, procura-se 

explorar o tipo e o perfil de reações adversas que possa apresentar, como as mais freqüentes, 

características próprias do fármaco, como: interações clinicamente relevantes, grupos de 
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pacientes com risco para desenvolver efeitos secundários e fatores que possam alterar o seu 

efeito farmacológico. 

 

d) Estudos Fase IV 

Na Fase IV, pesquisas são executadas com base nas características por meio das 

quais foi autorizado o medicamento. Geralmente, são estudos de vigilância pós-

comercialização para estabelecer o valor terapêutico, o surgimento de novas reações adversas 

e/ou confirmação da freqüência de aparecimento das já descritas e estratégias de tratamento.  

A população não é mais selecionada, é pouco homogênea e inclui doentes raramente 

recrutados durante as Fases I, II ou III: pacientes que sofrem de patologias diversas, pacientes 

que recebem associações terapêuticas e idosos. 

 

Deve-se seguir as mesmas normas éticas e científicas aplicadas às pesquisas de 

fases anteriores. 

 

No Brasil, depois que um medicamento já vem sendo comercializado, as pesquisas 

clínicas desenvolvidas para explorar novas indicações, novos métodos de administração ou 

novas associações são consideradas como pesquisas de um novo medicamento, sendo 

necessário realizar, novamente, as fases que sejam necessárias. 

 

Certas limitações de detecção de reações adversas podem ser observadas nos 

ensaios clínicos Fase I, II e III; como: participam poucos pacientes; se excluem crianças, 

idosos e gestantes, pacientes com mais de uma enfermidade, pacientes que apresentam pouca 

contra-indicações potenciais para receber o novo medicamento e os que utilizam vários 

medicamentos; existe um controle rígido, com uma peculiar relação entre o médico e o 

paciente, diferente do que se estabelece na prática clínica habitual; e os critérios diagnósticos 

são em geral mais rigorosos do que os aplicados no dia-a-dia da clínica médica. 

 

Essas limitações impedem que os ensaios clínicos anteriores à Fase IV 

identifiquem reações adversas raras, por exemplo, as que aparecem em menos de um entre 

1000 pacientes, que aparecem após um tratamento prolongado ou muito tempo depois de 

suspendê-lo e as que ocorrem em subgrupos específicos da população. 
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1.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE FARMACOVIGILÂNCIA 

 

Pode-se dizer que a Farmacovigilância abrange a combinação de conhecimentos 

nas áreas de utilização do medicamento e de epidemiologia.  Nota-se uma certa imprecisão 

conceitual instalada na classificação das práticas de vigilância no âmbito da saúde pública.  

Na verdade, no Brasil, os epidemiologistas pouco conhecem sobre a Farmacovigilância e, por 

sua vez, os profissionais da área de Farmácia, mesmo os que se dedicam à saúde pública, 

situam a Farmacovigilância no espaço de atuação da vigilância sanitária, quase sempre sem 

relacioná-la de imediato com a vigilância epidemiológica (MAGALHÃES & CARVALHO, 

2001). 

 

A Farmacovigilância tem como enfoque específico a vigilância epidemiológica, 

que pode ser voltada para o acompanhamento da ocorrência de reações adversas a 

medicamentos. Desta forma, a situa-se no campo da farmacoepidemiologia e naquele mais 

amplo da epidemiologia (MAGALHÃES & CARVALHO, 2001). 

 

1.3.1 ORIGEM DA FARMACOVIGILÂNCIA 

 

Pode-se dizer que a quimioterapia moderna nasceu das mãos de Paul Erlich em 

1910. Seus medicamentos foram inspirados em experiências envolvendo o coração e 

microorganismos, “aliando a especificidade dos corantes (também encontrada nos anticorpos) 

a uma ação tóxica de maneira que seja possível fabricar uma substância capaz de se combinar 

especificamente a um dado micróbio e destruí-lo” (VAZ et al., 1993). 

 

Após o estabelecimento da quimioterapia moderna, o primeiro registro de uma 

reação indesejável aos medicamentos surgiu em 1937.  Foi quando morreram cerca de 100 

pessoas devido à ingestão de dietilenoglicol, um excipiente utilizado em um xarope de 

sulfanilamida (GEILING et al., 1938). 

 

Porém, a preocupação com os efeitos patológicos dos medicamentos alopáticos 

modernos, industrializados, só se tornou alvo de uma atenção sistematizada depois da 
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chamada “invasão farmacêutica” do pós-guerra dos anos 1940 e do desenvolvimento das 

grandes indústrias transnacionais que gerou (MAGALHÃES & CARVALHO, 2001). 

 

A partir de então, observou-se um verdadeiro “boom” na produção de novos 

fármacos e o lançamento, com a procura de princípios ativos inéditos, que nem sempre 

significam a melhor relação eficácia-segurança-custo, porém que proporcionou o grande 

desenvolvimento das indústrias farmacêuticas. 

 

De acordo com Barral, 1988; das 508 “novas entidades químicas” comercializadas 

de 1975 a 1984, apenas 29,5% representavam melhorias terapêuticas reais e somente 6,9% 

eram, de fato, novas entidades químicas, significando inovações relevantes. 

 

Para Silverman & Lee, 1983; com a avalanche de novos produtos, incremento na 

promoção de medicamentos, impacto de publicidade dos novos fármacos em políticas 

editoriais de revistas médicas, vínculos entre a indústria farmacêutica e os líderes da medicina 

organizada, configurou-se um ambiente bastante propício ao uso indiscriminado de 

medicamentos e a ocorrência de reações adversas. 

 

A partir da década de 60, alguns movimentos sociais tiveram grande importância 

no surgimento de uma atenção sistematizada em relação aos efeitos indesejáveis dos 

medicamentos.  Nos países desenvolvidos, com o interesse crescente pela boa qualidade de 

serviços de saúde, o aparecimento de um “movimento cultural” que levou a origem da 

bioética (limites éticos impostos à prática médica) e o trágico episódio da talidomida (500 

mortes e 400 casos de má formação congênita), a vigilância em torno do uso de 

medicamentos por órgãos regulatórios (como a FDA) se tornou mais sólida e freqüente 

(MAGALHÃES & CARVALHO, 2001). 

 

Em 1964, Cluff, Thorton & Seidl publicam no Journal of Medical Association, 

“métodos de vigilância” de reações adversas, apontando o risco dos novos medicamentos e 

seus efeitos desconhecidos. Nesse artigo, foi frisada a importância de se trabalhar o uso destes 

medicamentos em populações definidas para possibilitar a determinação da incidência dessas 

reações. Finney, 1965, propunha um programa de monitoramento do uso de medicamentos em 

grande número de pessoas para detecção precoce de reações adversas que, por sua raridade, 

não eram detectadas em ensaios clínicos que precediam a liberação para o comércio. 
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Esses autores já delineavam o modelo atual de Farmacovigilância, no âmbito de 

uma epidemiologia de fatores de risco. Dentro desses fatos, percebe-se a importância da 

vigilância intensiva e bem estruturada no uso de medicamentos antes e após a comercialização 

de medicamentos. 

 

1.3.2 BASES CONCEITUAIS E OPERACIONAIS 

 

Segundo Last, 1989; no Dicionário de Epidemiologia dirigido pela International 

Epidemiological Association, a vigilância pós-comercialização de medicamentos é “o 

procedimento posto em marcha depois da autorização do registro de um novo fármaco; 

desenhado para procurar informação sobre o uso real do fármaco para uma determinada 

indicação, assim como sobre a aparição de efeitos indesejáveis. Método para o estudo 

epidemiológico das reações adversas a medicamentos”. 

 

Ocorre, como já dito, que mesmo os ensaios clínicos controlados e randomizados 

apresentam, quanto à segurança, determinadas limitações inerentes ao seu desenho 

experimental.  Assim é que, devido ao número de indivíduos estudados, efeitos raros podem 

não ser detectados, e, em junção do tempo de duração do ensaio, efeitos decorrentes do uso 

prolongado do medicamento podem não ser revelados (MAGALHÃES & CARVALHO, 

2001). 

 

Assume-se, portanto, que os Estudos Fase IV, de Farmacovigilância ou vigilância 

pós-comercialização são sinônimos referentes ao mesmo processo de detecção, 

acompanhamento e controle de problemas decorrentes do uso já legalmente autorizado e 

generalizado de medicamentos (MAGALHÃES & CARVALHO, 2001). 

 

Em todos os sistemas, ou programas de farmacovigilância, os elementos 

metodológicos fundamentais são: “1) a fonte ou fontes de informação sobre as reações 

adversas (entrada de dados); 2) o procedimento de análise desta informação; e 3) a 

comunicação dos resultados aos interessados" (OMS, 1972). 

 

Os principais objetivos da Farmacovigilância são: 
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1. identificar os efeitos indesejáveis e desconhecidos; 

2. quantificar o risco desses efeitos associados ao uso de determinados fármacos; 

3. identificar fatores de risco e mecanismos subjacentes ao efeitos indesejáveis; 

4. informar e educar os profissionais sanitários; 

5. informar e subsidiar as autoridades sanitárias na regulamentação dos 

medicamentos.  

 

Dentro das atividades pertinentes a Farmacovigilância, poderá ser observada 

diariamente a evolução do quadro clínico dos voluntários, com a finalidade, diante de uma 

anomalia deste quadro, relacionar ou não a causalidade de uma reação adversa com o uso dos 

medicamentos em estudo (TOGNONI & LAPORTE, 1997). 

 

Como em qualquer sistema de vigilância epidemiológica, deve-se combinar a 

seleção de eventos para notificação, a definição de variáveis que serão trabalhadas e a 

identificação e o envolvimento de fontes de informação. 

 

A definição dos eventos a serem trabalhados deve corresponder à capacidade de 

assimilação e resposta do sistema. A seleção de eventos pode partir da consideração de 

possíveis reações adversas, tomadas de uma forma geral ou de acordo com uma relação de 

ocorrências estabelecida previamente, ou da definição de alguns medicamentos, cujo uso será 

acompanhado. Numa perspectiva ampla, portanto, o acompanhamento do uso de 

medicamentos pode ser objeto das ações de farmacovigilância, desde que tal 

acompanhamento é atividade fundamental para a prevenção da ocorrência de reações adversas 

(MAGALHÃES & CARVALHO, 2001). 

 

Segundo a OMS, "um reporte de casos em farmacovigilância pode ser definido 

como: uma notificação relativa a um paciente com um evento adverso médico (ou teste de 

laboratório anormal) suspeito de haver sido induzido por um medicamento". As ações de 

farmacovigilância estão voltadas para a detecção precoce de reações adversas desconhecidas 

ou interações medicamentosas e para a detecção de aumentos na frequência de ocorrência de 

reações adversas conhecidas (MAGALHÃES & CARVALHO, 2001). 
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Tal como para a vigilância epidemiológica de rotina, a notificação em 

farmacovigilância é quase sempre suspeita a ser posteriormente confirmada ou não.  

 

O instrumento principal de um sistema de farmacovigilância é o boletim de 

notificação. O boletim é um instrumento simples e objetivo que contém informações básicas 

sobre a identificação do paciente, o uso de medicamentos e sobre a suspeita reação adversa 

(MAGALHÃES & CARVALHO, 2001).  

 

No boletim deve constar a identificação do participante, os nomes dos 

medicamentos envolvidos, o motivo do seu uso ou em que ocasião foi utilizado (em ensaios 

clínicos, por exemplo), a dosagem diária administrada, as datas de início e fim do período de 

uso, o uso concomitante de outros medicamentos, a descrição da reação suspeita observada e 

a identificação e o endereço do notificador.  

 

Informações sobre o comportamento da reação suspeita após a retirada ou re-

introdução do medicamento em questão, a situação clínica dos pacientes no que diz respeito a 

patologias importantes preexistentes e resultados de exames laboratoriais realizados também 

podem constar do boletim. O nível de detalhamento das informações constantes do boletim de 

notificação não pode comprometer sua objetividade e agilidade, e deve ser definido segundo 

as conveniências e capacidade de cada sistema (MAGALHÃES & CARVALHO, 2001). 

 

A forma de desenvolvimento das ações, desde a definição dos eventos de interesse 

e a coleta de dados até a realização das atividades de acompanhamento e controle, varia 

segundo os propósitos e as características de cada programa, ou de cada estudo, mas também 

representa matéria de debate e discussão. Segundo estas características, alguns programas de 

farmacovigilância devem ser organizados de acordo com suas especificidades mais 

importantes. 

 

De modo geral, os dados utilizados na farmacovigilância são colhidos de duas 

formas: ou através de notificações espontâneas, quando o sistema aguarda a notificação, ou 

através de busca ativa, quando o sistema parte em busca dos dados. As notificações 

espontâneas são utilizadas no International Drug Monitoring Programme da OMS 

(BARROS, 1992; BIRIELL & OLSSON, 1989), e a busca ativa é usada em alguns programas 

envolvendo pacientes hospitalizados, como são o Boston Collaborative Drug Surveillance 
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Program (BCDSP) (LAPORTE & ARNAU, 1989; LAWSON & JICK, 1976; STROM, 

1991), o desenvolvido nos Estados Unidos pela Slone Epidemiology Unit (STROM, 1991) e o 

que funciona nos hospitais da Universidade Autônoma de Barcelona (IBÁÑEZ ET AL, 1991; 

LAPORTE & ARNAU, 1989). Como exemplo de uma forma especial de coleta de dados, de 

certo modo localizada entre a notificação espontânea e a busca ativa, deve ser citada o 

Prescription Event Monitoring (PEM), da Southampton University (INMAN, 1988; INMAN 

ET AL, 1989; RAWSON ET AL, 1990). Enquanto a maioria dos programas centraliza a 

notificação no trabalho do prescritor, o Sistema de Farmacovigilância de Portugal, como 

informa Corrêa-Nunes (CORRÊA-NUNES, 1998), também volta sua atenção para a 

notificação feita por farmácias. 

 

Na prática, como já foi dito, a notificação em farmacovigilância é, com raras 

exceções, de suspeita, e geralmente é centrada na prescrição, pelo que uma distinção mais 

criteriosa sobre a reação adversa está ligada à capacidade do sistema para operar formas de 

discernimento. As dificuldades que cercam o diagnóstico das reações adversas, tanto maiores 

quando estas são raras e desconhecidas, exigem métodos especiais para análise dos dados em 

farmacovigilância. Assim, foram criados algoritmos que combinam critérios de inclusão e 

exclusão para julgar se os eventos notificados devem ser considerados entre as reações 

adversas (ROZENFELD, 1998).  

 

Identificadas as fontes de informação, estabelecidos os fluxos e a periodicidade 

dos informes e elaborados os instrumentos para o funcionamento do sistema, a 

farmacovigilância, como um sistema de vigilância epidemiológica, deverá integrar a coleta 

sistemática e contínua de dados; a análise de dados; a geração de informações, recomendações 

e decisões técnicas e políticas; a execução oportuna de medidas de controle e intervenção no 

curso dos eventos; e a distribuição de informações aos participantes do sistema e demais 

interessados (MAGALHÃES & CARVALHO, 2001). 

 

Deve ser assinalado que o repasse permanente de informações aos notificadores é 

instrumento fundamental para o funcionamento de todo sistema de vigilância epidemiológica 

e farmacovigilância. Sem a retroalimentação contínua do sistema, os participantes perdem o 

interesse pelo trabalho porque julgam seu esforço inútil, já que não têm conhecimento sobre o 

aproveitamento dos dados que coletaram (MAGALHÃES & CARVALHO, 2001). 
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1.3.3 FARMACOVIGILÂNCIA NO BRASIL E NO MUNDO 

 

Até fins de 1997, o Programa Internacional de Monitorização de Medicamentos da 

Organização Mundial da Saúde, The WHO International Drug Monitoring Programme, 

contava com 49 países membros, entre os quais cinco latino-americanos, a saber: Argentina, 

Chile, Costa Rica, Cuba e Venezuela (OMS, 1997). 

 

Atualmente, de acordo com informações do Centro de Monitoração de Uppsala, 

Suécia (Uppsala Monitoring Center), até o mês de Novembro de 2003, o número de países 

membros do programa já era de 72. O Brasil se tornou um dos associados no ano de 2001 

(WHO, 2004). 

 

Participar desse programa significa, principalmente, contribuir para que reações 

adversas desconhecidas e de ocorrência rara a medicamentos novos ou antigos possam ser 

identificadas e prevenidas. O principal objetivo do programa tem sido, desde o seu início, 

estabelecer e manter um método efetivo de detectar reações adversas não reveladas nos 

ensaios clínicos (WHO, 2004). 

 

A administração desse programa da OMS é dividida.  Um acordo entre a OMS e o 

governo sueco, as sedes da OMS espalhadas pelo mundo são responsáveis por questões 

políticas, enquanto a responsabilidade operacional é destinada ao Centro de Monitoração de 

Uppsala (WHO, 2004).  

 

Em cada país participante do programa, seu governo deve indicar um centro 

nacional de Farmacovigilância.  Esses centros são responsáveis pelo registro das notificações 

de relatos de casos suspeitos de reações adversas a medicamentos, que são encaminhados a 

um arquivo de dados em comum, que hoje conta com mais de três (3) milhões de relatos de 

caso (WHO, 2004). 

 

Além da identificação de novas reações adversas, registro e troca de informação 

entre os notificantes e os centros, o programa da OMS também publica essas informações em 

periódicos (WHO Pharmaceuticals Newsletter and Uppsala Reports) e em livros. Isso 

favorece o fornecimento de ferramentas de informação clínica, apoio a treinamento e 
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consultoria, encontros anuais nos centros nacionais e a apresentação de metodologias de 

pesquisas adequadas para o local em que se trabalha.  Há, ainda, a criação de um software de 

computador para a notificação de casos, de acordo com as necessidades do centro do país 

(WHO, 2004). 

 

Participar desse programa significa, principalmente, contribuir para que reações 

adversas desconhecidas e de ocorrência rara a medicamentos novos ou antigos possam ser 

identificadas e prevenidas (WHO, 2004.). 

 

No Brasil, na área oficial, em maio de 1995, uma portaria da Secretaria de 

Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (MS/SVS) (Portaria n. 40 de 09/05/95) criou uma 

comissão cuja finalidade seria planejar a estruturação de um Sistema Nacional de 

Farmacoepidemiologia (ARRAIS, 1997). Infelizmente, o projeto preparado pela referida 

comissão não foi colocado em prática antes da substituição do secretário de vigilância 

sanitária que a criou. Na gestão seguinte, uma outra proposta foi elaborada por um grupo de 

técnicos a pedido do novo secretário (MS/SVS, 1997), mas, até maio de 1998, nada havia sido 

concretizado.  

 

Enquanto isso, em diferentes locais do País, profissionais de saúde já vinham 

iniciando a prática da monitorização de RAM, quase sempre mediante projetos de 

investigação desenvolvidos no contexto hospitalar (COÊLHO, 1998).  

 

Em uma Portaria de no 696, de 7 de maio de 2001, o então ministro José Serra, 

instituiu o Centro Nacional de Monitorização de Medicamentos (CNMM), sediado na 

Unidade de Farmacologia da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).  Sua 

função cabe representar o Brasil no Programa Internacional de Monitorização de 

Medicamentos da OMS. Assim, o centro nacional de Farmacovigilância filiado a OMS está 

presente em um dos setores da ANVISA.  

 

O CNMM tem como objetivo montar um fluxo nacional de notificações de reações 

adversas a medicamentos e identificar, precocemente, uma nova reação adversa ou aumentar 

o conhecimento de uma reação adversa pouco descrita que tenha uma possível relação de 

causalidade com os medicamentos comercializados. 
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Mesmo trabalhando em estados que não têm estrutura para esse tipo de vigilância, 

o CNMM conta com vários programas por todo o país que o ajudam na monitorização do uso 

de medicamentos. 

 

Em 1998, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo instituiu o PROGRAMA 

ESTADUAL DE REDUÇÃO DE IATROGENIAS - P.E.R.I. (Resolução 72 de 13/04/98), 

administrado pelo Centro de Vigilância Sanitária – CVS, cujos objetivos são: proceder a 

investigação epidemiológica das manifestações fármaco-iatrogênicas, operacionalizar o fluxo 

das notificações de reações adversas de medicamentos, bem como, promover a capacitação 

dos recursos humanos necessários para a execução do programa (CVS, 2004). 

 

Para gerenciar o Programa Estadual de Redução de Iatrogenias (P.E.R.I.) foi 

formada a Comissão Estadual de Controle de Iatrogenias (C.E.C.I.- Resolução 132 de 

21/07/98). Esta comissão é composta por membros de importantes universidades e hospitais 

do Estado de São Paulo, além do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) e do Centro de 

Vigilância Sanitária (CVS). 

 
As reações adversas são identificadas e notificadas pelos profissionais de saúde 

pertencentes às Unidades Básicas de Saúde, através do preenchimento da ficha de notificação.  

 

Estas fichas serão encaminhadas a Direções Regionais de Saúde (DIR) de cada 

município o qual, encaminhará ao Centro de Vigilância Sanitária (CVS), que fará a análise e 

consolidação destes dados, e posteriormente, encaminhará estas informações à CECI.  Estas 

fichas também podem ser encaminhadas diretamente ao CVS. 

 

A CECI, após a análise destas informações, poderá alertar a população e os 

profissionais de saúde a fornecer subsídios ao Ministério da Saúde para que as devidas 

providências sejam tomadas e este, por sua vez, informará a OMS. 

 

Uma iniciativa, também, de caráter amplo está em curso no Estado do Ceará, onde 

foi implantado um sistema aberto de monitorização de RAM (Sistema de Farmacovigilância 

do Ceará – Sinface), por meio de um convênio celebrado entre a Universidade Federal do 

Ceará (representada pelo Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de Medicamentos – GPUIM) e 

a Secretaria de Estado da Saúde. 
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A estratégia da implantação envolve a divulgação do Sinface entre os profissionais 

de saúde, a ampla distribuição da ficha de notificação e a implantação progressiva da 

farmacovigilância em unidades hospitalares do SUS (COÊLHO, 1998). 

 

O trabalho nos hospitais é efetuado através das farmácias hospitalares, com a 

participação de estudantes do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará. Pretende-

se organizar, em cada hospital, uma comissão de farmacovigilância, envolvendo, além de 

farmacêuticos, médicos e profissionais de enfermagem (COÊLHO, 1998). 

 

As notificações recebidas diretamente ou recolhidas mediante busca ativa são 

avaliadas e codificadas de acordo com a metodologia recomendada pela OMS (OMS, 1997). 

Tal análise é feita pelo corpo técnico do Ceface (Centro de Farmacovigilância do Ceará), que 

é a subunidade do GPUIM dedicada à Farmacovigilância (COÊLHO, 1998). 

 

As notificações são de caráter confidencial e o notificador recebe uma carta de 

agradecimento, que pode ser acompanhada de informações referentes ao assunto, conforme a 

necessidade ou solicitação. Após a codificação, as notificações são arquivadas em banco de 

dados para sua análise sistemática (COÊLHO, 1998). 

 

1.3.4 IMPORTÂNCIA DA FARMACOVIGILÂNCIA EM ENSAIOS CLÍNICOS 

 

A ocorrência de reações adversas a medicamentos constitui-se em fator intrínseco 

ao próprio uso do fármaco. Quando um novo medicamento é comercializado, dispõe-se, de 

uma maneira geral, de dados suficientes para assegurar que, junto a uma atividade 

farmacológica específica que lhe confere propriedades terapêuticas, possui uma margem de 

segurança “aceitável” (ARRAIS, 1997). 

 

Como já discutido, os ensaios clínicos aos quais são submetidos os medicamentos 

antes de sua comercialização, às vezes, não são capazes de detectar certas reações adversas, 

principalmente as de ocorrência rara.   
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Fica, portanto, patente à necessidade de estabelecer um estudo de vigilância dos 

fármacos durante todo o seu processo de estudo, inclusive após sua comercialização.  Nesse 

caso, o emprego de um serviço de Farmacovigilância durante os ensaios clínicos é 

indispensável para o bom conhecimento dos efeitos que o fármaco pode acarretar, tornando 

ainda menor a possibilidade do aparecimento de reações adversas não conhecidas durante a 

sua comercialização. O registro dessas informações deve conduzir a uma vigilância mais 

eficaz ao decorrer de estudos Fase IV, cujas informações já estabelecidas ajudarão na 

avaliação clínica do medicamento em comercialização. 

 

Em estudos de Bioequivalência e Biodisponibilidade, apesar de que o fármaco 

estudado já ser conhecido e comercializado em seu produto de referência, muitos de seus 

efeitos podem ainda não ter sido relatados. 

 

Um fator importante é a possibilidade de análise dos aspectos farmacocinéticos do 

medicamento durante esses estudos.  Já que uma reação adversa é um efeito que se observa 

em doses terapêuticas, a avaliação da concentração do fármaco no sangue é necessária para 

verificar se o medicamento estudado estava de acordo com as normas de bioequivalência 

(dentro de um limite de 85% a 125% da concentração do medicamento de referência) ou se a 

concentração do fármaco chegou a doses tóxicas que possam ter provocado o aparecimento da 

RAM. 

 

Além disso, é preciso levar em consideração um outro caráter presente nesses tipos 

de ensaios clínicos.  Todos os voluntários presentes no estudo são avaliados clinicamente e 

laboratorialmente, sendo considerados saudáveis.  Esse fato afasta a possibilidade dos 

mesmos possuírem qualquer patologia concomitante que possa mascarar o evento adverso 

observado, o que facilita a observação e a associação de uma possível RAM com o uso do 

medicamento e sua atribuição de causalidade. 

 

O processo de detecção de RAM durante um ensaio clínico deve associar todos os 

profissionais da saúde envolvidos no estudo.  No caso do aparecimento de um evento adverso, 

o farmacêutico deve interagir diretamente com o médico, para esclarecimento de sinais ou 

sintomas que o voluntário possa vir apresentar; e com o enfermeiro, para que esclareça as 

condições qual se foi administrado o medicamento de estudo ou qualquer outro concomitante 
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durante o estudo.  Essa interação tem como objetivo realizar uma investigação minuciosa 

sobre o evento observado. 

 

Para o bom funcionamento da Farmacovigilância é importante que se valorize a 

possível relação de causa e efeito entre a ingestão do medicamento e o acontecimento clínico, 

a partir de fatores como a seqüência temporal, a dose, o conhecimento prévio da 

farmacovigilância do produto considerado, outros fármacos tomados pelo paciente, o 

desaparecimento da reação após a retirada do fármaco suspeito de tê-la produzido e em certas 

ocasiões, a reexposição ao medicamento (BIRIELL, 1997).  

 

Os casos clínicos de suspeitas de reações adversas a medicamentos, assim como a 

agregação de séries de voluntários submetida à exposição do mesmo fármaco, costuma ser o 

meio mais rápido para gerar hipóteses de relações causais entre a administração de um 

fármaco e o aparecimento de determinado efeito adverso relacionado a casos isolados de 

estudo. 

 

O principal desafio de sistemas de notificação em ensaios clínicos é promover 

estatísticas suficientemente prováveis para detectar e avaliar eventos adversos raros de uma 

determinada droga.  Devido esses estudos ter que manter sob controle qualquer tipo de fator 

que possa influenciar os voluntários, o impacto de diversificação de fatores de riscos é 

reduzido (BAIER, 1998). 

 

Em ensaios clínicos, o monitoramento de eventos adversos envolve a coleção e 

acessibilidade de todos os problemas médicos que acometeram o participante do estudo, 

mesmo que o evento não esteja relacionado com o tratamento feito durante o ensaio clínico 

(RAISCH et al, 2001). 

 

A detecção e notificação adequada de eventos adversos são um problema em 

ensaios clínicos (RAISCH et al, 2001) e uma preocupação central no desenvolvimento de 

drogas por ensaios clínicos.  Por esse motivo, uma variedade de investigações contribuem 

consideravelmente para o registro de eventos adversos (Baier, 1998).  Assim, um sistema de 

avaliação e notificação adequado dentro de um ensaio clínico pode ser alcançado e deve 

assegurar que resultados negativos são categorizados e apropriadamente atribuídos ao 

medicamento (RAISCH et al., 2001; BAIER, 1998). 
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Quando há a integração de resultados provenientes de vários lugares em uma 

avaliação global de eventos adversos, a natureza do estudo individual do evento deve ser 

considerada, pois pode haver diferenças entre o processo de notificação e riscos de distorção 

de resultados.  Conseqüentemente, na análise desses resultados, suas características peculiares 

devem ser consideradas (Baier, 1998). 
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1.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE EVENTOS ADVERSOS (EA) E REAÇÕES 
ADVERSAS A MEDICAMENTOS (RAMS): 

 

Nem sempre o uso de medicamento está associado à cura ou alívio de sinais e 

sintomas. Um simples descuido do seu usuário ou dos profissionais de saúde por uso 

irracional de medicamentos, pode gerar transtornos inimagináveis, que vão de um simples 

mal-estar passageiro a conseqüências muito mais graves, inclusive a morte. O que se observa, 

é uma fronteira tênue que separa o bem do mal (poder de curar do poder de gerar malefícios) 

(VIDOTTI, 2000). 

 

As reações adversas a medicamentos constituem um problema importante na 

prática do profissional da área da saúde. Sabe-se que essas reações são causas significativas 

de hospitalização, de aumento do tempo de permanência hospitalar e, até mesmo, de óbito. 

Além disso, elas afetam negativamente a qualidade de vida do paciente, influenciam na perda 

de confiança do paciente para com o médico, aumentam custos, podendo também atrasar os 

tratamentos, uma vez que podem assemelhar-se a enfermidades (CLASSEN et al, 1977; 

OBERG, 1999). 

 

As definições dos termos evento adverso (ou experiência), reação adversa e reação 

adversa inesperada foram previamente discutidos em um consenso de mais de 30 Centros de 

Colaboração do Centro Internacional de Monitoramento de Drogas da OMS (EDWARDS, 

1997).  Apesar de que essas definições pertencerem a situações envolvendo investigações 

clínicas, algumas modificações ainda podem ser necessárias. 

 

Segundo a OMS, um Evento Adverso (EA) é qualquer ocorrência médica 

relacionada a um paciente ou voluntário de ensaio clínico em que foi administrado um 

produto farmacêutico, a qual não tem, necessariamente, uma relação causal com o tratamento. 

 

Assim, um evento adverso pode ser qualquer sinal desfavorável ou não 

intencionado (incluindo achados anormais de exames laboratoriais, por exemplo), sintoma ou 

doença temporária com o uso do produto medicinal, tenha relação considerada ou não com o 

produto (ICH, 1994). 
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Também para a OMS, Reação Adversa a Medicamento (RAM) é uma reação 

nociva, não desejada que ocorre após a administração de um fármaco em doses normais (dose 

terapêutica), tanto na profilaxia, no diagnóstico, no tratamento de uma doença ou na 

modificação de uma condição.  Estão excluídas as ocorrências sobre doses maiores que as 

habituais (acidental ou intencional) e intoxicação.   

 

De acordo com Capellá e Laporte, 1989, os termos "reação adversa", "efeito 

indesejável" e "doença iatrogênica" são equivalentes e corresponde ao conceito anterior. 

 

1.4.1 INCIDÊNCIA E PREVALÊNCIA DE RAM 

 

A incidência e prevalência das RAMs apresentam-se variadas e ocorrem devidos 

às: diferentes metodologias para sua detecção, diferentes populações estudadas e a estilos de 

prescrições que diferem entre os países. No cálculo da incidência de RAMs é necessário 

conhecer o número de pacientes expostos ao medicamento. 

 

Hallas (1993) informa que 11,4% de todas as internações são provocadas por 

RAMs, em um hospital. O mesmo autor, em outro estudo – Hallas (1996) – descreve que 

8,4% das internações são provocadas por RAM e intoxicações. Neste mesmo artigo, fazendo 

48 citações de outros autores, refere-se a uma variação de 0,3% a 16,8%, com mediana de 

5,6%. 

 

Já Lazarou (1998) cita que 15,1% (variando de 12% a 18,1%) das internações são 

causadas por RAMs. E, mais recentemente, Wasserfallen (2002) descreve que de 3% a 18% 

das admissões nos hospitais são, comumente, devido a reações adversas a medicamentos. 

 

Em estudo no estado de São Paulo, o Centro de Vigilância Sanitária verificou que, 

se os dados dos Estados Unidos, que relatam que 20% dos pacientes internados são por 

motivos de RAM e 5 a 20% de atendimentos em ambulatórios são pelo mesmo motivo; forem 

aplicados à população de São Paulo atendidas pelo SUS, pode-se chegar à cifra de 5.620.000 

casos em geral e 46.000 internações devidas exclusivamente a iatrogenias (CVS, 2004). 
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Em 2001, Lacoste-Roussillon et al., relataram que, em um estudo na França 

envolvendo 254 médicos, foi registrada a observação de 13 RAM classificadas como sérias, 

tendo uma incidência de 10,2 reações sérias a cada mil dias de prática médica. 

 

Dados encontrados na OMS indicam que cerca de 50% das RAM seriam evitadas 

se as pessoas usassem o medicamento corretamente. 

 

1.4.2 FATORES ASSOCIADOS A RAM 

 

Alguns grupos da população são particularmente suscetíveis ao aparecimento de 

RAM. O uso de medicamentos por indivíduos que pertencem a esses grupos exige uma 

cuidadosa monitoração clínica e uma rigorosa avaliação da relação benefício/risco de acordo 

com a gravidade do quadro, com as reações adversas do medicamento, e com o grau de 

comprometimento do paciente. 

 

O acompanhamento adequado, e o conhecimento das variações farmacocinéticas 

e/ou farmacodinâmicas características do quadro, auxiliam na prevenção e no controle das 

reações adversas que possam surgir.  

 

Certas condições devem ser consideradas com mais atenção e monitoramento. As 

principais são: 

 

a) Neonatos e Crianças 

As crianças podem sofrer variações farmacocinéticas e/ou farmacodinâmicas, além 

de outras alterações que são peculiares a essa faixa etária, alterando os padrões de crescimento 

e diferenciação que refletem sobre o desenvolvimento. São exemplos destas alterações os 

transtornos do crescimento ósseo ocasionado por drogas como as tetraciclinas, 

corticosteróides, ácido nalidíxico, quinolonas e fluoroquinolonas (NOTTERMAN, 1993). 

 

As alterações farmacodinâmicas podem levar a um aumento ou diminuição da 

sensibilidade a algumas drogas, cujas causas nem sempre são conhecidas e podem ser 

decorrentes de alterações no número de receptores ou na afinidade da droga pelo receptor 

(NOTTERMAN, 1993). 
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A absorção em neonatos pode estar alterada devido à menor secreção de ácido e 

redução da motilidade gastrintestinal, porém, tais variações não são uniformes e são 

dificilmente previsíveis (NOTTERMAN, 1993; YAFFE & ARNADA, 1995).  

 

As vias de administração de fármacos também apresentam limitações para uso em 

crianças, particularmente em neonatos. Assim, a via oral é de uso limitado nos primeiros dias 

de vida. A dificuldade na aceitação, a sensibilidade a drogas irritantes e os vômitos freqüentes 

limitam esta via de administração. A absorção tópica é elevada em relação aos adultos devido 

ao delgado extrato córneo e a via endovenosa é limitada pelo volume de diluição 

(NOTTERMAN, 1993; WALSON, 1997).  

 

Os neonatos apresentam massa muscular e tecido adiposo desproporcionalmente 

reduzidos quando comparado aos adultos. A água corporal total é muito maior em neonatos, 

cerca de 75% do peso corporal, afetando diretamente a distribuição das drogas 

(NOTTERMAN, 1993; YAFFE & ARNADA, 1995; WALSON, 1997).  

 

A concentração das proteínas plasmáticas está diminuída nos recém-nascidos, 

consequentemente, ocorre uma diminuição na taxa de ligação de drogas às proteínas. A 

presença de substâncias endógenas, como a bilirrubina, também reduz a ligação 

droga\proteína. Nos primeiros meses de vida ocorrem deficiências nas vias metabólicas tanto 

da fase I (oxidação, redução, hidrólise) como da fase II(conjugação). Após o primeiro ano os 

sistemas metabólicos sofrem variações individuais podendo tornar-se mais efetivos que o dos 

adultos no metabolismo (NOTTERMAN, 1993; YAFFE & ARNADA, 1995).  

 

Crianças, até o primeiro ano de vida, apresentam taxas de filtração glomerular e 

secreção tubular diminuídas, adquirindo correlação com a área de superfície corporal do 

adulto em torno do primeiro ano de vida (NOTTERMAN, 1993; THEIS & KOREN, 1991; 

YAFFE & ARNADA, 1995; WALSON, 1997). 

 

b) Idosos 

Os pacientes idosos estão predispostos às reações adversas por diversas razões, 

dentre elas: dificuldade de obediência ao regime de tratamento, seja por esquecimento, por 

incompreensão do esquema terapêutico, seja por dependência física, terapia com múltiplas 
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drogas, aumento das reações de hipersensibilidade, e alterações farmacocinéticas e 

farmacodinâmicas são características desta faixa etária. 

 

A absorção pode encontrar-se diminuída, devido à redução da liberação basal de 

ácido com aumento do pH, o que pode afetar a ionização e a solubilização de drogas. Ocorre 

diminuição do fluxo sangüíneo esplânico, redução do número de células de absorção, 

diminuição do ritmo de esvaziamento gástrico. A distribuição encontra-se alterada com a 

diminuição da massa muscular, com o aumento do tecido adiposo e pode ocorrer ainda 

redução na concentração de albumina. O envelhecimento acarreta uma diminuição do número 

de células hepáticas, do fluxo esplânico e uma redução da atividade metabólica, 

particularmente das enzimas da fase I, limitando a capacidade de depuração hepática das 

drogas. Aliada a esses fatores há, ainda, a diminuição do fluxo renal e da filtração glomerular, 

perda de função tubular e diminuição dos processos de reabsorção (CUSACK ET AL, 1998; 

HÄMMERLIN ET AL, 1998; PEDROSO & SANTOS, 1998; RUIZ & LOWENTHAL, 1995; 

SELLERS, 1991). 

 

As alterações farmacodinâmicas nem sempre têm mecanismos bem definidos, e 

podem ser decorrentes de alterações no número ou na sensibilidade dos receptores 

específicos, e nos mecanismos de regulação homeostática. Como exemplo, pode-se citar a 

menor sensibilidade dos idosos ao β-bloqueador propranolol, o qual, possivelmente, 

relaciona-se à diferença no número e na afinidade dos receptores, quando comparado a 

pacientes jovens (PEDROSO & SANTOS, 1998). 

 

O risco de dependência e uso de drogas aumenta após os 80 anos de vida. Essas 

condições levam ao uso excessivo de medicamentos, uso freqüente de drogas inapropriadas, 

aumento da incidência de RAMs, aumento da demanda de cuidados médicos e um maior risco 

de hospitalização desnecessária (CAROSELLA et al., 1999). 

 

c) Gênero 

As mulheres são mais suscetíveis às reações adversas, possivelmente, por uma 

associação de fatores como as complicações obstétricas que ocorrem ao longo da vida fértil da 

mulher, os episódios de dismenorréia que requerem o uso de medicamentos, às vezes por 

vários anos, o uso de contraceptivos, e uma maior concentração de tecido adiposo. É possível, 
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ainda, que exista um determinante hormonal que possa afetar o metabolismo, predispondo ao 

aparecimento de reações adversas (EDWARDS, 1997). 

 

d) Gestantes 

O uso de medicamentos deve ser avaliado considerando-se as variações 

farmacocinéticas que ocorrem durante a gravidez, considerando-se as alterações fisiológicas 

das funções maternas e os efeitos que estes possam ter sobre o feto (THEIS & KOREN, 1991) 

 

Durante a gravidez a mulher passa por alterações dos parâmetros farmacocinéticos 

que podem afetar o efeito terapêutico dos medicamentos. Em geral, nesse período ocorre um 

aumento do volume sangüíneo de cerca de 50%, o que implica aumento do volume de 

distribuição de drogas hidrossolúveis. A atividade metabolizadora enzimática pode estar 

alterada devido a fatores hormonais, tornando-se mais efetiva para a biotransformação de 

algumas drogas e menos para outras (LOEBSTEIN et al, 1997; THEIS & KOREN, 1991). 

 

Ocorre aumento da excreção urinária como conseqüência do maior fluxo renal. 

Fatores que, associados, podem afetar a relação dose/resposta na gravidez (CABRAL, 1998; 

LOEBSTEIN et al, 1997; RAJCHOGOT & MACELOD, 1991; THEIS & KOREN, 1991). 

 

Algumas drogas podem interferir com funções fisiológicas da mãe prejudicando o 

desenvolvimento do feto. Um exemplo é o uso de diuréticos que depletam o volume 

plasmático reduzindo a perfusão placentária ocasionando atraso no desenvolvimento fetal 

(BRIGGS et al, 1998). 

 

Contudo, a maior preocupação com o uso de medicamentos durante a gravidez é 

com os efeitos que estes possam ter sobre o desenvolvimento e a constituição do feto. A 

"barreira placentária" é constituída por tecidos que obedecem aos mesmos fatores que 

controlam o transporte transmembrana. Sendo a velocidade de transferência de drogas 

dependente das características físico-químicas da droga e do seu gradiente de concentração 

(THEIS & KOREN, 1991).  

 

A relevância e as conseqüências dessa exposição são variáveis segundo o 

momento em que essa se deu. Assim, o período da fertilização e implantação do blastocisto, 

que corresponde às duas primeiras semanas de gravidez, envolve pouca diferenciação celular 
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e, lesões nesta fase, levam à morte do embrião ou, de modo geral, a nenhum outro efeito 

observável. No período embrionário, que vai aproximadamente da terceira à décima semana 

de gravidez, o embrião é mais suscetível às agressões químicas. Esta é a fase onde ocorre a 

maioria das teratogenias, sendo considerado um período crítico para o consumo de 

medicamentos. Essas anormalidades congênitas podem ser induzidas por agentes exógenos e 

dependem da natureza da droga, do tempo de exposição e da constituição genética e 

suscetibilidade individual (THEIS & KOREN, 1991). 

 

No estágio subseqüente, período fetal, ocorre o desenvolvimento e maturação dos 

órgãos e sistemas e a exposição fetal a teratógenos comumente leva a lesões em áreas mais 

restritas ou alterações funcionais ou comportamentais menos evidentes (THEIS & KOREN, 

1991). 

 

Durante o período de amamentação, a presença de drogas no leite materno irá 

obedecer aos parâmetros de transporte transmembrana e também pode levar ao surgimento de 

toxicidade para o lactente (BRIGGS et al, 1998). 

 

Diante desse quadro, pode-se concluir que a utilização de drogas na gravidez e 

durante o período de amamentação, deve observar uma rigorosa avaliação benefício x risco, 

evitando-se as exposições desnecessárias. 

 

e) Insuficiência Renal 

A utilização de medicamentos em pacientes portadores de insuficiência renal é um 

problema complexo, particularmente, quando se faz necessário o uso de doses múltiplas. Essa 

complexidade é determinada pelas alterações funcionais do rim, principal órgão excretor, e 

suas implicações metabólicas como: retenção de água e sódio, hiperpotassemia, acidose 

metabólica e uremia, entre outros (PAOLUCCI et al., 1998). 

 

A seleção de medicamentos para esses pacientes deve levar em consideração as 

propriedades da droga, como: biodisponibilidade, margem de segurança, via de eliminação, 

atividade dos metabólitos e sobrecarga metabólica que esta possa vir a desencadear.  
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Deste modo, a seleção e o ajuste de dose para estes pacientes prescinde do 

conhecimento do grau de comprometimento renal e conseqüentemente dos efeitos desse sobre 

os parâmetros farmacocinéticos e farmacodinâmicos das drogas. 

 

Na insuficiência renal ocorre uma expansão do volume total de água corporal em 

decorrência da retenção de sódio, o que vai refletir no aumento do volume de distribuição de 

drogas hidrossolúveis. A uremia, comum nesses pacientes, e o acúmulo de substâncias 

endógenas reduzem a ligação das drogas às proteínas plasmáticas. A maior quantidade de 

droga livre associa-se tanto ao aumento dos efeitos farmacológicos como ao aumento da 

biotransformação. Deve-se considerar, no entanto, que os mecanismos de biotransformação 

não garantem a redução da toxicidade. O acúmulo da droga pode levar a saturação dos 

sistemas enzimáticos e com isto atingir-se o limiar de toxicidade. Além disso, pode ocorrer a 

formação de metabólitos ativos ou tóxicos e, em ambos os casos, há o risco de toxicidade 

(MAHER, 1993). 

 

Dada a complexidade do processo de insuficiência renal, o uso de medicamentos 

por esses pacientes deve ser rigorosamente acompanhado, sendo aconselhável o uso daqueles 

que possam ser eliminados via diálise (MAHER, 1993). A utilização de fórmulas de ajuste e a 

monitorização clínica cuidadosa são essenciais para evitar a descompensação do quadro e as 

reações de toxicidade. 

 

f) Insuficiência Hepática 

O fígado apresenta diversas funções metabólicas importantes para a manutenção 

da homeostase do corpo. Suas células (hepatócitos) são capazes de sintetizar várias enzimas 

metabolizadoras de medicamentos, sendo as mais importantes as do sistema citocromo P450 

(CYP450). Isso lhe confere a característica do órgão mais importante no metabolismo de 

medicamentos 

 

Estas funções podem ficar comprometidas quando este órgão é lesado por 

compostos químicos ou doenças e a insuficiência hepática pode levar a profundas alterações 

na farmacocinética das drogas (KALANT & ORREGO, 1991). 

 

O grau de lesão hepática determinará alterações na formação e nos sítios de 

ligação das proteínas plasmáticas. Assim, nos casos críticos, ocorre decréscimo no nível 
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sérico de albumina, aparecimento de proteínas plasmáticas defeituosas, acúmulo de 

compostos endógenos como a bilirrubina, fatores que alteram a taxa de ligação das drogas às 

proteínas plasmáticas (ARNS et al., 1993).  

 

Nos casos em que a circulação esplênica é afetada, com retenção de líquidos e 

aparecimento de ascite, o volume de distribuição das drogas é também alterado. Ocorre 

variação do grau de biotransformação, em função da redução do número de hepatócitos 

viáveis, porém, nem todas as vias metabólicas são igualmente afetadas (JOHNSON et al., 

1995). 

 

A insuficiência hepática grave acaba por comprometer a função renal devido a 

alterações hemodinâmicas. A taxa de filtração glomerular é, em geral, reduzida, e a 

eliminação de eletrólitos é deficiente. Com a progressão da lesão hepática pode ocorrer uma 

depressão da função renal, levando à falência do órgão (MEDEIROS & FERREIRA, 1998). 

 

Os fatores de ajuste posológico baseiam-se nos testes de função hepática como a 

variação do nível de albumina sérica, aminotransferase sérica, tempo de protrombina e 

bilirrubina sérica, os quais são evidências clínicas de comprometimento hepático. Porém, 

estes testes não prevêem com exatidão a extensão da lesão (JOHNSON et al., 1995). 

 

g) Hipersensibilidade 

As reações alérgicas parecem ocorrer por formação de um complexo imunogênico 

macromolecular formado pela droga ou algum de seus metabólitos com proteínas orgânicas. 

Este complexo desencadeará a produção de imunoglobulinas. Assim, uma nova exposição ao 

antígeno levará às manifestações clínicas de processos alérgicos, tais como: reação anafilática, 

reação imunológica contra tecidos específicos, doença do soro, reações cutâneas e febre 

medicamentosa (MAGALHÃES & CARVALHO, 2001) 

 

h) Polimedicação 

As interações medicamentosas constituem um sério problema na prática médica e 

farmacêutica. A incidência de reações adversas aumenta exponencialmente com o número de 

drogas administradas e, isto é, em parte, devido às interações medicamentosas (QUINN & 

DAY, 1997).  
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Deste modo, pacientes hospitalizados estão particularmente sujeitos a interações 

medicamentosas, uma vez que, estes recebem entre 10 e 12 medicamentos no curso de uma 

internação (GUZZO et al., 2002). 

 

Pacientes em estado crítico, doentes crônicos, portadores de disfunções renais e 

hepáticas, e idosos estão, também, sujeitos a interações medicamentosas graves, não apenas 

por utilizarem vários medicamentos, mas também pelas alterações funcionais e homeostáticas 

específicas de cada grupo (HONIG et al., 1994; QUINN & DAY, 1997; TEIXEIRA, 1998; 

VASKO et al., 1993). 

 

1.4.3 – CLASSIFICAÇÃO DAS RAM, SEGUNDO LAPORTE, 1989: 

 

1.4.3.1 – QUANTO AOS MECANISMOS DE PRODUÇÃO DE RAM: 

 

I – Dependente do paciente: 

São aquelas em que a Reação Adversa é detectada por um fator ligado ao paciente, 

ou seja, algum fator do seu organismo foi o responsável pelo aparecimento da sintomatologia. 

 

Pode ser dividida em: 

a) Previsíveis: quando se relaciona a fatores de risco, como: idade, sexo, 

patologias associadas, polimedicação, entre outros. 

 

b) Imprevisíveis: quando estão relacionadas a fatores que não são possíveis de 

se detectar, como tolerância, hipersensibilidade, idiossincrasia (fator hereditário), e 

outras. 

 

II – Dependente do medicamento:  

São aquelas que ocorrem devido à ação de fatores de risco presentes no paciente.  

Pode acontecer devido à superdosagem, efeitos colaterais, efeitos secundários, interação 

medicamentosa, etc. 
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1.4.3.2 QUANTO AO MECANISMO DE REAÇÃO (CLASSIFICAÇÃO DE RAWLINS E 

THOMPSON – Utilizado pela OMS) 

 

I – Dose Dependente (I ou A) 

São as de maior incidência (maior número de casos), porém possui uma baixa 

mortalidade. Este tipo de RAM pode ser controlável, ou ainda, previsível e detectada, sendo 

evitada através do ajuste de dose. 

 

II – Dose Independente (II ou B) 

Este tipo de reação adversa a medicamento é a de menor incidência (menor 

número de casos relatados), porém com uma alta letalidade. Neste caso, mesmo tendo posse 

de todas as informações sobre o medicamento, é impossível de se detectar.  Não são doses 

dependentes e seus efeitos são bizarros e aberrantes. 

 

A única solução para evitar uma possível fatalidade, é a retirada do medicamento e 

fazer uma terapia específica para a RAM apresentada pelo indivíduo. 

 

III – Tipo C:  

Apenas recentemente destacadas pela OMS, correspondem àquelas geradas em 

longo prazo por medicamentos de seu crônico. Exemplo deste tipo de reação pode ser o 

surgimento ou o aumento de tumores malignos por fármacos usados por muitos meses ou 

anos (UMC / WHO, 2000) 

 

1.4.3.3 QUANTO À CAUSALIDADE 

 

A avaliação da RAM em um determinado voluntário deve obter fortes indícios 

para que se possa relacioná-la com o medicamento. A avaliação deve ser feita por métodos 

estruturados e padronizados que permitam determinar a probabilidade ou relação causal entre 

o fármaco suspeito e o evento adverso observado no voluntário. 

 

Os métodos de avaliação da causalidade das RAMs contêm elementos básicos e 

indispensáveis para a sua utilização, que são: 
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1. Relação temporal entre a exposição do medicamento e o evento; 

2. Dados prévios do evento observado (informação bibliográfica); 

3. Avaliação do evento ao suspender o medicamento e sua re-administração; 

4. Rol de fatores concomitantes que possam gerar o mesmo evento (causas 

alternativas). 

 

Dentre os métodos utilizados para a avaliação de causalidade, os dois mais 

utilizados são: o método diagnóstico médico implícito e o método de ajuda diagnóstica 

padronizada. 

 

O método diagnóstico implícito permite o avaliador relacionar todos os 

antecedentes disponíveis do caso e julga o evento de acordo com algumas categorias 

previamente estabelecidas.  Esse método é utilizado pela OMS para categorização das RAMs. 

 

a) Certa 

Evento clínico incluindo provas de laboratório anormais, com uma seqüência 

temporal plausível a respeito da administração do medicamento e que não pode ser explicado 

por patologia concomitante ou outros medicamentos. A resposta pela suspensão do 

medicamento deve ser clinicamente plausível. Se necessário, o evento deve ser 

farmacologicamente definido, utilizando o procedimento de re-administração do 

medicamento, que deve ser positivo. 

 

b) Provável 

Evento clínico incluindo provas de laboratório anormais, com uma seqüência 

temporal plausível a respeito da administração do medicamento e que não pode ser explicado 

por patologia concomitante ou outros medicamentos. Depois da suspensão do fármaco segue 

uma resposta clínica razoável.  Não se requer re-administração para confirmar essa definição. 

c) Possível 

Um evento clínico incluindo provas de laboratório anormais, com uma seqüência 

temporal razoável a respeito da administração do medicamento, o qual pode ser explicado por 

enfermidades concomitantes ou outros medicamentos. A informação da suspensão não está 

disponível ou está pouco clara. 
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d) Improvável 

Evento clínico incluindo provas de laboratório anormais, com uma seqüência 

temporal a respeito da administração do medicamento que se faz improvável (porém, não 

impossível) e que outros medicamentos ou patologias basais podem também ter explicações 

plausíveis para o evento. 

 

e) Condicional 

Um evento clínico com provas de laboratório anormais, notificado como uma 

reação adversa, mas para uma avaliação adequada são essenciais outros dados adicionais que 

estão pendentes. 

 

f) Inclassificável 

Uma notificação que sugere uma reação adversa, mas que não pode ser julgada 

devido à informação insuficiente ou contraditória, que não pode ser complementada ou 

verificada.  

 

Esse método tem como vantagens ser de uma forma sucinta, ocupar pouco tempo e 

satisfazer os avaliadores.  Porém, pode haver alta proporção de desacordos quanto à 

classificação, uma variabilidade inter e intraindividual, necessita de avaliadores treinados e 

informados de maneira igual e caracterização de uma metodologia. 

 

O outro método, de ajuda diagnóstica padronizada, se utiliza algoritmos (conjunto 

de perguntas cujas respostas levam a uma pontuação).  As perguntas são ordenadas 

seqüencialmente, as quais devem ser respondidas com SIM, NÃO, NÃO SABE, originando 

uma pontuação.  O somatório dos valores atribuídos a cada um dos itens da tabela de 

algoritmo, permite estabelecer a relação da causalidade, classificando-se o evento analisado 

nas categorias como:  PROVÁVEL, POSSÍVEL, CAUSAL ou DUVIDOSA. 

 
Entre os algoritmos mais conhecidos estão os de Kramer, a Tabela de Decisão para 

evolução de Causalidade das Reações Adversas a Medicamentos de Karch e Lasangna, e o 

algoritmo de Narranjo e Cols..  Posteriormente, desenvolveram um novo algoritmo 

denominado Navarra, o qual foi comparado com os supracitados. O algoritmo de Naranjo 

demonstra possuir uma abordagem mais completa e mais simples que o de Kramer e Navarra, 

tendo uma praticidade e precisão em estabelecer a probabilidade da relação de causalidade 
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(ANEXO 1).  Tem como vantagem ter uma melhor reprodutibilidade, caráter pedagógico, 

padronizado e explícito.  Por outro lado, os pontos atribuídos são arbitrários, pode haver 

desacordos no julgamento das perguntas, requer avaliadores treinados e informados de 

maneira igual e tem um consumo maior de tempo (RAWLINS , 2000). 

 

1.4.3.4 QUANTO À ORIGEM DAS RAM (PAULO, 1997) 

 

I – Reações Farmacodinâmicas 

São aquelas inerentes às próprias propriedades farmacológicas do medicamento, 

geralmente reversíveis, sem grave risco e dano orgânico ao paciente. 

 

II – Reações Alérgicas 

Estas têm sinais e sintomas comuns aos processos alérgicos, e não obedece a uma 

relação dose-efeito. 

 

III – Reações Tóxicas 

São aquelas que provocam maior risco ao paciente, acompanhada ou não por 

alterações orgânicas. A sintomatologia guarda relação com o efeito do medicamento. 

 

IV – Teratogênese e Mutagênese 

As reações idiossincráticas são reações muito raras e inesperadas que ocorrem em 

pequeno número de pessoas, por condições genéticas ou ambientais, e nem sempre são dose 

dependentes. 

 

A teratogênese pode ser um efeito adverso grave, com características que 

dificultam sua identificação. 

 

A mutagênese, fato principal da carcinogênese medicamentosa, não ocorre na 

maioria dos produtos atualmente no mercado. 
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V – Dependência 

A dependência ao medicamento é caracterizada pela procura compulsiva, 

conseqüentemente a má dependência psíquica do paciente acompanhada ou não de 

dependência física.  

 

1.4.3.5 QUANTO À SERIEDADE DA REAÇÃO (CLASSIFICAÇÃO DA OMS) 

 

I – Leve 

Quando é desnecessário o uso de antídotos, a continuação da internação ou do 

prolongamento do tratamento. 

 

Ressalta-se, todavia, que reações leves podem ser de alto risco ao paciente.  Por 

exemplo, os ansiolíticos provocam sonolência ou prejuízo do equilíbrio motor levando certos 

pacientes a situações perigosas. 

 

II – Moderada 

Apesar de não ser necessária a suspensão do medicamento causal, deve-se mudar a 

terapia, visando a evitar o prolongamento da terapia e uso de antídotos. 

 

III – Séria / Grave 

Deve haver a descontinuação do tratamento e o começo de um tratamento 

específico da RAM, devido ao risco de vida potencial presente. 

 

IV – Letal / Mortal 

Contribui direta ou indiretamente para a morte do paciente. 

 

1.4.4 MÉTODOS DE DETECÇÃO DE RAM 

 

Ao se considerar que a grande maioria das reações adversa é inespecífica, podendo 

ser confundidas com outras causas ou relacionadas a manifestações da doença em tratamento, 

temos a dimensão da dificuldade de se definir a causa da manifestação clínica observada 

(MAGALHÃES & CARVALHO, 2001). 
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A necessidade de formular questões que auxiliassem e ao mesmo tempo 

unificassem os critérios de diagnóstico de RAM deu origem a diversos algoritmos e tabelas de 

decisão que, quando adequadamente aplicados, permitem maior segurança no estabelecimento 

da relação causal (MAGALHÃES & CARVALHO, 2001). Essas sistematizações surgiram a 

partir da década de setenta e tornaram-se mais ou menos aceitas conforme sua aplicabilidade 

na rotina clínica, reprodutibilidade e facilidade de interpretação (CAPELLÁ & LAPORTE, 

1989; ROZENFELD, 1998). 

 

Os algoritmos partem, em geral, da definição de reações adversas da OMS.  A 

aplicação desses algoritmos deve permitir o estabelecimento da força da relação causal, ou 

seja, qual o grau de certeza desta relação (MAGALHÃES & CARVALHO, 2001). 

 

Os algoritmos fundamentam-se, então, em algumas questões cruciais para o 

estabelecimento da relação causal. Neste contexto a primeira questão a se colocar é se existe 

uma seqüência temporal adequada e lógica entre a exposição ao medicamento e o 

aparecimento do evento clínico. Isto equivale a responder se a droga foi utilizada antes da 

manifestação clínica e numa seqüência temporal lógica (MAGALHÃES & CARVALHO, 

2001). 

 

Uma vez estabelecida a seqüência temporal, e o caráter lógico desta relação, é 

necessário buscar se a farmacologia da droga explica a reação. Muitas vezes a RAM está 

relacionada ao modo de ação do medicamento, o que, com certeza, reforça a hipótese causal 

(MAGALHÃES & CARVALHO, 2001). 

 

Deve-se certificar, também, de que o evento não se relaciona ao quadro clínico do 

paciente, nem pode ser atribuído a outros medicamentos por ventura em uso, ou seja, se não 

há outra hipótese que possa explicar a manifestação clínica observada (MAGALHÃES & 

CARVALHO, 2001). 

 

Se o evento clínico é desencadeado pelo medicamento, seria de se esperar que a 

suspensão deste levasse a uma melhora do quadro. Este é outro aspecto levado em 

consideração para se estabelecer uma relação causal. Deve-se ponderar, contudo, que existem 

casos de lesão irreversível, nos quais este quesito não se aplica. 
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Uma última questão é se a reação reapareceu após a re-exposição ao medicamento. 

Embora seja importante para se estabelecer indubitavelmente a relação causal, esta questão 

tem limitações práticas pois não seria ético re-expor um paciente a um medicamento ao qual 

este tivesse apresentado um efeito indesejável, particularmente se este for grave. Neste caso a 

avaliação da re-exposição restringe-se aos casos de história de exposição anterior com relatos 

semelhantes ou exposição acidental, deliberada ou inadvertida (CAPELLÁ & LAPORTE, 

1989). 

 

As respostas a estas questões serão as bases para a construção dos algoritmos e 

tabelas de decisão, auxiliando no estabelecimento e no grau de segurança da relação causal. 

 

Associado ao uso de algorítimos, a publicação de caso e série de caso é um tipo de 

método em que os profissionais publicam artigos científicos com investigações de minuciosos 

estudos ainda não descritos, relacionados a fármacos utilizados em certos tratamentos. 

 

Os Programas de Vigilância Intensiva podem ser desenvolvidos de duas maneiras: 

retrospectivamente (análise das fichas de pacientes atendidos no passado) e prospectivamente 

(acompanhamento diário do paciente internado). 

 

Em um estudo prospectivo, Pedroni, 1984; sugere onze passos a serem seguidos 

pelo médico para detecção de um evento adverso com suspeita de ter sido ocasionado pelo 

médico.  Eles partem a partir de uma queixa de um sintoma não esperado, seguido das 

perguntas: 

 1. A doença que esta sendo tratada é responsável pelo sintoma? 

 2. Outra terapia pode ser responsável pelo sintoma? 

 3. Outra doença pode ser responsável pelo sintoma? 

 4. Após análise das drogas que estão sendo administradas, sobre a droga 

suspeita, a prescrição está sendo seguida? 

 5. Pode haver interação da droga com comida? 

 6. Pode haver interação da droga com outro medicamento? 

 7. As indicações estão corretas? 

 8. A dose está correta? 

 9. Idiossincrasia do paciente? 

 10. Há conexão do evento com a droga? 
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Os estudos durante ensaios clínicos de bioequivalência e biodisponibilidade 

oferecem vantagens. Dentro destas, ressalta-se a menor probabilidade de erros quanto à 

obtenção de informações sobre o medicamento administrado, pois o mesmo é o objeto de 

estudo do ensaio e é possível anotar todos os acontecimentos clínicos, pois há um seguimento 

contínuo através de entrevistas com o voluntário durante o período do estudo. 

 

Outra vantagem é que a obtenção de informação clínica e o fato de que o 

voluntário não apresenta nenhuma patologia de base que possa originar sinais ou sintomas que 

levem à aparição do evento observado, tendo menor número de fatores de confusão 

concomitantes. 

 

A vigilância intensiva baseia-se em programas implementados no hospital. O 

programa mais conhecido é denominado Boston Collaborative Drug Surveillance Program 

(BCDSP). 

 

Devido à escassa freqüência das RAMs, com exposições agudas e prolongadas a 

fármacos, deve haver um acompanhamento de seguimento elevado dos voluntários e manter 

uma equipe multicêntrica pra realizar o serviço. 

 

A presença de médicos, enfermeiros e farmacêuticos se fazem de essencial 

importância para a avaliação de qualquer evento que o voluntário venha a apresentar.  Isso 

permite uma coleta mais precisa dos acontecimentos clínicos e biológicos registrados. 

 

A presença ou ausência destes acontecimentos é registrada independentemente da 

suspeita clínica de estar diante de uma RAM ou não. 

 

A característica básica deste programa não é determinar a incidência de RAM, mas 

identificar as que poderiam passar desapercebidas, por não terem sido diagnosticadas como 

tal. 

 

Porém, este programa não serve para detecção de efeitos por exposição 

prolongada, pois é existente apenas enquanto o voluntário está internado.  Apesar disto, é um 

excelente indicador de novas reações adversas a medicamentos. 
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1.4.5 DIAGNÓSTICO CLÍNICO E LABORATORIAL DE RAM (SEGUNDO 

MAGALHÃES E CARVALHO, 2001) 

 

As reações indesejáveis induzidas por medicamentos podem ser previsíveis ou 

não. No primeiro caso enquadram-se aquelas que podem ser antecipadas a partir dos 

conhecimentos da farmacologia da droga ou decorrente de interações medicamentosas, 

enquanto as imprevisíveis englobam as reações imunologicamente mediadas e as reações 

idiossincrásicas. 

 

Reações do tipo dose-dependentes (tipo A) vão se apresentar como uma 

exacerbação dos efeitos farmacológicos e, obviamente, as manifestações clínicas serão 

compatíveis com a ação farmacológica da droga. Assim, o perfil laboratorial e as 

manifestações clínicas serão aquelas compatíveis com os efeitos intrínsecos causados pela 

medicação. Exemplificando, os diuréticos de alça podem apresentar como efeito colateral 

alterações do equilíbrio eletrolítico, esta reação adversa pode manifestar-se clinicamente com 

hipotensão, parestesias, secura da pele, entre outras. Os exames laboratoriais vão constatar tal 

efeito como a hipocalemia, hiponatremia, etc. As reações dose-dependentes podem 

desencadear alteração na concentração plasmática podendo esta ser monitorada. Todas estas 

informações constituem-se em evidências objetivas de tratar-se de uma RAM. 

 

Quando a RAM é conseqüência de sobredosagem relativa observam-se as 

manifestações clínicas relacionadas ao efeito farmacológico principal e aos efeitos 

secundários. Se esta sobredosagem é desencadeada por interação medicamentosa, os efeitos 

são semelhantes àqueles observados quando se empregam doses excessivas de medicamento. 

No caso de ocorrer perda de atividade terapêutica em função da interação, o efeito observado 

deve corresponder ao transtorno que levou ao uso do medicamento. 

 

Quando a RAM consiste de um efeito lesivo sobre um tecido alvo, esta manifesta-

se clinicamente por alteração sobre o órgão ou sistema afetado. Em se tratando de uma lesão 

hepática por uma sobredosagem relativa de acetaminofen, as alterações laboratoriais 

esperadas são correspondentes às provas de função hepática. Outro exemplo esclarecedor 

refere-se aos antineoplásicos. Todos eles ocasionam alterações hematológicas, que poderão 
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ser observadas nos exames laboratoriais e pelas manifestações clínicas compatíveis com este 

quadro, como cansaço, desânimo, hemorragias, etc. 

 

Quando a RAM relaciona-se à forma farmacêutica as manifestações clínicas são 

observadas localmente. Assim, se uma substância irritante é administrada por via parenteral, 

pode-se observar no local os efeitos irritativos, como a flebite e a necrose tecidual. 

 

No caso de RAM do tipo B, aquelas imprevisíveis e não relacionadas ao efeito 

farmacológico, as manifestações clínicas assim como os testes laboratoriais, ainda que 

compatíveis com o quadro clínico podem não ser facilmente relacionadas ao uso do 

medicamento. Por exemplo: em pacientes portadores de deficiência de glicose-6-

fosfatodesidrogenase a anemia hemolítica desencadeada por sulfonamidas apresenta-se como 

um quadro típico, tanto clínica quanto laboratorialmente, mas não se relaciona à farmacologia 

desta classe medicamentosa, tornando mais difícil o diagnóstico. 

 

1.4.6 TRATAMENTO DE RAM 

 

O tratamento das RAM, quando estas se relacionam ao efeito farmacológico, e de 

acordo com a gravidade, pode consistir de: 

 

1. Suspensão da administração do medicamento, temporária ou definitivamente; 

2. Redução da dose; 

3. Administração de outros medicamentos ou medidas terapêuticas que reduzam 

ou anulem os efeitos adversos; 

4. Acelerar a eliminação do medicamento administrando um seqüestrante como as 

resinas catiônicas, ou um adsorvente como o carvão ativado, aumentando-se a diurese, 

alterando-se o pH urinário, etc. 

5. Tratamento dos sinais e sintomas provocados pelo medicamento; 

6. Submeter o paciente à hemodiálise ou diálise peritoneal; 

7. Administração de um antagonista específico, quando for o caso; 

8. Administrar medidas gerais de suporte (corrigir pH sangüíneo, eletrólitos, 

volume plasmático, etc.) para manter um sinal vital. 
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No caso de reações do tipo B, o tratamento consiste, basicamente, da suspensão do 

medicamento e administração de medicação de suporte para manutenção dos sinais vitais e de 

medicamentos ou outras medidas terapêuticas para correção dos transtornos gerados 

(MAGALHÃES & CARVALHO, 2001). 

 

1.4.7 RAM MAIS FREQÜENTES NO BRASIL 

 

Entre as mais freqüentes estão os distúrbios do SNC, incluído ataxia, confusão e 

nistagmo; pronúncia inarticulada ou gaguejamento, tremor das mãos; excitação, irritabilidade; 

hiperplasia gengival; lupus eritematoso; síndrome de hipersensibilidade a fenitoína; síndrome 

de Stevens-Johnson ou necrólise epidérmica tóxica (VIDOTTI, 2000). 

 

1.4.8 RAM NAS BULAS E AÇÕES REGULATÓRIAS 

 

A legislação sanitária brasileira é bastante clara quanto à necessidade de fazer 

constar informações sobre reações adversas a medicamentos nas “bulas” dos medicamentos.  

 

A lei 6.360/MS de 23/09/1973 regulamentada através do decreto no 79.094 de 

05/01/1977, deixa claro a necessidade de informações para os usuários. Este, no artigo 95, 

determina que “tratando-se de drogas e medicamentos, os rótulos, bulas e impressos conterão 

ainda as indicações, efeitos colaterais e precauções”. 

 

Finalmente, a portaria no 110/97, da SVS, de 10/03/1997, que instituiu o “roteiro 

para o texto de bula de medicamentos”, estabelece na parte: “II- Informações ao paciente” e 

na parte “III- Informações Técnicas”, a necessidade de constar as reações adversas e, ainda, 

que sejam ordenadas por gravidade (Vidotti, 2000). 

 

As autoridades de saúde realizam seus trabalhos de vigilância durante dois 

períodos do desenvolvimento de um novo produto: 

 

Antes da autorização comercial: as autoridades responsáveis pela aprovação da 

nova droga devem examinar o relatório submetido à análise e podem recusar a aprovação da 
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droga se os riscos durante os ensaios clínicos desenvolvidos ultrapassou os graus de inovação 

terapêutica, especialmente, quando alternativas terapêuticas mais seguras já estão disponíveis 

no mercado. 

 

Depois da autorização comercial: depois da comercialização da droga, as 

autoridades de saúde podem realizar várias medidas regulatórias, variando das restrições de 

uso da droga até a completa retirada do mercado.  Essas medidas são realizadas quando o 

risco, primeiramente observado em notificação de reações adversas voluntárias, é confirmado 

por uma avaliação de farmacovigilância e quando o risco é claramente maior que o efeito 

farmacológico benéfico (COBERT & BIRON, 2002). 

 

Quando uma RAM é confirmada, após uma investigação de farmacovigilância, as 

autoridades governamentais e relacionadas à indústria produtora da droga, podem realizar 

medidas para reduzir um risco inevitável ou inaceitável, com o objetivo do uso mais seguro 

do produto.  É importante ressaltar que as autoridades governamentais podem realizar as 

medidas de segurança com ou sem a participação da indústria. 

 

De acordo com Cobert & Biron, 2002, mudanças nas informações médicas 

também podem ser feitas e, não só na monografia do produto (como na bula, por exemplo), 

mas também nas informações dadas aos profissionais de saúde, bem como aos pacientes.  

Essas mudanças podem ser: 

 

1. Redução na dose recomendada; 

2. Remoção de uma ou mais indicações; 

3. Restrição absoluta ou relativa da população a ser tratada com o produto; 

4. Acréscimo de uma nova contra-indicação; 

5. Restrição com o uso de outras drogas concomitantes; 

6. Uso do produto como tratamento secundário ou terciário e não como primário; 

7. Recomendação de uso concomitante com outra droga; 

8. Recomendação da realização de exames clínicos periódicos para 

acompanhamento das funções fisiológicas do usuário; 

9. Limitação ao acesso à droga, tanto por prescritores quanto por pacientes; 

10. Modificação no produto (no ingrediente ativo, em sua forma farmacêutica, 

preparação ou armazenamento). 
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CAPÍTULO 2 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Descrever e avaliar os registros de eventos adversos de ensaios clínicos de 

bioequivalência e biodisponibilidade nos ensaios do ano de 2000 a 2003 realizados na 

Unidade de Farmacologia Clínica do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Verificar a freqüência da intensidade e causalidade dos eventos adversos 

registrados durantes os ensaios clínicos de bioequivalência nos prontuários dos voluntários; 

- Identificar e verificar a freqüência dos eventos adversos classificados por 

grupos farmacológicos; 

- Identificar e verificar a freqüência de intervenções feitas para os eventos 

adversos observados e registrados; 

- Avaliar a metodologia utilizada na classificação de causalidade dos eventos 

adversos registrados; 

- Padronizar o método de avaliação de eventos adversos quanto a causalidade do 

evento; 

- Atualizar o modelo de registro de eventos adversos em estudos de 

bioequivalência da UNIFAC. 
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2.3 METODOLOGIA 

 

2.3.1 ESTUDOS DE BIOEQUIVALÊNCIA E BIODISPONIBILIDADE 

O objetivo geral de estudos de bioequivalência é a avaliação da relação entre a 

performance clínica de uma droga com sua concentração sanguínea em voluntários sadios.  

Isto pode ser demonstrado através de duas preparações contendo quantidades iguais de droga 

produzem concentrações similares da entidade medicamentosa no sangue, assumindo assim, 

que ambos irão eliciar respostas terapêuticas equivalentes. 

 

2.3.1.1 DESENHO DO ESTUDO DE BIOEQUIVALÊNCIA 

Um estudo de bioequivalência de dose simples, o qual constituiu a maioria dos 

estudos analisados para a avaliação dos eventos adversos, é geralmente feito em voluntários 

normais, adultos e sadios. 

A população dos participantes do estudo deve ser selecionada com cuidado para 

que as possíveis variações presentes sejam relacionadas somente quanto a formulação dos 

produtos como os determinantes significantes para a determinação da bioequivalênica, e não 

pela variação interindividual que os voluntários possam apresentar.  Para isso, os indivíduos 

passam por uma avaliação clínica e laboratorial pré-estudo, onde há a verificação de sua 

condição física, seu histórico familiar e individual, bem como a avaliação de seus índices 

hematimétricos, bioquímicos e sorológicos e sua condição cardíaca avaliada após a realização 

de um eletrocardiogrma (ECG).  Toda essa investigação clínica e laboratorial é repetida no 

período pós-estudo para o desligamento total do participante do ensaio realizado. 

O mínimo de 12 indivíduos é recomendado para a participação do estudo, porém, 

geralmente são recrutados para o estudo um número de 18 a 24 voluntários, o que aumenta os 

dados de base para a análise estatística. 

As drogas de referência e teste são, normalmente, administradas nos voluntários 

em estado de jejum (pernoite de 10h de jejum e de 2 a 4h após a administração da dose), a não 

ser que algum outro método seja mais apropriado por razões científicas de validação.  Ainda 

como dentro das restrições dos voluntários, os mesmos tem, durante o confinamento de 

estudo, uma refeição padronizada a qual deve ser obedecida e devem estar livres de qualquer 

administração de qualquer tipo de medicamento por pelo de uma a duas semanas antes do 

início do estudo. 

A biodisponibilidade da droga é determinada pela coleta de amostras de sangue 

durante um período de tempo pré-determinado – que obedece estudos prévios sobre sua 
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absorção, distribuição e eliminação, junto a sua meia-vida – e assim dosada nessas amostras 

por meio analítico. 

O ensaio segue um caráter de estudo aberto, cruzado e randomizado, onde tanto a 

formulação teste quanto a formulação de referência da droga são comparadas em cada 

indivíduo, o que minimiza diferenças interindividuais, como idade, metabolismo, peso, etc.  

Desse modo, cada voluntário atua como seu próprio controle. 

O intervalo de tempo entre a administração de cada formulação deve obedecer um 

período suficiente para completa eliminação da droga (washout) antes da próxima 

administração, que geralmente é de 7 a 10 meia-vidas.  Esse tempo representa um período de, 

aproximadamente, 7 a 14 dias. 

A coleta do número adequado de amostras, de acordo com os critérios de cada 

droga já descritos, de obedecer uma freqüência suficiente para promover a máxima acurácia 

na caracterização da relação tempo-concentração, onde o tempo do pico de concentração 

máxima (tmax), pico de concentração máxima (Cmax) e a área sobre a curva (AUC) possam 

ser determinadas.  Um total de 10 a 15 amostras são, geralmente, coletadas em cada fase do 

ensaio (MAKOID, 1999). 

 

2.3.1.2 AVALIAÇÃO DE BIOEQUIVALÊNCIA 

No intuito de considerar as diferentes formulações da mesma droga 

bioequivalentes, ambas precisam ser equivalentes no que diz respeito a velocidade e extensão 

de absorção da droga.  Assim, as duas questões que envolvem a avaliação da bioequivalência 

são:  os parâmetros farmacocinéticos, que são a melhor forma de caracterizar a velocidade e 

extensão da absorção; e o método de análise estatístico mais apropriado para os resultados. 

A comparação das características farmacocinéticas segue os parâmetros do perfil 

de concentração sanguínea que possui uma ralação de importância no efeito terapêutico da 

droga.  Como a AUC é diretamente proporcional a quantidade de droga absorvida, é o 

parâmetro mais comumente utilizado para caracterizar a extensão de absorção, tanto em 

estudos de dose simples quanto em estudos de doses múltiplas (MAKOID, 1999). 

A determinação da concentração sanguínea da droga para verificação da AUC é 

feita, em muitos casos, por cromatógrafo líquido acoplado a um espectrômetro de massa (LC-

MS/MS).  Neste aparelho, é feito primeiramente a validação de uma metodologia para 

dosagem do fármaco em estudo.  Esta etapa consiste na calibração do aparelho 

especificamente para detecção da droga, onde é ajustado o tempo de retenção da molécula, o 

solvente utilizado, o tempo de corrida da amostra, etc., bem como a avaliação de uma curva 



61 

de calibração junto a concentrações controle, obedecendo a Resolução 899, de 29 de maio de 

2003 da ANVISA (ANVISA, 2004). 

Como os parâmetros mais utilizados para a possibilidade de comparação entre as 

formulações em estudo são o Cmax e a AUC, o resultado da dosagem das amostras dos 

voluntários sofrem, então, uma transformação logarítmica baseada em modelo aditivo para 

todos os valores de ASC e Cmax, com o intuito de verificar a bioequivalência. 

Estatisticamente, é empregada análise de variância apropriada para o modelo de 

períodos cruzados, sob os dados de ASC e Cmax transformados logaritimicamente, a qual 

levará em conta em seu modelo os efeitos de seqüência, voluntário dentro da seqüência, 

tratamento e período ( 

As formulações em estudo são consideradas com biodisponibilidade equivalente 

quando apresentam um intervalo de confiança (IC) de 90% da média geométrica da ASC (no 

que diz respeito à extensão da absorção), Cmax (no que diz respeito à velocidade de 

absorção), e estando dentro de um intervalo de 80-125% da média geométrica da formulação 

referência, conforme as regras do FDA para estudos de bioequivalência e da Resolução 

391/99 e Resolução 135/03 da ANVISA - MS. 

 

2.3.2 AVALIAÇÃO RETROSPECTIVA DOS EVENTOS ADVERSOS REGISTRADOS 

NOS ESTUDOS DE BIOEQUIVALÊNCIA 

Para a avaliação dos dados coletados nesse estudo, realizou-se uma análise 

retrospectiva observacional. Foram avaliados todos os estudos de Bioequivalência realizados 

na Unidade de Farmacologia Clínica, nos anos de 2000 a 2003, do Departamento de 

Fisiologia e Farmacologia da Universidade Federal do Ceará.  A execução desse estudo foi 

realizada somente após a aprovação do comitê de ética em pesquisa local. 

 

A informação foi coletada dos Formulários de Relato de Caso (CRF) arquivados 

pertencentes aos voluntários que participaram dos estudos de Bioequivalência.  Das seções do 

prontuário de cada voluntário, foi acessado apenas os registros dos eventos adversos e a 

evolução médica, relacionada a esses eventos, feita durante todo o período de estudo. 

 

Durante o período analisado, pode ser observado que o CRF sofreu pequenas 

alterações, porém em todos os casos, a informação sobre eventos adversos se manteve 

inalterada.  Dos eventos registrados, a avaliação feita foi baseada nas classificações de 
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intensidade, causalidade e nas intervenções feitas para cada evento, presentes na folha de 

registro de eventos adversos presente no CRF. 

 

Cada evento adverso registrado era, então, computado em uma planilha para a 

formação de um banco de dados de cada estudo, onde há a descrição de todos os eventos e o 

número de vezes que o mesmo foi observado. 

 

Para completar as características da relação dos eventos adversos observados ao 

medicamento utilizado em cada ensaio, associou-se a essas informações o período de cada 

ensaio e a data de apresentação do evento adverso registrado para que se fosse possível avaliar 

o tempo de aparição do evento com a administração do medicamento, bem como outros 

detalhes relevantes sobre o ocorrido escrito pelos pesquisadores ou pelos médicos 

responsáveis pela avaliação. 

 

A fim de verificar, de identificar qual o evento mais ocorrente e sua relação com o 

medicamento estudado, foi feito o cálculo da freqüência e incidência dos dados obtidos, 

utilizando as seguintes fórmulas:  

 

Incidência: 

I =(no de EA) x 100
no total de voluntários 

 
Freqüência: 

I =(no de EA) x 100
no total de observações 

 

 

 

Determinou-se a intensidade (Leve, Moderado e Severo) geral de todos os eventos 

em todos os ensaios clínicos realizados durante o período avaliado, bem como a freqüência da 

causalidade (Nào-atribuído, Atribuído, Possível e Desconhecido) desses eventos, para que se 

fosse possível perceber qual o evento mais comumente observado durante o confinamento de 

voluntários. 

 

A metodologia para a classificação da intensidade de cada evento obedeceu aos 

critérios e definições descritos pela Organização Mundial de Saúde, associando o quadro 
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clínico do voluntário com a necessidade e o tipo de intervenção realizada par tratar o evento 

adverso observado. 

 

Não seguindo o mesmo parâmetro, a classificação de causalidade não obedeceu 

nenhum método específico para caracterização dos eventos.  A classificação foi feita pela 

interpretação clínica individual do médico responsável pelo estudo, de acordo com o seu 

julgamento clínico pessoal. 

 

A freqüência dos eventos adversos registrados foi dividida de acordo com os 

grupos farmacológicos dos medicamentos utilizados nos ensaios clínicos, associando cada 

evento observado com os efeitos indesejados do medicamento presente no grupo e sua 

possibilidade de ocorrência de acordo com os registros descritos em produções literárias 

científicas pesquisadas. 

 

Os medicamentos estudados puderam ser divididos nos seguintes grupos 

farmacológicos:  antibióticos, de ação no Sistema Nervoso Central, de ação no Sistema 

Cardiovascular, hormônios, anti-histamínicos, imunossupressores, antifúngicos e outros. 

 

Para cada grupo farmacológico, foi avaliada a causalidade dos dois eventos mais 

freqüentes.  Para esta avaliação, o mecanismo de ação e dados científicos de artigos e livros 

foram pesquisados para relacionar a atribuição causal das observações feitas com registros 

literários. 

 

O objetivo da avaliação dos dois eventos mais ocorridos é comparar as 

observações nos ensaios clínicos com os registros da literatura para que se possa avaliar se o 

método de classificação da causalidade condiz com os dados já existentes. 

 

Torna-se, então, possível saber se apenas a avaliação clínica de pesquisadores e 

médicos responsáveis é suficiente para a classificação de um evento.  Nesse caso, foi avaliado 

a freqüência eventos similares entre medicamentos com o mesmo princípio ativo , para que 

fosse possível analisar se a avaliação subjetiva do médico responsável é semelhante a de 

outro, somente com os dados presentes durante o estudo ou se há discordância entre a 

classificação desses eventos.  Assim, se avaliou se um método padronizado se torna mais 
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viável para esta etapa do estudo, onde haveria a redução de discordâncias quanto a 

classificação de eventos adversos observados em estudos de bioequivalência. 

 

Nessa análise, se procurou encontrar situações em que se faria útil um método 

padronizado de classificação de causalidade dos eventos adversos contidos nos prontuários. 

 

A construção de uma nova classificação levou em consideração os métodos de 

atribuição de causalidade mais utilizados em ensaios e pesquisas clínicas científicas e as 

características dos estudos de bioequivalência com relação à exposição de medicamentos ao 

voluntário e com relação às características intrínsecas de internamento a qual passam cada 

participante do estudo. 

 

Ao final, de posse de conceitos de instituições de pesquisa e métodos pré-

estabelecidos, associados com os dados retirados do estudo, sugeriu-se adaptações ao modelo 

de ficha para registro de eventos adversos em ensaios clínico, para que o mesmo apresente-se 

mais completo quanto ao conteúdo de informações necessárias para uma posterior notificação 

e para adequar-se ao novo modelo de classificação de evento adverso proposto. 

 

 



65 

CAPÍTULO 3 

 

3.1 RESULTADOS 

 

Foram analisadas as fichas de 1120 voluntários que participaram de um total de 45 

ensaios clínicos de bioequivalência e biodisponibilidade, em um período de 4 anos (janeiro de 

2000 à outubro de 2003), realizados na Unidade de Farmacologia Clínica (Unifac) da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). 

 

Durante esse período, foram avaliados os registros dos eventos adversos ocorridos 

nos estudos pesquisados.  No decorrer da avaliação, se percebeu mudanças no Formulário de 

Relato de Caso (CRF) quanto à questão de aquisição de dados do voluntário, porém, a 

avaliação e classificação de eventos adversos se mantiveram, praticamente, inalterada.  

 

As variáveis dos eventos adversos analisados foram: intensidade, causalidade e 

intervenção médica (se necessário). 

 

Um total de 625 eventos adversos foi registrado durante o período de quatro anos 

analisado, o que resulta em uma média de, aproximadamente, 156 eventos por ano.  Esses 

números refletem uma incidência de 55,8% de eventos adversos por ensaio, ou seja, cerca de 

14 eventos por estudo (freqüência igual a 13,89%) (TABELA 1). 

 

TABELA 1 – Resumo de dados do período de 2000 a 2003 dos Ensaios de 
Bioequivalência realizados na Unifac 

 
 Nº de 

Estudos 
Nº de 

Voluntários 
Nº de Eventos 

Adversos 
Incidência de 

Eventos Adversos
2000 20 482 147 30,5% 
2001 14 338 315 93,2% 
2002 7 168 115 68,5% 
2003 4 132 48 36,4% 

Total / Média 45 1120 625 55,8% 
 

A maioria dos eventos adversos registrados foi de intensidade Leve, com uma 

freqüência de 79,2% em relação aos outros eventos observados durante o período de estudo. 
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Os efeitos de intensidade Moderada e Severa tiveram uma freqüência de 19,5% e 0,8%, 

respectivamente.  Uma freqüência de 0,5% dos casos não foi registrada (FIGURA 1).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1 – Frequência de Intensidade dos Eventos Adversos do período de 2000 a 
2003 dos Ensaios de Bioequivalência realizados na Unifac 

 

Quanto à causalidade, os eventos Não-atribuídos à ação dos medicamentos 

obtiveram maior freqüência, de 38,9%.  Os eventos Atribuídos à ação da droga apresentaram 

uma freqüência de 22,7%, seguida de 21,6% de eventos desconhecidos e 15% de eventos 

possivelmente relacionados à droga. Dentre o total de eventos observados, 1,8% não foram 

registrados ou classificados durante a avaliação de causalidade dos mesmos (FIGURA 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2 – Frequência de Causalidade dos Eventos Adversos do período de 2000 a 
2003 dos Ensaios de Bioequivalência realizados na Unifac 
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Identificando os eventos adversos observou-se que, dos 625 eventos analisados, 

241 casos foram de voluntários que apresentaram cefaléia.  Isso significa uma freqüência de 

21,5% de cefaléia em todos os ensaios clínicos estudados. 

 

Para um melhor entendimento dos eventos em relação à ação da droga, os 

medicamentos foram divididos em grupos farmacológicos de acordo com seu efeito no 

organismo (TABELA 2). 

 

TABELA 2 – Divisão dos Medicamentos utilizados no período de 2000 a 2003 em 
Ensaios de Bioequivalência realizados na Unifac 

 
Grupo Farmacológico Medicamentos 

Antibióticos Cefalexina, Azitromicina, Amoxicilina, 
Cefadroxila e Eritromicina 

Ação no Sistema Nervoso Central Carbamazepina, Paroxetina, Fluoxetina, 
Gabapentina, Diazepam e Bromazepam 

Ação no Sistema Cardiovascular 
Captopril, Metildopa, Enalapril, Amlodipina, 
Hidroclorotiazida, Furosemida, Propranolol, 

Nimodipino e Atenolol+Clortalidona 

Hormônios Etinilestradiol+Ciproterona e 
Etinilestradiol+Gestodeno 

Anti-histamínicos Loratidina e Cinarizina 

Imunossupressores Prednisona e Ciclosporina 

Antifúngicos Terbinafina e Fluconazol 

Outros Tenoxicam, Alendronato, Glimepirida, 
Rotonavir e Pantoprazol 

 

De modo geral, para todos os grupos farmacológicos acima descritos, todos 

obtiveram uma maior freqüência de eventos adversos de intensidade Leve e, com exceção dos 

medicamentos atuantes no SNC e dos Hormônios, de causalidade Não-atribuída à ação do 

fármaco (TABELA 3). 
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TABELA 3 – Frequência de Intensidade e Causalidade dos eventos adversos 
relacionados aos grupos farmacológicos no período de 2000 a 2003 em Ensaios de 

Bioequivalência realizados na Unifac 
 

 
Anti- 

bióticos SNC CV Hormônios
Anti- 

histamínicos
Imuno 

supressores 
Anti- 

fúngicos Outros
Classificação         

Leve 82% 57% 88% 79% 85% 96% 100% 86% 
Moderado 12% 42% 11,5% 15% 15% 4% - 14% 

Severo 2% 1% 0,5% 3% - - - - 
Não 

registrado 4% - - 3% - - - - 

          
Não-atribuído 33% 27% 41% 9% 100% 50% 79% 43% 

Possível 17% 9% 19% 35% - 46% - 3% 
Atribuído 6% 54% 16,5% 9% - - 4% 10% 

Desconhecido 30% 9% 23% 41% - 4% 17% 4% 
Não 

registrado 14% 1% 0,5% 6% - - - - 

 

De um total de 51 eventos adversos registrados nos ensaios clínicos com o uso de 

Antibióticos, 29% foram registros de cefaléia, 19% de diarréia, 12% de cólica abdominal, dor 

epigástrica e flatulência com 6% cada, 4% de náusea e 24% para outros eventos de menor 

freqüência (FIGURA 3). 
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FIGURA 3 – Frequência de Eventos Adversos relacionados a Antibióticos no período de 

2000 a 2003 em Ensaios de Bioequivalência realizados na Unifac 
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Dos 29% de registros de cefaléia e entre os 19% dos registros de diarréia, 

observou-se uma heterogeneidade entre a causalidade dos eventos. Percebeu-se, também, que 

em ambos os casos ocorreram situações em que não se registrou a causalidade do evento 

(TABELA 4). 

 

TABELA 4 – Classificação de Causalidade de Cefaléia e Diarréia nos eventos 
relacionados a Antibióticos nos anos de 2000 a 2003 em Ensaios de Bioequivalência 

realizados na Unifac 
 

Classificação Cefaléia Diarréia 
Não-atribuído 60% - 

Possível 7% 60% 
Atribuído - - 

Desconhecido 20% 30% 
Não registrado 13% 10% 

 

Já com relação aos eventos envolvidos com os medicamentos atuantes no SNC, 

dos 167 casos observados, sonolência e cefaléia obtiveram maior freqüência sobre os outros 

eventos (FIGURA 4). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 4 – Frequência de Eventos Adversos de medicamentos relacionados ao Sistema 
Nervoso Central no período de 2000 a 2003 em Ensaios de Bioequivalência realizados na 

Unifac 
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Porém, na avaliação da causalidade dos eventos de sonolência, observou-se uma 

homogeneidade quanto à atribuição do evento. Esse dado pode se relacionar ao fato de que a 

maioria dos estudos realizados foi de medicamentos depressivos do SNC. 

 

O mesmo não aconteceu com o evento de cefaléia.  Novamente, ocorreu uma 

heterogeneidade na classificação da causalidade do evento com relação ao medicamento 

(TABELA 5). 

TABELA 5 – Classificação de Causalidade de Sonolência e Cefaléia nos eventos de 
medicamentos relacionados ao Sistema Nervoso Central no período de 2000 a 2003 em 

Ensaios de Bioequivalência realizados na Unifac 
 

Classificação Sonolência Cefaléia 
Não-atribuído - 13% 

Possível 1% 25% 
Atribuído 98% - 

Desconhecido 1% 34% 
Não registrado - - 

 

Outro fato interessante foi percebido na avaliação do estudo de Carbamazepina em 

que, quando realizado pelo laboratório A, o evento de cefaléia observado foi classificado com 

uma freqüência de 14% Possível, 28% Desconhecido, 58% Não-atribuído e nenhum evento 

Atribuído à droga.  Já no estudo do mesmo medicamento produzido pelo laboratório B, todos 

os eventos de cefaléia observados foram classificados como possíveis (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Classificação de Causalidade de Cefaléia relacionada a Carbamazepina entre 
os laboratórios A e B no período de 2000 a 2003 em Ensaios de Bioequivalência 

realizados na Unifac 
 

Classificação A B 
Não-atribuído 58% - 

Possível 14% 100% 
Atribuído - - 

Desconhecido 28% - 
Não registrado - - 

 

Somente 24 casos foram relatados durante os ensaios relacionados a Antifúngicos.  

Cefaléia, novamente, obteve a maior freqüência com 29% dos casos registrados, em segundo 

observou-se faringite, com 17% dos casos, seguido de enxaqueca com 13%, dismenorréia e 

diarréia com 8% cada e 25% de outros eventos de menor freqüência (FIGURA 5). 
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FIGURA 5 – Frequência de Eventos Adversos relacionados a Antifúngicos no período de 

2000 a 2003 em Ensaios de Bioequivalência realizados na Unifac 
 

Todos os casos de cefaléia foram classificados, tanto 71% como Não-atribuídos 

quanto 29% como Desconhecidos. Os casos de faringite observados foram classificados em 

100% como Não-atribuídos ao medicamento. 

 

Um fato peculiar se observou nos eventos registrados durante os ensaios 

envolvendo Anti-histamínicos. Com um total de 27 casos, 64% foram registrados como 

cefaléia, 18% como enxaqueca e a mesma freqüência para hipertermia. Todos os eventos 

foram classificados em 100% como Não-atribuídos a droga, não havendo nenhum registro de 

um possível relação causal ou desconhecida dos sintomas observados. 

 

A classe de imunossupressores apresentou cefaléia e pirose como os eventos de 

maior registro. Já odinofagia e diarréia foram observadas com menor freqüência (FIGURA 6). 
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FIGURA 6 – Frequência de Eventos Adversos relacionados a Imunossupressores no 
período de 2000 a 2003 em Ensaios de Bioequivalência realizados na Unifac 

 

Dentre os eventos de pirose, todos foram classificados como Possivelmente 

relacionados ao medicamento. Porém, com relação à cefaléia, observou-se novamente uma 

heterogeneidade na sua classificação de causalidade, pois 63% foi classificado com Não-

atribuído a droga (TABELA 7). 

 

TABELA 7 – Classificação de Causalidade de Pirose e Cefaléia nos eventos relacionados 
a Imunossupressores no período de 2000 a 2003 em Ensaios de Bioequivalência 

realizados na Unifac 
 

Classificação Pirose Cefaléia 
Não-atribuído - 63% 

Possível 100% 25% 
Atribuído - - 

Desconhecido - 12% 
Não registrado - - 

 

Os medicamentos hormonais utilizados nos ensaios clínicos avaliados foram 

reguladores menstruais. Devido a esse fato, após o evento mais freqüente de 35% de cefaléia, 

o evento mais observado foi antecipação da hemorragia menstrual nas mulheres, com uma 

freqüência de 23%. Náusea e vômito também obtiveram freqüências significativas, com 15% 

e 9%, respectivamente (FIGURA 7). 
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FIGURA 7 – Frequência de Eventos Adversos relacionados a Hormônios no período de 
2000 a 2003 em Ensaios de Bioequivalência realizados na Unifac 

 

Na avaliação de causalidade dos eventos mais freqüentes, cefaléia teve 75% dos 

casos classificados como Desconhecidos, 17% como Não-atribuídos e, apenas, 8% como 

Atribuídos.  Já a hemorragia menstrual teve uma freqüência de 88% com Possível e 12% não 

foi registrada (TABELA 8). 

 

TABELA 8 – Classificação de Causalidade de Cefaléia e Hemorragia menstrual nos 
eventos relacionados a Imunossupressores no período de 2000 a 2003 em Ensaios de 

Bioequivalência realizados na Unifac 
 

Classificação Cefaléia Hemorragia menstrual 
Não-atribuído 17% - 

Possível - 88% 
Atribuído 8% - 

Desconhecido 75% - 
Não registrado - 12% 

 

Dos estudos de bioequivalência realizados, o grupo farmacológico que mais 

predominou foram os medicamentos relacionados ao sistema cardiovascular.  Dentre esses 

ensaios, 225 eventos adversos foram registrados.  Não sendo diferente, o evento de cefaléia 

foi observado em mais da metade dos registros, com 58% dos casos.  Em seguida, observou-

se tontura e náusea com 8% e 7%, respectivamente.  Os outros eventos observados obtiveram 

menor freqüência, mas todos com importante significado clínico (FIGURA 8). 



74 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 8 – Frequência de Eventos Adversos a medicamentos relacionados ao Sistema 
Cardiovascular no período de 2000 a 2003 em Ensaios de Bioequivalência realizados na 

Unifac 
 

Classificando o evento de maior freqüência, foi observada uma classificação 

variada para o mesmo evento, com casos bem particulares, o que também refletiu para o 

registro dos casos de tontura observados (TABELA 9). 

 

TABELA 9 – Classificação de Causalidade de Cefaléia e Tontura dos medicamentos 
relacionados ao Sistema Cardiovascular no período de 2000 a 2003 em Ensaios de 

Bioequivalência realizados na Unifac 
 

Classificação Cefaléia Tontura 
Não-atribuído 34% 6% 

Possível 15% 46% 
Atribuído 22% 42% 

Desconhecido 28% 6% 
Não registrado 1% - 

 

No ensaio do medicamento Amlodipino, 30 eventos foram registrados, e 84% 

foram classificados como Atribuídos à droga, 10% como Possíveis, 3% como Desconhecidos 

e 3% não foram registrados.  É importante ressaltar que todas as avaliações foram feitas 

durante os dias de internamento dos voluntários. 

 

O mesmo se observou para o ensaio do Propranolol e da associação Atenolol com 

Clortalidona.  No primeiro ensaio, 87% dos casos de cefaléia foram ditos como 

Desconhecidos e 13% como Não-atribuídos, tendo a avaliação feita em voluntários diferentes, 
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mas no mesmo dia de ensaio.  No segundo ensaio, 75% foram classificados como Não-

atribuídos e 15% como Possivelmente atribuídos também feitos no mesmo dia. 

 

Já no estudo da Furosemida um caso interessante foi observado.  No mesmo dia de 

ensaio, um mesmo voluntário, apresentou três episódios de eventos de cefaléia.  Porém, cada 

evento foi classificado de uma maneira diferente, sendo um como Possível, outro como 

Desconhecido e o último como Não-atribuído. 

 

Os outros medicamentos em que se realizou ensaio clínico pertencem as mais 

variadas classes terapêuticas.  Seus eventos adversos foram agrupados em um único grupo, 

mas que, também, seguiram o mesmo padrão de freqüência dos outros grupos de 

medicamentos.  Com um total de 72 casos, 40% foram de cefaléia e 13% de hipertermia.  

Náusea obteve 7% e vômito, diarréia, vertigem e tremor 4% cada.  Outros eventos obtiveram 

24% de freqüência (FIGURA 9). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 9 – Frequência de Eventos Adversos relacionados a outras classes de 
medicamentos no período de 2000 a 2003 em Ensaios de Bioequivalência realizados na 

Unifac 
 

Nem todos os casos de eventos adversos necessitaram de intervenção médica.  Em 

todos os ensaios, a média da freqüência de intervenção foi de 41,2%, ou seja, a cada 10 

eventos observados, aproximadamente 4 tiveram que sofrer intervenção.   

 

Dentre as intervenções observadas, o uso de Paracetamol 750mg foi a mais 

ocorrida.  Em 11,9% dos voluntários que participaram dos 20 ensaios clínicos estudados, este 



76 

medicamento foi utilizado como forma de intervir um evento adverso observado.  A segunda 

intervenção mais observada também foi o uso de Paracetamol, porém na concentração de 

500mg, sendo utilizado em 7,8% dos voluntários.  O uso de Neosaldina também foi registrado 

como a terceira intervenção mais utilizada, com uma freqüência de uso de 3,2%. 

 

O grupo farmacológico em que mais se observou intervenção foi nos ensaios 

envolvendo Anti-histamínicos, onde 73% dos voluntários precisaram tomar algum tipo de 

medicamento para responder ao evento adverso apresentado (TABELA 10).  Apesar deste 

fato, o maior uso de Paracetamol 750mg foi observado nos ensaios de Imunossupressores, 

pois todas as intervenções feitas foram a administração desse analgésico, em 96% dos casos. 

 
TABELA 10 – Frequência de Intervenção entre os Grupos Farmacológicos no período 

de 2000 a 2003 em Ensaios de Bioequivalência realizados na Unifac 
 

Grupo Farmacológico Intervindo Não-intervindo 
Antibióticos 24% 76% 

Ação no Sistema Nervoso 
Central 30% 70% 

Ação no Sistema 
Cardiovascular  46% 54% 

Hormônios 15% 85% 
Anti-histamínicos 73% 27% 
Imunossupressores 96% 4% 

Antifúngicos 29% 71% 
Outros 55% 45% 

 

Na análise das classes terapêuticas dos medicamentos utilizados na intervenção, 

observou-se que a administração de analgésico foi a conduta mais utilizada.  Isso reflete o fato 

de que o evento adverso mais freqüente foi cefaléia. 

 

Dentre os ensaios analisados, percebeu-se que os estudos envolvendo 

medicamentos relacionados ao sistema CV foram os que utilizaram a maior variedade de 

analgésicos como intervenção.  Dentre a variedade de analgésicos utilizados, o mais freqüente 

foi o Paracetamol 750mg em 18% dos casos e, o menos freqüente, Cefaliv® e Neosaldina® 

com 4% dos casos (TABELA 11). 
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TABELA 11 – Freqüência do uso de analgésicos utilizados durante os estudos de 
medicamentos relacionados ao Sistema Carciovascular no período de 2000 a 2003 em 

Ensaios de Bioequivalência realizados na Unifac 
 

Medicamento Frequência 
Paracetamol 750mg 18% 
Paracetamol 500mg 8% 

Neosaldina® 4% 
Cefaliv® 4% 
Outros 12% 

 

Os outros eventos observados foram avaliados como sem necessidade de 

intervenção, e os voluntários foram mantidos sob observação com acompanhamento da 

evolução do evento. 
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3.2 DISCUSSÃO 

 

De acordo com Hayashi e Walker, 1996; ensaios clínicos randomizados são 

julgados como métodos inadequados para a definição da segurança de produtos 

farmacêuticos.  Um fato importante é que os ensaios pré-marketing envolvem apenas grupos 

de pacientes que são muito homogêneos e saudáveis, o que não permite transportar os 

resultados para o resto da população em usos futuros.  Tem uma duração muito curta, o que 

pode encobrir uma reação tóxica acumulativa e tem uma amostra muito pequena para detectar 

efeitos não usuais. 

 

Em 1987, Pocock et al., em uma revisão de práticas de ensaios clínicos, excluiu 

dados de eventos adversos alegando que não são formalmente analisados e são mantidos 

separados das avaliações de eficácia. 

 

Durante os quatro anos analisados de ensaios clínicos de bioequivalência na 

Unifac, pode se perceber que a avaliação da intensidade dos eventos adversos observados foi 

bem realizada. Praticamente, todos os eventos foram registrados e classificados de acordo 

com suas características.  Como não houve casos de eventos que colocassem em risco a vida 

de voluntários, a maior freqüência de eventos se manteve em intensidade Leve.  Poucos casos 

foram registrados como intensidade Séria, e pode se incluir os casos de voluntários que 

apresentaram eritema nodoso e prurido. Ambos os casos apenas impossibilitaram o voluntário 

de trabalhar ou de exercer suas atividade normais durante o tratamento da RAM, sem colocar 

em questão um risco em potencial à vida do mesmo. 

 

Os conceitos usados na avaliação e classificação da intensidade dos eventos 

adversos são condizentes com as definições estabelecidas pela FDA, ICH e por Raisch et al., 

2001; em um estudo feito na avaliação de ensaios clínicos muiticêntricos. Desse modo, os 

estudos de bioequivalência realizados nos anos de 2000 a 2003 na Unifac obedeceram aos 

regulamentos de Boas Práticas Clínicas (BALL & BOHAYCHUK, 2003). 

 

Em relação à avaliação de causalidade, há controvérsias entre os dados avaliados e 

estudos presentes na literatura disponível nesse aspecto.  Observou-se uma maior freqüência 

para os eventos Não-atribuídos, tendo menor número de casos para os eventos Atribuídos, 
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Desconhecidos e Possíveis. Também se notou que, quase 2% de todos os eventos adversos 

avaliados, não tiveram sua causalidade registrada.  Este fato pode ser explicado por vários 

motivos, como não preenchimento correto do prontuário do voluntário ou por dúvida no 

momento de registro, já que a avaliação da causalidade é feita por um diagnóstico clínico 

através da interpretação médica.   

 

Esse tipo de avaliação está presente em vários centros responsáveis por práticas de 

ensaios clínicos, como em avaliação feita por Hayashi e Walker, de 1996; quando os registros 

de eventos adversos japoneses e americanos foram avaliados.  Na maioria dos casos, a 

metodologia utilizada por alguns centros não é mencionada no registro ou em artigos 

publicados sobre o evento estudado. 

 

Ainda dentro desta avaliação, os autores relatam que na ausência de uma descrição 

detalhada da definição de um evento, como náusea ou cefaléia, e sem uma maneira 

consistente e bem descrita de identificar esses eventos, os registros de níveis absolutos de 

riscos não são interpretativos. 

 

A inconsistência dos dados se faz perceber quando os autores afirmam que na 

avaliação de 21 registros de eventos adversos envolvendo o medicamento Diclofenaco, os 

países EUA e Japão tiveram diferenças significativas na atribuição de causalidade dos eventos 

adversos estudados. 

 

Na análise dos dados avaliados no presente estudo, se percebeu que a classe de 

Antibióticos apresentou uma alta freqüência de cefaléia e diarréia.   

 

De acordo com Anastasio et al, 1994; distúrbios gastrointestinais são vistos como 

reações adversas a macrolídeos e penicilinas, que incluem diarréia e cólica abdominal.  

Ambos sintomas são citados como eventos observados durante os ensaios envolvendo 

antibióticos. 

 

O uso de cefalosporinas também pode levar a alterações intestinais, como diarréia 

e flatulência (KATZUNG,2003; GILMAN, 1996).  E, durante um estudo na Itália, em 2002, 

Gallelli et al. avaliou a causalidade de RAMs presentes no uso de antibióticos, envolvendo 
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penicilinas, cefalosporinas e macrolídeos. Observou-se que 7,6% dos casos foram distúrbios 

gastrointestinais, envolvendo diarréia. 

 

Classificando a diarréia registrada nos ensaios clínicos, 60% dos casos foram ditos 

como Possivelmente atribuídos.  Nenhum caso foi atribuído ao uso de antibióticos, apesar dos 

relatos citados na literatura.  Outros 30% foram dados como Desconhecidos, sem se saber a 

causa, e 10% não foram registrados. 

 

Não há registro se antes do internamento para participação do ensaio clínico, o 

voluntário já apresentava diarréia ou não. Se, esse evento foi acometido apenas após a 

administração do medicamento, provavelmente, não seria classificado como Desconhecido se 

fosse enquadrado dentro de métodos padronizados para a avaliação da causalidade.  O método 

sugerido pela OMS, por exemplo, traz conceitos em que as condições do evento que o 

voluntário apresenta são avaliadas de modo a classificá-lo de acordo com o fator temporal de 

aparição do evento e outros dados clínicos do voluntário. 

 

A observação de cefaléia como evento adverso de antibióticos não foi encontrada 

na literatura.  Mesmo com 60% dos casos sendo classificados como Não-atribuídos, 7% ainda 

foram classificados como Possíveis.  Essa atribuição deve se dar por uma avaliação bem 

detalhada do fato, para que possa existir fator plausível para a associação do evento com a 

administração do medicamento, já que não há registros desse fato envolvendo essa classe 

terapêutica.  Como a literatura não relata cefaléia dentre os efeitos indesejáveis do uso de 

antibióticos, 20% foram classificados como Desconhecidos, por não apresentarem motivo 

aparente para sua aparição. 

 

Analisando os eventos associados aos medicamentos relacionados ao SNC, se 

observou que vários estão envolvidos a efeitos adversos já descritos na base literária, tais 

como: sonolência, cefaléia, tontura, adinamia e vômito (DIERICK et al, 2002).  De acordo 

com Katzung, 2003; inibidores de serotonina, como a Fluoxetina e Paroxetina, e 

antidepressivos, como a Carbamazepina, podem levar ao aparecimento de cefaléia como um 

evento freqüente (De RONCHI et al, 1998).   

 

O evento de sonolência, apesar de também freqüente no uso de inibidores da 

serotonina e antidepressivos, é mais presente em sedativo-hipnóticos, como Bromazepam, 
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Diazepam e Gabapentina, que envolvem a potencialização dos receptores GABA, 

promovendo a depressão do SNC (ARONSON & Van BOXTEL, 1996). 

 

De modo geral, a avaliação da causalidade dos dois eventos mais freqüentes 

condiz com as definições presentes na literatura. Como em todos os medicamentos 

relacionados ao SNC envolvidos nesses ensaios clínicos, o evento de sonolência estava 

associado e bem definido quanto ao seu uso.  Em 98% dos casos esse evento foi classificado 

como Atribuído e somente 1% como Possível e 1% como Desconhecido. 

 

Da mesma maneira, o evento de cefaléia, por não ter completamente esclarecido 

seu mecanismo e seu envolvimento no uso desses medicamentos, teve sua classificação 

avaliada de acordo com a análise temporal do seu aparecimento, assim como por avaliação 

clínica do voluntário.  Nesse caso, nenhum evento obteve dados suficientes para classificá-lo 

como Atribuído, relacionando-o apenas como Não-atribuído (13%), Possível (25%) e 

Desconhecido (34%). 

 

Porém, a comparação de dois ensaios envolvendo o mesmo fármaco, com 

produção por diferentes laboratórios, não foi coerente. Em ambos os ensaios realizados, os 

voluntários permaneceram o mesmo período de confinamento, receberam alimentação 

semelhante e se submeteram a condições ambientais bem parecidas. 

 

Na coleta de eventos adversos, o primeiro estudo registrou, entre outros eventos, a 

presença de cefaléia.  Este evento foi classificado como 58% Não-atribuído, 14% Possível e 

28% Desconhecido.  Já o segundo estudo registrou somente cefaléia como evento adverso 

observado e, em todos os casos, foi classificada como 100% de causalidade Possível. 

 

Através desse fato é possível perceber a importância de uma metodologia 

padronizada de classificação de causalidade para a avaliação dos eventos adversos 

observados.  Em 2001, Raisch demonstrou que, na avaliação de três casos clínicos, 28 

investigadores chegaram a diferentes conclusões sobre os eventos adversos descritos, por 

avaliarem o caso apenas por interpretação clínica.  As avaliações do tipo causalidade, 

seriedade e intervenção dos eventos assumiram diferentes resultados para o mesmo caso 

clínico. 
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O aparecimento de cefaléia como o evento de maior freqüência nos ensaios 

envolvendo Antifúngicos pode ser associado como os efeitos descritos nos livros e artigos 

científicos (KATZUNG, 2003; GOODMAN, 1996; ARONSON & Van BOXTEL, 1996). 

 

Apesar das citações serem freqüentes, nenhum caso de cefaléia foi classificado 

como Atribuído ou Possível.  De acordo com o diagnóstico clínico esses eventos foram de 

causalidade Não-atribuída ou Desconhecida. 

 

Neste caso, o uso da literatura se faz de fundamental importância para que, junto 

com outros fatores, como seqüência temporal do evento e características do paciente, se possa 

atribuir a causalidade do efeito indesejado com embasamento literário e metodológico. 

 

A classe de Antifúngicos não é descrita, em nenhum momento, como causadora de 

faringite.  Razão esta que a classificação desse evento foi de 100% com Não-atribuído.  O 

aparecimento de 8% de casos de diarréia pode ser relacionado com os efeitos de distúrbios 

gastrointestinais que esta classe terapêutica pode proporcionar (VENSEL, 2002). 

 

A avaliação da causalidade de Anti-histamínicos também não se relacionou com os 

dados presentes na literatura. Os mesmos autores já citados -KATZUNG, 2003; GOODMAN, 

1996; ARONSON & Van BOXTEL, 1996– descrevem o aparecimento de cefaléia como um 

evento freqüente no uso dessa classe de medicamentos.  Porém, 64% dos eventos de cefaléia 

observados durante os ensaios clínicos foram avaliados como Não-atribuídos ao 

medicamento.  De acordo com a avaliação temporal da administração do medicamento e o 

aparecimento do evento adverso, história clínica do uso desse medicamento pelo voluntário, 

investigação literária, entre outras características; poderiam levar a um resultado diferente na 

atribuição de causalidade.  Esse fato se torna mais um exemplo concreto da importância de 

uma metodologia padrão de classificação de causalidade, se mostra essencial para melhor 

avaliar os eventos observados. 

 

O aparecimento de enxaqueca não é citado na literatura, bem como, a 

caracterização do aparecimento de hipertermia, somente em casos de hipersensibilidade ao 

medicamento, o que não foi observado no ensaio.  Por esse motivo, certamente, a 

classificação de ambos os eventos como Não-atribuídos, condiz com a situação registrada. 
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Os eventos observados durante os ensaios de Imunossupressores envolveram, 

principalmente, alterações gastrointestinais. Pirose e cefaléia foram, igualmente, os eventos 

mais freqüentes, tendo diarréia como uma outra alteração observada (BLANCHETTE et al, 

1994). 

 

Através da observação clínica, a pirose foi classificada como 100% Possível. De 

acordo como Rang et al, 2004; este evento é freqüente no uso de imunossupressores, como 

Prednisona e Ciclosporina. A avaliação de causalidade levou em consideração o tempo de 

aparecimento do evento e, também, a alimentação feita pelos voluntários (outro fator que 

poderia levar a sensação do sintoma). De acordo com esses dados, fatores de confundimento 

se fizeram presentes, o que não levou a classificação do evento como Atribuído.  Esse tipo de 

investigação é a associação que se alcança no uso de metodologias e conceitos pré-

estabelecidos e padronizados para causalidade. 

 

Do mesmo modo, como cefaléia pode ter outras etiologias, a avaliação feita quanto 

sua causalidade levou em consideração outros fatores, já que esse evento não é bem atribuído 

na literatura como efeito indesejado característico de Imunossupressores (KATZUNG, 2003; 

ARONSON & Van BOXTEL, 1996).  Sua classificação obteve índices de 63% Não-atribuído, 

Possível 25% e Desconhecido 12%. 

 

Com indicação de uso anticontraceptivo e reposição hormonal pra mulheres, os 

ensaios clínicos envolvendo medicamentos hormonais realizados na Unifac tiveram 

características próprias. Provavelmente, como descrito por Rang et al, 2004; Carr & 

DelConte, 2002; o uso de reposição hormonal pode ser acompanhada de cefaléia ocasionada 

por alterações nas concentrações de estrógeno e progesterona presentes no corpo, o que por 

um possível desequilíbrio, pode levar ao aparecimento desse evento adverso. Esse mecanismo 

pode explicar o fato da classificação de 8% dos casos como Atribuído à ação do 

medicamento. Porém, parte dos 75% dos casos descritos como Desconhecidos, certamente, 

poderiam ser classificados de outro modo se enquadrados em métodos padronizados de 

classificação. Isso se deve ao fato de que o evento observado tenha outra etiologia explicativa, 

mas que o uso do medicamento não possa explicar.  Em um ensaio clínico, em que quase 

todas as variáveis são controladas durante o internamento dos voluntários, pode se ter bastante 

conhecimento do que pode ocasionar tal efeito. 
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Contudo, é importante ressaltar que a resposta provocada por alterações hormonais 

no uso desses medicamentos, aparenta uma variável muito grande entre indivíduos. Assim, 

uma investigação bem detalhada é aconselhável para a atribuição de causalidade para o evento 

de cefaléia. 

 

O outro evento mais freqüente registrado foi a antecipação da hemorragia 

menstrual nas mulheres (GAMBACCIANI et al, 2003). Em 23% dos casos as voluntárias 

apresentaram esse evento e 88% pode ser classificado como Possível. Dependendo do período 

do ciclo menstrual em que a voluntária se encontrava e da regularidade de seus ciclos, esse 

evento poderia se classificado como Atribuído se não houvesse outra causa aparente. Essa 

atribuição se deve ao fato de que, normalmente, alimentação ou outras situações presentes 

durante o internamento, não levam a antecipação do ciclo menstrual. Adicionado a esse fator, 

a presença de sintomas com náusea, vômito, cólica menstrual e tontura, poderiam sugerir uma 

alteração no ciclo menstrual devido à administração do medicamento. 

 

Porém, informações sobre o período em que a voluntária se encontrava quando foi 

acometida pelo evento adverso não se encontra disponível nos CRFs, o que demonstra a 

importância de uma avaliação do caso junto ao voluntário para completa recopilação de dados 

dentro de questionários padronizados. 

 

Os 12% de casos não registrados, certamente, se deveram ao fato de mau 

preenchimento dos dados a serem registrados no prontuário do voluntário. 

 

Com nove medicamentos diferentes utilizados em ensaios clínicos, o grupo de 

fármacos relacionados ao sistema CV foi o que apresentou maior número e maior diversidade 

de eventos adversos registrados. 

 

Apesar de que, a avaliação de causalidade ter sido feita por interpretação clínica do 

médico responsável durante o estudo, a análise dos dois eventos mais freqüentes condiz com 

os dados presentes na literatura científica. A classificação de cefaléia foi bem distribuída, 

tendo como parâmetros a classe terapêutica do medicamento em que se estava utilizando, o 

tempo de aparição do evento com a hora de administração e a anamnese farmacológica e 

clínica realizada com o voluntário (van de DOES & EULER, 2001; STIMPEL et al, 1998; 

GARCIA-PAGAN et al, 2003). 
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Desse modo, foi possível excluir ou atribuir possibilidades ao aparecimento do 

evento, o que proporcionou uma classificação coerente com os dados científicos. Poucos 

casos não foram registrados, cerca de somente 1%, ainda assim, esse tipo de acontecimento 

poderia ter sido evitado se um método padrão fosse estabelecido para avaliar a causalidade.   

 

O mesmo não aconteceu com o evento de tontura, pois todos os casos, sem 

exceção, foram registrados e classificados de acordo com a ação do medicamento, o que, por 

muitas vezes, já era esperada (VOLPE et al, 2003; FLYNN et al, 2000; BUTLER et al, 2003). 

 

No ensaio do medicamento Amlodipino se percebeu uma avaliação de acordo com 

a literatura.  O uso desse medicamento pode levar à cefaléia como um efeito concomitante. 

Assim, pode se classificar que 84% dos eventos de cefaléia presentes nesse ensaio foram 

atribuídos à droga (PEPINE et al, 2003). Os 10% ditos como Possíveis devem ter apresentado 

fatores concomitantes para o aparecimento de uma possível cefaléia, razão pela qual não 

foram classificados como Atribuídos. 

 

Os 3 % dos casos Desconhecidos, certamente, não tiveram associação ao estudo, 

não apresentando uma etiologia aparente. O único ponto negativo do estudo foi o não registro 

de 3% dos casos, fato que poderia ter ocorrido de maneira diferente. 

 

A avaliação de causalidade do estudo do Propranolol também seguiu parâmetros 

coerentes com a literatura (KATZUNG, 2003; GOODMAN, 1996; ARONSON & Van 

BOXTEL, 1996).  Não é citado o aparecimento de cefaléia no uso desse medicamento, o que 

explica a classificação de 13% dos casos como Não-atribuídos e 87% como Desconhecidos. 

 

O uso da associação de Atenolol e Clortalidona durante 2 ensaios clínicos, também 

provocou o aparecimento de eventos adversos.  Porém, a análise desses eventos relacionados 

com os casos de maior freqüência – cefaléia e tontura – é de difícil interpretação.  Por ambos 

possuírem o evento de tontura como um efeito esperado, sua classificação foi de 100% 

Atribuído. Mas, no caso da cefaléia, esse efeito é esperado, apenas, no uso de Cortalidona. 

Dessa maneira, a interpretação clínica para classificar em 75% dos casos como Não-atribuídos 

e 15% como Possíveis não retrata de maneira consistente a avaliação, tendo ainda 10% não 
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classificados.  Faz-se, novamente, necessário o uso de um método padronizado de 

classificação com critérios pré-estabalecidos.  

 

Já no estudo da Furosemida um fato demonstrou incoerência na avaliação de um 

evento adverso em um mesmo voluntário, cuja interpretação clínica apresentou controvérsias.  

No mesmo dia em que apresentou três episódios de cefaléia, o voluntário foi avaliado todas as 

vezes por pesquisadores responsáveis, e, em cada situação, o mesmo evento observado foi 

classificado de diferentes maneiras: Possível, Não-atribuído e Desconhecido. Este fato é 

pouco provável, pois o voluntário está confinado em um recinto onde há controle sobre quase 

todos os acontecimentos do ambiente.  Logo, fatores externos não dariam grandes explicações 

para o fato. 

 

Outro parâmetro que não pode ter muita associação é o fato do alcance de maior 

ou menor concentração do medicamento após a administração e sua eliminação. De acordo 

com Storpitis, 1999; e Cipolle et al., 1999; bem como os conceitos presentes na FDA, ICH e 

OMS, um evento adverso pode acontecer por meio de uma RAM, a qual se dá em doses 

terapêuticas.  Isso leva à afirmação de que se, a concentração do medicamento se encontra 

dentro do índice terapêutico estabelecido, há o risco de ocorrer qualquer efeito indesejado. 

 

Por esse motivo, a avaliação desses três episódios registrados, provavelmente, 

teriam uma só classificação, de acordo com os dados coletados dos voluntários. 

 

Os eventos adversos registrados durante os ensaios clínicos pertencentes a 

medicamentos de outras classes terapêuticas (Tenoxicam, Alendronato, Glimepirida, 

Rotonavir e Pantoprazol) obtiveram a maior freqüência de cefaléia, possivelmente, devido a 

quase todos os fármacos possuírem esse evento com um efeito indesejado, já registrado 

(JUNGNICKEL, 2000; ROCHE, 2003; ARRUDA, 2004; BULAFACIL, 2004). 

 

Devido ser uma droga hipoglicemiatne, o registro de cefaléia no estudo 

envolvendo a Glimepirida pode ter sido ocasionado pelo seu efeito no organismo de 

voluntários saudáveis ou pelo próprio medicamento.  Porém, a maior freqüência de cefaléia é 

maior no uso de Clorpropramida, que pertence à mesma classe, e não no uso de Glimepirida 

(YOUNG, 2001) 
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Os outros eventos possuíram menor freqüência pelo motivo dos mesmos estarem 

mais associados a efeitos individualizados dos diferentes medicamentos. 

 

Ao se analisar as condutas realizadas para intervir nos eventos adversos 

registrados, se observou que a maioria foi a administração de analgésicos.  Isso reflete o fato 

do evento adverso mais freqüente – cefaléia. 

 

Outro dado importante para ser analisado foi que apenas 41,2% dos eventos 

observados precisaram de algum tipo de intervenção.  A explicação para esta baixa freqüência 

pode estar presente na avaliação da intensidade dos eventos adversos.  Sendo a maioria de 

intensidade Leve, não ocorreram maiores complicações com o estado de saúde e a capacidade 

de tolerância desses eventos por parte dos voluntários. 

 

Com base nos dados de avaliação dos eventos quanto à causalidade, percebeu-se 

que em algumas situações houve falta de padronização e definição do conceito a ser 

estabelecido para o evento adverso observado. 

 

Assim, se recomenda que ensaios clínicos sigam um ou mais parâmetros na 

detecção de possíveis experiências adversas às drogas. Na tentativa de detectar e quantificar 

os eventos adversos, todos estes devem ser registrados de acordo com o protocolo que 

envolve esse tipo de observação ativa, exame físico padronizado, testes laboratoriais 

padronizados, questionário de perguntas abertas e fechadas. 

 

Uma vez observado o evento adverso, o mesmo deve ser classificado através do 

uso de métodos padronizados tanto para seriedade quanto para a causalidade.  A freqüência de 

todos os eventos deve ser registrada de acordo com o tipo, com a seriedade e com a 

causalidade. 
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3.3 PROPOSTA DE MODELO DE CLASSIFICAÇÃO DE CAUSALIDADE 
(CLASSIFICAÇÃO GUZZO) 
 

Os modelos de classificação de causalidade de eventos adversos existentes hoje 

são todos voltados para situações de utilização prolongada de medicamentos, geralmente no 

caso tratamentos em ambulatórios ou hospitais.  Também pode se perceber sua utilização em 

estudos de toxicologia e eficácia, cujo uso de medicamento é feito em períodos mais longos. 

 

Por esse motivo para a criação de um novo modelo, levou-se em consideração o 

fato de que, em estudos de bioequivalência, o voluntário é exposto ao medicamento em dois 

momentos ou mais (dependendo da quantidade de fases do estudo).  O período entre as fases, 

geralmente, obedece ao tempo para o “wash-out” da droga, o que dificulta ainda mais o uso 

de modelos antigos. 

 

O modelo de Kramer e Naranjo obedece a uma escala de tabela algorítmica, na 

qual um escore é atribuído para classificar o evento de acordo com as condições indicadas.  

Em ambas as tabelas, o escore atribuído segue parâmetros questionáveis quanto aos valores 

indicados. 

 

Segundo Aithal, 2000; a escala sugerida por Benichou em 1990 se adequa as 

necessidades para avaliar a causalidade de hepatotoxicidade de uma droga. Porém, em sua 

classificação, se observa apenas três situações:  relacionada a droga, não relacionada à droga e 

indeterminado.  Nesta classificação, os parâmetros para avaliação do evento são muito 

abrangentes, o que dificulta a atribuição do evento à droga, pois não oferece opções de 

acontecimentos em que se possa enquadrar o evento. 

 

A classificação sugerida pela OMS é composta de critérios bem detalhados, o que 

facilita a classificação de um evento.  Porém, como os outros modelos, visa mais a situações 

de tratamentos prolongados e não inclui estudos prévios em literaturas científicas como 

critério de avaliação sobre o evento a ser estudado. 

 

Avaliando as vantagens e desvantagens dos modelos anteriores e levando em 

consideração o tipo de estudo em que o modelo será utilizado (estudo de bioequivalência), a 

proposta sugerida – Classificação Guzzo (APÊNDICE A) - classifica o evento adverso em: 
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Atribuído (Certo) 

 - informações científicas prévias sobre o evento 

- provas com evidências objetivas (exames laboratoriais, PA,...) ou subjetivas 

(clínicas) 

- aparecimento do evento com seqüência temporal plausível após a administração do 

medicamento 

- não há causas alternativas que podem ter causado o evento observado 

- melhora clínica plausível após a retirada do medicamento (após eliminação) ou pela 

administração de um antagonista 

- voluntário já apresentou reação semelhante com o uso do mesmo medicamento 

(internamento anterior) ou com o uso de medicamentos do mesmo grupo 

farmacológico 

- a reação reapareceu quando se re-administrou o medicamento (segundo 

internamento) 

 

Para a consideração de um evento adverso atribuído ao medicamento, ou certo, é 

preciso que o evento já seja conhecido na literatura e que haja provas para respaldar 

objetivamente ou subjetivamente o ocorrido. A seqüência temporal após a administração do 

medicamento também deve ser considerada de maneira sensata clinicamente.  

 

Como o voluntário de um estudo de bioequivalência deve ser saudável, outras 

causas alternativas, como patologias, não devem existir. Se, caso ocorra algum outro evento 

durante o internamento, o mesmo deve ser avaliado como uma causa alternativa ou não. 

 

A observação de uma melhora clínica devido à administração de um antagonista, 

do medicamento em estudo, é um forte indício para a atribuição da causalidade como certa. 

 

Se o voluntário obtiver melhora somente após o ensaio clínico, depois do 

medicamento ter sido teoricamente eliminado do organismo - após decorrido sete meias-vidas 

– há a existência de um fator plausível para atribuição da causalidade ao evento.   

 

A repetição do evento durante todos os internamentos feitos no estudo, após a 

administração do medicamento, é outro critério que deve ser observado para que a 
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classificação do evento seja dada como certa.  Mas, se o voluntário apresentou o evento 

somente em um dos internamentos, nunca sentiu o ocorrido em exposições anteriores ao 

fármaco (ou nunca foi exposto) e durante o internamento que não apresentou o evento, o 

medicamento o qual foi administrado, não foi considerado bioequivalente, esse critério se 

torna duvidoso e não se pode mais considerá-lo como certo ou totalmente atribuído. 

 

Assim, percebe-se que o último critério está relacionado com o anterior, e o evento 

deve aparecer em todos os internamentos (no caso de bioequivalência) ou em algum momento 

que o voluntário se encontrou exposto ao mesmo medicamento. 

 

Provável: 

 - informações científicas prévias sobre o evento 

- provas com evidências objetivas (exames laboratoriais, PA,...) ou subjetivas 

(clínicas) 

- aparecimento do evento com seqüência temporal plausível após a administração do 

medicamento 

- não há causas alternativas que possam ter causado o evento observado 

- melhora clínica plausível após retirada do medicamento (após eliminação) ou pela 

administração de um antagonista 

- voluntário não apresentou reação semelhante com o uso do mesmo medicamento 

(primeiro internamento) ou com o uso de medicamentos do mesmo grupo 

farmacológico 

- a reação não reapareceu quando se readministrou o medicamento (segundo 

internamento) 

 

Esta classificação obedece aos critérios anteriores descritos. Os cincos primeiros 

devem se fazer presentes, porém não se pode comprovar sua atribuição devido ao voluntário 

não ter apresentado o mesmo evento no caso de re-administração, tanto durante os 

internamentos quanto durante outras exposições anteriores. 

 

 

Possível: 

- informações científicas prévias sobre o evento 
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- provas com evidências objetivas (exames laboratoriais, PA,...) ou subjetivas 

(clínicas) 

- aparecimento do evento com seqüência temporal plausível após a administração do 

medicamento 

- há presença de causas alternativas que podem ter causado o evento observado 

- não há melhora clínica plausível após retirada do medicamento (após eliminação) ou 

pela administração de um antagonista 

- voluntário não apresentou reação semelhante com o uso do mesmo medicamento 

(primeiro internamento) ou com o uso de medicamentos do mesmo grupo 

farmacológico 

- a reação não reapareceu quando se readministrou o medicamento (segundo 

internamento) 

 

Neste caso, além de não haver presença do evento observado no caso de re-

administração do medicamento, não há melhora clínica na administração de um antagonista 

ou após “wash-out” da droga em estudo. Esse fato sugere a presença de causas alternativas 

para o evento adverso avaliado, pois apesar de indícios literários e evidências objetivas ou 

subjetivas, o evento pode estar sendo originado por um outro fator não relacionado ao 

medicamento. 

 

Esta conclusão é possível, somente, devido ao fato do voluntário não melhorar 

com a presença de um fármaco antagonista ou que, em sua condição de internamento, nada 

tenha acontecido para justificar o evento observado. 

 

Não atribuído (Duvidoso) 

- não há informações científicas prévias sobre o evento 

- não há provas com evidências objetivas (exames laboratoriais, PA,...) ou subjetivas 

(clínicas) 

- aparecimento do evento com seqüência temporal improvável após a administração do 

medicamento 

- há presença de causas alternativas que podem ter causado o evento observado 

- não há melhora clínica plausível após retirada do medicamento (após eliminação) ou 

pela administração de um antagonista 
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- voluntário não apresentou reação semelhante com o uso do mesmo medicamento 

(primeiro internamento) ou com o uso de medicamentos do mesmo grupo 

farmacológico 

- a reação não reapareceu quando se re-administrou o medicamento (segundo 

internamento) 

 

Quando não há presença de registros literários sobre o evento adverso ocorrido, 

não há provas objetivas ou subjetivas evidentes, a seqüência temporal do evento com a 

administração do medicamento não é plausível e os outros critérios também não são 

associados, não como atribuir um evento à droga administrada. 

 

Assim, o evento adverso se torna duvidoso e não pode haver associação com a 

ação do medicamento em estudo. 

 

Uma situação em particular deve ser ressaltada. No caso de um evento preencher 

todos os critérios de um evento adverso atribuído ou certo, porém não possuir informações 

científicas literárias previamente registradas, há possibilidade de se estar classificando um 

novo evento adverso atribuído ao medicamento, ou ainda, que o mesmo seja raro e de pouca 

acessibilidade de informação. 

 

Nesse caso, uma avaliação bem criteriosa da situação deve ser feita junto com 

outros pesquisadores para se discutir a provável publicação de um novo efeito adverso que, 

até o momento, ainda não tenha sido descrito. 

 

Deste modo, o novo modelo de causalidade proposto visa a classificar a atribuição 

do evento adverso de acordo com as condições e situações presentes dentro de um estudo de 

bioequivalência em que todos os critérios para cada atribuição possam se relacionar com as 

características do estudo.   

 

Permite-se, assim, que avaliações não sejam ambíguas e que não fiquem apenas 

em interpretações clínicas feitas pelo médico responsável, levando em consideração pontos 

específicos da ocorrência do evento. 
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Ressalta-se, também, que em nenhum momento esse novo modelo proposto tem a 

intenção de desmerecer ou reprovar os modelos mais antigos. Foi elaborado apenas a partir 

dos mesmos, porém com o objetivo de ser utilizado em uma situação de estudo especifica 

(estudo de bioequivalência), o que não ocorre na proposta de utilização dos  anteriores. 
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3.4 PROPOSTA DE MUDANÇA NO MODELO DE REGISTRO DE EA NA UNIFAC 

De acordo com Macelod et at., 1994; em pequenos hospitais onde acontecem 

ensaios clínicos é, relativamente, fácil manter contato com o paciente e obter uma informação 

satisfatória de eventos adversos. 

 

Porém, em ensaios que envolvem maiores números de pacientes, pode haver 

problemas com o acompanhamento do paciente.  Em estudos de comunidades e de prevenção 

primária, falta de informação, erros e um pobre contato com o paciente levam ao perigo de 

falta de registro de eventos adversos.  Em vários países, pacientes podem ser localizados 

através de registros nacionais de mortes e portadores de câncer; mas para outros eventos, há 

uma grande dificuldade de rastreamento. 

 

A dificuldade de registro não se restringe somente ao tamanho de ensaio clínicos. 

Para Pedroni, 1984; a indústria farmacêutica é sempre interessada no reconhecimento e 

registro de reações adversas a medicamentos e nos estágios mais primários possíveis.  Porém, 

ensaios clínicos longos geram um alto custo e retardam o lançamento de um novo produto e, 

mesmo assim, a informação obtida sobre eventos adversos nem sempre é compreendida ou 

completa.   

 

Esse fato força os produtores de medicamentos à obrigação de continuar uma 

monitorização intensiva durante todo o período em que o medicamento se encontrar no 

mercado. 

 

Baier, 1998; relata que na maioria dos países a notificação espontânea de eventos 

adversos é feita de acordo com a decisão do médico e, em outros, de caráter obrigatório.  

Porém, apesar de descrever o potencial de perigo, não é possível relatar a freqüência ou 

relação causal com o medicamento.  

 

Visando melhorar a detecção e o registro de eventos adversos em estudos de 

bioequivalência e, ainda, facilitar sua avaliação para relatar à indústria patrocinadora 

pequenas modificações são sugeridas no modelo de registro de evento adverso utilizado na 

UNIFAC. 
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Obedecendo ao critério de registro de vários serviços, o modelo existente na 

UNIFAC já contém todas as informações necessárias para avaliação de um evento adverso. 

 

Assim como nos registros de eventos adversos do MedWatch (relatório 

pertencente a FDA), da Agência de Controle de Medicamentos (Reino Unido) e do formulário 

de notificação brasileiro (ANVISA), o primeiro item do modelo é a identificação do paciente. 

Na UNIFAC, o registro do voluntário, informa suas iniciais, o estudo em que o mesmo se 

encontra e  seu código de registro, pois obedece aos termos de confidencialidade presentes 

nos protocolos aprovados pelo comitê de ética. 

 

Unidade de Farmacologia Clínica - UFC Código do Voluntário  

F o r m u l á r i o  d e  R e l a t o  d e  C a s o  
( C R F )  

 *Número do 
voluntário 

 

 

Após a identificação do voluntário, tem-se o detalhamento do evento observado, 

como a data e a hora do evento, bem como o registro do período do estudo em que ocorreu o 

evento. 

 

Nos outros modelos, acima citados, a seqüência também é a mesma, pois a 

caracterização do evento é seguida da identificação do medicamento, da sua dose, da rota de 

administração, período em que se observou o evento e do responsável pela prescrição. No 

ensaio de bioequivalência, essas informações não são necessárias neste registro, pois todas as 

características do medicamento estão presentes no projeto do estudo. 

 

A primeira modificação sugerida é que, em vez do próximo passo ser a 

classificação do evento, a conduta que foi tomada seria a informação mais adequada.  Neste 

quadro, se observa qual a intervenção que foi feita e, também, se acrescentou que, se exames 

complementares foram necessários, deve haver um espaço para sua identificação e seus 

resultados. 
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Conduta  
 Tratamento 

Farmacológico * 
  Outra Terapia  Hospitalização Conduta Imediata 

 Observação  (ou nenhuma ação 
imediata)   Outros  Não Aplicável 

Exames 
Complementares.  

 Desnecessário   Solicitados Exames:   Resultado: 

    
    
    

Detalhes 
 
 

* Os Tratamentos Farmacológicos são descritos na Folha de Medicação concomitante constante no CRF. 

Próximo Acomp.   Retornos já programados  Solicitado retorno adicional  em:  
Desligamento  O médico retirou o Voluntário do Estudo em função do Evento 

 O Voluntário resolveu interromper sua participação no estudo em função do Evento 
Outras Informações  

 

A caracterização do resultado do evento e da intervenção feita é uma informação 

peculiar que existe no registro da UNIFAC.  Nos modelos de registros dos Estados Unidos e 

Reino Unido essa informação não é requisitada.  Apenas no Brasil, no modelo pertencente a 

ANVISA, informações sobre seqüelas, tratamento e intervenções são necessárias.   

 

Desfecho Avaliado em Data:  
Término  Data Hora Duração   Não Encerrado (Ver abaixo) 

Recuperação:  Total  Com Seqüelas 
Evento Adverso ainda presente:  Sob Observação  Sob Tratamento 

Status 

 (escolha apenas 1 
opção) 

 Falecimento 
 Dados Não Disponíveis   (Não compareceu aos retornos solicitados) 

Informações 
Relevantes 

 

 

E, como último item, se faz presente a classificação do evento. O objetivo de 

classificar o evento apenas no final do registro é ter posse de toda informação necessária e 

completa do ocorrido e da intervenção realizada. 

 

Avaliando todos os dados, a classificação se torna mais eficaz e segura, pois os 

conceitos de Seriedade, Intensidade e Causalidade requerem informações como: seqüelas, 
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conseqüências, internação, risco de morte, exames realizados, re-administração, entre outros; 

que podem ser observados nos quadros anteriores a classificação. 

 

Classificações  

Seriedade  Não Sério  Sério   

Intensidade  Leve  Moderado  Severo  

Relação c/ Terapia 
 Atribuído  

 Provável   Possível   Não-atribuído 

Expectativa Somente no 
caso de 
Reações 
Adversas 

 Esperado   Não Esperado   Quando a natureza, intensidade ou freqüência  não  
é consistente com a informação disponível na 
literatura 

 

Ainda na classificação do evento, as opções de causalidade forma alterados para o 

modelo de classificação proposto neste trabalho, para que seja obedecido um a padrão durante 

as avaliações de eventos adversos observados durante os ensaios de bioequivalência 

realizados na UNIFAC. 

 

A mudança no registro de evento adverso (APÊNDICE B) visa a viabilizar de 

maneira mais rápida e eficaz a notificação desses eventos para a indústria patrocinadora, para 

que a mesma tome as decisões necessárias com relação à segurança no uso do medicamento. 
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CAPÍTULO 4 

4.1 CONCLUSÃO 

Entre as classes de medicamentos analisadas, observou-se que a frequência de 

eventos adversos varia de acordo com o grupo farmacológico o qual pertence o medicamento, 

dependendo de sua ação no organismo, podendo, assim, variar entre os ensaios clínicos. 

 

Apesar dessa variação, a atribuição de causalidade para cada evento adversos deve 

seguir critérios semelhantes para que sua classificação independa do grupo farmacológico em 

que se observa o mesmo. 

 

A classificação de causalidade de EA nos estudos de bioequivalência deve seguir 

uma metodologia padronizada, evitando diferentes interpretações, para que seus achados 

possam contribuir na farmacovigilância. 
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Farmacovigilância: ciência relativa à detecção, avaliação, compreensão e 

prevenção dos efeitos adversos ou quaisquer problemas relacionados a medicamentos 

(ANVISA, 2004). 

 

Ensaio Clínico: qualquer pesquisa que, individual ou coletivamente, envolva o ser 

humano, de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou partes dele, incluindo o manejo de 

informações ou materiais (BRASIL, PORTARIA MS Nº 3.916, 1998). 

 

Reação Adversa a Medicamento: é qualquer resposta a um fármaco que seja 

prejudicial, não intencional, e que ocorra nas doses normalmente utilizadas em seres humanos 

para profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças, ou para a modificação de uma função 

fisiológica (EDWARDS & BIRIELL, 2001). 

 

Evento (Experiência) Adversa: qualquer ocorrência médica não desejável, que 

pode estar presente durante um tratamento com um produto farmacêutico sem 

necessariamente possui uma relação causal com o tratamento. Todo evento adverso pode ser 

considerado como uma suspeita de reação adversa a um medicamento (COBERT & BIRON, 

2002). 

 

Medicamento: substância química utilizada para modificar a função de um 

organismo biológico por razões médicas e, que são administrados na forma de um produto 

farmacêutico (COBERT & BIRON, 2002). 

 

Efeito Colateral: evento que resulta da estimulação de receptores que não são alvos 

do produto utilizado com a finalidade de produzir um efeito terapêutico (COBERT & BIRON, 

2002). 

 

FDA: Food and Drug Administration (órgão regulatório dos Estados Unidos que 

analisam produtos farmacêuticos e nutricionais) (FDA, 2004). 

 

OMS: Organização Mundial da Saúde (agência especializada para saúde com o 

objetivo de levar às pessoas de todo o mundo a saúde do mais alto grau, de acordo com sua 

constituição) (OMS, 2004). 
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ICH: International Conference on Harmonization (órgão de requrimentos técnicos 

para registro de produtos farmacêuticos destinados a uso em humano) (COBERT & BIRON, 

2002). 

 

Causalidade de Evento Adverso: probabilidade (em uma escala padrão) que um 

evento adverso seja relacionada à droga em casos individuais.  Geralmente, não é possível 

realizar, com precisão, a relação causal entre o evento e a droga utilizada (COBERT & 

BIRON, 2002). 

 

Seriedade de Evento Adverso: avaliação do feito nocivo que ocorra na vigência de 

um tratamento medicamentoso que ameace a vida, resulte em morte, em incapacidade 

significante ou permanente, em anomalia congênita, em hospitalização ou prolongue uma 

hospitalização já existente.  

 

Farmacologia Clínica: ciência médica aplicada a interações entre drogas e o 

organismo humano.  Essa relação entre farmacologia e fisiologia humana é baseada, 

principalmente, em ensaios clínicos controlados em humanos, feitos durante o 

desenvolvimento de uma droga (COBERT & BIRON, 2002). 
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APÊNDICE A 

 

Atribuído (Certo) 

 - informações científicas prévias sobre o evento 

- provas com evidências objetivas (exames laboratoriais, PA,...) ou subjetivas 

(clínicas) 

- aparecimento do evento com seqüência temporal plausível após a administração do 

medicamento 

- não há causas alternativas que podem ter causado o evento observado 

- melhora clínica plausível após retirada do medicamento (após eliminação) ou pela 

administração de um antagonista 

- voluntário já apresentou reação semelhante com o uso do mesmo medicamento 

(primeiro internamento) ou com o uso de medicamentos do mesmo grupo 

farmacológico 

- a reação reapareceu quando se readministrou o medicamento (segundo internamento) 

 

Provável: 

 -  informações científicas prévias sobre o evento 

- provas com evidências objetivas (exames laboratoriais, PA,...) ou subjetivas 

(clínicas) 

- aparecimento do evento com seqüência temporal plausível após a administração do 

medicamento 

- não há causas alternativas que podem ter causado o evento observado 

- melhora clínica plausível após retirada do medicamento (após eliminação) ou pela 

administração de um antagonista 

- voluntário não apresentou reação semelhante com o uso do mesmo medicamento 

(primeiro internamento) ou com o uso de medicamentos do mesmo grupo 

farmacológico 

- a reação não reapareceu quando se readministrou o medicamento (segundo 

internamento) 
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Possível: 

- informações científicas prévias sobre o evento 

- provas com evidências objetivas (exames laboratoriais, PA,...) ou subjetivas 

(clínicas) 

- aparecimento do evento com seqüência temporal plausível após a administração do 

medicamento 

- há presença de causas alternativas que podem ter causado o evento observado 

- não há melhora clínica plausível após retirada do medicamento (após eliminação) ou 

pela administração de um antagonista 

- voluntário não apresentou reação semelhante com o uso do mesmo medicamento 

(primeiro internamento) ou com o uso de medicamentos do mesmo grupo 

farmacológico 

- a reação não reapareceu quando se readministrou o medicamento (segundo 

internamento) 

 

Não atribuído (Duvidoso) 

- não há informações científicas prévias sobre o evento 

- não há provas com evidências objetivas (exames laboratoriais, PA,...) ou subjetivas 

(clínicas) 

- aparecimento do evento com seqüência temporal improvável após a administração do 

medicamento 

- há presença de causas alternativas que podem ter causado o evento observado 

- não há melhora clínica plausível após retirada do medicamento (após eliminação) ou 

pela administração de um antagonista 

- voluntário não apresentou reação semelhante com o uso do mesmo medicamento 

(primeiro internamento) ou com o uso de medicamentos do mesmo grupo 

farmacológico 

- a reação não reapareceu quando se readministrou o medicamento (segundo 

internamento) 
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APÊNDICE B 

Data Preenchimento   FOLHA DE EVENTO ADVERSO 
Nº de Ordem do Evento  1 

Assinale caso se trate de uma nova versão relativa ao mesmo evento 

Detalhes Evento  
Data Início do Evento 

Adverso 
Hora 

 Antes da administração do Produto sob Investigação * 
 Após a administração, durante a internação 
 Após ter recebido alta da internação 

Queixa / Diagnóstico  

* Ocorrências antes da administração do Produto sob Investigação no 1º Período não são Eventos Adversos 
 

 

Conduta  
 Tratamento Farmacológico *   Outra Terapia  Hospitalização Conduta Imediata 

 Observação  (ou nenhuma ação imediata)   Outros  Não Aplicável 
Exames 
Complementares.  

 Desnecessário   Solicitados Exames:   Resultado: 

    
    
    

Detalhes 
 
 

* Os Tratamentos Farmacológicos são descritos na Folha de Medicação concomitante constante no CRF. 

Próximo Acomp.   Retornos já programados  Solicitado retorno adicional  em:  
Desligamento  O médico retirou o Voluntário do Estudo em função do Evento 

 O Voluntário resolveu interromper sua participação no estudo em função do Evento 
Outras Informações  

 

Desfecho Avaliado em Data:  
Término  Data Hora Duração   Não Encerrado (Ver abaixo) 

Recuperação:  Total  Com Seqüelas 
Evento Adverso ainda presente:  Sob Observação  Sob Tratamento 

Status 

 (escolha apenas 1 opção) 
 Falecimento  Dados Não Disponíveis   (Não compareceu aos retornos solicitados) 

Informações 
Relevantes 

 

 

Classificações  

Seriedade  Não Sério  Sério   

Intensidade  Leve  Moderado  Severo  

Relação c/ Terapia  Atribuído   Provável   Possível   Não-atribuído 
Expectativa Somente no caso de 

Reações Adversas  Esperado   Não Esperado   Quando a natureza, intensidade ou freqüência  não  é 
consistente com a informação disponível na literatura 
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ANEXO 1 

Algoritmo de Naranjo 

 

PERGUNTAS SIM NÃO NÃO SABE

1. Há informações prévias sobre esta reação? +1 0 0 

2. O evento adverso apareceu quando se administrou o 

medicamento suspeito? 

+2 -1 0 

3. A reação melhorou quando se suspendeu o 

medicamento ou se administrou um antagonista? 

+1 0 0 

4. Reapareceu a RAM quando se readministrou o 

medicamento suspeito? 

+2 -1 0 

5. Há causas alternativas que podem, isoladamente, ter 

causado a reação? 

-1 +2 0 

6. Reapareceu a reação quando se administrou um 

placebo? 

-1 +1 0 

7. O medicamento foi dosado no sangue (ou outro 

fluido) em concentração tóxica? 

+1 0 0 

8. A reação foi mais séria quando se aumentou a dose 

ou menos séria quando se diminuiu? 

+1 0 0 

9. O paciente já teve uma reação semelhante com o 

mesmo medicamento ou outros similares? 

+1 0 0 

10. O evento adverso foiconfirmado por meio de uma 

evidência objetiva? 

+1 0 0 

 

CATEGORIA PONTUAÇÃO 

Certa > 9 

Provável 5 – 8 

Possível 1 – 4 

Duvidosa < 0 
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