MONITORIZAÇÃO DA SEGURANÇA DAS VACINAS ANTI-COVID-19
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O QUE É A FARMACOVIGILÂNCIA? | Ciência e conjunto de atividades relacionados com a
deteção, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos indesejáveis (ou reações adversas)
ou qualquer outro problema de segurança relacionado a medicamentos, visando melhorar
a segurança dos medicamentos, em defesa do utente e da Saúde Pública.
O QUE É O SISTEMA NACIONAL DE FARMACOVIGILÂNCIA (SNF)? | Criado em 1992, é
constituído pela Direção de Gestão do Risco de Medicamentos do INFARMED, I.P., que o
coordena, por nove Unidades Regionais de Farmacovigilância (URF) em Guimarães, no Porto,
em Coimbra, na Covilhã, Lisboa, Évora, Faro, Ponta Delgada (Açores) e Funchal (Madeira).
Cada Unidade Regional de Farmacovigilância promove ações de formação junto dos
notificadores e avalia as notificações de reações adversas a medicamentos (RAM) ocorridas
nas áreas geográficas dos respetivos concelhos. O SNF monitoriza a segurança dos
medicamentos com autorização de introdução no mercado nacional, avaliando os eventuais
problemas relacionados com reações adversas a medicamentos e implementando medidas
de segurança sempre que necessário.
O QUE É UMA REAÇÃO ADVERSA? | Uma reação adversa a medicamento(s) (RAM) ou um
efeito indesejável de medicamentos, são sinónimos, e correspondem a uma resposta nociva
e não intencional a um ou mais medicamentos.
§

Para quê notificar? A informação recolhida através da notificação da RAM é vital para
garantir a monitorização contínua eficaz da segurança dos medicamentos existentes no
mercado, permitindo identificar potenciais RAMs desconhecidas, quantificar e/ou
melhor caracterizar RAMs previamente identificadas e implementar medidas que
permitam minimizar o risco da sua ocorrência.

§

Por que motivo devem ser monitorizadas? Identificação de RAMs raras ou de
aparecimento tardio, que não são detetadas durante a fase experimental do
medicamento.

§

Quem pode notificar? Todas as pessoas, sejam profissionais de saúde ou utentes.

§

Quando? A notificação de uma RAM deve ser efetuada logo que possível, bastando para
isso existir a suspeita de ocorrência. Em caso de dúvida, notifique sempre!

§

Onde? No portal RAM (https://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram), por email (ufv_cna@uevora.pt) ou por telefone +351 266 730 319 (dias úteis entre as 9h e as
17h).

§

Como? Preenchimento do formulário online ou relato do caso à Unidade de
Farmacovigilância.
Fonte: INFARMED, I.P. (www.infarmed.pt)
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