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(APÍTULO 1 

Estudos como os de Bermudez (1992) e Rozenfeld (1989) aventam que, 
no Brasil, o uso racional de medicamentos torna-se uma realidade distante, 
tanto no setor privado quanto no público, seja hospitalar, ambulatorial ou comu
nitário. Na medida em que as ações de saúde não estão usualmente assentadas 
sobre informações confiáveis, que possibilitem intervenções adequadas e opor
tunas, ficam obscurecidos as reais necessidades da população, bem como os 
resultados das iniciativas sanitárias - entre elas a necessidade e a utilização 
dos medicamentos. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece assistência nos níveis primário, 
secundário e terciário, com a proposta de acesso eqüitativo a toda a população. A 
atenção primária é deficiente, sobrecarregando os demais níveis de assistência e 
causando um incremento nos custos, boa parte dos quais com medicamentos. 

Cabem, ao Serviço de Farmácia e aos seus integrantes, de acordo com 
suas atribuições intrínsecas, a responsabilidade e a iniciativa de suscitar e es
clarecer questões relacionadas ao uso de medicamentos, verificando se há ten
dência racionalizadora (Castilho, 1992). 

No esforço de garantir terapêutica eficaz e segura, o primeiro passo é 
conhecer, integralmente, os processos de produção do medicamento. Precisa-se 
dispor, então de perfis quantitativos e qualitativos, detalhados, de fornecimento e 
consumo, de padrões de prescrição, do grau de implementação de normas para 
a adequação de uso de fármacos e de avaliação da qualidade da assistência 
farmacêutica prestada. Sem estas informações, toma-se impossível realizar in
tervenções objetivas e produtivas para o paciente e para a instituição. 



A farmacoepidemiologia, ou epidemiologia do medicamento, surgiu da in
terseção da farmacologia clínica com a epidemiologia. O final do século XIX e 
o início do atual caracterizaram-se por uma reviravolta histórica no campo da 
terapêutica. O arsenal terapêutico, até então, consistia basicamente de poucos 
fármacos - a maior parte com estrutura e mecanismo de ação totalmente desco
nhecidos. Do primeiro emprego do salicilato de sódio como antipirético, por Buss 
em 1875, até o desenvolvimento dos antagonistas do receptor da histamina, 
em 1972, por Black, acumulam-se cerca de sete mil patentes de produtos quí¬ 
mico-farmacêuticos. Joan-Ramón Laporte, do Instituto Catalão de Farmacolo
gia da Universidade Autônoma de Barcelona, elaborou uma criteriosa retrospec
tiva do desenvolvimento do arsenal terapêutico no mundo, permitindo uma visão 
clara e detalhada dos progressos nos últimos cem anos (Laporte et al., 1993). 

Aspectos dos medicamentos reconhecidos desde a antigüidade, mas nunca 
sistematicamente abordados, como o perfil de segurança, passaram a merecer 
consideração. Com a intensificação do uso surgiram episódios de morbi-mortali¬ 
dade. Em 1937 registra-se a morte de dezenas de crianças pelo uso do xarope de 
sulfanilamida, quando a substância implicada foi o etilenoglicol, usado como 
excipiente no produto. O apelo da novidade terapêutica (a possibilidade de admi
nistrar sulfa através de formulação pediátrica era um grande avanço), aliado à 
inexistência de requisitos de segurança nos mecanismos regulatórios aos quais a 
indústria estava submetida, possibilitou o rápido lançamento do produto no mer
cado, sem que fossem executados simples testes de toxicidade. A morte desses 
pacientes marcou a história e ajudou a fomentar novas ações regulamentadoras 
- que, no entanto, não foram capazes de prevenir novos acontecimentos trágicos. 

A partir das décadas de 50 e 60, a curva indicativa de registros de patentes 
passa a ser logarítmica (Reekie & Weber, apud Laporte et al., 1993). A utiliza
ção intensa de novos medicamentos ocasiona outros episódios em que se evi
denciam prejuízos à saúde ou até mesmo a morte de indivíduos. No início dos 
anos 60, utilizada por grávidas, a talidomida causa lesões e mortes de conceptos. 
Pela primeira vez, a questão da segurança de uso de medicamentos na gesta
ção é levantada, provocando mudanças na legislação. Outros eventos se se
guem, como os do practolol, triazure, dietilestilbestrol (Shapiro, 1984; Camargo, 
Zanini & Ciola-Sanches, 1991). Como explicam Laporte & Tognoni (1989), a 
partir dos anos 60 e 70, o conceito de medicamento sofre transformações. O 



medicamento passa a ser visto como um "elemento problemático", e não ape
nas como um agente terapêutico, com finalidade de tratamento, prevenção ou 
diagnóstico. Entende-se, finalmente, que utilizá-lo, ainda que nas condições pre
conizadas de uso, não afasta a possibilidade de efeitos indesejáveis. 

A partir desses acontecimentos, a farmacologia clínica evolui e passa a ques
tionar os próprios métodos de avaliação. Desde os anos 50, a pratica médica vem 
empregando o ensaio clínico controlado (ECC) como padrão ouro do processo de 
avaliação de um medicamento. Apesar da constatação irrefutável de que o en
saio clínico é um método adequado para a investigação da eficácia, a realidade, 
segundo Tognoni & Laporte (1993), é que o grau de variabilidade de utilização ao 
qual se submete o medicamento em diversos países, culturas e práticas médicas 
é muito grande, desviando os prognósticos das condições idealizadas que os origi
naram, comprometendo, portanto, qualquer conclusão a priori de sua efetividade. 

Qual é o fundamento dos ECC? São estudos experimentais, nos quais prefe
rencialmente utiliza-se uma amostra aleatória ou randomizada, isto é, selecionada 
ao acaso, de uma população. A população fonte, entretanto, é na verdade uma 
subpopulação, com características básicas - como idade, sexo, parâmetros cor
porais, ocupacionais - comuns. A inclusão de um indivíduo no estudo se dá a 
partir de critérios, definidos previamente pelos pesquisadores, nos quais estão 
envolvidos requisitos os mais variados, de acordo com o estudo proposto. 

Divide-se, então, a amostra selecionada, de forma aleatória, em dois grupos: 
um grupo-controle e um grupo de teste. Os indivíduos de ambos os grupos podem 
ainda ser classificados por estratos. As comparações feitas no decorrer do estu
do, portanto, serão válidas entre estratos correspondentes do grupo-controle e do 
grupo teste. Nos ECC, todas - ou praticamente todas - as variáveis da amostra 
aleatória que se quer estudar são rigidamente controladas. Sobra pouco espaço 
para surpresas. Como se pode ver, torna-se quase impossível prever as con
seqüências do uso real dos medicamentos nas populações, quando avaliados ex
clusivamente desta forma, durante o processo de desenvolvimento. 

Assim, é preciso ter-se em mente as limitações dos ECC, ao se buscar fazer 
generalizações sobre as conclusões que enunciam. Sua principal limitação reside 
no fato de que os ECC estão restritos a indivíduos ou a grupos de pacientes. E, 
como já se viu, a própria natureza do ensaio clínico, controlada, é anátema à prática 
rotineira da medicina. Por exemplo, estudos para determinação de eficácia e segu¬ 



rança geralmente realizam-se em adultos jovens. Estudos em crianças, mulheres 
grávidas e idosos contam com empecilhos éticos e legais para sua execução. As 
exceções se verificam quando se considera absolutamente essencial a participação 
de um destes grupos, o que não é freqüente (Grahame-Smith & Aronson, 1992). 

É prudente lembrar ainda que muitos fármacos são utilizados comunitaria¬ 
mente fora do contexto para o qual foram desenvolvidos. Nos grupos em que o 
risco terapêutico é maior, esta constatação amplifica os perigos da utilização. 
Cerca de 60% dos medicamentos utilizados em pediatria podem estar isentos 
de valor terapêutico, segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS -
(Matheson, 1991a). Para idosos, gestantes, portadores de patologias paralelas 
àquela ao qual se destina o medicamento em questão, entre outros, os perigos 
do uso são grandes. Tanto maior pela desproporção entre o que se pode com
provar e o que, na verdade, se desconhece. 

Por outro lado, a extensão do uso de medicamentos é fruto do esforço 
incansável da indústria, que investe de maneira maciça em propaganda para 
vender o produto (Pollard, 1993). Os gastos da indústria de medicamentos com 
propaganda estão em torno de 20 a 30% do preço de venda dos produtos. 
Gastam-se quantias muito elevadas com promoção de produtos farmacêuticos 
no Terceiro Mundo, onde existe menor controle da mídia. Muitas vezes, o con
trole não está relacionado à qualidade do produto da propaganda - o anúncio, a 
chamada comercial - , mas à veracidade do que se veicula. Em particular, nos 
referimos aos produtos chamados de venda livre, cuja propaganda é aberta à 
população. Para estes, a propaganda iguala, na verdade, o medicamento a qual
quer outro bem de consumo. As questões terapêuticas são destacadas na me
dida em que induzem à compra. Empregando como exemplo as associações de 
fármacos em doses fixas presentes no mercado farmacêutico brasileiro, é ex
pressiva a quantidade de antigripais e antibióticos ineficazes e potencialmente 
nocivos, cuja propaganda é veiculada livremente (Lexchin, 1997). 

Subrepticiamente, no entanto, acontece a propaganda para os medicamen
tos utilizados por prescrição médica. Neste caso, a propaganda tem como alvo 
primordial o médico - e, algumas vezes, outro profissional de saúde - , identifi
cado pela indústria como o promotor do consumo. É uma propaganda mais 
sofisticada, que recorre maciçamente à literatura 'científica' produzida pela 



industria ou financiada pela indústria, propalando as vantagens do produto, não 
raramente travestido de 'novidade'. 

Outra faceta menos sutil desta propaganda direcionada à classe médica é 
a distribuição de 'amostras grátis', subproduto intencional das visitas dos pro¬ 
pagandistas dos laboratórios farmacêuticos a consultórios, ambulatórios, clíni
cas e hospitais. Entre as muitas estratégias de promoção empregadas pela 
indústria farmacêutica encontra-se ainda uma forma de 'aliciamento' das mais 
questionáveis do ponto de vista ético: a distribuição de vantagens, na qualidade 
de viagens internacionais, bens de consumo variados e serviços, para aqueles 
que prescrevem, dispensam ou compram em maior escala (Barros, 1995). 

Assim, o medicamento, como nova tecnologia em expansão e instrumento 
de lucro para a indústria, torna-se excelente objeto de estudo, pois congrega, 
como instrumento terapêutico, duas possibilidades de desfecho mediante seu 
emprego: de benefício ou de risco, usualmente simultâneos, na dependência de 
múltiplas variáveis. São necessários, portanto, novos meios de estudar sua uti
lização e de vigiar as decorrências de seu uso. 

Segundo Tognoni & Laporte (1989), a epidemiologia do medicamento e 
dos tratamentos (farmacoepidemiologia) compreende Ό estudo do uso e dos 
efeitos' desta tecnologia. Assim definida, a farmacoepidemiologia é composta 
por duas vertentes complementares que buscam conhecer, analisar e avaliar o 
impacto dos medicamentos sobre as populações humanas: a farmacovigilância 
e os estudos de utilização de medicamentos. 

FARMACOVIGILÂNCIA 

O conceito de farmacovigilância, também proposto pelos autores (Tognoni & 
Laporte, 1989), abrange "a identificação e a avaliação dos efeitos de uso, agudo e 
crônico, dos tratamentos farmacológicos no conjunto da população ou em subgrupos 
de pacientes expostos a tratamentos específicos". A farmacovigilância se preocu
pa, principalmente, em estudar as reações adversas aos medicamentos (RAM). 

Basicamente podem-se monitorar as RAM de duas maneiras: por meio de 
estudos epidemiológicos clássicos, descritivos ou analíticos - principalmente 
estudos tipo coorte e caso-controle - e por meio de sistema de notificação 



espontânea, o mais utilizado pelos sistemas nacionais. Podem-se conhecer os 
principais métodos e algumas de suas características principais no Quadro 1. 
Os sistemas de notificação espontânea são importantes pela capacidade de 
identificar RAM novas ou inusitadas. Os conjuntos de dados populacionais po
dem fornecer tendências seculares. 



Com a finalidade de relacionar questões teóricas de farmacovigilância 
com a prática da pesquisa, citamos um recente trabalho sobre o uso de me
dicamentos em idosos. Traçou-se o perfil socioeconômico e sanitário da popu
lação feminina que freqüenta um centro de convivência para pessoas com mais 
de 60 anos, ligando o uso de alguns grupos de medicamentos (exemplos: 
betabloqueadores e benzodiazepínicos) - exposição - às quedas sofridas pelas 
idosas-desfecho (Rozenfeld, 1997). 

Na chamada 'vigilância' dos efeitos adversos dos medicamentos, es
tão envolvidos vários atores e etapas. Examinemos os papéis desempenha
dos pela indústria, pelos órgãos governamentais, profissionais de saúde e 
usuários. 

Como já foi visto, a importância da farmacovigilância está muito ligada à 
exigüidade real dos testes que pretendem avaliar segurança, antes e depois 
da comercialização. Ao pequeno número de ECC realizados antes da 
comercialização do medicamento, soma-se ainda a fragilidade dos mesmos 
para prever conseqüências do uso, tendo em vista a exclusão de muitos 
subgrupos importantes da população, potenciais usuários. Esses ensaios são 
realizados por tempo geralmente curto. Como exemplos recentes, citamos a 
trajetória do sildenafil e dos medicamentos anti-retrovirais - produtos que, 
devido à pressão do mercado, foram lançados após ensaios levados a cabo 
em tempo mais curto do que o usual. Além disso, fármacos em associação 
não são testados. Estudos na fase pós-comercialização (chamados Fase IV) 
estão limitados pelo tempo, geralmente dois anos ou menos. 

No quadro a seguir, explicam-se as fases por que passam os medicamen
tos entre o desenvolvimento e sua ampla utilização pela população. As infor
mações constantes do Quadro 2 foram sistematizadas pela agência 
regulamentadora americana Food and Drug Administration (FDA). 



No momento em que entram no mercado, os fármacos passam a ser alvo 
de vigilância intensiva, normalmente patrocinada e coordenada pela indústria 
responsável por tê-lo desenvolvido e comercializado. São os estudos de Fase IV. 
Profissionais médicos participam do trabalho e, sob supervisão do produtor, 
mantêm monitoração contínua, de acordo com protocolo clínico, dos pacientes 
sob tratamento com o medicamento em questão, em condições reais de uso, 
por período de tempo determinado. É possível identificar reações adversas, 
mas isso ocorre mais freqüentemente em casos de reações graves ou mortais, 
de óbvia detecção, ou de reações que se desenrolam a curto prazo. Os estudos 
de Fase IV são úteis, na medida em que tentam esclarecer os efeitos de uso 
nas condições clínicas, mas deixam muitas incertezas em relação à segurança 
do medicamento. Além disso, são efetuados apenas para os produtos novos. 

A indústria tem capacidade, se assume o papel descrito anteriormente na 
promoção da saúde, de prestar enormes serviços à população, implementando 
e mantendo a vigilância contínua sobre seus produtos. Algumas realmente o 
fazem. Infelizmente, entretanto, esse papel não é desempenhado a contento, 



basta lembrar os recentes escândalos envolvendo fraudes de medicamentos 
originários do próprio produtor. Normalmente, os esforços de vigilância da in
dústria arrefecem ao longo do tempo e geralmente concentram-se nos países 
onde a população é mais esclarecida; a justiça, mais ágil, e o risco de processos 
legais com altas indenizações, maior. 

Surge, no Brasil, uma oportunidade de a indústria desempenhar papel exem
plar na atividade de farmacovigilância: a recente publicação da chamada lei dos 
genéricos (Brasil, 1999), na qual se define o que é medicamento genérico e como 
ele deve emular, sob todos os aspectos, inclusive segurança, o chamado 'medica
mento de referência'. Espera-se, assim, cuidado redobrado por parte dos produ
tores que desejem lançar genéricos no mercado. Sabe-se que hoje, à luz do dis
posto na Lei nº 9.787, não se dispõe verdadeiramente de medicamentos conside
rados 'genéricos' no mercado, por falta de comprovação de biodisponibilidade e 
bioequivalência dos produtos. Cabe à indústria o desenvolvimento e a aplicação 
de metodologias, tanto no sentido de dar respaldo à qualidade dos produtos nas 
etapas de comprovação de eficácia, quanto em todas as etapas que envolvem a 
comprovação da segurança, incluindo aí a vigilância intensiva de Fase IV. 

Em vários países, desenvolve-se a farmacovigilância de modo sistemático. 
Há trinta anos, a OMS implantou o Programa de Farmacovigilância, empre
gando o método de notificação espontânea. Inicialmente contando a participa
ção de nove nações (países nórdicos, EUA, Grã-Bretanha, Holanda, antiga 
Checoslováquia), o programa hoje envolve cerca de cinqüenta e cinco, com 
sistemas nacionais de farmacovigilância integrados ao da OMS. Na América 
do Sul, Argentina, Venezuela e Chile são já participantes. 

O Brasil dispõe de legislação sanitária evoluída, em relação aos demais 
países da região. Da legislação brasileira, podemos destacar dois atos 
normativos que, per se, favorecem essa visão de vigilância (Rozenfeld, 1998). 
São eles a Lei nº 5.991, que dispõe sobre o controle sanitário de medicamen
tos e insumos farmacêuticos, prevendo a coleta periódica de produtos suspei
tos de fraude (Brasil, 1973), e a Lei nº 6.360, que regula as ações relativas à 
cadeia do medicamento, "desde a fabricação até a propaganda, determina a 
transmissão à autoridade sanitária competente dos acidentes ou reações no
civas, define produto alterado, adulterado ou impróprio para consumo e tipifica 
as infrações" (Brasil, 1976). 



Pouco progresso prático tem havido, entretanto, na estruturação de um sis
tema nacional de farmacovigilância, apesar da Portaria nº 40, da Secretaria Na
cional de Vigilância Sanitária, que dispõe sobre o tema, criando o Sistema Nacio
nal de Farmacovigilância (não implementado) (Brasil, 1995). Espera-se, median
te a recente publicação da Lei nº 3.916 - sobre a Política Nacional de Medica
mentos (Brasil, 1998a), a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Brasil, 1999b) e, em sua estrutura, inclui o sistema de Farmacovigilância e des
taca como relevante a monitoração da segurança de medicamentos já autoriza
dos - o estabelecimento de condições logísticas capazes de assegurar maior 
impulso para essa atividade angular, desde já de modo mais eficiente e tenaz. 

O perfil de segurança evolui à medida que se ampliam os conhecimentos 
sobre os medicamentos, antes e depois da comercialização. Por este motivo, os 
países capazes de monitorar de forma contínua a segurança dos medicamentos 
que comercializam devem fazê-lo, e, na ausência dessa capacitação, que 
priorizem, dentro das políticas implementadas, o desenvolvimento de instru
mentos para este fim. A identificação das reações adversas deve estar vincu
lada à criação de normas, pelo Estado, a fim de garantir a qualidade de medica
mentos e proteger a saúde da população (Corrêa Nunes, 1998). Uma cultura 
em que se valoriza a vigilância sobre os efeitos adversos dos medicamentos 
tem como conseqüências a fiscalização de todo o processo produtivo, bem 
como a detecção de falhas na qualidade e de fraudes. 

A farmacovigilância é um instrumento importante na mudança dos pa
drões de utilização de medicamentos. As unidades de saúde, com esforço con
certado, apresentam a possibilidade de implementar essa nova mentalidade, 
tanto nos aspectos relacionados à prescrição - influindo diretamente na prática 
médica - quanto na dispensação e no uso. 

O médico passa a avaliar mais cuidadosamente o tratamento prescrito e 
estará alertado, previamente, não só para os possíveis efeitos deletérios dos 
fármacos, como também para a possibilidade concreta de sua ocorrência. Os 
enfermeiros aprendem a relacionar eventos da prática de cuidados ao paciente 
com os possíveis riscos decorrentes do uso da medicação. Nutricionistas e 
fisioterapeutas podem conduzir a avaliação clínica dos pacientes à luz de dados 
relacionados à ingesta medicamentosa. 



O farmacêutico, profissional do medicamento, terá, na atividade de 

farmacovigilância, uma extensão natural de sua prática diária, a do zelo pela 

observância do uso racional de medicamentos, e uma oportunidade inigualável 

de interagir com e informar à equipe multidisciplinar, podendo vir a desenvolver 

até mesmo a chamada 'farmacovigilância preventiva', cuja finalidade reside 

em antecipar e evitar, sempre que possível, os efeitos adversos no paciente. 

Com estes objetivos, Strand et al. (1990) propuseram o acompanhamento 

de Problemas Relacionados à Terapêutica (PRT) como um meio de categorizar 

os problemas relacionados a medicamentos, de forma a ser o paciente o foco 

da atenção. Segundo os autores, a identificação, resolução e prevenção dos 

PRT passa a ser o foco da atividade do profissional farmacêutico, agora com 

um caráter proati vo e centrado no paciente, contribuindo, assim, com os resul

tados positivos. 

Finalmente, o paciente, último elo na cadeia da utilização do medicamento, 

é chamado a participar do seu tratamento medicamentoso, influindo, assim, na 

decisão médica - e também nas atividades de assistência farmacêutica - no 

momento em que é convidado a fornecer informações sobre efeitos decorren

tes da ingesta do medicamento. 

ESTUDOS DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

A OMS define, de forma abrangente, a utilização de medicamentos como 

"a comercialização, distribuição, prescrição e uso de medicamentos em uma 

sociedade, com ênfase especial sobre as conseqüências médicas, sociais e eco

nômicas resultantes"(WHO, 1977). 

Os Estudos de Utilização de Medicamentos (EUM), objeto deste trabalho, 

constituem outra estratégia de racionalização do uso de fármacos (Pepe, 1994). 

Estes estudos são capazes de fornecer informações em grande quantidade e 

variedade sobre os medicamentos; da qualidade da informação transmitida às 

tendências comparadas de consumo de diversos produtos, à qualidade dos 

medicamentos mais utilizados, à prevalência da prescrição médica, aos custos 

comparados, entre outros. 


