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RESUMO

Essa pesquisa qualifica-se como uma revisão de escopo que responde à

necessidade de constante atualização dos sistemas mundiais de farmacovigilância,

para que haja aprimoramento de avaliação de notificações de eventos relacionados

às vacinas e consequente interesse da população por informações baseadas em

evidências científicas. O objetivo é identificar, analisar sistematicamente os estudos

sobre indicadores de farmacovigilância, para isso, foram priorizados os artigos

publicados nos últimos três anos. Foram apresentados 19 indicadores de

farmacovigilância publicados nos últimos três anos que abrangiam diversas regiões

do mundo. Dos 19, 2 deles (10,5%) eram de monitoramento de mídia. Dentre eles, 3

dos artigos utilizaram os indicadores propostos pela Organização Mundial da Saúde.

Nos países de baixa renda a conscientização dos profissionais em relação às

notificações é fraca, havendo a necessidade de maior envolvimento dos

profissionais de saúde dos setores público e privado, empresas farmacêuticas,

instituições acadêmicas e público em geral para garantir a segurança da informação

e detecção de sinais para todas as vacinas.

Palavras-chave: farmacovigilância, indicador, qualidade, vacina
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ABSTRACT

This research qualifies as a scope review that responds to the need for constant
updating of the world's pharmacovigilance systems, so that there is an improvement
in the evaluation of post-sale notifications of vaccines and the consequent interest of
the population in information based on scientific evidence. Aiming to identify,
systematically analyze and plan current studies on pharmacovigilance indicators, for
this, articles published in the last three years were prioritized. Nineteen
pharmacovigilance indicators published in the last three years covering different
regions of the world were presented. Of the 19, 2 of them (10.5%) were media
monitoring. Among them, 3 of the articles used the indicators proposed by WHO. In
low-income countries, the awareness of professionals regarding notifications is weak,
with the need for greater involvement of health professionals from the public and
private sectors, pharmaceutical companies, academic institutions and the general
public to ensure information security and detection of signs for all vaccines.

Keywords: pharmacovigilance, indicator, quality, vaccine
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1.  INTRODUÇÃO

Nos últimos cinco anos, o Brasil vem enfrentando um novo desafio sobre a

imunização da população. Mesmo sendo referência mundial, o Programa Nacional

de Imunização (PNI) segue com déficit nas coberturas vacinais, onde desde 2018,

não há o alcance de nenhuma das metas do calendário infantil (BRASIL. Ministério

da Saúde. 2020)1,2. Por consequência, o reaparecimento e surtos de doenças já

controladas, como o sarampo, podem ser incluídos na lista de problemas atuais de

saúde pública. Diversos fatores podem ser associados à queda de vacinação no

país, sendo eles: a falsa segurança de não precisar mais da vacina, já que não há

mais ocorrência de casos das doenças; complexidade do calendário vacinal; falta de

preparação de profissionais para o uso do Sistema de Informações do Programa

Nacional de Imunizações (SIPNI); e descrença na eficácia junto a movimentos anti

vacinas que vêm crescendo em todo o mundo.3

A desconfiança nas vacinas é influenciada por fatores socioculturais, sendo

necessário que o contexto (religioso, político e econômico) do país seja analisado

previamente para que os gestores em saúde possam atuar de forma a reverter esse

quadro. É difícil determinar uma só causa que leve os indivíduos à não adesão ao

calendário vacinal, parte disso inclui a falta de informação sobre o mecanismo de

ação de um imunizante, posto isso, é constante a preocupação sobre possíveis

eventos adversos que possam ocorrer, além do questionamento sobre as intenções

de indústrias farmacêuticas que fabricam os produtos.4,5 A área responsável por

assegurar que haja a monitorização e prevenção das adversidades pós

comercialização das vacinas é a farmacovigilância.

A farmacovigilância entra como conceito sendo um sistema de investigação, análise

e prevenção de relatórios espontâneos de eventos adversos (EAs) relacionados a

medicações e vacinas. É essencial que tal sistema seja implementado em todas as

instituições, públicas ou privadas, vinculadas à saúde para suporte da população

que as cercam e pode ser realizado pela contribuição de todos os profissionais da

saúde, independente da classe. O processo de detecção inclui regionalização,
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acesso a uma base de dados que contenha informações detalhadas sobre pré e

pós-venda dos produtos e avaliação criteriosa sobre cada caso.6,7 Para avaliar se

esse processo está sendo eficaz, identificar fragilidades e pontos fortes e permitir

que se compare os sistemas entre regiões mundialmente, é necessária a aplicação

de Indicadores de farmacovigilância. Sendo esses, medidas qualitativas que incluem

desde o monitoramento e identificação de relatórios de EAs, passando pela forma

que os relatos chegam nas bases de dados, até a aplicação das intervenções

necessárias para aprimoramento. São divididos em três grupos: estruturais, de

processo e de desempenho/impacto. É disponibilizada pela Organização Mundial da

Saúde (OMS) uma lista de indicadores já validados para uso, porém constantemente

há novos estudos com propostas de implementação e uso de novos que ainda

precisam ser validados. O processo de validação se dá por consenso de

especialistas da área de farmacovigilância.8 Neste estudo apresentado, é proposto

uma revisão de artigos dos últimos três anos contendo novos indicadores passíveis

de validação.

2. OBJETIVOS

Apresentar os indicadores de qualidade em farmacovigilância utilizados no mundo.

3. METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão sistemática de escopo, registrada no Open Science

Framework em setembro de 2020 (https://osf.io/wyvgd//). O relatório desta revisão

de escopo seguiu as recomendações do PRISMA Extension for Scoping Reviews

(PRISMA-ScR).9

Critério de elegibilidade

Foram elegidos todos os estudos, de qualquer idioma, que envolviam a área de

farmacovigilância, sendo avaliados por uma perspectiva que abordasse sistemas de

farmacovigilância por todo o mundo, onde eram aplicados indicadores que fossem

propostos pela Organização Mundial da Saúde ou não. Foram excluídos aqueles
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publicados há mais de 3 anos e/ou que não citavam indicadores na avaliação dos

sistemas de farmacovigilância.

Fonte de informação

Essa revisão seguiu as recomendações propostas por Arksey e O’Malley10 e pelo

Joanna Briggs Institute (JBI),11 que permitem mapear as principais definições de

indicadores, áreas de pesquisa e identificar falhas de conhecimento. A questão da

pesquisa foi construída utilizando a estratégia População (hospitais, indústrias

farmacêuticas, prestadores de cuidados de saúde, autoridade reguladora nacional e

outras autoridades reguladoras estabelecidas), Conceito (Indicadores, Avaliação e

avaliação dos serviços e intervenções) e Contexto (farmacovigilância para uma

revisão do escopo). As pesquisas nas bases de dados foram feitas de abril a julho

de 2020, das quais foram utilizadas as seguintes plataformas: Cochrane Library

(Wiley); Embase (Elsevier); the LILAC’s (BVS), PubMed; CINAHL; Web of Science;

Scopus, SciELO; e o Opengrey (https://opengrey.eu) para a literatura cinzenta. Uma

busca manual foi realizada utilizando as referências dos estudos primários e

secundários encontrados na busca eletrônica. Com ajuda de uma bibliotecária com

experiência na área da saúde, as estratégias de busca foram desenvolvidas

seguindo a recomendação do estudo PRESS.12 Os descritores são apresentados na

Tabela 1.

Seleção de fontes e evidências

A seleção e análise dos estudos foram realizadas por dois autores independentes. A

primeira seleção foi feita com base no título e no resumo dos artigos. Para

gerenciá-los, foi utilizada a ferramenta Rayyan.13 Os conflitos foram resolvidos por

consenso. Após a seleção de acordo com os critérios de inclusão, dois revisores

analisaram de forma independente os textos na íntegra a fim de identificar os

desfechos relevantes.
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Tabela 1. Estratégias de busca desenvolvidas para o PuBmed, adaptadas e utilizadas nas demais bases (de abril a julho de 2020).

BASE DE DADOS
ELETRÔNICA ESTRATÉGIA DE BUSCA

PUBMED (pharmacovigilance [MeSH Terms] OR pharmacovigilance [All Fields]) AND (Adverse Drug Reaction
Reporting Systems [MeSH Terms] OR Adverse Drug Reaction Reporting Systems [All Fields] OR Risk
Assessment [MeSH Terms] OR quality indicators, health care [MeSH Terms] OR Health Care Quality

Indicators [All Fields]  OR Quality Indicators [All Fields])
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4. RESULTADOS

A revisão sistemática de escopo resultou em 720 artigos; 347 deles sendo

duplicados e assim excluídos. Após a leitura dos títulos e resumos pelos

avaliadores, 41 artigos foram incluídos para que o texto completo fosse lido e a

extração de dados realizada. Foram excluídos aqueles que haviam sido publicados

anteriormente ao ano de 2018. Com isso, 11 estudos foram incluídos na revisão de

escopo como resultado final. O fluxograma PRISMA-ScR é mostrado na Figura 1.

Os detalhes dos 11 estudos em andamento são apresentados na Tabela 2, que

mostra os indicadores propostos dividindo-os em dois grupos: indicadores OMS e

indicadores não-OMS. Esses estudos foram conduzidos em países europeus como

Itália, França, Croácia, Suíça e outros, países asiáticos como Arábia e Oriente

Médio, países africanos como Nigéria, Sul da África e Sudão, Estados Unidos da

América representando a América do Norte. Nenhum dos estudos foi realizado na

América do Sul, mas um estudo foi pesquisado sobre todos os países membros da

OMS.

Dos 11 estudos realizados do ano de 2018 até aqui, apenas três deles utilizaram os

indicadores de farmacovigilância propostos pela OMS, dois deles eram de países

africanos e um da Arábia e Oriente Médio. O objetivo de dois deles foi descrever e

avaliar o cenário atual da farmacovigilância em seus países e no último foi avaliar o

sistema de farmacovigilância de hospitais terciários. Os indicadores propostos nos

artigos, que ainda não fazem parte da lista de indicadores da OMS estão

apresentados na Tabela 3. Dentre esses, vale destacar os dois estudos que

apresentam o indicador “Monitoramento de mídia”, ambos realizados nos Estados

Unidos, usando a rede social Twitter como principal ferramenta de coleta de dados.

No contexto da globalização atual, a internet torna-se uma ferramenta de expansão

de informações que podem ser verdadeiras ou falsas, isso também contribui para a

disseminação do movimento antivacina.
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Figura 1. PRISMA-ScR. Fluxograma.
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Tabela 2. Indicadores propostos pelos estudos dividindo-os em dois grupos: indicadores da OMS e indicadores não pertencentes à
OMS.

ANO AUTOR PAÍS DESENHO DO ESTUDO INDICADORES

Indicadores de Farmacovigilância da OMS

2018 Qato14

Arábia e
Oriente
Médio Estudo transversal

Indicadores de Farmacovigilância da OMS: estrutura,
impacto e processo

2018 Opadeyi et al.15 Nigéria Estudo observacional Indicadores core OMS: CST1 a CST10, CP1 a CP9

2018 Elsidig et al.16 Sudão Estudo qualitativo
Indicadores de Farmacovigilância da OMS: estrutura e
processo

Indicadores de Farmacovigilância que não são da OMS

2018 Lei et al.17

Países
membros da
OMS Estudo descritivo

Proporções globais e regionais de reações adversas após a
vacinação de acordo com o número de bebês sobreviventes

2018 Glamočlija et al.18

Croácia,
Sérvia,
Montenegro e
Bósnia e
Herzegovina

Estudo retrospectivo
farmacoepidemiológico

Número de relatórios de segurança de casos individuais por
milhão de habitantes

Fonte de relatórios por ano (%)

2018 Wang et al.19 EUA Estudo comparativo Monitoramento de mídia social
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2018 Smith et al.20 EUA Estudo observacional Monitoramento de mídia social

2018 Farcas et al.21 Europa Revisão de literatura Ocorrência de gravidez durante exposição ao medicamento

Erro de medicação

Uso de off-label

2019 Lam et al.22 França Estudo comparativo Número de casos iniciais de farmacovigilância

Número de pedido de informações

Número de casos graves (hospitalização, extensão de
hospitalização, incapacidade, morte)

2019 Karapetiantz et al.23 França Estudo de caso Média de reações adversas por post por caso

2020 Stergiopoulos et al.24

Países
membros do
PVnet Estudo transversal Número de casos por ano

Número de casos graves por ano

Média anual de casos

Média anual de casos graves por ano
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Tabela 3. Indicadores propostos pelos estudos que diferem dos indicadores de farmacovigilância da OMS e seus tipos.

Indicadores de Farmacovigilância Tipo8

Proporções globais e regionais de reações adversas após a vacinação de acordo com o número de bebês sobreviventes17 Resultado/Impacto

Número de relatórios de segurança de casos individuais por milhão de habitantes18 Resultado/Impacto

Fonte de relatórios por ano (%)18 Processo

Monitoramento de mídia19 Processo

Monitoramento de mídia20 Processo

Ocorrência de gravidez durante exposição ao medicamento21 Resultado/Impacto

Erro de medicação21 Resultado/Impacto

Uso off-label21 Resultado/Impacto

Número de casos iniciais de farmacovigilância22 Resultado/Impacto

Número de pedidos de informações22 Resultado/Impacto

Número de casos graves (hospitalização, extensão de hospitalização, incapacidade, morte)22 Resultado/Impacto

Média de reações adversas por post por caso23 Processo

Número de casos por ano24 Resultado/Impacto

Números de casos graves por ano24 Resultado/Impacto

Média de casos anuais24 Resultado/Impacto

Média de casos graves anuais por ano24 Resultado/Impacto
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5. DISCUSSÃO

Com o auge da pandemia do vírus SARS-Cov-2 em 2020 e 2021, a propagação de

informações sobre vacinas e medicações foi exacerbada e muitas vezes sem o

cuidado de sua veracidade, onde muitos dos adeptos ao movimento antivacina

aproveitavam a oportunidade para disseminar notícias falsas e sem embasamento

científico.25 Essa pesquisa responde à necessidade de aprimoramento da qualidade

dos sistemas de farmacovigilância pelo mundo e aumento da confiança da

população sobre os efeitos das vacinas. Foram apresentados, de forma

sistematizada, 19 indicadores de farmacovigilância publicados nos últimos três anos

que abrangiam diversas regiões do mundo. Dos 19 indicadores demonstrados nos

resultados, 2 deles (10,5%) eram de monitoramento de mídia. O monitoramento de

mídia atualmente consiste na principal fonte de relatórios de eventos adversos

devido a facilidade da população para acesso, contudo é necessário uma estrutura

rigorosa e um sistema específico para coleta desses dados.26

Para que o processo seja devidamente eficaz, são necessários treinamentos para os

profissionais da área da saúde comprometidos para atuar na geração de relatórios

espontâneos. Estimular a notificação espontânea de eventos adversos e permitir o

compartilhamento de informações sobre segurança de vacinas no território é parte

fundamental do estabelecimento de diretrizes para farmacovigilância.

Três dos artigos encontrados nesta pesquisa já são validados pela OMS, estes

foram criados a partir de reuniões de especialistas em farmacovigilância com a

contribuição de vários países. Após trinta e duas reuniões, os indicadores definidos

foram apresentados aos representantes dos Centros Nacionais dos países

participantes do Programa da OMS para o Monitoramento Internacional de

Medicamentos, categorizados em básicos, complementares e de saúde pública,

sendo assim distribuídos aos Centros Nacionais. Todos eles foram validados pelo

Comitê Consultivo da OMS para Segurança de Produtos Medicinais (ACSoMP) e já

são utilizados.

Em países onde há poucos sistemas de farmacovigilância e desafios funcionais,

faltam evidências, legislação, estrutura regulatória e suporte financeiro.25 Outros

ainda enfrentam desafios com baixas taxas de detecção e investigação de sinais de

segurança, falta de ferramentas epidemiológicas para vigilância ativa e falta de
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compartilhamento de informações entre os países.26 Para Olsson,27 maior

envolvimento de profissionais de saúde do setor público e privado, empresas

farmacêuticas, instituições acadêmicas e o público em geral é necessário para

garantir a segurança da informação.

6. CONCLUSÃO

Os resultados desta revisão mostram que o tema é um assunto recente e que

constantemente precisa de atualização para o aprimoramento da gestão dos

serviços de farmacovigilância. Para a validação dos indicadores, destacam-se a

necessidade de discussões e consequente consenso entre especialistas.

Demonstra-se também que indicadores de um programa de vacinação

bem-sucedido só podem ser alcançados quando houver transparência na tomada de

decisão, preparação e gerenciamento de como a segurança da vacina será

monitorada e comunicação oportuna sobre o monitoramento da segurança e a

relação risco-benefício. A coordenação dos esforços de monitoramento da

segurança da vacina pós aprovação por meio de indicadores, protocolos e detecção

de sinal permitirá a identificação e avaliação em tempo hábil para respostas rápidas

e seguras.
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ANEXOS

Anexo 1. O presente estudo apresentado neste Trabalho de Conclusão de Curso, faz parte de um projeto de pesquisa

previamente aprovado pelo CEP Unifesp e relacionado ao doutorado da Aluna Mayra Martho Moura.
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Anexo 2. Imagem do e-mail confirmação da International Journal Of Infection Control de aceitação do artigo que contribuiu para a

base deste trabalho.
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