COMUNICADO DE IMPRENSA

#MedSafetyWeek 2020
‘Cada notificação conta!’ - um apelo aos profissionais de saúde e ao público
para notificarem suspeitas de reações adversas a medicamentos
2-8 de novembro de 2020
Pelo quinto ano consecutivo, o Infarmed participa na iniciativa #MedSafetyWeek, com o
objetivo de aumentar a consciencialização para a importância da notificação de suspeitas de
reações adversas a medicamentos.
O tema desta iniciativa é 'Cada notificação conta!' e pode ajudar outras pessoas no futuro.
Durante esta #MedSafetyWeek os utilizadores de medicamentos, os cuidadores, e também
os profissionais de saúde, serão solicitados a notificar suspeitas de reações adversas a
medicamentos, não só durante a campanha, mas sempre que ocorrer algum efeito
indesejável.
Os medicamentos são seguros e eficazes, mas podem ocorrer efeitos indesejáveis, também
conhecidos como reações adversas. É difícil prever quem poderá sentir uma reação não
esperada após a administração de medicamentos, mas é essencial que quaisquer potenciais
riscos sejam compreendidos e comunicados.
Os relatórios de notificação, ajudam a identificar novos efeitos indesejáveis ou problemas
de segurança sérios e inesperados, e a obter mais informações sobre os efeitos já
conhecidos. Ao notificar, pode ajudar a tornar os medicamentos mais seguros para todos e
colaborar com o INFARMED no sentido de proteger a saúde pública.
Gostaríamos de salientar que a nossa prioridade é a segurança dos utilizadores de
medicamentos. Quanto maior for o número de notificações, maior é a probabilidade de
identificamos novos problemas de segurança, que porventura seriam desconhecidos antes
de serem notificados ao INFARMED.
Esperamos que esta importante campanha seja um incentivo para que todos notifiquem
suspeitas de efeitos indesejáveis dos medicamentos. Cada notificação conta, e contribui
para melhorar a segurança dos medicamentos.
NOTAS EDITORIAIS
- Participam nesta iniciativa internacional, liderada pelo Uppsala Monitoring Centre (Collaborating Centre for
International Drug Monitoring da Organização Mundial de Saúde), autoridades reguladoras nacionais de
medicamentos de 75 países de todo o mundo. A campanha é apoiada por membros dos Chefes de Agências de
Medicamentos (HMA) e da International Coalition of Medicines Regulatory Authorities (ICMRA). A equipa do
projeto #MedSafetyWeek 2020 é constituída por representantes de reguladores de medicamentos do Reino
Unido, Gana, Quênia, Singapura e Eslováquia.
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- O Infarmed é responsável por proteger e melhorar a saúde de milhões de pessoas todos os dias, através da
regulamentação eficaz de todos os medicamentos e dispositivos médicos em Portugal, garantindo a sua
segurança, qualidade e eficácia.
- O Portal RAM no website do Infarmed, permite aos profissionais de saúde e utentes comunicarem ao
Infarmed suspeitas de reações adversas a medicamentos (RAM), contribuindo para a monitorização contínua
da segurança e a avaliação do benefício/risco dos medicamentos.
- Se um utente suspeitar de uma reação adversa devido à utilização de um ou mais medicamentos, deve
procurar aconselhamento junto de um médico, farmacêutico ou outro profissional de saúde, para tratamento
da situação.

Assessoria de Imprensa do Infarmed, I.P.
Infarmed, 2 de novembro de 2020

2/2

