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Editorial

Nesta edição do boletim “FARMACOVIGILÂNCIA: Atualizações de segurança de medicamentos” informa-se acerca do risco de eventos oclusivos vasculares associados à utilização de ponatinib, de distúrbios do movimento associados a valproato, de osteonecrose do canal auditivo externo associado a denosumab e o risco de efeitos cardiovasculares sistémicos associados a brimonidina. São ainda abordadas as novas recomendações de utilização de vancomicina e os resultados da reavaliação da suspensão dos
agentes de contraste que contém gadolínio. São ainda apresentadas as atividades científicas e os resultados das atividades da Unidade de Farmacovigilância de Coimbra
(UFC), referentes ao primeiro trimestre de 2017.
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 Ponatinib (Iclusig® ▼): risco de eventos oclusivos vasculares - recomendação atualizada
sobre possível redução de dose;
 Distúrbios de desenvolvimento e valproato: medidas de minimização de risco;
 Reavaliação da suspensão da Autorização de Introdução no Mercado (AIM) de agentes de
contraste que contêm gadolínio;
 Vancomicina—recomendações de utilização;
 Denosumab (Prolia®, Xgeva® ▼): notificações de osteonecrose do canal auditivo externo;

Resultados da atividade 7
da UFC

 Brimonidina (Mirvaso®): risco de efeitos cardiovasculares sistémicos; não deve ser aplicado
em pele com lesões.

FARMACOVIGILÂNCIA: Atualizações de segurança de medicamentos, Volume 4, Número 2

Notas de Segurança
Ponatinib (Iclusig® ▼): risco de eventos oclusivos vasculares - recomendação atualizada
sobre possível redução de dose
Deve-se considerar reduzir a dose de ponatinib para 15 mg por dia em doentes com leucemia mielóide crónica
importante que alcançaram uma resposta citogenética importante.
O Ponatinib (Iclusig® ▼) está indicado em adultos com leucemia mieloide crónica (LMC) e leucemia linfoblástica aguda de cromossoma Filadélfia positivo (LLA Ph+). A sua utilização apenas é restrita a doentes com
opções de tratamento alternativas limitadas com inibidores da tirosina
cinase.
A evidência disponível mostra que o risco de oclusão arterial com ponatinib é provavelmente dependente da dose e que a redução da dose
pode reduzir o risco de eventos vasculares que colocam em perigo a
vida. Os dados adicionais do acompanhamento a longo prazo de doentes de ensaios clínicos com LMC crónica, que sofreram redução de dose
depois de obter uma resposta citogenética importante, garantem que o
ponatinib continua a ser eficaz mesmo com uma dose mais baixa.
Recomendações para o profissional de saúde:


A dose inicial recomendada de ponatinib permanece 45 mg, uma vez por dia, para todos os doentes.



Os prescritores devem considerar reduzir a dose de ponatinib a 15 mg por dia para doentes com LMC crónica que alcançaram uma resposta citogenética importante durante o tratamento.



Os seguintes fatores devem ser levados em consideração na avaliação individual do doente:


Risco cardiovascular;



Reações adversas da terapia com ponatinib (incluindo toxicidade cardiovascular e outras relacionadas
com a dose);



Tempo para resposta citogenética;



Níveis de transcrição BCR-ABL.



Se a redução da dose for realizada, recomenda-se um acompanhamento da resposta à diminuição da dose.



Todas as suspeitas de reações adversas a medicamentos devem ser reportadas à Unidade de Farmacovigilância de Coimbra (http://ufc.aibili.pt).
Adaptado de Drug Safety Update volume 10, issue 9, April 2017: 2
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Distúrbios de desenvolvimento e valproato: medidas de minimização de risco
Os bebés nascidos de mães que tomam medicamentos de valproato (Diplexil-R®) durante a gravidez têm um
risco acrescido de distúrbios de desenvolvimento de 30-40% e um risco de defeitos congénitos de 10%. Apesar
dos alertas anteriores, há evidência de que ainda existem mulheres que não estão conscientes destes riscos.
Em março de 2017, o Comité Europeu de Avaliação do Risco de Farmacovigilância (PRAC) iniciou uma nova revisão para analisar o uso de medicamentos contendo valproato em mulheres e meninas com potencial para a gravidez. O comité considerará se esses medicamentos exigem restrições de uso adicionais devido ao seu risco acrescido de causar distúrbios do desenvolvimento e malformações congénitas aos bebés e evidência do uso continuado na gravidez. A revisão
também examinará a eficácia das medidas regulatórias implementadas para aumentar a consciencialização e reduzir o uso de valproato em doentes em risco.
Recomendações para o profissional de saúde:


Não prescreva medicamentos com valproato para o tratamento de epilepsia ou transtorno bipolar em mulheres e meninas, a menos que outros tratamentos sejam ineficazes ou não sejam tolerados; a enxaqueca
não é uma indicação aprovada.



Deve-se garantir que as mulheres e meninas que tomam medicamentos com valproato compreendam o risco acrescido de 30-40% de ocorrerem distúrbios do desenvolvimento neurológico e 10% de risco de defeitos
congénitos e que usam anti contracetivos eficazes.



O uso de valproato em mulheres e meninas em idade fértil deve ser iniciado e supervisionado por especialistas no tratamento de epilepsia ou transtorno bipolar.



Todas as suspeitas de reações adversas a medicamentos devem ser reportadas à Unidade de Farmacovigilância de Coimbra (http://ufc.aibili.pt).

Adaptado de Drug Safety Update volume 10 issue 9, April 2017: 1.

Reavaliação da suspensão da Autorização de Introdução no Mercado (AIM) de agentes de contraste que contêm gadolínio
Na sequência da recomendação do PRAC de suspensão da Autorização de Introdução no Mercado (AIM) dos agentes de contraste ácido gadobénico, gadodiamida (Omniscan®), ácido gadopentético (Magnevist®) e gadoversetamida
(Optimark®) como medida de precaução relativamente ao risco de acumulação
de gadolínio no cérebro, os Titulares de AIM envolvidos solicitaram uma reavaliação da suspensão das suas AIM.
Na sequência deste pedido o PRAC irá reavaliar a necessidade de suspensão das
respetivas AIM quando todos os dados tiverem sido submetidos para análise.
Espera-se que a avaliação da informação submetida pelos Titulares esteja concluída em julho de 2017.
As recomendações finais do PRAC serão posteriormente avaliadas pelo Comité de
Medicamentos de Uso Humano da EMA (CHMP), cuja opinião será publicada e
enviada para a Comissão Europeia, a quem compete emitir uma decisão vinculativa.
Adaptado de Circular Informativa-N.º042/CD/550.20.001
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Alertas de Segurança
Vancomicina—recomendações de utilização
Foram emitidas as recomendações do Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) da Agência Europeia
do Medicamento (EMA), no âmbito do combate à resistência antimicrobiana e na sequência da conclusão da
revisão da informação de eficácia e segurança efetuada para todos os medicamentos contendo vancomicina.
Em Portugal, os medicamentos contendo vancomicina são de uso exclusivo hospitalar e são administrados por via injetável, perfusão e via oral.
As recomendações baseiam-se numa revisão das indicações de utilização
e posologias aprovadas.
Recomendações para o profissional de saúde:


Os medicamentos contendo vancomicina são de uso exclusivo hospitalar e são administrados por via injetável, perfusão e via oral;



A vancomicina, solução para perfusão, pode ser utilizada no tratamento de:


infeções complicadas dos tecidos moles, ossos e articulações,



pneumonias adquiridas na comunidade ou no hospital (incluindo as associadas à utilização de ventiladores),



endocardites infeciosas,



meningites bacterianas agudas,



bacteriémia associada às infeções acima referidas.



Pode também ser utilizada em doentes em risco de endocardite bacteriana como profilaxia em contexto
cirúrgico e no tratamento de peritonite associada a diálise peritoneal;



A dose inicial recomendada deve basear-se na idade e no peso do doente. Qualquer ajuste de dose deverá
ter sempre em consideração as concentrações séricas necessárias para se alcançarem as concentrações terapêuticas estabelecidas. De notar que os dados disponíveis revelaram que a dose diária anteriormente recomendada resultava frequentemente em concentrações séricas subótimas de vancomicina;



As formulações parentéricas de vancomicina autorizadas para administração por via oral apenas podem ser
utilizadas para o tratamento de infeções por Clostridium difficile;



As formulações parentéricas de vancomicina autorizadas para administração por via intraperitoneal podem
ser utilizadas no tratamento de peritonite associada a diálise peritoneal;



Existem novas recomendações para as cápsulas de vancomicina, mas em Portugal não se encontra autorizada esta forma farmacêutica;



Todas as suspeitas de reações adversas a medicamentos devem ser reportadas à Unidade de Farmacovigilância de Coimbra (http://ufc.aibili.pt).
Adaptado de Circular Informativa N.º 073/CD/550.20.001

Página 4

FARMACOVIGILÂNCIA: Atualizações de segurança de medicamentos, Volume 4, Número 2

Denosumab (Prolia®, Xgeva® ▼): notificações de osteonecrose do canal auditivo externo
O denosumab está associado ao risco de desenvolver osteonecrose do maxilar; adicionalmente existem notificações de suspeita de osteonecrose do canal auditivo externo associada à utilização de denosumab.
O denosumab é um anticorpo monoclonal humano da IgG2. O denosumab (Prolia®),
60 mg, solução injetável, está indicado no tratamento da osteoporose em mulheres
na pós-menopausa e em homens com um risco aumentado de fraturas e no tratamento da perda óssea associada à ablação hormonal em homens com cancro da próstata com um risco aumentado de fraturas.
O denosumab (Xgeva®▼), 120 mg, solução injetável, está indicado na prevenção de
acontecimentos ósseos (fraturas patológicas, radiação óssea, compressão medular ou
cirurgia óssea) em adultos com metástases ósseas de tumores sólidos e no tratamento de adultos e de adolescentes com maturidade esquelética com tumor de células
gigantes do osso que é irressecável ou quando a resseção cirúrgica é passível de resultar em morbilidade grave.
Notificações
Em todo o mundo, foram recebidos 5 notificações de suspeita de osteonecrose do
canal auditivo externo associada ao tratamento de doentes com 60 mg de denosumab indicado no tratamento de osteoporose.
O mecanismo patológico possível subjacente é semelhante ao da osteonecrose da
maxilar associada à utilização de denosumab. Como observado com a utilização de
bisfosfonatos, o número de casos de osteonecrose do canal auditivo externo em associação com denosumab é baixo comparativamente com os casos da osteonecrose
do maxilar.
A informação do medicamento para todos os medicamentos contendo denosumab
será revista para incluir um aviso sobre o risco de osteonecrose do canal auditivo externo. Quanto aos bifosfonatos, o risco de osteonecrose em locais diferentes da mandíbula e do canal auditivo externo continua a ser mantido sob revisão próxima.
Recomendações para o profissional de saúde:


A possibilidade de ocorrer osteonecrose do canal auditivo externo deve ser considerada em doentes que
recebem denosumab que apresentam sintomas no ouvido incluindo infeções crónicas ou naqueles com suspeita de colesteatoma;



Os possíveis fatores de risco incluem uso de esteróides e quimioterapia, com ou sem fatores de risco locais,
como infeção ou trauma;



Deve aconselhar os doentes a reportar qualquer dor de ouvido, corrimento do ouvido ou uma infeção do
ouvido durante o tratamento com denosumab;



Todas as suspeitas de reações adversas a medicamentos devem ser reportadas à Unidade de Farmacovigilância de Coimbra (http://ufc.aibili.pt).

Adaptado de Drug Safety Update volume 10 issue 11, June 2017: 1.
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Brimonidina (Mirvaso®): risco de efeitos cardiovasculares sistémicos; não deve ser aplicado em pele com lesões
Foram notificadas reações cardiovasculares sistémicas, incluindo bradicardia, hipotensão e tonturas após a
aplicação de Brimonidina (Mirvaso®). É importante evitar a aplicação deste medicamento na pele irritada ou
com lesões, inclusive após terapia com laser.
A Brimonidina (Mirvaso®) é um gel tópico indicado para o tratamento sintomático do eritema facial da rosácea em doentes adultos. É um agonista α-2
adrenérgico.
Uma revisão europeia de identificou notificações pós-comercialização, com
efeitos adrenérgicos α-2 sistémicos (centrais), incluindo bradicardia, hipotensão (incluindo hipotensão ortostática) e tonturas. Alguns doentes necessitaram de hospitalização. As tonturas são relatadas como ocorrendo de forma
pouco frequente, com uma frequência estimada de menos de 10 em 1000
doentes. A hipotensão e a bradicardia são relatadas como raras, com uma
frequência estimada de menos de 1 em 1000 doentes.
Em aproximadamente 30% dos casos mais sugestivos de uma reação cardiovascular, ocorreram reações após a aplicação de gel de brimonidina após a
terapia com laser na pele.
Recomendações para o profissional de saúde:


Foram notificados casos de bradicardia, hipotensão (incluindo hipotensão ortostática) e tonturas após aplicação de gel de brimonidina, alguns dos quais requerem hospitalização;



Alguns casos foram associados à aplicação de gel de brimonidina após procedimentos a laser na pele, o que
possivelmente causou aumento da absorção do gel;



Avise os doentes que não apliquem gel de brimonidina na pele irritada ou com lesões, inclusive após terapia
a laser na pele;



Todas as suspeitas de reações adversas a medicamentos devem ser reportadas à Unidade de Farmacovigilância de Coimbra (http://ufc.aibili.pt).
Adaptado de Drug Safety Update volume 10 issue 11, June 2017: 2.

Atividade científica da Unidade de
Farmacovigilância de Coimbra (UFC)
Congressos Científicos
Os colaboradores da Unidade de Farmacovigilância de Coimbra (UFC) apresentaram, no último trimestre, três estudos de investigação em farmacovigilância e segurança de medicamentos na Reunião Bianual da sociedade científica “European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics” (EACPT) Os títulos dos estudos
são apresentados em baixo.
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13th EACPT Meeting, Prague, Czech Republic, 24-27 June 2017
Poster. Penedones, A. Mendes, D. Alves, C. Batel Marques, F. Systematic Reviews
assessing drug safety in ophthalmology.
Poster. Alves, C. Mendes, D. Batel Marques, F. Risk of Cataracts Associated with
Statins: A Cumulative Meta-Analysis.
Poster. Mendes, D. Alves, C. Batel Marques, F. The Use of the Number Needed to
Treat (NNT) to Assess the Effects of Medicinal Interventions: A Quality Assessment.

Publicações
Number needed to treat (NNT) in Clinical literature: an appraisal (BMC Medicine (2017) 15:112)
Mendes, D. Alves, C. Batel Marques, F.

Resultados da atividade da Unidade de
Farmacovigilância de Coimbra (UFC)
A Unidade de Farmacovigilância de Coimbra (UFC) recebeu um total de 41 notificações espontâneas de reações adversas a medicamentos entre 1 de Abril e 30 de
Junho de 2017. As Figuras dispostas na página seguinte apresentam a distribuição
das notificações espontâneas.
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Grave—uma reação adversa que resultou em morte, colocou a vida em risco, motivou ou prolongou o internamento, resultou em incapacidade significativa, causou anomalias congénitas ou outra clinicamente importante.
Não descrito—uma notificação espontânea contendo, pelo menos, uma reação adversa cuja descrição não está incluída no resumo das características
do medicamento suspeito.

I: Medicamentos anti-infeciosos; II: Sistema Nervoso Central; III: Aparelho Cardiovascular; IV: Sangue; VIII: Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas; IX: Aparelho locomotor; X: Medicação antialérgica; XIII: Medicamentos usados em afeções cutâneas:; XV: Medicamentos usados em afeções oculares; XVI: Medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores; XVIII: Vacinas e imunoglobulinas; XIX: Meios de diagnóstico.
* Uma notificação espontânea reportou dois medicamentos suspeitos, cada um deles de um nível de causalidade e grupo terapêutico diferente.
Página 8

FARMACOVIGILÂNCIA:
FARMACOVIGILÂNCIA: Atualizações
Atualizações de
de segurança
segurança de
de medicamentos,
medicamentos, Volume
Volume 1,
4, Número
Número 4
2

Q&A
Todos os profissionais de saúde e utentes/consumidores podem utilizar o e-mail ufc@aibili.pt para colocarem
questões relacionadas com a segurança de medicamentos. As questões serão respondidas por e-mail e/ou através de publicação nas próximas edições deste boletim.

Como notificar suspeitas de reações adversas a medicamentos à UFC?
Portal RAM (online)
https://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
UFC, AIBILI—Notificação de reações adversas (online)
http://www.ufc.aibili.pt/
Boletins de notificação para imprimir
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/
FARMACOVIGILANCIA/NOTIFICACAO_DE_RAM
Unidade de Farmacovigilância de Coimbra (UFC)
Tel: +351 239 480 138 | Fax: +351 239 480 117
e-mail: ufc@aibili.pt
http://www.aibili.pt/ufc_about.php

Unidade de Farmacovigilância de Coimbra (UFC)
AIBILI
Azinhaga de Santa Comba - Celas
3000-548 Coimbra
Portugal
Tel: +351 239 480 138 | Fax: +351 239 480 117
e-mail: ufc@aibili.pt
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