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NOTIFIQUE!
As reações adversas e os
problemas relacionados com
medicamentos devem ser
notificados à ERIS, através da
ficha de notificação ou pelos
seguintes contactos:

262 64 10 / 57
262 49 70
fv@eris.cv

www.eris.cv

As reações adversas medicamentosas já são amplamente reconhecidas como um problema de saúde, individual e social, que afeta
todas as faixas etárias. As crianças, por sequência, não são exceção
e constituem o grupo com maior risco de eventos adversos, principalmente devido à escassez de dados de ensaios clínicos que, por
motivos éticos, legais e económicos, limitam o conhecimento sobre os efeitos dos medicamentos no organismo infantil. Como consequência, muitos medicamentos acabam por ser prescritos e administrados às crianças, mesmo quando o uso não está autorizado
ou quando apresenta riscos pela ausência de informações para uso
pediátrico.

Adicionalmente, a amplitude dos diferentes estágios de desenvolvimento que envolve a população pediátrica (dos 0 meses aos 18
anos), implica necessariamente variações nos parâmetros farmacocinéticos e na incidência de reações adversas, especialmente
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4) a limitada capacidade de comunicação das crianças, que diminui a possibilidade de evitar o erro por identificação de uma alteração;

5) a falta de informação publicada sobre a segurança e eficácia dos medicamentos nesta população.
Assim, considerando os riscos de eventos adversos relacionados aos medicamentos em pacientes
pediátricos, apresentamos a seguir algumas recomendações para os profissionais de saúde e cuidadores, de modo a promover o uso correto e
seguro de medicamentos em pediatria. Essas recomendações incluem:

porque algumas reações adversas podem só ser
observadas na infância, por exemplo: a interferência de alguns medicamentos na dentição
(tetraciclinas)
ou
no
crescimento
(corticosteroides).

PARA OS PROFISSIONAIS
DE SAÚDE

De acordo com dados publicados, no ambiente
domiciliar os erros de medicação ocorrem com
maior frequência em crianças mais novas, especialmente, menores de 5 anos.

• Utilizar o sistema métrico (mL) nas dosagens
das formulações líquidas orais em pediatria. As
doses devem ser unidades mais próximas de 0,1;
0,5 ou 1 mL, devendo-se evitar colocar zero depois do último número decimal, para evitar medir acidentalmente doses dez vezes maior (p. ex:
0,5mL e não 0,50 mL).

A nível hospitalar, os erros acontecem com maior
frequência em unidades neonatais e em unidades
pediátricas de cuidados intensivos. Dentre as causas mais comuns de erros de medicação nas crianças destacam-se:

• Registar na receita a concentração do medicamento juntamente com a indicação não abreviada da frequência de administração.

1) as diferenças farmacocinéticas e farmacodinâmicas em relação
ao adulto;

2) a necessidade de
cálculo individualizado
de doses, de utensílios
de medida da dose e
sistemas de administração apropriados;
3) a falta de medicamentos adequados às
necessidades das crianças, que implica a
adaptação de formulações;

• Rever a lista de medicamentos que comumente
prescreve em termos de novas evidências científicas de segurança e/ou eficácia.
A Associação de Farmácia Pediátrica dos Estados
Unidos, desenvolveu uma lista de medicamentos
para crianças – The Kids List – com o objetivo de
disponibilizar um guia para a prescrição pediátrica, através da clarificação dos grupos de medicamentos com maior risco de reações adversas.

SABIA QUE...
O Paracetamol e alguns
medicamentos para gripe
e alergia são exemplos
de medicamentos
comumente envolvidos
em erros de medicação
em crianças menores
de 5 anos?
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• Garantir que os dispositivos utilizados no preparo e administração de medicamentos sejam
apropriados para pacientes pediátricos (por
exemplo: seringas e bombas de infusão). As se-
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ringas orais são preferíveis para a administração
de medicamentos líquidos orais (copos doseadores e colheres calibradas e marcadas em mL são
alternativas aceitáveis).

A Entidade Reguladora Independente da Saúde
(ERIS) publicou três circulares informativas entre
os meses de abril a junho de 2021.

• Envolver e orientar os utentes e cuidadores no
processo de utilização de medicamentos.

No dia 01 de abril, a Circular Informativa publicada pela ERIS emitiu “Esclarecimentos
relativos à importação de medicamentos”.

PARA OS UTENTES/
CUIDADORES

Já no dia 14 de abril e no dia 15 de maio, respetivamente, as Circulares Informativas abordaram a “Vacina contra a COVID-19 AstraZeneca –
Novas Informações” e os “Medicamentos utilizados na COVID-19 – Novas Informações sobre a
Ivermectina”.

• Procurar conhecer o nome, dosagem, frequência
de administração e a razão de utilização de todos
os medicamentos prescritos.
• Dispor de uma lista completa e atualizada de todos os medicamentos que está a utilizar, incluindo
medicamentos prescritos e não prescritos (ex:
vitaminas, remédios caseiros (ex.: chás).

Elaboradas a partir de fontes e estudos internacionais e não só, as circulares emitidas pela ERIS,
têm o objetivo de comunicar informações de
segurança sobre os medicamentos.

• Criar uma lista de todos os medicamentos que
não podem ser utilizados devido a algum problema
(por exemplo: alergias, histórico de reação adversa) e informar a outros cuidadores/familiares e
profissionais de saúde da existência desses medicamentos.

Aceda e confira as circulares publicadas:
Circular Informativa Ref. nº 016/ERIS-DRF/2021 Esclarecimentos relativos à importação de medicamentos
Circular Informativa nº 020/ERIS-DRF/2021 - Vacina contra a COVID-19 AstraZeneca – Novas
Informações

• Informar-se sobre todas as técnicas especiais de
conservação, preparação, medição e administração do medicamento que está a utilizar, por exemplo:
a) certificar-se de que utiliza o medidor correto para o medicamento líquido, evitando a
utilização de colheres de chá e de sopa.

Circular Informativa nº 027/ERIS-DRF/2021 “Medicamentos utilizados na COVID-19 – Novas
Informações: Ivermectina.

b) certificar-se que compreendeu corretamente como administrar um medicamento injetável (insulina, por exemplo) ou como utilizar
corretamente o nebulizador ou inalador.

CONTACTOS PARA NOTIFICAÇÃO:
As reações adversas devem ser notificadas à ERIS, através
da ficha de notificação ou dos seguintes contactos:

262 64 57 | 262 24 53

c) Armazenar os medicamentos fora da vista e
do alcance de crianças, e orientá-las sobre os
riscos associados ao uso incorreto de medicamentos e/ou a importância de ser apenas um
adulto o responsável por administrar os medicamentos.

262 49 70
fv@eris.cv | reguladoreris@gmail.com
Poderá ainda notificar através do sítio
eletrónico da ERIS - clique aqui.
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