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O que é o VigiFlow

Base de dados de relatos individuais de farmacovigilância compatível 
com os padrões internacionais, disponível para os centros nacionais de 
farmacovigilância dos países-membros do Programa Internacional de 
Farmacovigilância da OMS.

VigiFlow permite:

• Coleta

• Estruturação

• Avaliação

• Compartilhamento

de RAMs e EAPVs



Características gerais

One-size-fits-all: solução única para todos os países

Interface disponível em diferentes idiomas (inglês, português, espanhol e francês)

Contas individuais e protegidas

Número ilimitado de contas

Manutenção, atualizações e back-up são gerenciados pelo UMC

Não exige que o Centro Nacional tenha expertise em informática 

Suporte ao usuário e treinamentos à distância também estão incluídos na 
taxa paga pelo CN.



Usado pela maioria dos países-membros

VigiFlow
81

Outros sistemas
50



Funcionalidades do VigiFlow
Adaptando o sistema para as necessidades nacionais



Coleta



VigiFlow pode ser centralizado...
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Coleta a partir de diferentes meios
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eReporting: complemento ao VigiFlow

Formulário online para notificação de pacientes e 
profissionais de saúde

▪ Mais eficiência para recebimento dos relatos

▪ Menos etapas de entrada manual de dados para o Centro 
Nacional
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Apps



Estruturação



Compatibilidade com padrões internacionais

• Estruturação de dados de acordo com ICH E2B(R3)

• MedDRA para estruturar reações, indicação, histórico 
médico, causa de morte, diagnóstico

• WHODrug para estruturar medicamentos - Até que ISO IDMP 
esteja disponível

UMC se responsabiliza por atualizar as terminologias 



Suporte ao fluxo de trabalho

• Status do caso:

o Open

o Under Assessment

o Closed

• Atribuir caso a outros usuários



Avaliação



Avaliação de causalidade

Possibilidade de registrar resultados de avaliação de 
causalidade por 3 métodos diferentes

o WHO-UMC Causality

o Naranjo

o WHO AEFI



Filtros de busca e acesso direto ao VigiLyze



Compartilhamento



Compartilhamento de informações com outras partes 
interessadas

• Envio direto de ICSRs para a base de dados global de 
farmacovigilancia da OMS (VigiBase)

• Exportação de casos em

o Excel

o PDF

o xml ICH E2B(R3)



Desenvolvimento do VigiFlow



Transição do antigo VigiFlow...



… para o novo VigiFlow



Etapas do desenvolvimento

Entrada manual de 
dados 

Notificação direta 
de pacientes e 
profissionais de 
saúde (eReporting)

Fase 1 

Interface e 
terminologia 
médica en 
espanhol, inglês, 
francês e português

Fase 2

Upload e download 
de arquivos xml 
para intercâmbio de 
ICSRs entre os 
centros nacionais e 
outros atores (p. ex. 
indústrias 
farmacéuticas)

Fase 3

Diferentes níveis de 
acesso que 
permitirão que  
múltiplos centros 
de FV notifiquem 
ICSRs diretamente à 
base de dados 
nacional 

Fase 4

Módulo para 
entrada de dados 
por indústrias 
farmacéuticas e 
programas de saúde 
pública 

Fase 5



Considerações para o uso do VigiFlow pela ANVISA

• Novo VigiFlow ainda em desenvolvimento

• Usado por outros países de língua portuguesa

• O sistema suporta que a entrada / importação de dados 
seja feita em qualquer idioma, mas a escolha fica a cargo 
da ANVISA

• Transferência dos casos do NOTIVISA para o VigiFlow

• Implementação do VigiFlow pela Rede Sentinela e outros 
centros de farmacovigilância



Demonstração do VigiFlow

http://vf2webtest.who-umc.org/

