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Onde estamos hoje?
A qualidade dos relatos é um desafio

mundial



vigiGrade
Completeness Score

Ferramenta que permite identificar

relatos de casos individuais bem

documentados

• 8 parâmetros importantes para análise

• VigiBase - Jan/2007 a Jan/2012 (3.3

milhões de relatos)

• Análise por país de origem

• Classificação: inicia com 1 e para cada

campo ausente, uma penalidade é

aplicada (varia com a relevância

clínica)

Parâmetros:

• Tipo de relato

• Fonte

• Gênero

• Idade quando

apresentou evento

• Tempo para início

• Indicação
• Desfecho

• Narrativa

Bergvall,T. et all. vigiGrade: A Tool to Identify Well-Documented IndividualCase Reports and Highlight Systematic Data Quality Issues; Springer 

International Publishing Switzerland 2013, December 2013 . 



vigiGrade

Resultados

• Média de 0.46 e apenas 13% dos relatos classificados como bem 

documentados

• 2/3 originados da Europa

• Proporção de relatos bem documentados: 

− 24% médicos, 16% farmacêuticos, 14% outros prof. da saúde e 4 % 

consumidores

• E2B (VigiFlow) - 0.61 (29%) x INTDIS - 0.53 (22%)

• Top 5: Itália, Alemanha, Espanha, Tailândia e EUA

• Dinamarca e Noruega: mais de 50% dos relatos bem documentados 

provenientes de consumidores/não prof. da saúde

Bergvall,T. et all. vigiGrade: A Tool to Identify Well-Documented IndividualCase Reports and Highlight Systematic Data Quality Issues; Springer 

International Publishing Switzerland 2013, December 2013 . 



Detecção de 

Sinal
Subnotificação Dificuldade de  

realizar contatos

acompanhamento

Falta de 

conhecimento

sobre FV

Desafios

Causes for the underreporting of adverse drug events by health professionals: a systematic review. Rev Esc Enferm USP 2014; 48(4):739-47 



Jornada do relato



Lengsavath, M.. et all, Social Media Monitoring and Adverse Drug Reaction Reporting in Pharmacovigilance: An Overview of the Regulatory 

Landscape; Therapeutic Innovation & Regulatory Science 2017, Vol. 51(1) 125-131 . 

Mídias sociais – informações são pobres e, na maioria 

das vezes sem possibilidade de contato de 

acompanhamento (6% dos casos apenas)

Informações imprecisas ou sem muitos detalhes 

fornecidas pelos relatores

Acompanhamento

de Relatos

Apenas metade dos contatos de acompanhamento 

são realizados com sucesso

Volume alto de relatos recebidos pelas empresas



O que fazemos hoje?

Treinamentos

• SAC

• Novos funcionários

• Equipe de campo: Força de Vendas/ MSLs

• e-learning anual (TODOS os funcionários)

• Funcionários terceirizados (ex: programas de suporte)

Acompanhamento de relatos

• Acompanhamento de relatos de interesse especial – ações

de Plano de Gerenciamento de Risco (PGR)

• Acompanhamento específico para casos de gravidez e 

óbito

• Pelo menos 3 tentativas de contato

Ações

• Ferramentas para facilitar o reporte de eventos adversos

pela equipe de campo e funcionários internos:

- Aplicativos

- QR Code



Qual o caminho

para sermos

melhores? 



O caminho...

Educar os notificadores

- Conceitos de evento adversos, RAM e Farmacovigilância

- Qual a finalidade do relato de evento adverso

- Quais informações devem ser relatadas

Facilitar a notificação

- Aplicativos

- Formulários mais simples e intuitivos

- Diferentes canais de comunicação

Acompanhamento dos relatos

- O primeiro contato com o notificador é essencial para obter mais

informações

- O seguimento de casos incompletos realizados de forma mais

efetiva



Como fazer tudo isso?



O que outros países fazem?

Strengthening Collaboration for Operating

Pharmacovigilance in Europe (SCOPE) Joint Action

4º Pacote de trabalho: focado na coleta de Reação Adversa a 

Medicamentos (RAM)

✓ Coordenado pelo Medicines and Healthcare Products 

Regulatory Agency (MHRA)

✓ 21 autoridades regulatórias da Europa
✓ Promover conhecimento: sistemas de notificação e 

importância dos relatos - aumentando o volume e a 

qualidade das notificações

✓ Divulgação Mídias Sociais (< 2.500.000 pessoas 
impactadas)

✓ Aumento 13% no volume de relatos (meta: 5%)

SCOPE - Work Package 4 – ADR Collection



O que outros países fazem?

Índia

• País em desenvolvimento 

• Enfrenta problemas semelhantes aos do Brasil - médicos 

sobrecarregados e sem tempo para relatar RAMs com 

informações completas

Iniciativa do Programa de Farmacovigilância da Índia (PvPI): 
− equipe de FMV treinada para cada Centro de 

Monitoramento de RAM 

− objetivo - capturar informações completas de RAMs e 

reportar ao Centro Nacional de Coordenação 

➢ 1º país a tornar mandatória a FV em faculdades de medicina 

WHO – Problems of current interest - 39th Annual Meeting of Representatives of National Pharmacovigilance Centres

participating in the WHO Programme for International Drug Monitoring.

Singh K., Kanase H. R., Pharmacovigilance Programme of India: The Beginning, Current Status and Recent Progress Adv Pharmacoepidemiol Drug

Saf 2017, 6:4, 2017. 



O que outros países fazem?

Holanda

• Facilitar o reporte de eventos adversos nos hospitais (projeto piloto -

Jeroen Bosch Hospital - JBZ)– em 6 semanas 45 relatos ( reportado em 1 

ano).

• Projeto “Ensinar o Professor” (Teach-the-teacher) - FV para universitários 

(apoio OMS)

– treinar professores universitários para que sejam capazes de ensinar 

os aspectos chave de FV

– website com conteúdos de FV

Equipe de farmacologistas -

relato + informações do 
prontuário

Caixa de e-mail genérica

Relato espontâneo

https://www.pv-education.org/e-learning/

https://www.lareb.nl/en/news/pilot-to-facilitate-the-reporting-of-adrs-in-hospitals/

https://www.lareb.nl/en/news/implement-undergraduate-pharmacovigilance-education-in-universities-around-the-world/



E nós?

Pesquisa sobre Farmacovigilância:

• Consumidores/ Pacientes

• Profissionais da saúde

• Piloto realizado pela ANVISA 

com Rede de Hospitais Sentinela

• Materiais de conscientização:
− Consumidores/ Pacientes

− Profissionais da saúde

• Apresentações sobre o tema



E no futuro?

59%
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