
FARMACOVIGILÂNCIA NO BRASIL

MARCELO VOGLER DE MORAES
Gerência de Farmacovigilância - GFARM



Parte I

Histórico



Origens da Farmacovigilância

- “Living is not safe occupation”

- Tragédia da Talidomida (final da década de 1950)

- Practolol (início da década de 1970)



- Resolultion 16.36 (Avaliação Clínica e Farmacológica de
Medicamentos) – 16° WHA maio/1963:

. Incentiva os Estados Membros a desenvolver a coleta sistemática de dados sobre reações
adversas graves de medicamentos.

- “... international cooperation is essential to achieve best
possible protection against hazards arising out of the use of
drugs.”

Origens da Farmacovigilância



- Programa OMS para Monitorização Internacional de
Medicamentos – 10 Membros Fundadores (1968 - Alexandria)

- 1971 – Mudança do Programa para Genebra

- 1978 – redirecionamento das prioridades da OMS e mudança
do Programa para Suécia

Origens da Farmacovigilância



Atualmente, o Programa

Conta com 130 países e

26 nações associadas,

Representando mais de 95%

da população mundial

Origens da Farmacovigilância



- Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 – organização das atividades
de farmacovigilância no Brasil

- Sistema de notificação espontânea (formulário no website da
Anvisa – 2000)

- Portaria MS n° 696, de 07 de maio de 2001 (Institui o Centro
Nacional de Monitorização de Medicamentos (CNMM) sediado na
Unidade de Farmacovigilância da ANVISA).
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- 2001 – Ingresso do Brasil no Programa de Monitorização

Internacional de Medicamentos

- Projeto Hospitais Sentinelas – 2002
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- Sisfarmaco - 2005

- Notivisa – 2008

- Resolução RDC n° 04, de 10 de fevereiro de 2009 (Instrução
Normativa n° 14, de 27 de outubro de 2009)
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- Portaria MS n° 1.660, de 22 de julho de 2009 (Institui o Sistema de
Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária - VIGIPOS, no âmbito do Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária, como parte integrante do Sistema Único de Saúde - SUS).

Art. 3º O sistema pelo qual serão registradas as notificações será aquele
disponibilizado pela ANVISA.

- Resolução – RDC nº 36, de 25 de julho de 2013
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Parte II

Situação Atual



Escopo – Problemas relacionados a medicamentos 
(PRM)

RAM Erro de 
medicação

RAM/ DQ Uso não 
aprovado

Abuso Intoxicação Inefetividade Interação



Tipos de sistema de FV

• Vigilância passiva - Notificação voluntária – considerado o método 
básico em farmacovigilância.

• Vigilância ativa 

➢A escolha do sistema depende das características do evento sob 
vigilância, da estrutura e dos recursos disponíveis. 



Estratégias para captação de informações 
na Farmacovigilância

• Profissionais de saúde (NOTIVISA)

• Usuários (NOTIVISA, SAT)Notificação espontânea

• Rede Sentinela (desde 2001)

• 240 hospitais

• Parcerias com o MS

Notificação estimulada e 
Vigilância ativa

• Empresas detentoras de registro: notificações caso a caso 
(NOTIVISA) e Relatório Periódico de Farmacovigilância (RPF)

Notificação Compulsória 
(RDC nº 04/2009)

NOTIFICAÇÕES



SINAIS
Qualitativos

Quantitativos

Atividades relativas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos 
adversos (EA) ou outros problemas relacionados a medicamentos.
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Percepção do aumento do número de 
casos notificados ou percepção de que 

determinado(s) caso(s) possui(em) 
relevância para a segurança dos 

pacientes, devido à sua natureza, 
gravidade ou especificidade.

Sinal qualitativo



Um relato de evento adverso (EA) poderá ser considerado sinal
qualitativo se acrescentar dados novos e relevantes a uma ou mais das
seguintes categorias:

- Natureza do EA: por exemplo, o primeiro caso de hepatite

- Gravidade do EA: por exemplo, o primeiro caso de hepatite fulminante

- Especificidade do EA: por exemplo, o primeiro caso de hepatite 

colestática

- Definição de novo fator de risco: por exemplo, hepatite em pacientes 

com AIDS.
(Cobert & Biron, 2002)
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Ampliação do sinal - Quando essas notificações da
associação medicamento X EA se repetem em
diferentes instituições, diferentes localidades,
diferentes países, o sinal é fortalecido.

Sinal qualitativo



Sinal quantitativo

Gerado a partir da observação do aumento da frequência de eventos 
adversos em populações. Há uma relação entre o número de casos 

recebidos e um denominador (quantidade distribuída). 

Métodos quantitativos para geração de sinais são aplicados a grandes 
bancos de dados, identificando sinais de modo sistemático e 

automático. 

Buscam evidência estatística da ocorrência do aumento de frequência 
de relatos de suspeitas de pares medicamento/ evento adverso. 



Data mining

A mineração ou prospecção de dados consiste na extração da informação contida 
implicitamente nos dados e previamente desconhecida que possa ser útil para 
alguma finalidade. O termo engloba um conjunto de técnicas destinadas a 
obter conhecimentos processáveis de grandes bancos de dados. 

Tem por objetivo pesquisar na base de dados combinações entre medicamentos e 
reações adversas; 

Se para uma dada reação adversa existe uma desproporção entre o número de 
notificações a um medicamento especifico, comparando com o resto da base 
de dados, é detectado um sinal de desproporção. 



Data mining

Proportional Reporting Ratio (PRR) - EMA 

Information Component (IC) - WHO 

Empirical Bayes Geometric Mean 

Multi-Gamma Poisson Shrinker 

Yule’s Q 

Reporting Odds 

Incidence Rate Ratio 



Parte III

A Farmacovigilância no Brasil em números
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Notificação Voluntária no Brasil
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Notificações por Estado
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Notificação Voluntária no Brasil
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Notificação Voluntária no Brasil - OMS
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Demais processos de trabalho

Plano de Farmacovigilância/Plano de Minimização de Risco

Análise de Planos de 
Farmacovigilância (PFV) e 
Planos de Minimização de 
Riscos (PMR)

Os PFV são enviados pelas empresas, no momento do peticionamento
de concessão de registro de medicamentos biológicos novos, biológicos,
medicamentos novos, nova associação em dose fixa, nova forma
farmacêutica, nova concentração, nova via de administração, nova
Indicação terapêutica e medicamento com mesmo(s) IFA(s) de
medicamento novo já registrado ou a qualquer momento, por
solicitação da ANVISA. Adicionalmente aos PFV, os PMR são enviados
por ocasião do registro, ou a qualquer momento, para qualquer
medicamento.



Demais processos de trabalho
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Demais processos de trabalho

Relatório Periódico de Farmacovigilância

Análise de Relatórios 
Periódicos de 
Farmacovigilância 
(RFV)

Os sumários dos RFV são enviados pelas empresas com as
seguintes periodicidades: semestral (registros novos até o
segundo ano de registro); anual (registros novos do terceiro
ano até a primeira renovação) e nas renovações de registro.
Para medicamentos novos, são encaminhados os RPV
completos ao final do 1º e 2º anos de registro.



Demais processos de trabalho

Relatórios Periódicos de Farmacovigilância
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Demais processos de trabalho

Petições de Isenção de Prescrição

Análise de Petições 
de Isenção de 
Prescrição

Avaliação dos Relatórios Periódicos de
Farmacovigilância e Planos de Minimização de Risco
(quando aplicável) anexados à petição de
solicitação de enquadramento de medicamentos
como isento de prescrição, de acordo com a RDC nº
98/2016.



Demais processos de trabalho

Petições de Isenção de Prescrição
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Demais processos de trabalho

Inspeções para verificação das Boas Práticas em Farmacovigilância

Inspeções em 
Farmacovigilância

Atividade realizada pelo Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária com o objetivo de verificar, a
qualquer momento, a implementação e execução
das Boas Práticas em Farmacovigilância, com base
na legislação sanitária vigente.



* Objetivo: avaliação dos sistemas de farmacovigilância das empresas
farmacêuticas.

* Conduzidas pela Anvisa ou pelas autoridades sanitárias estaduais, municipais e
do Distrito Federal.

* Podem ser de rotina ou motivadas por determinado aspecto de segurança.

* Realizada com base em análises documentais, entrevistas e revisão de base de
dados para avaliação do cumprimento das exigências legais.

Inspeção em Farmacovigilância



Satisfatório

Em exigência

Insatisfatório

Classificação final da inspeção



Parte IV

A evolução do Sistema Nacional de 
Farmacovigilância



“Evolução e elementos-chaves do 
sistema de farmacovigilância do 
Brasil: uma revisão de escopo”

Daniel Marques Mota, 2017



* Centro Nacional de Farmacovigilância
* Arcabouço legal, estrutura e funções

* Financiamento

* Quadro de funcionários

* Programa Internacional de Monitorização de medicamentos da OMS

* Sistema Nacional de Notificações Espontâneas com formulário de RAM

* Base de dados nacional

* Comitê Consultivo em farmacovigilância

* Estratégia de Comunicação

Minimum Requirement for a functional
Pharmacovigilance System (WHO, out-2010)



farmacovigilancia@anvisa.gov.br

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa

SIA Trecho 5 - Área especial 57 - Lote 200

CEP: 71205-050

Brasília - DF

www.anvisa.gov.br

www.twitter.com/anvisa_oficial

Anvisa Atende: 0800-642-9782

ouvidoria@anvisa.gov.br


