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1. Contexto

• A farmacovigilância visa garantir a segurança e o uso seguro de medicamentos e melhorar
a saúde pública por meio da detecção, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos
prejudiciais não intencionais de medicamentos.

• Seu sucesso depende do monitoramento abrangente do uso de medicamentos, da
notificação imediata de notificações de efeitos adversos suspeitos, da análise dessas
notificações (ICSR) e da comunicação efetiva das informações.

Uppsala Monitoring Centre – UMS/OMS



1. Contexto

• A Gerência de Farmacovigilância (GFARM) é a unidade organizacional da Anvisa dedicada a monitorar o
perfil de segurança e efetividade dos medicamentos disponíveis no território nacional.

• A principal metodologia empregada para o desenvolvimento de atividades de farmacovigilância é a
adoção de notificações espontâneas baseada na identificação e detecção das suspeitas de reações
adversas pelos pacientes e profissionais de saúde.

• É a metodologia utilizada pelos países membros do Programa Internacional de Farmacovigilância da OMS.

• A Portaria n°696/MS, de 07/05/2001 que instituiu o Centro Nacional de Monitorização de Medicamentos
(CNMM) sediado na Unidade de Farmacovigilância da Anvisa, estabelece como sua função representar o
Brasil no Programa Internacional e Monitorização de Medicamentos da Organização Mundial da Saúde,
sediado no “the Uppsala Monitoring Centre (UMC) ”, Uppsala, Suécia.



2. Principais marcos*

Lei 9.782 –
criação da Anvisa 

e organização 
das atividades 
regulatórias de 

PhV.
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espontâneas 
(Web form
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saúde)

2000
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OMS/UMC

2001

Criação da 
Rede Sentinela2002

Entrada 
SISFARMACO 
(usuários) e 

SINEPS 
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sentinela) 
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Notivisa2008

Aumento de 76  em 2000 para 3.585 notificações em 2004



2. Principais marcos*

RDC 04/2009 –
ações de PhV

pelos detentores 
e a notificação 
mandatória de 

EA

2009

RDC 36/2013 –
Notificação dos 
óbitos em até 

72 horas após o 
ocorrido 

(serviços de 
saúde)

2013
Entrada no ICH 

3 guias até 2021
2016

Aumento de 15 notificações por milhão de habitantes em 2008 para 36  em 2013

*Mota Daniel Marques. Evolução e
Resultados do Sistema de
Farmacovigilância do Brasil. 2017. Tese
(Doutorado), UFRGS

1ª reunião da 
CATEFAR e 

Revisão da RDC 
04/2009

2018



3. Estratégias para captação de informações

• 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)



4. Configuração das notificações no Brasil

Sistema de Notificação em
Vigilância Sanitária

PERIWEB - Notificações do
Estado de SP

SIPNI - Sistema de
Informações do Programa
Nacional de Imunizações

VigiBase



5. Notivisa – Medicamentos
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Fonte: Notivisa, junho de 2018. 



5. Notivisa – Medicamentos
Limitações

• Histórico de problemas com o Notivisa - manutenções corretivas e evolutivas - 320 entre 2008 e 2016.

• Impossibilidade de importação de séries de dados, por esse motivo, as empresas farmacêuticas

precisam dedicar recursos humanos para a notificação manual dos eventos adversos graves (RDC 4 de

10/02/2009).

• Não é possível importar para o Notivisa os dados do Periweb (SP) e os EAPV do SIPNI – não há

integração para composição de um banco nacional.

• Ausência de ferramentas analíticas e estatísticas e de visualização dos dados - tendências que possam

sugerir mudanças no perfil de segurança dos medicamentos.

• Existe muita dificuldade para a exportação de dados para fins de análise de rotina ou esporádica.



• Não permite que mensagens no formato E2B (R3) sejam recebidas ou enviadas, o que impossibilita o

envio de dados ao VigiBase no formato requerido pelo UMC. Em 2017 a Anvisa enviou 12,1% das

notificações recebidas (1.473 ICSR) para a OMS do total de 12.131 recebidas no Notivisa.

• Funciona apenas com navegador Internet Explorer que ocupa a sexta posição entre os navegadores

disponíveis no mercado com 3% de usuários.

• Apresenta instabilidade constante, o que gera dificuldade ou impossibilidade de os usuários realizarem

as notificações.

• No final de 2017 e início de 2018 houve um decréscimo significativo de notificações, de modo que o

total de óbitos detectados que apresentava valor médio de 13,45 entre janeiro e novembro de 2017

caiu para zero nos meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018.

5. Notivisa – Medicamentos
Limitações



➢ Compromissos da Farmacovigilância junto ao ICH - International Conference on Harmonisation of

Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use :

• E2B: trata dos elementos de dados para transmissão de relatórios de casos individuais de

segurança (ICSR);

• M1: Adoção do Medical Dictionary for Regulatory Activities – MedDRA, como dicionário padrão

de termos médicos;

• E2D: Gerenciamento de Dados de Segurança Pós-Aprovação e Definições e Padrões para

Relatórios Expedidos para aplicação dos termos e definições na fase de pós-comercialização dos

medicamentos.

6. ICH – Novos compromissos



• Considerando a entrada do Brasil como membro regulatório do ICH e as limitações do Notivisa, a Anvisa
decidiu adotar uma nova solução tecnológica para a coleta, processamento e compartilhamento dos ICSR
– VigiFlow.

• O VigiFlow é uma ferramenta de gestão de ICSRs oferecida aos centros nacionais de farmacovigilância dos
estados membros no Programa da OMS para Monitorização Internacional de Medicamentos (WHO PIDM).

• É fornecido como um software como serviço (SaaS) hospedado e de propriedade do Uppsala Monitoring
Center (UMC).

• Contempla o uso da terminologia internacional MedDRA e a importação e exportação de dados em
formato harmonizado, arquivos XML ICH E2B(R3), para intercâmbio de dados entre empresas
farmacêuticas e autoridades sanitárias e também com a base de dados global da OMS, o VigiBase.

7. Próximos passos - VigiMed



O VigiFlow será a ferramenta para o envio de

notificações (ICSR):

✓ A partir de fontes identificadas para a Anvisa –

pacientes, profissionais de saúde, hospitais

sentinelas, VISA, etc.

✓ De indústrias farmacêuticas para a Anvisa

✓ De pesquisas clínicas para a Anvisa

✓ Da Anvisa para a UMC/OMS

7. Próximos passos - VigiMed



1. Adoção do VigiFlow como ferramenta para

transmissão eletrônica das notificações (ICSR).

2. Participação no ICH E2B EWG/IWG

3. Consulta Pública n° 551 de 03/09/18

4. Disponibilização dos documentos do ICH no site da

Anvisa

5. Ações de divulgação e treinamento

8. Estratégias para implementação do E2B(R3) no Brasil



8.1 Implementação do VigiMed



• TC com UMC
• Processo administrativo
• Projeto 
• Nota técnica 
• Reunião CVS/SP
• Intercâmbio Peru

• Inclusão PDTI da Anvisa
• Reunião GGMED
• Apresentação ICH
• TC UMC
• Intercâmbio outros países

• Reunião com diretores 
• Intercâmbio Cabo Verde
• Tradução
• Apresentação CETI
• TC com UMC

• Sugestões ao VF
• Entrega tradução ao UMC
• Exportação Notivisa E2B(R2)
• Novo processo para assinatura do 

Acordo de Uso
• Divulgação no Evento da Rede 

Sentinela – como notificar
• Divulgação no MedTrop
• Programa Sentinelas em Ação

março/abril

maio

junho/julho

8.1 Implementação do VigiMed

agosto/setembro



• Fluxos de trabalho 
(indústrias, Visas, 
hospitais sentinela)

• Divulgação
• Treinamento
• Cadastro de 

usuários
• Traduação de 

materiais (manual)

8.1 Implementação do VigiMed

• Benchmarking –
Croácia

• Visita Técnica UMC
• Participação no 41st 

Annual Meeting of
Representatives of
National
Pharmacovigilance

Próximos meses

• Reavaliar processo de trabalho com as VISAs
• Implementação de App
• Ações de Transparência ativa – dados abertos e 

painéis
• Treinamento MedDRA
• Qualidade das notificações

VigiMed em Produção!



8.2 Participação no E2B (R3) EWG/IWG

E2B (R3) EWG/IWG – Implementation: Eletronic Transmission of Individual 
Safety Reports

• O ICH E2B EWG/IWG fornece recomendações, define as melhores práticas e os documentos técnicos 
para apoiar a implementação do E2B (R3), incluindo:

• Suporte para o uso de terminologias ISO IDMP nos ICSRs (Individual Case Safety Reports)

• Manutenção de documentos técnicos relacionados ao E2B (R3), como Q&A, template comum, etc.

• Em Abril de 2018 a ANVISA teve confirmação da inclusão de 2 representantes (titular e suplente) da 
GFARM e GGMON para o grupo E2B (R3)

• O interesse na participação considerou o fato deste guia fazer parte dos Guias Nível II (implementação 
até Nov. 2021);

• Houve participação presencial de um representante da Anvisa em Kobe/Japão com apresentação do 
status de implementação do guia no Brasil.



8.3 Consulta Pública n° 551 de 03/09/18

Art. 26. A transferência de informações para o SNVS 
deve observar o disposto nesta
Resolução e em legislação específica.

Art. 30. Os Detentores de Registro de Medicamento 
devem notificar por meio do sistema
eletrônico de Notificação do SNVS, o mais brevemente 
possível, todo Evento Adverso
Grave/Reação Adversa Grave e as Reações Adversas 
Inesperadas ocorridas em território
nacional, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, 
contados da data de recebimento da
informação relacionada à ocorrência.

Transmissão eletrônica:

• Entrada pelo VigiMed
• Transmissão de série de 

dados por meio de 
arquivos XML E2B (R3)



8.4 Documentos do ICH no site da Anvisa

• Avaliar a necessidade de publicação dos documentos do ICH IG Package e ICH E2B(R3) 

Questions & Answers (Q&As)

• Ação será discutida com a coordenação do ICH na Anvisa

• Necessidade de tradução

• Verificação dos instrumentos regulatórios para internalização



8.5 Ações de divulgação e treinamento

• Ações de divulgação e treinamento do VigiMed

• Evento Sindusfarma: Seminário Farmacovigilância: 

Onde estamos e para onde vamos

• Elaboração e divulgação de instruções quanto ao 

uso da ferramenta para importação/exportação de 

arquivos XML E2B(R3) no VigiMed

• ICH E2B EWG/IWG - Plano para desenvolvimento de 

materiais de treinamento para adoção do E2B(R3) –

dez 2018



farmacovigilancia@anvisa.gov.br


