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◦ Os primeiros estudos sobre a importância de se avaliar o
potencial efeito nocivo dos medicamentos, com base no enfoque
que se dá a atual Farmacovigilância, foram feitos por Schimmel e
Cluff em 1964, os quais relataram que cerca de 10% dos
pacientes hospitalizados apresentaram reações adversas a
medicamentos prescritos.

◦ Em 1968 foi instituído o Projeto de Pesquisa Piloto para a
Monitoração Internacional de Medicamentos da Organização
Mundial da Saúde (OMS). Seu propósito era desenvolver um
sistema, aplicável na esfera internacional, para identificar
previamente efeitos adversos a medicamentos desconhecidos ou
pouco estudados.
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 O projeto piloto estendeu seu âmbito de abrangência,
compondo o Programa Internacional de Monitoração de
Medicamentos da OMS, ora coordenado pelo The Uppsala
Monitoring Centre (UMC) em Uppsala, Suécia, com supervisão
de um comitê internacional. O Programa expandiu-se para
incluir mais de noventa e cinco países-membros. O Brasil faz
parte deste programa desde 2001.

 Desta forma desenvolveu-se a consciência de que um sistema
confiável de Farmacovigilância era necessário à saúde pública
e ao uso racional e seguro de medicamentos.
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 Resolução - RDC n° 55/2005, de 17 de maio de
2005, que dispõe sobre os requisitos mínimos
relativos à obrigatoriedade, por parte das empresas
detentoras de registros (fabricantes ou
importadores), de comunicação às autoridades
sanitárias competentes e aos consumidores e de
implementação da ação do recolhimento de
medicamentos, em hipóteses de indícios
suficientes ou comprovação de desvio de qualidade
que representem risco, agravo ou conseqüência à
saúde, bem como para o recolhimento de
medicamentos por ocasião de cancelamento de
registro relacionado à segurança e eficácia.
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 Os relatos de riscos potenciais, quer sejam de supostas
Reações Adversas a Medicamentos ou de Eventos Adversos
ou de Queixas Técnicas podem levar :

 - ao aperfeiçoamento das práticas clínicas;

 - à identificação de novas indicações terapêuticas:

 - à elaboração de informações de advertências aos clínicos e
pacientes;

 - às pesquisas de ações que impedem ou minimizem os
efeitos das reações adversas desconhecidas ou dos eventos
adversos, bem como, aqueles já conhecidos, que constituem
o objeto principal da Farmacovigilância
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 MARCO REGULATÓRIO NO BRASIL

 RESOLUÇÃO - RDC Nº 4, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2009
DOU 11/02/09

 Dispõe sobre as normas de Farmacovigilância para os
detentores de registro de medicamentos de uso
humano.

 Em vigor 360 dias após a publicação
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 I. Suspeita de reações adversas a medicamentos;
 II. Eventos adversos por desvios da qualidade de

medicamentos;
 III. Eventos adversos decorrentes do uso não

aprovado de medicamentos;
 IV. Interações medicamentosas;
 V. Inefetividade terapêutica, total ou parcial;
 VI. Intoxicações relacionadas a medicamentos;
 VII. Uso abusivo de medicamentos;
 VIII. Erros de medicação, potenciais e reais
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 RDC 04/09 ANVISA

 Art. 9º. Para o envio dos relatórios e das notificações ao SNVS, os detentores de
registro de medicamentos devem utilizar como terminologia médica o Código
Internacional de Doenças - CID, 10ª edição, ou edição posterior a esta. Para os
eventos adversos, devem utilizar bases de dados compatíveis com o WHO-ART
(Terminologia de Reações Adversas - Organização Mundial da Saúde).

 Portaria CVS - 5/2010 CVS São Paulo

 Art. 14. É facultativo aos DRM utilizar os termos da Terminologia de Reações
Adversas da Organização Mundial da Saúde (Who-Art) para descrever a suspeita
de reação adversa e Código Internacional de Doenças (CID, 10ª edição) para
descrever o diagnóstico principal e motivo do uso.

 §Único. O CVS / SES – SP fará as codificações referentes ao Who-Art, CID, 10ª
edição e Classificação Anatômica Terapêutica e Química dos medicamentos (ATC).
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 Art. 1º. O Centro de Vigilância Sanitária, órgão que integra o Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária, coordena no âmbito do Estado de
São Paulo os procedimentos de farmacovigilância desde a recepção
das notificações de eventos adversos a medicamentos, análise quanto
à causalidade e posterior envio para o sistema eletrônico de
notificação da Anvisa por meio deste regulamento se institui
procedimentos de farmacovigilância a todos os detentores de registro
de medicamentos (DRM) de uso humano, instalados no Estado de
São Paulo.

 Art. 10. O não cumprimento dos prazos estabelecidos referente às
notificações não desobriga seu envio posterior.
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 I - Todo evento adverso grave ocorrido em território nacional que envolva óbito
ou risco de morte, sendo estabelecido o prazo máximo de 7 (sete) dias corridos
a partir da data de recebimento da informação do EA;

 II - Demais eventos adversos graves ocorridos em território nacional, não
contemplados pelo inciso I deste artigo, sendo estabelecido o prazo máximo de
15 (quinze) dias corridos a partir da data de recebimento da informação do EA;

...

 2º. Após a primeira notificação de evento adverso grave, caso não ocorra em até
três meses o desfecho clínico citado no artigo 4º, inciso V, a empresa poderá
encerrar o acompanhamento do caso;

 3º. Os detentores de registro de medicamentos devem incluir todas as
notificações recebidas no Relatório Periódico de Farmacovigilância, inclusive
os eventos não graves, mesmo quando ocorridos em outros países.
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 Art. 9º. As notificações relacionadas à farmacovigilância deverão ser encaminhadas, conforme
descrito no artigo 3º desta Portaria, exclusivamente por meio do sistema eletrônico de notificação do
CVS / SES – SP, disponível no sítio www.cvs.saude.sp.gov.br, obedecendo aos critérios e prazos a
seguir:

 I - Os DRM deverão notificar ao CVS / SES – SP, o mais breve possível, todo evento adverso que
envolva óbito, mesmo os não confirmados por profissionais de saúde, sendo estabelecido o prazo
máximo de 7 (sete) dias corridos a partir da data de recebimento da informação do EA;

 II - Os DRM deverão notificar ao CVS / SES – SP, o mais breve possível, os demais eventos
adversos graves, confirmados por profissionais de saúde, não contemplados pelo inciso I deste
artigo, sendo estabelecido o prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos a partir da data de
recebimento da informação do EA;

 III - Os DRM deverão notificar ao CVS / SES – SP os eventos adversos não graves e confirmados
por profissionais de saúde, sendo estabelecido o prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos a partir
da data de recebimento da informação do EA;

 1º. Os dados complementares referentes à evolução do caso contemplados nos incisos I e II deste
artigo devem ser notificados ao CVS / SES – SP nos mesmos prazos, 7 (sete) e 15 (quinze) dias a
partir de seu conhecimento, ou quando solicitado pelo CVS / SES – SP;
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FLUXOGRAMA DAS INFORMAÇÕES EM FV
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../../MANUAIS 2.010/FARMACOVIGILÂNCIA/Revisão Final/fluxograma.doc


 Principal porta de entrada dos relatos de EA;

 Deve diferenciar os Eas decorrentes das amostra grátis;

 Habilidade para obter informações adicionais;

 Envio dos relatos para a área de Farmacovigilância; 

 Forma de rastreabilidade e conciliação dos relatos;

 Atenção aos prazos estabelecidos na regulamentação.
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RDC 04/09 E O PAPEL DO DETENTOR DE 

REGISTRO DE MEDICAMENTO
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 Art. 3º. Os detentores de registro de medicamentos devem 
desenvolver ações de farmacovigilância no Brasil. Para isso, 
devem:

 I. Designar responsável pela farmacovigilância;

 II. Implantar estrutura organizacional de acordo com a 
complexidade das ações a serem executadas; 

 III. Elaborar manual de procedimento que contemple todas as 
ações desenvolvidas pela farmacovigilância da empresa.
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 Art. 3º. Os detentores de registro de medicamentos devem desenvolver 
ações de Farmacovigilância no Brasil. Para isso, devem:

 IV. Fornecer os dados relativos ao volume de produção e de vendas,
bem como quaisquer outros dados referentes às notificações de seus
produtos, quando solicitado pela autoridade sanitária.

 V. Comunicar prévia ou simultaneamente ao SNVS qualquer informação
relativa a Farmacovigilância a ser divulgada publicamente.

 VI. Informar em até 72 horas aos órgãos de vigilância sanitária as
medidas de ação tomadas pela própria empresa em relação aos seus
produtos que afetem a segurança do paciente.

ROSANA MASTELARO – ABRASP - OUT 2010



Os DRM deverão possuir um plano de contingência para imprevistos relativos à
pessoal, falha em software ou hardware relativo aos bancos de dados.

 Capítulo 2 - Das funções e rotinas em Farmacovigilância

 Art. 4º. Os detentores de registro de medicamentos devem:

 I - Seguir as normas vigentes em farmacovigilância regulamentadas pelo SNVS;

 II - Codificar, avaliar a gravidade, a causalidade e a previsibilidade das suspeitas das
reações adversas recebidas;

 III - Entrar em contato com o notificador para complementação de dados ou verificação das
informações, se necessário;

 IV - Encaminhar as notificações ao SNVS conforme estabelecido, nesta Resolução;
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Capítulo 2 - Das funções e rotinas em Farmacovigilância

 Art. 4º. Os detentores de registro de medicamentos devem:

 V - Realizar o seguimento dos casos graves, sem desfecho clínico. Nesse caso,
deve-se também encaminhar ao SNVS essa complementação, indicando que é
uma notificação de seguimento;

 VI - Designar profissional de saúde de nível superior com capacidade técnica
para ser responsável pela Farmacovigilância de seus produtos;

 VII - Possuir um sistema para o registro sistemático, atualizado e rotineiro das
atividades e informações relacionadas às notificações de eventos adversos
recebidas;

 VIII - Arquivar as notificações, sistematicamente, de forma a possibilitar sua
rastreabilidade e acesso rápido às informações. Os arquivos físicos e os arquivos
eletrônicos deverão ser mantidos sob responsabilidade da empresa por no
mínino 20 anos;
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Capítulo 2 - Das funções e rotinas em Farmacovigilância

 Art. 4º. Os detentores de registro de medicamentos devem:

 IX - Manter procedimento que viabilize a identificação de sinais de segurança
relacionados com seus produtos;

 X - Implementar plano de minimização de risco quando solicitado pela Anvisa,
podendo ser desenvolvido de forma voluntária pela própria empresa;

 XI - Produzir Relatórios Periódicos de Farmacovigilância de seus produtos;

 XII - Implementar ações de auto-inspeção em Farmacovigilância;

 XIII - Implantar mecanismos para receber as notificações dos profissionais da saúde e
consumidores, sempre garantindo sua confidencialidade;

 XIV - Responder os questionamentos das autoridades sanitárias necessários para a
avaliação do perfil de segurança e eficácia dos medicamentos.
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 Art. 16. Além das inspeções em Farmacovigilância pelo SNVS, os detentores de
registro de medicamentos devem realizar, no mínimo uma vez por ano, uma auto-
inspeção em relação às ações de Farmacovigilância, mantendo em seu poder o
registro da auto-inspeção com a descrição das ações corretivas necessárias.

 1º. As empresas devem possuir documento de registro das auto-inspeções
realizadas. Os resultados dessas auto-inspeções e suas ações corretivas devem fazer
parte de um processo de melhoria.

 2º. As empresas devem possuir Procedimentos Operacionais Padrão para a
condução de suas auto-inspeções.

 3º. As auto-inspeções devem ser registradas em documentos a serem mantidos por
no mínimo três anos.

 4º. Poderão ser exigidos na inspeção realizada pelo SNVS quaisquer documentos
relacionados ao sistema de Farmacovigilância da empresa e a esta Resolução.
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O PAPEL DO RESPONSÁVEL PELA FV

ROSANA MASTELARO - ABRASP - OUT 2010



O Responsável pela Farmacovigilância (RFV) deverá:

 - estabelecer e manter um sistema de Farmacovigilância para seu DRM;

 - possuir uma visão geral sobre os perfis de segurança e questões relativas a

emergências com risco potencial ou real à saúde pública dos produtos do DRM;

 - ser o ponto focal do DRM para discussões e contato (24-horas) das Autoridades
Sanitárias.

O RFV deverá ser responsável por um sistema que possua estrutura e performance

para garantir:

 - que todas as informações sobre eventos adversos, notificadas ao DRM e seus

representantes de visitação médica, sejam coletadas e processadas;

 - que o sistema de Farmacovigilância cumpra as diretrizes e orientações regulatórias;

 - constante melhoria de seu sistema, por meio de contínua avaliação e auto- inspeção

no período pós-registro dos produtos;

 - que as solicitações das Autoridades Sanitárias, no tocante a informações para

avaliação sobre benefício e risco de seus produtos, sejam providenciadas

completamente e prontamente, incluindo a disponibilização de informações sobre o

volume de vendas ou prescrições e ainda de estudos.
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Os RFV devem receber suficiente autoridade para:

- implementar alterações no sistema de Farmacovigilância para promover, manter e

melhorar o cumprimento das exigências regulatórias;

- promover inclusões e sugestões nos Planos de Farmacovigilância e Minimização de

Risco;

- contribuir com a preparação de ações regulatórias quando em resposta a

questões de segurança (p.ex: restrições urgentes de segurança e produção de

informes técnicos, como carta aos profissionais da saúde ou usuário de

medicamentos).
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O RFV deverá possuir residência no Brasil. Cada DRM deverá encaminhar seus

dados de cadastro para a Vigilância Sanitária do seu Estado, tais como:

 nome completo;

 endereço comercial;

 telefone acessível;

Outras informações deverão ficar à disposição, caso solicitado, por ex:

 Resumo do Currículo, descrevendo informações relevantes sobre suas principais
qualificações, treinamentos e experiência em Farmacovigilância;

 Resumo das funções e descrição do cargo em Farmacovigilância;

 Descrição do procedimento aplicável em caso de ausência do RFV.
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 O RPF é um documento de responsabilidade de todos
os detentores de registro de medicamentos de uso
humano e tem por objetivo apresentar
periodicamente, à Anvisa, uma atualização dos dados
nacionais e internacionais de segurança, com suas
respectivas análises do perfil benefício/risco, de
forma padronizada e consolidada.

 ....
 O RPF é também uma importante ferramenta para

os detentores de registro de medicamento
conduzirem análises sistemáticas regularmente,
identificando precocemente problemas e propondo
intervenções.
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O RPF favorece uma análise global do produto porque apresenta os
relatos mundiais sobre segurança do medicamento, num tempo
definido, após a autorização de comercialização.

Assim, é utilizado principalmente para:

 • Submeter à autoridade regulatória todas as novas informações
relevantes de fontes de notificação;

 • Relacionar os dados notificados com o volume de uso pelos
pacientes (dados de exposição);

 • Apresentar resumidamente o status da autorização de
comercialização em diferentes países e qualquer variação significativa
relativa à segurança;

 • Criar, periodicamente, a oportunidade de uma avaliação geral da
segurança;

 • Indicar se mudanças devem ser feitas nas informações do produto de
forma a aperfeiçoar o seu uso.
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 Em períodos previamente definidos (Quadro 1), os detentores de 

registro dos medicamentos no país devem elaborar o RPF com as 

informações de segurança de seu produto, bem como uma avaliação 

crítica da relação benefício/risco com base em novas informações ou 

alterações das informações conhecidas. 

 Essa avaliação deve indicar se existem evidências relacionadas a

mudanças no perfil de segurança do medicamento que possam 

motivar alterações no registro ou na bula.
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Quadro 1. Periodicidade de elaboração e submissão do Relatório
Periódico de Farmacovigilância, para medicamentos novos

Elaboração do RPF Tempo de 
cobertura do RPF

Submissão para 
Anvisa

Submissão

1 6 meses 6 meses Sumário Executivo

2 6 meses 12 meses Sumário executivo 
+ RPF do período

3 6 meses 18 meses Sumário Executivo

4 6 meses 24 meses Sumário executivo 
+ RPF do período

5 12 meses 36meses Sumário Executivo

6 12 meses 48meses Sumário Executivo
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 A aplicação do Plano de Farmacovigilância será requerida nas seguintes
situações:

 Para todas as novas entidades moleculares sintéticas, semi-sintéticas, novas
vacinas e medicamentos biotecnológicos;

 Alterações significativas no registro (ex.:ampliação de uso), a menos que a
Autoridade Regulatória considere desnecessário;

 Quando um dano inesperado for identificado;

 Quando solicitado pela Autoridade Regulatória.

 Caso as medidas propostas no Plano de Farmacovigilância (PFV) não sejam
suficientes para lidar com os riscos identificados, potenciais ou desconhecidos,
torna-se necessária a elaboração de um Plano de Minimização de Risco
(PMR) complementar às ações descritas no Plano de Farmacovigilância.
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 2.1.3 Documento de Descrição do Sistema de Farmacovigilância (DDSF)

 É necessário que todo DRM tenha um documento com descrição detalhada

de seu sistema de farmacovigilância e, quando apropriado, um sistema de

gerenciamento de risco.

 Esse documento deve ficar sob sua posse e deve ser encaminhado para as

Autoridades Sanitárias sempre que exigido.
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 Conteúdo Mínimo:

 2.2.1 Localização: Brasil

 2.2.2 Elementos

a) Responsável pela Farmacovigilância- Qualificação e descrição de cargo e

funções

b) Organização : Esquemas e diagramas de fluxo

c) Procedimentos documentais: Manual de Procedimentos

d) Banco de dados

e) Atividades contratuais: Responsabilidades das partes

f) Treinamento

g) Gerenciamento da Qualidade: Ações preventivas , corretivas, contigenciais

h) Documentação de Suporte: Rastreabilidade
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 Relação Básica de Procedimentos:

 Atividades do RFV e procedimentos em sua ausência;

 - Coleta, processamento (entrada e gerenciamento de dados), controle de

qualidade, codificação, classificação, revisão médica e notificação para

Autoridades Sanitárias;

 - Processo de captura de Notificações de diversas fontes;

 - Procedimento de acompanhamento de notificações sem desfecho concluído;

 - Processo de detecção de duplicação de notificações;

 - Processo de Produção de Relatórios Periódicos de Farmacovigilância;

 - Descrição das atividades de farmacovigilância, incluindo:

- Detecção de sinal e sua revisão;

- Avaliação Benefício-Risco;
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 Relação Básica de Procedimentos:

 Interação entre questões de segurança e desvios da qualidade

 Processo de resposta às exigências das Autoridades Sanitárias;

 Gerenciamento de restrições urgentes por questões de segurança;

 Processo de lançamento no mercado de novos produtos e suas questões de

segurança, por exemplo, execução do Plano de Farmacovigilância e Plano de

Minimização de Risco;

 Gerenciamento e uso de banco de dados e outros sistemas eletrônicos;

 Procedimentos de auto-inspeção (auditorias) de seus sistemas de

Farmacovigilância;

 Treinamento;

 Arquivamento.
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 Esses elementos deverão ser detalhados em documento escrito e, quando

solicitados deverão ser encaminhados em até cinco dias úteis para as

Autoridades Sanitárias.

 2.3 Monitorização do Cumprimento de Boas Práticas pelo DRM

 Uma das principais responsabilidades dos detentores de medicamentos
é informar imediatamente às autoridades competentes qualquer
alteração no equilíbrio entre os benefícios e riscos de seus produtos.
Qualquer falha em fazê-lo pode representar uma ameaça significativa
para a saúde pública. Qualquer prova de falha desta comunicação pode
implicar em infração sanitária.
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Itens/Seções Comentários Referencia (ex: POP 

local, legislação, etc

Status/ Ações 

orientadas

Ação corretiva/ 

preventiva

A. Treinamento e 

documentação 

funcionários

B. Documentações

C. Atividades de FV

D. Regulatório

E. Arquivos

F.  Parceiros de 

Negócios

G. Reclamação de 

produtos

H. Recolhimento/  

Problemas de 

Segurança 

I. Estrutura Física

J. Aspectos Gerais
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 Roteiro de Inspeção – 60 indicadores

 (Sob avaliação ANVISA)

 Data

 Contato

 Responsabilidades da pessoa de contato (adicionais as funções de FV) 

 Numero mensal de casos de EA espontâneo/ Pesquisa Clinica ou Estudos 

Fase IV

 Histórico de auditorias
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1. Resolução RDC nº 04, de 10 de fevereiro de 2009 - ANVISA

2. Instrução Normativa nº 14, de 27 de outubro de 2009 – ANVISA

3. ICH E2E, Pharmacovigilance Planning (Pvp)

4. EMEA Vol. 9 A of The Rules Governing Medicinal Products in the European

Union – Guidelines on Pharmacovigilance for Medicinal Products for Human

Use –

5. Good Pharmacovigilance Practice Guide - MHRA
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ROSANA MASTELARO

11 3897 9779

rosana@sindusfarma.org.br
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