RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DE ADVOCACY

Processo NDA nº 007.4.2014-00
EIXO TEMÁTICO: Tratamento
TEMA PRINCIPAL: Farmacovigilância
ABRANGÊNCIA: Nacional

1. INTRODUÇÃO
1.1. NOTA PRÉVIA
O Núcleo de Advocacy (NA) é órgão não estatutário e responde diretamente à
Diretoria do Instituto Oncoguia. Está sob sua liderança o planejamento, coordenação e execução
de todas as iniciativas de Advocacy desenvolvidas pela organização.
O NA tem como propósito diagnosticar e investigar problemas enfrentados
pelas pessoas que vivem e/ou convivem com o câncer, propor soluções sustentáveis e
responsáveis, e, através de meios legais e éticos, desenvolver ações políticas, estrategicamente
planejadas, para sensibilizar e influenciar os tomadores de decisão a promoverem as
transformações necessárias.
As iniciativas desenvolvidas pelo NA se originam, via de regra, a partir de uma
prévia investigação das políticas de saúde relacionadas ao tema e dos principais obstáculos que
dificultam o efetivo atendimento das necessidades do paciente ou o aprimoramento de políticas
públicas direta ou indiretamente relacionadas à atenção oncológica.
É justamente nesse contexto que se insere a presente investigação.

1.2. OBJETIVO DA INVESTIGAÇÃO
Apesar de serem desenvolvidos com o objetivo de prevenir, aliviar e curar
doenças, os produtos farmacêuticos podem produzir efeitos inesperados, indesejáveis e até
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danosos. Essa dualidade, torna a vigilância de medicamentos pós-comercialização atividade
indispensável à regulação sanitária em qualquer país, de modo a proteger a população de danos
causados por produtos comercializados, por meio da identificação precoce do risco e intervenção
oportuna.
O paciente oncológico, em especial, é submetido a tratamentos medicamentosos
complexos e causadores de reações adversas importantes, risco que acaba sendo assumido pelo
paciente em virtude do benefício esperado do fármaco e da gravidade da doença.
Este estudo tem, pois, a intenção de compreender o funcionamento da vigilância
de medicamentos pós-comercialização e, para tanto, pretendemos:
-

contextualizar a farmacovigilância no Brasil;

-

compreender conceitos técnicos em farmacovigilância;

-

apresentar a atuação dos órgãos responsáveis pela vigilância dos
medicamentos pós-comercialização;

-

identificar as possibilidades de notificação dos eventos adversos; e

-

identificar possíveis problemas existentes em todas essas etapas.

2. FARMACOVIGILÂNCIA
2.1. HISTÓRICO
As primeiras demonstrações dos efeitos indesejáveis dos medicamentos datam
de 1880 com o uso de clorofórmio. Essa substância foi originalmente utilizada como anestésico,
apesar de estudiosos da época desconhecerem seu mecanismo de ação. Mais tarde, devido a relatos
de morte súbita provavelmente devido à fibrilação ventricular atribuídos ao clorofórmio, esse
medicamento foi novamente substituído pelo éter.
Em 1937, cem pessoas morreram nos EUA por insuficiência renal devido uso de
elixir de sulfanilamida, que possuía o veículo dietilenoglicol, causador da reação.
Em 1961, ocorreu a catástrofe da talidomida. A talidomida foi propagandeada e
prescrita com um hipnótico “seguro” a mulheres grávidas para combater enjoos matinais. Porém,
milhares de bebês nascidos de mães que tomaram o medicamento, durante a gravidez,
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apresentaram focomelia e micromelia (defeitos congênitos de membros), sendo que dos 4.000
casos, 15% não sobreviveram. O desastre da Talidomida afetou 300 bebês no Brasil.
Tal acontecimento serviu de catalisador para o desenvolvimento, em todo o
mundo, da legislação sobre a segurança dos fármacos.
Devido ao problema da talidomida, a 16ª Assembleia Mundial de Saúde
realizada em 1963 reafirmou a necessidade de ações precoces para a promoção de uma rápida
disseminação da informação sobre reações adversas a medicamentos.
Assim, em 1968 a Organização Mundial de Saúde criou o projeto internacional
de Pesquisa Piloto para Monitoramento de Medicamentos, tendo um relatório técnico baseado nas
conclusões de uma reunião de consultoria realizada em 1971.
No Brasil, em 1976, foi publicada a Lei nº 6.360, marco na área de vigilância
sanitária, que ainda está em vigor e que estabeleceu a obrigatoriedade da notificação de eventos
nocivos com produtos para a saúde.
Em 1998, ocorreram dois episódios marcantes no Brasil, relacionados à
utilização de medicamentos: Androcur falsificado e o medicamento Microvlar do laboratório
Schering.
De acordo com a imprensa da época, pelo menos 200 gestações foram atribuídas
à falta de efeito do Microvlar (levonorgestrel e etinilestradiol) utilizado por mulheres como
anticoncepcional. Isso aconteceu porque durante o processo de fabricação do medicamento foi
utilizada uma substância inerte, que ficou conhecida pelo público leigo como farinha, para avaliar
o funcionamento de uma máquina. Infelizmente o comprimido fabricado com a substância inerte
acabou sendo distribuído para a população. Estima-se que, nessa época, o medicamento Microvlar
era um dos contraceptivos orais mais vendidos no Brasil.
Outro episódio alarmante ocorrido no Brasil, nesse mesmo ano, foi a
comercialização do medicamento falsificado Androcur (acetato de ciproterona). A droga possui o
efeito antiandrogênio e, está entre suas indicações, o tratamento do carcinoma de próstata, que é
hormônio dependente. Foram relatadas pelo menos duas mortes devido à utilização do
medicamento sem o princípio ativo.
Em 1999, foi criada pela Lei nº 9.782, a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA no país.
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A finalidade institucional da Agência é promover a proteção da saúde da
população por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e
serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e
das tecnologias a eles relacionados. Além disso, a Agência exerce o controle de portos, aeroportos
e fronteiras e a interlocução junto ao Ministério das Relações Exteriores e instituições estrangeiras
para tratar de assuntos internacionais na área de vigilância sanitária.
Ainda outras tragédias ocorreram na associação com tratamento da
leishmaniose. No ano de 2000, o Ministério da Saúde, adquiriu o medicamento antimoniato de Nmetil glucamina, cujo nome comercial é o antimoniato de meglumina produzido pelo laboratório
Eurofarma. O produto era registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária como um
medicamento similar, para o tratamento dos pacientes portadores de leishmanioses.
A partir de outubro daquele ano a Fundação Nacional de Saúde, por meio do
Centro Nacional de Epidemiologia, recebeu notificações de eventos adversos de severidade grave
(abscessos estéreis, intensas dores musculares e nas articulações reações alérgicas) em pacientes
que encontravam-se fazendo uso deste medicamento.
Em conclusão, após investigação, o antimoniato de meglumina estava
contaminado com altos níveis de arsênio e chumbo, quando comparados aos valores de referência
para a administração por via oral e ao medicamento inovador/referência, o que acabou acarretando
mais de 300 reações adversas locais sérias, algumas tendo por resultado a morte.1
Nesse mesmo ano, a suspensão de um dos mais vendidos analgésicos e antiinflamatórios, o Vioxx (rofecoxib), em todo o mundo ecoou de forma antagônica à ação do
remédio de maneira inflamada e dolorosa. Após 18 meses do início da pesquisa, foi constatado
que o risco de ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral era elevado se comparado com o do
grupo que recebeu placebo. A pesquisa, que incluía 2.600 indivíduos, foi suspensa. Em 2002, o
FDA (Food and Drugs Adminstration), órgão governamental que exerce atividades semelhantes
às da ANVISA no Brasil, determinou que o laboratório fabricante alterasse a bula do medicamento
para incluir informações sobre os riscos cardiovasculares com a utilização crônica.

1 SILVA JUNIOR, Jarbas Barbosa da. Antimoniato de meglumina. Rev. Soc. Bras. Med. Trop.,

Uberaba , v. 34, n.
1, Feb. 2001 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003786822001000100017&lng=en&nrm=iso>. access on 26 Mar. 2015.
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Porém, em 2004, o laboratório Merck decidiu pela suspensão da fabricação desse
medicamento. Esse episódio atingiu, em forma de cascata, a indústria farmacêutica, as ações na
bolsa de valores, a classe médica e, principalmente, os consumidores que se viram em pânico por
terem usado ou estarem usando Vioxx.
Esses são apenas alguns exemplos dos principais casos envolvendo eventos
adversos provocados por medicamentos pós-comercialização.

2.1. CONCEITO E OBJETIVO
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a farmacovigilância
compreende as atividades relativas “à detecção, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos
adversos ou outros problemas relacionados a medicamentos”.
Para a legislação regulatória brasileira, “efeitos adversos e outros problemas
relacionados a medicamentos” formam o que se convencionou denominar de EVENTO
ADVERSO, ou seja, “qualquer ocorrência médica desfavorável, que pode ocorrer durante o
tratamento com um medicamento, mas que não possui, necessariamente, relação causal com esse
tratamento”2.
As normas de farmacovigilância brasileira3 classificam os eventos adversos
como:
a) suspeita de Reações Adversas a Medicamentos (RAM) - qualquer
resposta prejudicial ou indesejável, não intencional, a um medicamento, que
ocorre nas doses usualmente empregadas no homem para profilaxia,
diagnóstico, terapia da doença ou para a modificação de funções fisiológicas;
b) eventos adversos por desvios da qualidade de medicamentos – é o
afastamento dos parâmetros de qualidade estabelecidos para um produto ou
processo;

2 RDC-ANVISA nº 4, de 10/02/2009
3 IN-ANVISA nº 14, de 27/10/2009 e Diretrizes para gerenciamento do risco em farmacovigilância (ANVISA 2008)
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c) eventos adversos decorrentes do uso não aprovado de medicamentos –
abrange o uso off-label (situações divergentes da bula de um medicamento
registrado na Anvisa) e o uso de medicamentos não registrados;
d) interações medicamentosas - resposta farmacológica, toxicológica, clínica
ou laboratorial causada pela combinação do medicamento com outros
medicamentos. Também pode decorrer da interação do medicamento com
alimentos, substâncias químicas ou doenças. Os resultados de exames
laboratoriais podem ter sua confiabilidade afetada por sua interação com
medicamentos. A interação medicamentosa pode resultar em um aumento ou
diminuição da efetividade terapêutica ou ainda no aparecimento de novos
efeitos adversos;
e) inefetividade terapêutica, total ou parcial – ausência ou a redução da
resposta terapêutica esperada de um medicamento, sob as condições de uso
prescritas ou indicadas em bula;
f) intoxicações relacionadas a medicamentos – resposta nociva decorrente do
uso, intencional ou não, de um medicamento em doses superiores àquelas
usualmente empregadas para profilaxia, diagnóstico, tratamento ou para
modificação de funções fisiológicas;
g) uso abusivo de medicamentos – ex.: vício no uso de determinado fármaco;
h) erros de medicação, potenciais e reais – qualquer evento evitável que pode
causar ou levar a um uso inapropriado de medicamentos ou causar dano a
um paciente, enquanto a medicação está sob o controle dos profissionais de
saúde, pacientes ou consumidores. Esse evento pode estar relacionado com
a prática profissional, os produtos para a saúde, procedimentos e sistemas,
incluindo prescrição, orientações verbais, rotulagem, embalagem e
nomenclatura de produtos industrializados e manipulados, dispensação,
distribuição, administração, educação, monitorização e uso.
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Outros termos específicos da farmacovigilância podem ser consultados na
Instrução Normativa ANVISA nº 14, de 27/10/2009 e nas Diretrizes para gerenciamento do risco
em farmacovigilância (ANVISA 2008)4.
É importante citar que a população em geral que não está habituada com os
termos técnicos da farmacovigilância, desta forma é utilizada corriqueiramente a expressão “efeito
colateral” ao se referir às reações adversas. Entretanto, apesar da expressão coloquial ser
amplamente empregada, não existe na normativa brasileira referências ou conceituação do termo.
O principal objetivo da farmacovigilância, convém destacar, é a redução das
taxas de morbidade e mortalidade associada ao uso de medicamentos, através da detecção precoce
de problemas de segurança desses produtos para os pacientes, além de melhorar a seleção e o uso
racional dos medicamentos pelos profissionais de saúde. Sua importância tem se mostrado cada
vez mais necessária e importante, sobretudo em função da mudanças no comportamento da
sociedade e a sua relação com os medicamentos.
Adiante nos concentraremos em compreender melhor Sistema Nacional de
Farmacovigilância e as Notificações de Eventos Adversos.
3. SISTEMA NACIONAL DE FARMACOVIGILÂNCIA
Após o desastre causado pela talidomida em 1961, a segurança no uso de
medicamentos se tornou tema de interesse internacional.
A ONU, em 1968, instituiu o Programa Internacional de Monitorização de
Reações Adversas da Organização Mundial da Saúde (OMS) objetivando identificar reações
adversas raras a fármacos não verificadas durante os ensaios clínicos.
Tornou-se evidente que a integração de dois fatores – a manutenção de um banco
de dados internacional de Reações Adversas a Medicamentos (RAM) e a existência de uma rede
de instituições e cientistas interessados com questões relacionadas com segurança de produtos
farmacêuticos – promoveram expressivo ganho, comparando-se com operações isoladas. No
decorrer do tempo, o escopo do programa internacional da OMS foi expandido para acolher o
crescimento dos campos de vigilância de segurança de fármacos, que, atualmente, são
denominamos farmacovigilância. O centro internacional de monitorização – The Uppsala

4 http://bit.ly/1xwLT9E
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Monitoring Centre (UMC) – localizado em Uppsala, na Suécia, mantém o banco de dados
internacional de RAM e presta serviço aos centros nacionais de farmacovigilância associados ao
programa da OMS.
Por meio da Portaria MS/GM nº 577, de 20 de dezembro de 1978, o Brasil foi
admitido pela OMS como o 62º país a fazer parte do Programa Internacional de Monitorização de
Medicamentos, coordenado pelo The Uppsala Monitoring Center, passando a ser um estadomembro oficial do programa.
A ANVISA encabeça o sistema de farmacovigilância no Brasil. Por meio da
Portaria MS/GM nº 696, de 07 de maio de 2001, foi instituído o Centro Nacional de Monitorização
de Medicamentos (CNMM) sediado na Unidade de Farmacovigilância da ANVISA.
O CNMM representa o Brasil no Programa Internacional de Monitorização de
Medicamentos da OMS e tem como missão montar o fluxo nacional de notificações de suspeitas
de reações adversas a medicamentos.
Abaixo do nível federal, estão os Centros de Farmacovigilância, responsáveis
pela coleta das notificações e repasse das informações para o CNMM. Entretanto não são todos os
estados brasileiros possuem Centros de Farmacovigilância formalmente organizados, tendo as
vigilâncias sanitárias estaduais e municipais assumido o papel.
A unidades federativas que já possuem Centros de farmacovigilância
estruturados são, de acordo com informações divulgadas no site da ANVISA:
• Bahia
• Paraná
• Rio de Janeiro
• Santa Catarina
• São Paulo
Fora do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, algumas universidades,
hospitais e outras instituições também possuem Centros de Farmacovigilância atuantes, como os
que se seguem:
• Centro de Farmacovigilância do Ceará – CEFACE/Universidade Federal do
Ceará
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• Centro de Farmacovigilância do Complexo Hospitalar Universitário Prof
Edgard Santos/Universidade Federal da Bahia
• Centro de Farmacovigilância da Universidade Federal de Alfenas – CEFAL
A empresas detentoras de registro de medicamentos (qualquer categoria de
medicamento) também se constituem num canal importante de recebimento de RAMs e estão
obrigadas a criarem estrutura própria para receberem relatos de pacientes envolvendo eventos
adversos relacionados a seus medicamentos e repassarem tais informações ao CNMM.
Conforme se verá mais adiante há outros atores que participam do processo de
notificação de RAMs.
Por ora, convém enfatizar que todas as notificações são direcionadas ao Centro
Nacional de Monitorização de Medicamentos, que analisa o fluxo nacional de notificações de
suspeitas de reações adversas a medicamentos e articula essas informações junto ao Programa
Internacional de Monitoração de Medicamentos, da ONU. Esse trabalho tem como objetivo
identificar, precocemente, uma nova reação adversa ou aumentar o conhecimento de uma reação
adversa pouco descrita que tenha uma possível relação de causalidade com os medicamentos
comercializados.
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4. NOTIFICAÇÕES DE EVENTOS ADVERSOS
Como já mencionado, as informações coletadas durante os ensaios clínicos
realizados na fase de desenvolvimento de um medicamento não permitem conhecer todas as
variáveis decorrentes de seu uso, principalmente no que se refere às possíveis reações adversas.
Até o registro do medicamento, o pequeno número juntamente com a limitada
variação genética do pacientes expostos durante a pesquisa clínica, permite apenas a detecção das
reações adversas mais comuns. Informações sobre reações adversas raras, porém graves,
toxicidade crônica, uso em grupos especiais (crianças, idosos ou mulheres grávidas) ou interações
medicamentosas são, frequentemente, incompletas ou não estão disponíveis.
Estas limitações acabam por determinar o fundamental papel da vigilância póscomercialização na avaliação de desempenho dos medicamentos, principalmente daqueles recém
introduzidos no mercado. Os primeiros anos de comercialização de determinado produto são
particularmente importantes para que sejam identificadas as reações adversas desconhecidas.
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A principal ferramenta da farmacovigilância deveria ser a notificação
espontânea por parte dos profissionais de saúde, de toda suspeita de reação adversa causada por
medicamento ou mesmo de outros problemas relacionados a medicamentos como desvios de
qualidade, perda de eficácia, abuso, intoxicação, uso indevido ou mesmo erros de administração.
O conjunto de notificações recebidas permite:
● a identificação precoce de reações adversas desconhecidas até o momento;
● a identificação do aumento de frequência das reações adversas conhecidas;
● a identificação de fatores de risco e possíveis mecanismos subjacentes às reações
adversas;
● a avaliação e comunicação dos riscos e benefícios dos medicamentos no mercado,
e
● a disseminação de informações necessárias ao aprimoramento da prescrição e
regulação dos medicamentos, promovendo o uso racional e seguro destes produtos.
Atualmente a unidade federativa que mais realiza notificações no país é São
Paulo correspondendo ao total de 37,1% de todas as notificações, seguido pelo estado do Rio de
Janeiro com 12,5%. Com exceção dos estados do RS e RN, é possível inferir que as unidades
federativas que mais contribuem com notificações são as que possuem Centros de
Farmacovigilância formalmente estruturados como é caso de SP, RJ, MG, CE, BA, SC e PR5.

5

Informações apresentadas pela ANVISA ao Instituto Oncoguia via Lei de Acesso à Informação em 13/04/2015.
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A absoluta maioria (96,8%) das notificações de eventos adversos obtidos pela
ANVISA são as reações adversas a medicamentos (RAM)5. Vale destacar que apesar da ANVISA
categorizar os eventos adversos em oito categorias diferentes, a agência categoriza seus dados em
apenas três categorias sendo:


Reações adversas a medicamentos;



Inefetividade terapêutica;



Erro de medicação.

Apesar da importância da notificação, estimativas da OMS apontam que menos
de 10% de todas as RAMs graves e que menos de 4% de todas as RAMs não-graves sejam
notificadas6.

6 http://farmacovigilancia.webmeeting.com.br/download/Modulo_I.pdf
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Isso se deve a variados fatores, sobretudo o desconhecimento de profissionais e
pacientes sobre como notificar, a falta de interesse e tempo dos profissionais de saúde e incertezas
sobre a relação entre o medicamento e a reação adversa.
Para buscar alternativas ao déficit de notificações, devido a notificação
espontânea não ter atingido o volume e o grau de confiança desejáveis para embasar a
regularização do mercado mediante reavaliações futuras de um dado produto, a autoridade
sanitária brasileira criou duas interessantes estratégias: A Rede Sentinela e as Farmácias
Notificadoras.
A Rede Sentinela é formada por hospitais de grande e médio porte, que realizam
ampla gama de procedimentos com a participação de tecnologias médicas variadas e complexas e
que desenvolvem programas de residência médica.
De acordo com a ANVISA, inicialmente o Projeto foi lançado como piloto7, com
a duração de dois anos (2002/2004) sendo composto por 96 hospitais espalhados por diferentes
estados brasileiros. Com o término do piloto, e no entendimento que foram alcançados resultados
positivos, investiu-se na elaboração de um novo projeto, com a duração de cinco anos (2005 a
2009)8.
No ano de 2004, a rede sentinela obteve um total de 4.672 notificações, dobrando
o número de casos comparado ao início do projeto, em 2002, que teve um total de 2.158
notificações.
Atualmente os hospitais sentinelas possuem uma estrutura interna para
acompanhar os processos de assistência à saúde e identificar problemas que comprometam a
qualidade e segurança de produtos sob vigilância sanitária, enviando às autoridades sanitárias
relatos e notificações de farmacovigilância. Cada hospital designa um gerente risco, profissional
responsável por articular a assistência às áreas de farmacovigilância, tecnovigilância,
hemovigilância e vigilância de saneantes.
Como exemplos de hospitais membros da rede sentinela temos:


Hospital Universitário da Universidade de São Paulo - SP;

7 Anvisa/PNUD/097/042
8 Anvisa/PNUD 04/010
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Instituto do câncer do Estado de São Paulo - SP;



Fundação Antonio Prudente - Hospital A.C.Camargo - SP;



Hospital de Câncer I /INCA - RJ;



Fundação Cristiano Varella - Hospital do Câncer de Muriaé - MG



Real Sociedade Espanhola Hospital de Beneficencia -BA - Hospital
Espanhol;



Hospital Nossa Senhora da Conceição - RS;



Hospital Universitario Getulio Vargas - AM;



Hospital de Base do Distrito Federal – DF.

A rede é composta atualmente por 193 hospitais sentinelas espalhados pelo país.
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A partir de dados obtidos da ANVISA por meio da lei de acesso a informação, é
possível constatar que atualmente a maior fonte de notificações obtidas pela agência são fornecidas
pela Rede Sentinela. A categoria dos hospitais que fazem parte da rede correspondem a mais da
metade (55,6%) de todas as notificações realizadas no país. Isto sugere que a estratégia implantada
obteve avanços no sistema nacional de farmacovigilância.
Os dados obtidos ainda revelam um baixo número de notificações feitas por
profissionais de saúde, apesar de hipoteticamente serem a principal ferramenta de notificação,
correspondendo a apenas 7,5% do total de notificações realizadas. Segundo a ANVISA estão entre
as causas os fatos dos profissionais de saúde:
a. não se sentirem preocupados com os riscos associados aos medicamentos
utilizados na sua prática; e
b. estarem incertos quanto ao seu papel na notificação de efeitos adversos.
Além disso o cidadão apresenta um percentual menor ainda, representando
somente 0,2 % do total de notificações obtidas no Brasil. Esses números demonstram a baixa
participação da população na farmacovigilância do país, o que pode ser resultado da falta de
conhecimento e cultura do cidadão sobre a matéria.
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Ainda a partir do questionamento respondido pela agência, vale resaltar que os
hospitais de forma geral são os principais alimentadores de dados sobre farmacovigilância,
incluindo os que não fazem parte da Rede Sentinela, representando mais de 70 % do total de
notificações no Brasil. É possível notar também o significante aumento do número de notificações
das diversas categorias nos últimos anos, representando um aumento de quase 50% do número
total de notificações, passando de 6.060 em 2012 para 8.891 em 2014.
A segunda estratégia foi criação, em 2005, do projeto “farmácias notificadoras”.
A ideia é que a farmácia deixasse de ser apenas um estabelecimento comercial,
passando a desempenhar um papel de utilidade pública. O farmacêutico, ante as queixas dos
consumidores, deve notificar, ao Centro Nacional de Monitorização de Medicamentos (CNMM),
problemas relacionados a medicamentos. Com essa nova postura, a farmácia torna-se elo entre a
população e o Governo.
Nem todas farmácias participam desse projeto. Para participar, é necessário que
os estabelecimentos solicitem a adesão ao programa mediante o cumprimento de determinadas
regras, entre as quais o compromisso de ter a presença de farmacêutico no estabelecimento durante
todo o horário de funcionamento. Os estabelecimentos aderentes recebem o selo de “Farmácia
Notificadora”.
De acordo com informações disponíveis no site da ANVISA, existem farmácias
notificadores nos estados de São Paulo, Pará, Goiás e Bahia.
Ao ser questionada por meio da lei de acesso a informação sobre o volume de
notificações de eventos adversos a medicamentos obtidos atualmente, a ANVISA reconheceu o
baixíssimo número alcançado pelo sistema de farmacovigilância no país, acompanhado os
números globais, sendo explicados pela:
a) a farmacovigilância é vista como um ideal não realista;
b) a autoridade da notificação é percebida como uma entidade virtual e
remota.
Quaisquer serviços de saúde e profissionais de saúde liberais (mediante cadastro
prévio) podem encaminhar notificação às autoridades sanitárias. Além deles, qualquer cidadão
pode diretamente levar ao conhecimento das autoridades sanitárias eventos adversos em produtos
sob vigilância sanitária, incluindo, as suspeitas de reações adversas a medicamentos.
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Todas essas notificações devem se integrar ao Sistema de Notificação e
Investigação em Vigilância Sanitária.

4.1. SISTEMA DE NOTIFICAÇÕES E INVESTIGAÇÃO EM VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
O Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária (VIGIPOS) foi
instituído pela Portaria MS/GM n° 1.660, de 22 de julho de 2009.
As notificações são realizadas por meio de formulários eletrônicos disponíveis
nos sítios dos Centros de Farmacovigilância Estaduais e Municipais, nas vigilâncias sanitárias
estaduais e municipais que apresentam um sistema mais estruturado e no sítio da ANVISA.
Os centros de farmacovigilância possuem plataformas próprias para coletar as
notificações, normalmente utilizando formulários como ferramenta. Entretanto a principal
plataforma de notificação de eventos adversos de medicamentos chama-se NOTIVISA. Trata-se
de um sistema informatizado nacional criado pela ANVISA para o registro de problemas
relacionados ao uso de tecnologias e de processos assistenciais, por meio do monitoramento da
ocorrência de queixas técnicas de medicamentos e produtos para a saúde, incidentes e eventos
adversos, com o propósito de fortalecer a vigilância pós uso das tecnologias em saúde e na
vigilância dos eventos adversos assistenciais.
As notificações no NOTIVISA podem ser feitas por:
● Profissionais de serviços de saúde (Núcleos de Segurança do Paciente, Hospitais, Clínicas,
Hemocentros, Laboratórios, CIAT’s, dentre outros);
● Profissionais/técnicos da ANVISA, das Vigilâncias Sanitárias Estaduais e Municipais, das
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde;
● Profissionais de Laboratórios de Saúde Pública, Universidades/Centros de pesquisa;;
● Profissionais que atuam em drogarias e farmácias (Fármacias Notificadoras);
● Profissionais das empresas detentoras de registro de produtos sob vigilância sanitária
(fabricantes, importadores e distribuidores);
● Profissionais de saúde liberais;
● Cidadãos - pacientes, familiares, acompanhantes, cuidadores e outros.
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4.2. O USO DO NOTIVISA PARA NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS
Para os profissionais de saúde acessarem o sistema, é preciso se cadastrarem de
acordo com a categoria do notificante. Por exemplo, profissional liberal deve se cadastrar como
profissional de saúde, mas se for um profissional vinculado a alguma instituição/empresa, deve ser
providenciado o cadastro institucional.
No caso das reações ao uso de sangue ou hemocomponente, as notificações
devem ser feitas pelos profissionais de instituições cadastradas, mas não pode ser feita por
profissionais liberais.
Já as notificações de eventos adversos ou queixas técnicas feitas pelos cidadãos
deverão ser feitas por meio de formulários próprios de notificação, através do seguinte processo:



Os cidadãos deverão entrar no sítio da ANVISA disponível no endereço
<http://portal.anvisa.gov.br/>.



Deve-se clicar na aba “NOTIFICAÇÃO/NOTIVISA” do lado direito da tela. Abaixo
do ícone da NOTIVISA é apresentado a seguinte descrição: “Relate aqui problemas
encontrados no uso dos produtos sob vigilância sanitária”.
Cabe aqui uma crítica à abordagem feita pela agência ao utilizar a expressão “produtos
sob vigilância sanitária”, pois talvez não esteja claro para o cidadão o que são esses
produtos e mesmo se medicamentos estão inclusos. Entendemos que seria mais
adequado indicar entre parênteses: medicamentos, fitoterápicos, cosméticos,
agrotóxicos, etc.
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Ao clicar no link da NOTIVISA o cidadão encontrará um novo obstáculo, pois ele é
direcionado ao hotsite ao lado apresentado, no qual surge, em um primeiro momento, uma
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série de links de forma aparentemente desorganizada com alertas já existentes sobre a
zarmacovigilância, sem nenhuma indicação ao acesso aos formulários de notificação.
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Apenas se o cidadão clicar na aba “apresentação”, do lado esquerdo superior da tela, é que será
apresentado de forma didática às informações sobre a farmacovigilância.



Ao longo do texto haverá um link direcionando o cidadão para a página com os formulários de
notificação.
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Na página de formulários para notificação do cidadão estará disponível dez modelos de

notificação nos quais o cidadão poderá preencher:
-

Incidentes ocorridos dentro de um serviço de saúde;

-

Problemas associados ao uso de Medicamentos;

-

Problemas associados ao uso de Produtos para Saúde; Problemas associados
ao uso de Saneantes;

-

Queixas técnicas de Medicamentos;

-

Queixas técnicas de Produtos para Saúde – Artigos, Equipamentos MédicoHospitalares e Kits Reagentes para Diagnóstico In Vitro;

-

Queixas técnicas de Cosméticos;

-

Queixas técnicas de Saneantes

-

Problemas associados ao uso de Agrotóxicos; Problemas associados ao uso
Cosmético, Produto de Higiene Pessoal ou Perfume.
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O formulário de interesse do presente estudo é o de “ Problemas associados ao uso de
Medicamentos”. Ao clicar neste item o paciente será direcionado para a página do Formulário
de Notificação de Eventos Adversos em Serviços de Saúde para Cidadão. Nesta página estarão
informações de forma breve sobre o Sistema Nacional de Notificação de Eventos Adversos, a
definição de eventos adversos e aviso sobre o caráter voluntário da notificação e a
confidencialidade dos dados obtidos.
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O cidadão deverá clicar em “continuar” seguindo para o formulário propriamente dito. No
formulário o cidadão deverá fornecer informações básicas de identificação como:
-

nome,

-

e-mail,

-

telefone

-

dizer se é a pessoa afetada ou algum familiar, amigo, cuidador ou outra
pessoa.

-

Depois por meio de alternativas múltipla escolha ele deverá marcar qual ou
quais o(s) tipo(s) de evento adverso ocorreu, apresentando informações sobre
o nome do medicamento, fabricante, lote e data de validade.
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O cidadão também será convidado a informar:
-

as características do paciente - sexo, idade, cor

-

as características do evento adverso - fase da assistência, localização,
detecção do evento adverso, data do evento e o estabelecimento de saúde
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Após o preenchimento desses dados o cidadão deverá submeter as informações à ANVISA, e
será informado sobre o envio da notificação.
Percebe-se que o sistema solicita uma quantidade grande de informações. Talvez

isso desencoraje o notificador a finalizar o preenchimento do formulário e enviá-lo às autoridades.
Poucos sabem, contudo, que grande parte das informações não é de preenchimento obrigatório.
As notificações enviadas são mantidas sob sigilo.
Ao receber a notificação, o ente competente do SNVS analisa a notificação de
acordo com a gravidade, previsibilidade (se o evento era esperado ou não), relação causal entre o

evento descrito e o produto e o risco associado ao evento adverso/queixa técnica.
Caso seja necessário o SNVS entrará em contato com o notificador para
esclarecer dúvidas, obter informações adicionais ou acompanhar os desdobramentos do caso
notificado.
De acordo com essa análise, várias ações podem ser adotadas pelo SNVS, tais
como o agrupamento das notificações até que mais informações (ou outras notificações) sejam
recebidas, abertura de processo de investigação, realização de inspeções nos estabelecimentos
envolvidos, coleta de amostras para análise fiscal, elaboração e divulgação de alertas e informes,
alteração nas bulas/rótulos dos produtos, restrição de uso ou comercialização, interdição de lotes
ou cancelamento de registro.
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Vale reprisar que todas as notificações são posteriormente enviadas ao Centro
Nacional de Monitorização de Medicamentos, que, por sua vez, alimenta o bando de dados do
Programa Internacional de Monitorização de Medicamentos, coordenado pelo The Uppsala
Monitoring Center.

5. FARMACOVIGILÂNCIA: MEDICAMENTOS GENÉRICOS (ACOMPANHAMENTO
NO PÓS-REGISTRO)

Durante a investigação no sistema de notificação da ANVISA não foram
encontradas distinções entre medicamentos genéricos e de referência. Isso contempla as
normativas sobre o tema e no preenchimento dos formulários de notificação.
Entretanto foi encontrada legislação que regula o controle de qualidade, eficácia
e segurança dos medicamentos genéricos.
Além do rigor do registro, a qualidade dos genéricos também é continuamente
monitorada através da coleta aleatória de amostras de lotes do medicamento genérico e do
medicamento de referência em diferentes pontos de venda do Brasil, com a finalidade de avaliar a
qualidade e poder identificar possíveis alterações, o que confirma que os genéricos possuem a
mesma qualidade que as drogas de referência.
Caso sejam confirmadas alterações de desvio de qualidade ou de rotulagem,
esses produtos são interditados cautelarmente, onde serão feitas contra-provas para confirmar o
desvio e, em sendo confirmado, os lotes daquele medicamento serão apreendidos.
A avaliação da manutenção da qualidade dos medicamentos genéricos é
realizada pela ANVISA, em parceria com o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde
(INCQS) e a rede de Laboratórios Centrais dos Estados (LACENS). Para isso as indústrias deverão
indicar a distribuição dos primeiros lotes de fabricação (no mínimo 3).
As alterações no registro que afetem o medicamento também são monitoradas
pela ANVISA, para que o produto não sofra modificações substanciais que possam interferir na
sua intercambialidade.
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Para possibilitar o rastreamento de qualquer lote de medicamento genérico, a
ANVISA recebe das indústrias, mensalmente, informações sobre a comercialização (fabricação e
distribuição) dos seus produtos. O envio dessas informações está normatizado pela Resolução
RDC nº 78/00.

6. PROBLEMAS IDENTIFICADOS
Principais problemas identificados pelo núcleo de advocacy:
1. A farmacovigilância ainda é pouco conhecida pela população brasileira em geral. Isso se
reproduz no desconhecimento de conceitos técnicos como eventos adversos e reações
adversas e no baixo número de notificações realizadas em comparação com os número de
eventos adversos ocorridos;
2. Não foram identificadas ações significativas por parte da ANVISA para mudar essa
ausência de cultura, educando e conscientizando a população sobre a importância do
sistema de notificações de eventos adversos nas atividades de farmacovigilância;
3. Existência de diversas plataformas para a realização das notificações, no qual acreditamos
que seria mais interessante existir uma única e centralizada plataforma de coleta de
notificações.
4. Falta de clareza sobre a computação dos dados de notificações obtidas. Não está claro se
todos os dados registrados no Brasil são enviados ao The Upsalla Center. Dados recolhidos
de hospitais que não fazem parte da rede sentinela são unificados em um mesmo banco de
dados?

7. ANÁLISE DO NÚCLEO DE ADVOCACY: sugestões de próximos passos
Apesar da importância da farmacovigilância para garantia de qualidade e
segurança dos medicamentos, as notificações de eventos adversos, seja qual for a categoria do
medicamento (referência, similares, genéricos, biológicos, fitoterápicos, etc.) são realizadas em
número absolutamente insuficiente para se garantir um sistema eficiente de vigilância sanitária.
A exemplo das estratégias criadas pelas autoridades sanitárias para superar a
subnotificação de eventos adversos por parte de serviços e profissionais de saúde - rede de
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hospitais sentinelas e farmácias notificadoras - poderia ser criado uma nova estratégia envolvendo
as associações de defesa de pacientes, como o Instituto Oncoguia. Tais entidades possuem contato
direto com pacientes e poderiam atuar através de duas vertentes: suporte à notificação, por meio
do recebimento de queixas via canais de atendimento ao paciente para posterior notificação às
autoridades sanitárias; e, por meio das diversas interfaces de disseminação de informações,
iniciativas de educação da população e do paciente quanto à importância das notificações e como
procedê-las.
Convém registrar que no decorrer deste estudo (novembro de 2014), a ANVISA
submeteu à consulta pública proposta de agenda regulatória para o biênio 2015-2016. Na ocasião,
o Instituto Oncoguia, identificando não haver nada na proposta de agenda regulatória que buscasse
aprimorar o problema de subnotificações de eventos adversos, apresentou contribuição para incluir
a participação das associações de defesa dos pacientes no sistema de farmacovigilância.
Referida proposta foi recepcionada pela ANVISA na primeira fase dos Diálogos
Setoriais e aguarda deliberação final, que deverá ser divulgada ainda no primeiro semestre de 2015.
A inserção de tal proposta na agenda regulatória da ANVISA abriria espaço para
uma ampla discussão sobre o tema, potencializando as chances de construção de um instrumento
normativo que institucionalizasse a participação das organizações de pacientes no sistema de
farmacovigilância.
Sugerimos, pois, a implementação de iniciativa de advocacy tendente a
institucionalizar a participação das organizações de pacientes no sistema de farmacovigilância; e,
paralelamente, estabelecer tratativas com a Unidade de Farmacovigilância, vinculada à Gerência
Geral de Segurança Sanitária de Produtos de Saúde Pós-Comercialização da ANVISA, para
viabilizar um projeto piloto no qual o Instituto Oncoguia poderia se inserir na rede do sistema de
farmacovigilância na condição de instituição notificadora.
Muito embora não haja impedimento legal para que o Instituto Oncoguia realize
em nome do paciente (desde de que por ele autorizado) as notificações de RAMs, entendemos que
o estabelecimento de uma parceria com a ANVISA, permitirá uma avaliação mais acurada do
projeto, bem como servirá para fortalecer a criação de um modelo institucionalizado envolvendo
a participação das organizações de pacientes no sistema de farmacovigilância nacional.
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Sugerimos também estabelecer um contínuo e permanente aperfeiçoamento
profissional dos membros do Núcleo de Advocacy sobre o tema, haja vista sua relevância para
segurança do paciente e qualidade dos tratamentos a ele disponíveis, bem como o constante
monitoramento do sistema de farmacovigilância.
Por fim, recomenda-se encaminhar o presente parecer à coordenação do núcleo
de informação de qualidade para avaliar a conveniência e possibilidade de se implementar ações
educativas para o fim de conscientizar o paciente sobre a importância da notificação de RAMs e
orientá-lo a realizar essas notificações por meio da NOTIVISA (ou do Instituto Oncoguia, caso ele
venha a se institucionalizar como uma organização notificadora).
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