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Resumo: O presente estudo objetiva descrever e analisar a importância da 

Farmacovigilância durante o processo de monitoramento do desempenho de medicamentos 

pós-comercialização. Visando verificar a sobreposição dos benefícios aos riscos no que se 

refere à exposição a qual os consumidores estão sujeitos no consumo de um medicamento, 

explora-se aqui, a real necessidade de notificar órgãos e empresas responsáveis por reações 

e efeitos adversos causados por seu uso. Uma vez que existem, inegavelmente, falhas 

ocasionais não identificadas na fase de desenvolvimento de medicamentos, cabe, por 

conseguinte, ao ramo da Farmacovigilância investigar e notificar através do sistema 

NOTIVISA características irregulares encontradas. Logo, é abordada a corrida contra o 

tempo que indústrias farmacêuticas enfrentam para se adequarem a RDC nº 04 de 10 de 

Fevereiro de 2009, que busca evitar a ocorrência de riscos de perda dos registros de seus 

produtos. Portanto, este estudo pretende comprovar através de fatos científicos e 

pragmáticos a fundamental importância que a Farmacovigilância exerce perante a 

identificação de riscos durante a renovação de registros de medicamentos. 

 

Palavras-chave: Farmacovigilância. Indústrias farmacêuticas. Registro de medicamentos. 

 

Abstract: This study aims to describe and analyze the importance of Pharmacovigilance 

during the monitoring process of the post-marketing medicine performance. Aiming to verify 

the overlap of benefits to risks about the exposure which consumers are subject when using a 

medication, it is explored here, the real necessity to notify agencies and companies 

responsible for reactions and adverse effects caused by its use. Once there are, undeniably, 

occasional failures not identified in the medicine development phase, it is appropriate 

therefore to the sector of Pharmacovigilance to investigate and notify through the NOTIVISA 

system irregular features found. Then, it is addressed the race against time that 

pharmaceutical industries face to suit RDC No. 04 of 10 February 2009, which intends to 

prevent the occurrence of risk of loss of the registration of its products. Therefore, this study 

intends to prove through scientific and pragmatic facts the fundamental importance that 

Pharmacovigilance has before the identification of the risks during the renewal of medicine 

registration. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a World Health Organization – WHO (2002), o termo 

Farmacovigilância define-se como uma “ciência relativa à detecção, avaliação, compreensão e 

prevenção dos efeitos adversos ou quaisquer problemas relacionados a medicamentos”.
 



Para que uma indústria farmacêutica consiga obter o registro de qualquer medicamento, é 

necessário que o mesmo seja submetido a uma série de testes. Estes, por sua vez, conforme 

estabelecido pela Lei nº 5.991 (1973), devem, obrigatoriamente, avaliar eficácia, qualidade e 

principalmente segurança de cada produto, pois consistem em mercadorias farmacêuticas com 

finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico.
 

O processo de registo de um medicamento demanda bastante tempo e cautela, uma vez que, 

ao ser submetido a diversas etapas de testes, possui a incumbência de corresponder a todas as 

exigências feitas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, assim como 

preconizado pela RDC de nº 60 (2014). Seguindo os critérios estabelecidos por esta resolução, 

estes experimentos visam também, à comprovação da segurança e eficácia do desempenho do 

produto em questão, executando conjuntamente análises in vitro e in vivo, conforme afirmam 

os estudos de Equivalência farmacêutica, Bioequivalência e Estudos clínicos. A realização 

destes estudos ainda não é considerada suficiente para a detecção de determinadas reações 

adversas, pois estas, por sua vez, podem ser descobertas somente após a utilização de 

medicamentos durante um tempo prolongado (SHARGEL, L.; YU, 1999).
 

Direta ou indiretamente, o ramo da farmacologia afeta a todos os envolvidos no processo da 

saúde, no qual são utilizados constantemente medicamentos diversos. Dessa forma, 

farmacêuticos, bioquímicos, médicos, pacientes, e vários outros interessados na questão se 

tornam vulneráveis a quaisquer equívocos causados por produtos fármacos. Logo, vem 

crescendo significativamente o interesse por preservar a segurança dos medicamentos em seu 

processo de teste e principalmente pós-comercialização e, por isso, deu-se a efetiva aprovação 

da RE de nº 896 (2003) que realizará este controle através de um guia para consulta e provas 

para este fim.
 

O poder público, preocupado com o risco de vida de pacientes e visando minimizar gastos, 

elabora através da ANVISA, a resolução nº 04 (2009) que dispõe sobre as normas de 

Farmacovigilância para os detentores de registro de medicamentos de uso humano. Através 

desta RDC, houve a necessidade das indústrias farmacêuticas se adequarem conforme um 

período estabelecido e implementarem um sistema de gerenciamento dos riscos de todos seus 

produtos comercializados e também a sua comprovação através de relatórios periódicos. No 

que se refere à saúde pública, mostra-se de extrema importância que sejam identificados 

possíveis eventos e reações adversas que possam ocorrer e expor pacientes a riscos e efeitos 

indesejados.
 

Ao decorrer deste trabalho será explicitada a importância do sistema de gerenciamento de 

riscos às indústrias farmacêuticas, demonstrando sua eficácia junto à necessidade de que haja 

segurança clínica de seus produtos. Dessa forma, os consumidores não serão expostos a danos 

à saúde, mas sim, alertados previamente quando necessário.  
 
 

2 TESTES PARA LIBERAÇÃO DO REGISTRO DE MEDICAMENTOS 

 

A equivalência farmacêutica entre dois medicamentos relaciona-se à comprovação de 

que ambos contêm o mesmo fármaco, compartilhando então das mesmas características em 

base, sal ou éster da mesma molécula terapeuticamente ativa. Dessa forma, ambos possuirão a 

mesma dosagem e forma farmacêutica, o que pode ser avaliado por meio de testes in vitro, 

classificando e verificando teor, dissolução, uniformidade, friabilidade, peso médio, 

desintegração, entre outros (SHARGEL, L.; YU, 1999).
 

De acordo com a RE de nº 896 (2003), o teste de Bioequivalência deve corresponder às Boas 

Práticas de Clínica (BPC) e Boas Práticas de Laboratório (BPL), com realização em centros 

de pesquisas certificados pela Anvisa. Tais testes estipulam um protocolo clínico a ser 

seguido que exige o cumprimento de vários parâmetros. Estes, por sua vez, consistem em 



números específicos de voluntários, de coletas de sangue, de tipo de estudo, de formas de 

alimentação, de tempo referente ao ‘’wash out’’, de períodos de internação dos voluntários, de 

desenhos amostrais, de concentração da amostras e demais outros com suas respectivas 

particularidades. 

Para que não ocorram possíveis divergências nos resultados das análises, a etapa clínica é 

realizada com voluntários dotados de plena saúde. Isso se dá a fim de garantir que os dois 

medicamentos testados em suas fases piloto e referência sejam considerados equivalentes 

farmacêuticos. Assim, objetiva-se, perante a avaliação dos parâmetros farmacocinéticos para 

quantificação da etapa de absorção, que ambos apresentem o mesmo comportamento quando 

expostos ao organismo. Tais parâmetros incluem os processos de AUC  (área sobre a curva de 

concentração sanguínea versus tempo), Cmáx (pico de concentração máxima) e Tmáx (tempo 

no qual a concentração máxima é atingida), ainda em conformidade com o Guia de nº 896 

(2003).
 

 

3 METODOLOGIA 

 

O presente estudo fora embasado em conformidade com artigos científicos 

minunciosamente analisados e selecionados, dados de legislações e revistas específicas ao 

ramo da farmacologia. A priori fora realizado um levantamento biográfico em base de dados 

que se utilizou das palavras-chave: Gerenciamento de risco, Farmacovigilância, SAC e 

Registro de Medicamentos. 

Após a análise das informações coletadas, no que se refere à Farmacovigilância, dados 

valorosos foram agrupados e utilizados como referência nessa pesquisa. Logo, todo o material 

aqui apresentado possui cunho científico e contribuiu substancialmente para o levantamento 

de informações que foram compiladas na forma de artigo científico. 

 

4 GERENCIAMENTO DE RISCO 

 

O termo Gerenciamento de Risco deve ser entendido como uma abordagem 

sistemática de estabelecimento do curso de ação frente a incertezas postas pela identificação, 

avaliação, compreensão, ação e comunicação dos itens de risco (CASTRO, 2011).
 

Através desse processo, tem-se a capacidade de analisar os riscos dos produtos farmacêuticos 

para que posteriormente ações sejam propostas, podendo ser corretivas ou preventivas, com o 

objetivo de aprimorar o perfil de risco e benefício. 

A ANVISA (BRASIL, 2008) possui a incumbência de proteger, promover e defender a saúde. 

Para que isso ocorra de fato, há a implementação de ações complexas e intercomplementares 

que visam a segurança sanitária de produtos e serviços. A vigilância classifica as notificações 

recebidas de acordo com o seu risco, podendo este ser potencial ou dano real, ambos oriundos 

dos processos de produção e consumo. Os riscos representam, no âmbito da saúde, a 

probabilidade de ocorrência de um evento indesejado durante um período de tratamento com 

algum produto farmacêutico.
 

Faz-se necessário a quantificação e o tratamento dos riscos notificados através de alguns 

documentos de fundamental importância, como o Relatório Periódico de Farmacovigilância 

(RPF), o Plano de Farmacovigilância (PFV) e o Plano de Minimização de Risco. Estes 

documentos são componentes fundamentais ao Gerenciamento de Risco e possibilitam que os 

riscos sejam exauridos ou mesmo exterminados por completo. 

 

 

 

 



5 RELATÓRIO PERIÓDICO DE FARMACOVIGILÂNCIA (RPF) 

 

O Relatório Periódico de Farmacovigilância (RPF) equivale a um documento que 

agrupa todas as informações de um determinado produto farmacêutico que contenha a mesma 

substância química. Elaborado pela empresa detentora do registro do medicamento, deverá ser 

apresentado à ANVISA quando solicitado, seja em casos de registro ou para fins de 

atualização dos dados nacionais e internacionais de segurança e eficácia. Este documento 

deverá, obrigatoriamente, demonstrar a análise de perfil risco/benefício, seguindo o padrão 

estabelecido conforme a RDC nº 04 (BRASIL, 2009) e Anexo II do Guia de 

Farmacovigilância (2009).  

A análise deste tipo de relatório contempla relatos de eventos adversos (EA), que consistem 

em verificar se houve alguma alteração no perfil de segurança do medicamento que possa 

resultar, ou não, em alterações do registro ou até o seu recolhimento. Na possibilidade de que 

existam dados que comprovem sua inefetividade ou EA durante períodos considerados 

relevantes, como, por exemplo, gravidez e amamentação, haverá uma verificação minuciosa 

sobre cada aspecto para que sejam tomadas as decisões cabíveis, condizentes, então, ao 

mesmo anexo citado anteriormente.
 

Após ser feita a avaliação do RPF obtêm-se dois possíveis resultados, onde fica explícita a 

necessidade de aplicação de diferentes tratamentos determinados pelo Anexo III do Guia de 

Farmacovigilância (2009): 

 

 RPF Aprovado: Dá-se continuidade ao monitoramento do perfil de segurança servindo 

de modelo para os próximos relatórios; 

 RPF Reprovado: Há notificação seguida da necessidade de adoção de medidas 

sanitárias. Entre estas medidas estão: Alteração de Bula, Indicação de Plano de 

Minimização de Risco, Recomendação de Inspeção em Farmacovigilância e Retirada 

do produto do mercado. 

 

Tais medidas sanitárias possuem o único objetivo de garantir a segurança do medicamento 

minimizando, assim, os riscos aos quais o consumidor final possa estar sujeito. 

 

6 PLANO DE FARMACOVIGILÂNCIA (PFV) 

 

O Plano de Farmacovigilância (PFV) é um documento único, pertencente a cada 

medicamento registrado pela empresa de forma individual. Apesar de ser destinado às 

autoridades regulatórias para fins de registro, sua apresentação poderá ser solicitada quando 

necessário, como em caso de inspeções sanitárias. Este documento tem sua aplicação efetuada 

quando alguma falha inesperada for identificada ou alterações de caráter significativo em 

relação ao registro do medicamento aconteçam, como uma nova indicação de uso ou extensão 

do uso adulto para pediátrico (BRASIL, 2009). 
 

Entre os principais itens que compõe este documento, merecem destaque a Especificação de 

segurança e também Tópicos de Farmacovigilância. O primeiro comporta informações sobre 

os dados clínicos e não clínicos, abrangendo interações medicamentosas, eventos adversos, 

epidemiologia, experiência pós-registro, entre outros. Já o segundo fica encarregado de 

abordar as práticas como procedimento operacional de registro de reclamação de consumidor 

e RPF, plano de ação com as medidas propostas e objetivos visando a segurança do 

medicamento (BRASIL, 2009).
 

Elabora-se, então, um resumo com o levantamento de todas estas informações indicando quais 

medidas serão tomadas. Assim, será elaborado um cronograma com a previsão de 



implementação das mesmas, e caso seja aplicável, deve-se proceder com o Plano de 

Minimização de Risco, dando, por conseguinte, seguimento a este gerenciamento de risco. 

 

 

7 PLANO DE MINIMIZAÇÃO DE RISCO (PMR) 

 

No Plano de Minimização de Riscos (PMR) são postos detalhamentos das ações que 

devem ser tomadas para que haja a diminuição dos riscos associados com uma preocupação 

de segurança específica. Trata-se, portanto, do gerenciamento de novos riscos no período de 

pós-registro do medicamento ou até mesmo o acompanhamento minucioso dos riscos já 

identificados (BRASIL, 2009). 
 

O PMR contempla ações que visam à segurança do medicamento, e estas são determinadas 

através de métodos farmacoepidemiológicos, que visam avaliar os pontos críticos 

relacionados à segurança do medicamento. Podem ser citados como exemplos dessas ações a 

distribuição de materiais para que os pacientes conheçam riscos específicos aos 

medicamentos, a limitação de tamanho de embalagens ao suprimento do medicamento, e o 

fornecimento de cartas explicativas para profissionais da saúde (BRASIL, 2009). 
 

 

 

8 FARMACOVIGILÂNCIA NO BRASIL 

 

As atividades relacionadas à Farmacovigilância tiveram início no Brasil somente na 

década de 1960. Se comparado aos Estados Unidos, que iniciaram na década de 1940, fica 

explícito o profundo atrasado ao qual o país fica imerso perante questões de saúde. Não 

somente o Brasil tardou, mas os demais países tiveram interesse em relação à FMV somente 

após o acontecimento do incidente de Talidomida que permeou regiões de todo o mundo, 

provocando deformações em recém-nascidos (BRASIL, 1999). 
 

Perante a preocupação em garantir a qualidade dos medicamentos e buscando assegurar sua 

eficácia, o governo nacional dá início à fundação do Ministério da Saúde na década de 1950.  

Porém, um avanço significativo só é alcançado na década de 1990, com a criação da Lei nº 

9.782 de 1999, cria-se a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A criação deste 

órgão apresentou a finalidade de promover a proteção da saúde da população através do 

controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à 

vigilância sanitária.
 

Ainda na década de 1990 foram criados dois órgãos de extrema importância para estudos e 

investigações científicas em todos os aspectos relacionados a medicamentos, sendo estes, a 

Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos (SOBRAVIME) e o Grupo de 

Prevenção ao Uso Indevido de Medicamentos (GPUIM). Porém, o Centro Nacional de 

Monitorização de Medicamentos, sediado na Gerência de Farmacovigilância (GFARM), fora 

criado tardiamente, em 2001, mesmo ano em que o Brasil inseriu-se como membro integrante 

do Programa Internacional de Monitorização de Medicamentos da OMS (FONTELES, 

M.M.F, 2009; BRASIL, 2012). 
 

A regulamentação vigente acerca da apresentação de relatórios de Farmacovigilância no 

Brasil inicia-se em 29 de maio de 2003, com a publicação das RDCs de nº 136 (2003) e nº 

138 (2003), e a RE nº 893 (BRASIL, 2003), ambas instituídas na mesma data. A primeira 

dispõe sobre o registro de medicamento novo, enquanto a segunda dispõe sobre o 

enquadramento na categoria de venda de medicamentos. Já a RE formula o Guia para 

Realização de Alterações, Inclusões, Notificações e Cancelamento Pós-Registro de 

Medicamentos. Por fim, é criada a RDC nº 04 (BRASIL, 2009), que dispõe sobre as normas 

de Farmacovigilância para os detentores de registro de medicamentos de uso humano. 



 

9 CASOS CONHECIDOS DE FARMACOVIGILÂNCIA 

 

Após a criação de órgãos importantes com a finalidade de regular e monitorar a 

segurança dos medicamentos no país, institui-se a obrigatoriedade das indústrias 

farmacêuticas em aplicar cada vez maiores investimentos em pesquisas para que o 

medicamento a ser registrado não apresente nenhum risco ao paciente.  

A RDC de nº 136 (BRASIL, 2003) promove a execução de uma fiscalização mais árdua, 

órgãos como o GFARM deram início ao desempenho de ações regulatórias mediante registro 

de notificações, o que ocasionou na retirada de diversos medicamentos do mercado que 

estavam ocasionando os mais diversos riscos aos pacientes. Entre estes, podemos citar 

Fenilpropanolamina, no ano de 2000, que ocasionou risco de graves efeitos colaterais como 

derrame cerebral; Rofecoxibe, no ano de 2004, e Rosiglitazona no ano de 2010, que causaram 

risco de eventos cardiovasculares graves; Anfepramona, Femproporex e Mazindol, ambos no 

ano de 2011, causaram riscos à saúde e apresentaram ausência de comprovação científica de 

sua eficácia.
 

Ocorrido na década de 1950, o caso do medicamento Talidomida merece grande destaque por 

ser considerado o maior desastre da história da medicina. Tendo sido o grande marco negativo 

da Farmacovigilância, a Talidomida tornou-se disponível no Brasil em março de 1958 e ainda 

após sua retirada do mercado mundial, por volta de junho de 1962, seu uso inadequado 

continuou a existir. Fatores diversos influenciaram para que isso acontecesse, como o 

interesse lucrativo dos laboratórios, a alta taxa de automedicação do país e mesmo a omissão 

governamental que desencadeou em uma distribuição descontrolada do produto 

(MATTHEWS S.J.; MCCOY C., 2003; OLIVEIRA M.A. et al., 1999).
 

Este medicamento apresentava uma série de indicações como irritabilidade, ansiedade, 

insônia, hipertireoidismo e a ocorrência de doenças infecciosas. No entanto, atingiu grande 

marcos e se popularizou atendendo a um grupo específico, de gestantes. Este medicamentou 

passou a fazer-se presente em grande parte dos receituários médicos visando combater às 

náuseas e vômitos frequentes no período gestacional (MATTHEWS S.J.; MCCOY C., 2003; 

OLIVEIRA M.A. et al., 1999).
 

Devido a uma falha nas pesquisas e no conhecimento dos efeitos colaterais do 

medicamento, o uso da Talidomida acabou ocasionando defeitos teratogênicos em recém-

nascidos. Essas deformidades caracterizam-se por defeitos no desenvolvimento dos ossos 

longos dos membros superiores e inferiores e também está relacionada a problemas oculares e 

auditivos, anomalias genitais, neuropatias periféricas e defeitos em órgãos internos como rins, 

pulmões, intestino e coração. Dessa forma, o uso deste medicamento deixou em todo o mundo 

milhares de vítimas do seu efeito teratogênico e estima-se que o número de bebês atingidos 

gire em torno de dez a quinze mil. Além de crianças nascidas com a deformação, há um 

número incalculável de abortos realizados por gestantes que fizeram uso da droga. 

A partir dos efeitos catastróficos ocasionados pela Talidomida, novas políticas de aprovação e 

pesquisas a cerca de novos fármacos passaram a ser vistos e revistos com maior cautela. 

Países como Suécia e Noruega dedicaram-se intensamente a questões de cunho 

farmacológico, desenvolvendo, por conseguinte, programas de referência que serviram como 

espelho até mesmo à Organização Mundial da Saúde (OMS). Neste caso específico é 

necessário que se destaque a importância do gerenciamento de risco e da Farmacovigilância 

nos processos de verificação de eficácia (MATTHEWS S.J.; MCCOY C., 2003; OLIVEIRA 

M.A. et al., 1999). 

Mesmo diante de todos os acontecimentos negativos relacionados ao seu uso, a Talidomida 

retornou aos receituários tempos depois por ser considerada um composto promissor para o 

combate de diversas doenças. Para que isso pudesse ocorrer de fato, o detentor do registro do 



medicamento tomou providências a cerca de medidas regulatórias, dentre essas a inclusão de 

uma imagem acometida pela doença junto à bula e suas devidas informações.  

A RDC Nº 11 (BRASIL, 2011) delimitou sua utilização a um grupo restrito de pessoas, sendo 

essas portadoras de Hanseníase (A30), Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST/AIDS – 

Úlcera aftóide idiopática (B23.8), Doenças crônico-degenerativas (Lúpus eritematoso – M32), 

Doenças enxerto-versus-hospedeiro (Y83.0) e Mieloma múltiplo (C 90). Doenças alheias às 

descritas nessa RDC que necessitem a utilização da Talidomida, dependem exclusivamente de 

uma autorização concedida pela ANVISA, e ainda assim, poderá ser considerado crime seu 

uso indiscriminado.
 

 

 

10 NOTIVISA 

 

O Sistema Nacional de Notificações para a Vigilância Sanitária (NOTIVISA) consiste 

em um sistema informatizado na plataforma web que tem como função investigar o 

recebimento de notificações de casos confirmados ou considerados suspeitos de queixas 

técnicas e eventos adversos relacionados à administração de medicamentos. A notificação de 

eventos adversos abrange múltiplas suspeitas, como reações adversas, inefetividade 

terapêutica, interação medicamentosa e erros de medicação que ocasionaram em eventos 

adversos.  

Implantado no fim do ano de 2006, desde então as notificações de eventos adversos 

registradas nesse sistema são avaliadas pela Gerência de Farmacovigilância (GFARM) e o 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS). As queixas técnicas recebidas são 

submetidas à avaliação da Gerência de Monitoramento da Qualidade e Fiscalização de 

Insumos, Medicamentos, Produtos, Propaganda e Publicidade (GFIMP) (BRASIL, 2009). O 

acesso a este sistema de notificação é liberado estritamente a profissionais de saúde liberais e 

a profissionais que representam uma determinada instituição de saúde ou empresa detentora 

de registro de medicamentos, seguindo ao que anteriormente fora estabelecido pela RDC de 

nº 136 (BRASIL, 2003).
 

 

11 REGISTRO DE RECLAMAÇÕES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO 

CONSUMIDOR (SAC) 

 

As reclamações referentes a um medicamento são registradas no Serviço de 

Atendimento ao Consumidor (SAC) através do preenchimento de um formulário adotado pela 

empresa. Este, por sua vez, deve estar em conformidade com o que é preconizado à legislação 

de Boas Práticas de Fabricação e de Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os formulários 

seguem o Anexo III do Guia de Farmacovigilância (2009) e são classificados de acordo com a 

sua modalidade e informações levantadas no atendimento, como é explicitado abaixo. 

 

 Qualidade: alterações identificadas na apresentação do medicamento. Ex: Alterações 

organolépticas (cor, odor, sabor, textura), presença de corpo estranho ou falta de 

efeito; 

 Comercial: busca por produtos ou representantes de vendas; 

 Atendimento ao Portador de Deficiência Visual: requisições de bulas em formato 

especial (digitalizada, impressa em Braille ou de fonte ampliada); 

 Farmacovigilância: acontecimento de eventos adversos decorrentes de reações 

adversas, desvios de qualidade, inefetividade terapêutica, intoxicações, uso abusivo e 

erro de medicação; 



 Outros: trata-se de reclamações que não se enquadram nas modalidades anteriores, 

sendo geralmente informações sobre os produtos. 

 

A origem da notificação poderá ser proveniente de consumidores, profissionais da saúde, 

representantes de vendas ou de estabelecimentos comerciais como drogarias e demais 

distribuidores. Segundo o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (NOTIVISA), as 

notificações recebidas incentivam o aperfeiçoamento do conhecimento dos efeitos dos 

produtos, tornando possível, então, a identificação de reações adversas ou efeitos indesejados 

dos produtos. Assim, para que a sua segurança real e substancial seja alcançada, a qualidade 

dos produtos possui o acompanhamento minucioso.
 

As reclamações podem ser registradas no SAC da própria empresa ou através do Sistema 

Nacional de Notificação de Eventos Adversos. Este sistema é um dos módulos para 

notificação da NOTIVISA (BRASIL, 2009), e objetiva o recebimento das notificações de 

eventos adversos ocorridos com pacientes diante da ocorrência de algum incidente. Para o 

preenchimento deste tipo de formulário, conhecido como Formulário de Notificação de 

Suspeita de Evento Adverso a Medicamento (BRASIL, 2009), alguns dados importantes são 

requeridos como: Dados do notificador, Produto motivo da notificação, Evento adverso, 

Medicamento / Empresa, Paciente ou Usuário. 

Com o preenchimento de todas as informações do formulário, a notificação é encaminhada 

para o setor responsável para que seja dada a devida tratativa através da abertura de um 

processo investigativo avaliando a procedência da suspeita relatada no formulário. A equipe 

de investigação iniciará a coleta de dados, avaliação da gravidade, causalidade e 

previsibilidades das suspeitas das reações adversas recebidas seguindo a todo o estabelecido 

na RDC nº 04 (BRASIL, 2009).
 

 

12 PROCESSO INVESTIGATIVO 

 

Ao detectar qualquer desvio de qualidade ou evento adverso em seu medicamento ou 

produto farmacêutico, o consumidor final registra sua reclamação no SAC. No que se refere à 

classificação, os desvios de qualidade podem ser categorizados em diferentes aspectos, como 

será demonstrado abaixo. 

 

 Alterações Organolépticas: Alteração na coloração, odor, sabor e turbidez do produto;  

 Alterações Físico-Químicas: Problemas de dissolução e desintegração, precipitação, 

dificuldade de solubilização e homogeneização, fotosensibilidade e 

termosensibilidade;  

 Alterações Gerais: Presença de partículas estranhas, ausência de informação no rótulo, 

problemas de registro ou material de embalagem danificado; 

 Inefetividade Terapêutica: Ocorrência de dificuldade de dissolução, teor baixo, 

concentração do fármaco abaixo do rotulado, matéria-prima inadequada, alterações na 

formulação original. 

 

Os desvios de qualidades podem apresentar diversas classificações, são estas: Alterações 

Organolépticas (Alteração de coloração do produto, Alteração de Odor e Sabor, Turbidez); 

Alterações Físico-Químicas (Problema de Dissolução e Desintegração, Precipitação, 

Dificuldade de solubilização e homogeneização, Fotosensibilidade, Termosensibilidade); 

Alterações Gerais (Partículas estranhas, Ausência de informação no rótulo, Problemas de 

registro, Material de embalagem danificado); Inefetividade Terapêutica (Dificuldade de 

dissolução, Teor baixo, Concentração do fármaco abaixo do rotulado, Matéria-prima 

inadequada, Alterações na formulação original). 



 

Figura 1 Problemas detectados em blisters na etapa de acondicionamento primário. 

 

 
(Fonte: http://www.lixis.com.ar/br/productos.html Acessado em 09 de abril de 2016) 

 

As empresas fabricantes devem, obrigatoriamente, apresentar dados específicos nas 

embalagens de seus produtos, como o número de 0800 da empresa, e-mails dos setores 

SAC/Farmacovigilância e Site da empresa - Fale conosco. Dessa forma, as reclamações 

provenientes de características irregulares do medicamento adquirido podem ser registradas 

através de qualquer um destes meios, ou ainda através de notificação no site do órgão 

regulador ANVISA. O grupo de consumidores consiste em pessoas que utilizaram algum dos 

produtos após serem expostos no mercado. Dessa forma, ao efetivarem suas reclamações, os 

clientes referem-se às empresas ou pessoas que estejam envolvidas na venda e distribuição de 

um determinado produto farmacêutico, o que inclui drogarias, farmácias, distribuidoras, 

hospitais, órgãos públicos e representantes.  

Para que o departamento de SAC efetue suas respectivas funções de maneira significativa, 

necessita do suporte de vários setores da indústria no tratamento das solicitações de clientes. 

Para que haja o controle ideal objetivando cumprir o prazo informado ao cliente, são 

estabelecidos prazos de respostas a estes setores. Um destes, setor de Garantia da Qualidade, 

exerce papel fundamental em todo o processo, e mediante o recebimento das reclamações 

repassadas pelo SAC, dá início a um processo investigativo com a finalidade de encontrar as 

causas responsáveis pela ocorrência do desvio de qualidade reclamado. 

 

13 RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DE DESVIOS DE QUALIDADE 

 

O departamento de garantia de qualidade mostra-se um setor fundamental à empresa, 

pois se encarrega do mantimento e da garantia dos padrões de qualidade estabelecidos para 

produtos e serviços. A importância do estabelecimento de um critério de qualidade industrial 

está diretamente relacionada à satisfação do usuário de um determinado serviço ou processo, 

fazendo com que, frente à satisfação, haja a continuidade de compra dos produtos da empresa 

em questão. Este setor é responsável principalmente pela eliminação de falha durante seus 

processos de produção, padronização de documentos - principalmente com a criação de 

procedimentos operacionais padrão (POP), redução de custos, planejamento eficaz e aumento 

de produção. 

Após avaliar a reclamação de um cliente, dá-se início ao relatório de investigação, que avalia 

toda a documentação do lote e de todos os processos relacionados às etapas produtiva do 

mesmo produto.  O objetivo deste documento é encontrar a causa raiz do desvio de qualidade, 

http://www.lixis.com.ar/br/productos.html


isto é, definir o problema e suas causas principais fazendo uso de experiências e 

conhecimentos técnicos. Logo, um levantamento de dados é realizado através de reuniões 

com os setores envolvidos no processo produtivo do medicamento e utiliza-se uma opção de 

ferramenta da qualidade mais adequada à investigação.  

As ferramentas disponibilizadas poderão auxiliar no processo investigativo e trazer resultados 

favoráveis que contribuirão substancialmente para a melhoria dos produtos farmacêuticos e da 

empresa que os produz. Para que isso ocorra, de fato, faz-se necessária a identificação de 

causas raízes dos problemas e suas possíveis soluções, e a descoberta de possíveis problemas 

existentes nos processos, fornecedores e produtos. É necessário, então, que se saiba a real 

utilidade de cada ferramenta e suas respectivas formas de aplicação, o que resultará na 

obtenção de bons resultados, como a elevação dos níveis de qualidade através da solução 

eficaz de problemas, a diminuição dos custos a partir da utilização de produtos e processos 

mais uniformes, a execução de projetos mais eficazes, a melhoria na cooperação em todos os 

níveis da empresa; a identificação de problemas que tangem não somente o processo de 

produção, mas fornecedores e clientes também.  

 

Figura 2 Representação de Tabela de Ferramentas da Qualidade. 

 

 
 (Fonte: ORTIZ, PAULO e PIERRI, SUZANA. Modelos de Gestão da Qualidade 2. SENAI: Universidade 

Federal do Paraná, Curitiba, 2002) 

 

Com o auxílio da ferramenta da qualidade faz-se o levantamento de causas que deverão ser 

discutidas durante todo o relatório de investigação. Estas, por sua vez, são categorizadas 

utilizando o conceito dos 6M: Materiais, Métodos, Mão-de-obra, Máquinas, Meio Ambiente e 

Medidas. A utilização dos 6M auxilia na identificação das causas de um determinado desvio 

de qualidade e busca facilitar o raciocínio no momento de análise (COLENGHI, V. M., 

2007). 

As causas levantadas e discutidas ao decorrer da investigação devem ser concluídas baseando-

se em evidências que comprovem ou não a sua ocorrência, isto é, se não houver uma maneira 

de confirmar a causa, a mesma deve ser desconsiderada. Para as causas confirmadas através 

de verificação in loco ou documentações, devem ser propostas ações corretivas e preventivas, 



para que sejam implementadas com o objetivo de evitar a recorrência de reclamações de 

consumidores no SAC. 

A implementação destas ações possui o único objetivo de evitar a recorrência do desvio de 

qualidade relatado pelo consumidor. Portanto, esta etapa requer bastante empenho dos setores 

da indústria para que uma vez implementado, não ocorram mais problemas no processo em 

questão. Dessa forma, faz-se importante a qualificação da equipe em todos os processos, 

principalmente nos quais são desempenhadas diferentes causas e discutidas possíveis 

melhorias relacionadas a cada etapa produtiva. 

Devem ser realizados constantes acompanhamentos in loco para certificação de que as ações 

implementadas serão classificadas como eficazes ou não. Para casos negativos, uma vez não 

tendo sido suficientes para evitar recorrência do desvio de qualidade, há necessidade de que 

seja iniciado um novo processo investigativo para que assim um levantamento eficaz e 

substancial seja capaz de descobrir o que realmente aconteceu. Torna-se viável e aconselhável 

à empresa, a elaboração de um cronograma a fim de que seja estabelecida a periodicidade 

desse acompanhamento, para que sejam gerados, consequentemente, dados suficientes para 

classificar cada ação proposta.  

Ao fim do processo investigativo, o setor de SAC elabora um parecer objetivando 

disponibilizar ao consumidor o conhecimento da causa do desvio de qualidade registrado e 

este opta por ter a reposição do produto ou ressarcimento do mesmo. 

 

14 CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto acima, podemos afirmar que o setor de Farmacovigilância, quando 

bem estruturado, ocasionará inúmeros benefícios para uma indústria farmacêutica em relação 

ao levantamento de informações dos produtos. Por fazer-se importante garantir a excelência 

dos mesmos, a indústria visará sempre à qualidade, para a qual a melhoria contínua se faz 

essencial. 

No entanto, cada indústria farmacêutica possui características específicas e sistemas de 

qualidade diversificados. Assim, mais do que padroniza-lo em toda e qualquer empresa, o 

maior objetivo é de que sejam garantidas a segurança e a eficácia dos produtos fabricados. 

Será minimizado, então, qualquer risco que possa permear o tratamento farmacológico de um 

paciente e pontuará positivamente o perfil da indústria em questão.  

O registro da reclamação é expressamente necessário para a contribuição do levantamento e 

desenvolvimento de ações corretivas ao desempenho de um medicamento. Dessa forma 

podem ser evitadas ocorrências negativas diante de qualquer processo de tratamento médico 

que um paciente esteja realizando. Logo, vários requisitos relacionam-se diretamente à 

qualidade de um medicamento, que se inicia na padronização das operações e se finda na 

implementação de um sistema de qualidade eficaz.  

A indústria farmacêutica tem alcançado grandes avanços tecnológicos no desenvolvimento de 

medicamentos, os quais melhoraram a segurança desses novos produtos. Porém, ainda que 

reduzidas, deficiências no processo de verificação de medicamentos continuam existindo por 

diversos fatores. Entre estes podemos destacar os conflitos de interesses entre prescritores e 

indústrias farmacêuticas, a falta de motivação e reconhecimento que assola os profissionais da 

saúde para que haja maior compromisso frente às notificações.  

Cientes dos fatores externos e internos capazes de influenciar o uso de medicamentos, é de 

grande valia afirmar que existem, na área farmacológica, características particulares 

responsáveis por especificar as necessidades de utilização de medicamentos de acordo com a 

real necessidade de casa usuário.  

Uma vez que a idade média da população tem aumentado cada vez mais, atribui-se a isso o 

uso de fármacos. Neste sentido, a vigilância perante a segurança e efetividade dos 



medicamentos deve ser uma prioridade na saúde pública, uma vez que essa precisa incumbir-

se de estabelecer e dar prosseguimento a um método efetivo de detecção de reações adversas 

não reveladas em ensaios clínicos. Cada etapa deste processo mostra-se necessária, visto que a 

fiscalização de órgãos reguladores é frequente nas indústrias, para que haja assim, maior 

comprometimento destas na prevenção de falhas. 
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