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RESUMO 

 

A vigilância pós-comercialização realizada através da notificação de eventos adversos (EA) e 

de queixas técnicas (QT) por profissionais de saúde e pela população, possibilita a proteção à 

saúde na medida em que origina o aperfeiçoamento do conhecimento sobre os efeitos de um 

determinado produto, proporcionando maior garantia da segurança e da qualidade dos mesmos. 

O objetivo deste estudo transversal com caráter descritivo foi investigar a prática da vigilância 

pós-comercialização de medicamentos entre farmacêuticos que atuam em farmácias 

comunitárias do município de Niterói pela utilização do sistema NOTIVISA. O projeto foi 

aprovado pelo comitê de ética em pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro da UFF. 

A metodologia utilizada foi a aplicação de um questionário estruturado para farmacêuticos do 

município e de outro questionário em usuários de medicamentos. O estudo teve duração de 1 

mês e contou com a participação de 181 pessoas, dentre elas 61 farmacêuticos e 120 usuários. 

O resultado demonstrou que os farmacêuticos têm conhecimento sobre a ferramenta 

NOTIVISA, mas têm dúvidas na sua utilização devido à ausência de treinamento para tal. Além 

de receberem poucos casos suspeitos de eventos adversos a medicamentos, raros são 

notificados. Há ainda muitas barreiras para a efetivação do profissional no mercado, 

principalmente o reconhecimento no trabalho do farmacêutico por parte da população, a falta 

de tempo para prática da atenção farmacêutica e a melhor capacitação do profissional.  O baixo 

percentual de notificação no NOTIVISA demonstra que, são necessárias intervenções 

educativas como forma de aumentar as notificações e colaborar desta forma, para uma saúde 

de melhor qualidade. 

 

Palavra-chave: Pós-comercialização; Eventos adversos; Medicamentos; NOTIVISA 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ABSTRACT 

 

Post-marketing surveillance through the reporting of adverse events (AE) and product 

complaints (PC) by health professionals and the population, enables health protection as it leads 

to improved knowledge about the effects of a product, providing greater assurance of the safety 

and quality of the same. The purpose of this descriptive cross-sectional study was to investigate 

the knowledge and practice of post-marketing surveillance of medications among pharmacists 

working in community pharmacies in the city of Niterói, using the NOTIVISA system. The 

project was approved by the research ethics committee of the University Hospital Antônio 

Pedro da UFF .The methodology used was the application of a structured questionnaire for 

pharmacists in the municipality and another questionnaire in drug users. The study lasted 2 

months and had the participation of 181 people, among them 61 pharmacists and 120 users. 

The result showed that pharmacists are aware of the NOTIVISA tool, but have doubts about its 

use due to the lack of training. In addition to receiving few suspected adverse medications 

events, rare are reported. There are still many barriers to the effectiveness of the professional 

in the market, especially the recognition in the work of the pharmacist by the population, the 

lack of time to practice pharmaceutical care and the better qualification of the professional. The 

low percentage of notification in NOTIVISA demonstrates that it is necessary that educational 

interventions must be adopted in order to stimulate and enhance the notifications, and thus 

collaborate for better health. 

 

Keywords: Pos-marketing; Adverse events; Medications; NOTIVISA  
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1 – INTRODUÇÃO 

 

O consumo excessivo ou o uso inadequado do medicamento é um grande motivo para o 

surgimento de reações adversas, intoxicações e manifestação e/ou agravamento de doenças. 

Atualmente muitos fatores são os influenciadores desse consumo de medicamentos, seja pela 

propaganda de medicamentos, grande número de farmácias e drogarias no Brasil, fácil acesso 

ao medicamento ou a competição entre as indústrias farmacêuticas. Por isso torna-se importante 

o desenvolvimento de uma prática de farmacovigilância (ARRAIS, 2016). 

Além disso, a rapidez de inclusão de novas tecnologias em todos os setores de atuação 

da vigilância sanitária mostra a necessidade de fortalecer o setor de vigilância pós-uso. Isto 

porque, por mais rigorosas que sejam as exigências para se registrar um produto para saúde, 

não é possível prever todas as falhas ou problemas que esses produtos possam apresentar antes 

de sua entrada no mercado. Por isso deve-se monitorar e analisar eventos adversos contribuindo 

dessa forma com as ações que deverão ser tomadas pela vigilância sanitária. (BRASIL, 2006) 

Desde sua criação, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem se empenhado no 

fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Juntamente com as Vigilâncias 

Sanitárias Estaduais e Municipais, a ANVISA vem elaborando programas de incentivo a 

notificações espontâneas e à busca ativa de eventos adversos ou quaisquer outros problemas 

relacionados a produtos sujeitos à vigilância sanitária. Igual relevância tem sido dada à 

responsabilização dos detentores de registro de produtos pelo monitoramento dos mesmos no 

período inicial de sua inserção mercado. Desta forma, a ANVISA busca cumprir sua missão de 

“prevenir a saúde da população, prevenir e diminuir agravos” (BRASIL, 2006)  

Neste sentido, uma das estratégias adotadas pela ANVISA foi a criação da rede de 

hospitais sentinela com o objetivo de construir planos de melhorias relacionados ao uso seguro 

dos medicamentos, à vigilância de tecnologias em saúde, através da sensibilização dos 



14 
 

profissionais de saúde (PINHEIRO, 2008). Em seguida a ANVISA também tentou ampliar as 

ações de farmacovigilância através da proposta da criação da rede de farmácias notificadoras 

estimulando o desenvolvimento de ações de saúde em farmácias e drogarias, estendendo suas 

fontes de notificações com o auxílio do farmacêutico (NUNES, 2008). No entanto, esta 

iniciativa não produziu o mesmo impacto observado com a rede de hospitais sentinela. 

Importante avanço foi a criação do sistema NOTIVISA, um sistema informatizado, na 

plataforma web, que recebe notificações de queixas técnicas e eventos adversos relacionados 

aos produtos sob vigilância sanitária. (ABJAUDE et al., 2013)  

A subnotificação é fator limitante dos sistemas baseados na notificação voluntária, 

podendo retardar a detecção de sinais e causar subestimação da dimensão de um problema. Ela 

ainda gera grande impacto econômico nos serviços de saúde, devido ao aumento da morbidade 

e mortalidade (ARAUJO, 2006). 

A discussão sobre o papel da farmácia comunitária como estabelecimento de saúde vem 

se fortalecendo no país, com a publicação de legislações como a RDC 44/09 (BRASIL, 2009) 

e a Lei 13021/2014 (BRASIL, 2014). Estes dois textos legais buscam a aproximação do 

farmacêutico à assistência apontando a necessidade deste profissional atuar na orientação a 

utilização do medicamento ao usuário e que realize a prática de farmacovigilância. No entanto, 

pouco se sabe sobre a forma como esta atividade ocorre.  

Nesse contexto, o estudo tem como objetivo conhecer o perfil das notificações oriundas 

de farmácias comunitárias no município de Niterói, investigar possíveis barreiras para a 

identificação e notificação de reações adversas a medicamentos e queixas técnicas sobre 

medicamentos, sobretudo os de venda livre, nestes estabelecimentos, bem como o grau de 

conhecimento e participação dos profissionais farmacêuticos no processo de notificação 

voluntária. Pretende-se também reconhecer a população usuária de medicamento sobre a sua 
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percepção quanto a importância do profissional farmacêutico no apoio aos casos de eventos 

adversos a medicamentos. 
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2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 – Importância da vigilância pós-comercialização 

 

Os medicamentos na atualidade são instrumentos poderosos na redução do sofrimento 

humano. São responsáveis pela cura, pelo prolongamento da vida e o retardo de complicações 

associadas a doença, favorecendo o convívio do ser humano com a sua enfermidade. Por outro 

lado, sua utilização de forma inadequada pode levar ao aparecimento de reações adversas, 

intoxicações e surgimento/agravamento de doenças (PEPE, 2000). 

O desenvolvimento tecnológico gerou uma revolução sobre cuidados com a saúde, 

possibilitando que o usuário adquira detalhes sobre a terapêutica a utilizar (RIBEIRO, 2013). 

Arrais (2009) apresentou fatores influenciadores no consumo de medicamentos: 

 Fácil acesso a medicamentos de venda sob prescrição médica e controle especial; 

 Inacessibilidade aos meios de saúde 

 Excessivo número de farmácias/drogarias no Brasil; 

 Competição das indústrias farmacêuticas pelo mercado consumidor; 

 Propaganda de medicamentos que induz ao consumo de medicamento; 

 Número excessivo de medicamentos e especialidades farmacêuticas disponíveis 

no mercado sem a eficácia e segurança comprovada; 

 Grande confiança na cura de doenças pelo uso de medicamento; 

 Procura de farmácias/drogarias pelos usuários, para resolver seus problemas de 

saúde; 

 Presença de medicamentos de venda isenta de prescrição; 

 Venda de medicamentos fora do estabelecimento farmacêutico; 

 Faixa etária da população, que pode influenciar no consumo de medicamentos. 
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A farmacovigilância, portanto, é uma atividade extremamente relevante em saúde 

pública, pois avalia o risco-benefício dos medicamentos e as consequências em seu uso, 

constituindo como suporte instrumental para as ações de vigilância sanitária. (ARRAIS, 2016)  

A farmacovigilância é definida por Dainesi (2005) como o acompanhamento dos 

eventos adversos a medicamentos após sua inserção no mercado. Seu objetivo principal, 

segundo Moralesd (2002) é detectar reações adversas graves no início, evitando desastres, além 

de identificar novas interações, inicialmente desconhecidas. Pode-se ainda detectar os fatores 

de risco para o desenvolvimento de algumas reações adversas, contribuindo para o uso racional 

e seguro do medicamento. 

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), (1972) evento adverso é qualquer 

ocorrência médica indesejável que ocorra com um paciente que tenha recebido um produto 

farmacêutico, neste caso não há necessariamente uma relação causal estabelecida com este 

tratamento. Quando a resposta nociva indica uma relação causal entre o medicamento e o evento 

deve-se considerar como uma reação adversa a medicamento (RAM). 

Os eventos adversos graves são definidos como os eventos que causam: óbito, ameaça 

à vida, hospitalização ou prolongamento de uma hospitalização existente, redução substancial 

da habilidade de uma pessoa conduzir as funções de sua vida normal, anomalia congênita, 

qualquer suspeita de transmissão de agente infeccioso por meio de medicamento e eventos 

clinicamente significativos, que são os casos aonde se necessita intervenção médica para que 

sejam evitados os eventos adversos graves citados. Deve-se ainda ser considerada a intensidade 

deste evento, ao ponto de ser considerado um evento intenso aquele em que sua manifestação 

é tida como severa. (BRASIL, 2012) 

As RAM causaram 12 mil mortes e 15 mil hospitalizações nos Estados Unidos, em 1987. 

Neste cenário, surgiram em diversos países programas com o objetivo de detectar a RAM, 
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possibilitando o conhecimento do perfil de reações adversas dos medicamentos e prevenindo-

as. (ARRAIS, 2002) 

Estudo realizado em três hospitais de ensino do Rio de Janeiro em 2011 identificou 7,6% 

dos pacientes afetados por eventos adversos, sendo que 66,7% destes eventos eram evitáveis. 

Provocando danos aos pacientes, aumentando o tempo de permanência, mortalidade e custo 

hospitalar. (DUARTE, et.al. 2015)  

Segundo dados do Ministério da Saúde, através do Sistema de Informação sobre 

Mortalidade (SIM) citada pela ANVISA (2006), de 1996 – 2003 ocorreram aproximadamente 

6.000 óbitos devido a problemas com medicamentos. Citando o Sistema de Informação 

Hospitalar do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) em 2005 ocorreram cerca de 21.500 

internações (59 internações/dia) em consequência a problemas associados ao uso do 

medicamento, gerando um custo próximo de R$8.300.000,00. 

Essas reações adversas no pós-uso ocorrem, segundo Moralesd et al (2002), devido às 

limitações inerentes aos estudos clínicos no que se refere ao estabelecimento do perfil de 

segurança de um medicamento. Entre os aspectos que contribuem para esta limitação encontra-

se o número reduzido de pacientes acompanhados (entre 500 e 3000).  Vale ressaltar que 

reações adversas graves a medicamentos são, em sua maioria, de baixa frequência, segundo a 

classificação proposta pela OMS (OMS, 1999) (Tabela 1). Assim, considerando que estas 

reações ocorram numa proporção de 1 em 2.000 a 1 em 100.000 expostos, seria necessário que 

um estudo clínico incorporasse cerca de 5.000 indivíduos para que uma RAM fosse detectada. 

Outro ponto importante é a priorização da participação de pessoas jovens, saudáveis ou 

com apenas uma doença e que não estão fazendo uso de outros medicamentos. Além disso o 

tempo de observação é bastante curto, e existem reações adversas que só se manifestam a longo 

prazo. (MORALESD, 2002) 
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Tabela 1 - Classificação das Reações Adversas Quanto à Frequência (Fonte:OMS, 1999) 

Muito comum >1/10 >10% 

Comum (frequente) >1/100 e <1/100 >1% e <10% 

Incomum (infrequente) >1/1.000 e <1/100 >0.1% e <1% 

Rara >1/10.000 e <1/1.000 >0.01% e <0.1% 

Muito Rara <1/10.000 <0.01% 

 

A vigilância pós-comercialização, com a permanente avaliação das reações adversas de 

medicamentos pode ter sua importância entendida, por exemplo, através da tragédia marcante 

da talidomida (1958 até 1965). Nesta ocasião cerca de 10.000 bebês expostos, no útero, a esse 

medicamento, nasceram com deformidades extensas e incapacitantes. Esse fato mostrou que as 

reações adversas dos medicamentos não são totalmente conhecidas no momento do seu registro 

(COELHO; ARRAIS; GOMES, 1999).   

O método mais utilizado na farmacovigilância é o sistema de notificação espontânea, 

também conhecido por “The Yellow Card Scheme”. A notificação sistemática de RAM com 

análise estatística permanente fornecem alertas sobre o comportamento dos medicamentos na 

população. O sucesso ou o fracasso de qualquer atividade de farmacovigilância dependem da 

notificação das suspeitas de reações adversas (MOTA, 2017). 

O método de notificação espontânea é considerado o mais custo-efetivo, apesar das 

limitações como consequência das subnotificações, da qualidade, algumas vezes insatisfatória, 

e desconhecimento do número de usuários expostos (COELHO, 1998). 

Um dos grandes desafios dos sistemas de farmacovigilância, consiste no estímulo das 

notificações feitas pelos usuários dos medicamentos. A notificação dos consumidores não foi 

introduzida para substituir as notificações dos profissionais da saúde. Esta tem sido estimulada 

em reconhecimento de que o paciente é diretamente afetado por um RAM, podendo identificar 

características que de outra forma não foram evidenciadas. Outra vantagem é que as RAM de 
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medicamentos isentos de prescrição podem ser identificadas e, acompanhadas no sistema de 

farmacovigilância (MOTA, 2017) 

Em relação aos profissionais de saúde, faz-se necessário a participação ativa de todos, 

através da construção de hábitos de encorajamento na divulgação de erros, falhas e eventos 

adversos, e não escondê-los. A farmacovigilância, segundo a autora, deve estar baseada em três 

princípios: envolvimento, explicação e clareza de objetivos. Desta forma cria-se um processo 

razoável com confiança e comprometimento, que produzirão cooperação voluntária, 

influenciando pessoas pela divisão de conhecimentos e da criatividade (DAINESE, 2005). 

 

2.2 – Vigilância Sanitária no Brasil 

 

Uma das maneiras de envolver os profissionais na prática da farmacovigilância é através 

da vigilância sanitária. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) foi 

criada pela lei n° 9.782 em 26 de janeiro de 1999 com a incumbência de monitorar e fiscalizar 

ambientes, processos, insumos e tecnologias relacionadas à saúde. Sua finalidade é de exercer 

o controle sanitário de todos os produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, como: 

medicamentos, alimentos, cosméticos, saneantes, derivados do tabaco, produtos médicos, 

sangue, hemoderivados e serviços de saúde. (BRASIL, 1999) 

Segundo Cassiani (2005), citado por Toda (2014), a ANVISA desde a sua criação em 

1999 realizou diversas ações com o objetivo de promover a segurança do paciente em relação 

ao uso do medicamento: Formação do Centro Nacional de Monitorização de Medicamentos 

(CNMM), Hospitais Sentinelas, Farmácias Notificadoras e o Sistema de Notificação em 

Vigilância Sanitária (NOTIVISA).  

A velocidade de inclusão de novas tecnologias tem evidenciado a necessidade da 

vigilância pós-comercialização, e para isso optou-se por uma forma transversal de trabalhar 
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permitindo a integração das variadas áreas da ANVISA com o Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária (SNVS), as áreas da Vigilância da Saúde, serviços da saúde e com a sociedade civil. 

(BRASIL, 2006) 

O Centro Nacional de Monitorização de Medicamento (CNMM) foi criado em maio de 

2001 com o intuito de se obter uma rede informatizada, integrada e conectada a instâncias de 

farmacovigilância local dos profissionais de saúde, órgão não governamentais e dos centros de 

pesquisa para criar um fluxo nacional de notificações de suspeitas de RAM e com isso 

identificar de forma precoce uma reação adversa com possível relação de causalidade com 

medicamentos comercializados. (MARQUES, 2013) 

Em 2001, para efetivar a Vigilância Sanitária pós-uso foi criada a Rede Brasileira de 

Hospitais Sentinelas, atuando em conjunto com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 

(SNVS) na observação do desempenho e segurança dos produtos de saúde. Cada hospital 

integrante da Rede Sentinela possui um gerente de risco que é o elemento de ligação com a 

ANVISA. O gerente tem a responsabilidade de coordenar uma equipe multidisciplinar de 

gerenciamento de risco sanitário hospitalar do serviço de saúde. (ANVISA, 2015) 

A Rede Sentinela conta com 193 instituições, que estão distribuídas nas cinco regiões 

do país. (Figura 1). Elas praticam o monitoramento e notificações de Eventos Adversos no 

intuito obter informações com qualidade e gerar um ambiente hospitalar favorável ao 

envolvimento de ações de vigilância sanitária. (OLIVEIRA; XAVIER; SANTOS, 2013).  
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Figura 1 - Distribuição Regional da Rede Sentinela no Brasil (Fonte: ANVISA, 2015) 

 

O Núcleo de Gestão do Sistema Nacional de Notificação e Investigação em Vigilância 

Sanitária (Nuvig) foi criado em 2005 reunindo a Gerência de Vigilância em Serviços Sentinela, 

os departamentos de Farmacovigilância e Tecnovigilância com a idealização de fortalecimento 

da cultura da notificação de eventos adversos e queixas técnicas ligadas ao uso de produtos sob 

a vigilância sanitária, de divulgar a importância do acompanhamento do pós-uso, além de 

estabelecer parcerias de cooperação. (BRASIL, 2006) 

Segundo a ANVISA (2010), a função da farmacovigilância é proteger as populações de 

danos provocados por produtos comercializados, através do reconhecimento precoce do risco e 
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intervenção oportuna. Outros aspectos relevantes, além dos eventos adversos são abordados na 

farmacovigilância como:  

“Desvios da qualidade de produtos farmacêuticos, erros de 

administração de medicamento, perda de eficácia, uso de fármacos para 

indicações não aprovadas, que não possuem base científica adequada, 

notificação de casos de intoxicação aguda ou crônica por produtos 

farmacêuticos, avaliação de mortalidade, abuso e uso errôneo de 

produtos, interações, com efeitos adversos, de fármacos com 

substâncias químicas, outros fármacos e alimentos”. (OMS, 2002) 
 

Em 2005, o Programa Farmácias Notificadoras foi criado pela ANVISA juntamente 

com as Vigilâncias Sanitárias Estaduais e Municipais e com os Conselhos Regionais de 

Farmácia com o propósito de ampliar e sedimentar uma rede de notificações de possíveis casos 

de eventos adversos e queixas técnicas, agregando valor a um estabelecimento que possui foco 

comercial e incentivando ações de desenvolvimento de saúde. (ANVISA, 2005) 

Tanto as Redes Sentinelas quanto as Farmácias Notificadoras utilizam o método de 

notificação de Vigilância Ativa, este é um processo contínuo e pré-organizado que busca a 

RAM através de monitoramento de pacientes tratados com um determinado medicamento, 

realiza revisão de prontuários médicos ou entrevistas para uma investigação sobre uma reação 

adversa de interesse. (CARVALHO, 2011) 

A Resolução nº4 de 10 de fevereiro de 2009, dispõe sobre a obrigatoriedade de 

notificação, por parte dos detentores de registro de medicamentos, no caso de indícios ou 

constatação de desvio da qualidade de seu produto. Como consequência houve um grande 

aumento no número de notificações pelas empresas a partir desse ano.  

Das obrigações dos detentores de registro de medicamentos dispostas na Resolução nº4 

de 2009, estão: criar uma estrutura organizacional em conformidade com a dificuldade de 

tarefas que serão executadas, criar um manual de procedimento para ações de farmacovigilância 

dentro da empresa, fornecer dados dos produtos sobre notificações, quando requisitado pela 

vigilância sanitária.  
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A empresa também deverá elaborar um Plano de Minimização de Riscos (PMR) onde 

deverá expor como irá avaliar a efetividade de suas ações para redução dos riscos dos seus 

produtos e avaliação dos pontos críticos à segurança do medicamento. (BRASIL, 2009) 

Em 22 de julho de 2009, pela portaria nº 1660 foi instituído o Sistema de Notificação e 

Investigação em Vigilância Sanitária (VIGIPOS) como parte integrante do Sistema Único de 

Saúde (SUS) com a função de exercer o monitoramento, análise e investigação dos eventos 

adversos e queixas técnicas, relacionados aos serviços e produtos sob vigilância sanitária na 

fase de pós-comercialização/pós-uso. Na gestão do Sistema de Notificação e Investigação em 

Vigilância Sanitária atuam, conjuntamente, o Ministério da Saúde, a ANVISA, as Secretarias 

Estaduais de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde. (BRASIL, 2009) 

O NOTIVISA é um sistema informatizado, desenvolvido para receber notificações 

online de incidentes, efeitos adversos (EA) e queixas técnicas (QT) referentes a produtos sob 

vigilância sanitária. O objetivo dessa ferramenta é fortalecer a vigilância pós-uso das 

tecnologias em saúde através da fiscalização dos EA e QT. (BRASIL, 2009) 

No âmbito do Programa Nacional de Segurança do Paciente é considerado incidente 

uma situação, evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou em dano 

desnecessário à saúde; incidente que causou dano à saúde é considerado um EA e se até o 

momento da notificação, o problema observado ainda não tiver causado nenhum dano à saúde, 

ele deverá ser notificado como QT. (BRASIL, 2009) 

Exemplos de notificações de EA no NOTIVISA são: Incidente / evento adverso durante 

procedimento cirúrgico; inefetividade terapêutica de algum medicamento; erros de medicação 

apenas quando houver dano à saúde (por exemplo, edema provocado pela má administração de 

um medicamento injetável); evento adverso decorrente do uso de artigo médico-hospitalar ou 

equipamento médico-hospitalar; reação transfusional decorrente de uma transfusão sanguínea; 

Exemplos de QT são: Desvio da qualidade de um determinado produto, produto falsificado, 
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produto sem registro na ANVISA, empresa sem autorização de funcionamento de empresas 

(AFE). (BRASIL, 2009) 

A notificação, no NOTIVISA, pode ser feita por: Profissionais de serviços de saúde; 

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; 

profissionais das empresas detentoras de registro de produtos sob vigilância sanitária 

(fabricantes, importadores e distribuidores); profissionais de saúde liberais e cidadãos. No caso 

de reações ao uso de sangue ou hemocomponentes as notificações devem ser feitas 

necessariamente por profissionais de instituições cadastradas e não por profissionais liberais. 

(BRASIL, 2009) 

As notificações podem ser referentes a casos confirmados ou não de incidentes, eventos 

adversos e queixas técnicas e as mesmas são enviadas para o Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária (SNVS). Em seguida o ente competente do SNVS analisa a notificação orientando-se 

pela gravidade, previsibilidade, relação entre a causa do evento descrito e o produto e seu risco 

associado.  Como consequência muitas ações podem ser empregadas, como: abertura de 

processos de investigação, coleta de amostras para análise, divulgação de alertas e informes, 

restrição de uso/comercialização, interdição de lotes ou cancelamento de registros. (BRASIL, 

2009) 

Todas as notificações recebidas auxiliam o SNVS no aperfeiçoamento sobre o efeito 

dos produtos e, quando conveniente, modificar recomendações sobre seu uso e cuidados, 

promovendo assim ações de proteção à Saúde Pública. (BRASIL, 2009) 

O sistema de Notificação espontânea adotada via NOTIVISA é considerado, de acordo 

com HERDEIRO (2008), o método mais importante de vigilância de medicamentos. Este 

modelo apresenta uma configuração essencial para a rápida identificação de Reações Adversas 
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a medicamentos (RAM), engloba toda a população e todos os medicamentos durante todo o seu 

período de comercialização, possibilita o controle em grande escala, econômico e simples, 

permite identificar fatores de risco e a detecção precoce de sinais. (ARAUJO, 2009)  

O quadro 1 apresenta exemplos de medicamentos que foram retirados do mercado pela 

ANVISA ao longo dos anos. (ANVISA, 2012) 

 

Quadro 1 - Exemplos de medicamentos retirados do mercado pela ANVISA ao longo dos 

anos (Fonte: ANIVISA, 2012) 

ANO MEDICAMENTO MOTIVO DA RETIRADA 

2000 Fenilpropanolamina Risco de graves efeitos adversos, principalmente 

derrame cerebral. 

2002 Fenolftaleína Risco de câncer 

2003 Tiratricol Risco de infarto do miocárdio e derrame cerebral 

2004 Rofecoxibe Risco de eventos cardiovasculares graves 

2008 Lumiracoxibe Risco de problemas hepáticos 

2009 Efalizumabe Risco de leucoencefalopatia multifocal 

progressiva 

2010 Rosiglitazona Risco de eventos cardiovasculares graves 

2011 Anfepramona, femproporex e 

mazindol 

Risco à saúde e ausência de comprovação 

científica da eficácia. 

 

A fenilpropanolamina, por exemplo, utilizada em produtos para o tratamento da gripe, 

foi advertida pela Food and Drug Administration (FDA) como substância com riscos 

associados, após um estudo concluir que a mesma vinha provocando hemorragia cerebral em 

usuários. Este fato levou a criação da RDC nº 96 de 8 de novembro de 2000 que suspendeu, 

como medida de segurança a comercialização dos medicamentos que continham a 
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fenilpropanolamina em sua composição e solicitou o recolhimento destes produtos pelas 

empresas detentoras de registro dos medicamentos. (ANVISA, 2000) (FERREIRA, F.G.; et. al, 

2009) 

 

 

2.3 – Subnotificações 
 
 

Apesar do Sistema de Notificação Espontânea ser considerado o mais eficaz no controle 

das reações adversas, e de ter sido utilizado em alguns dos casos citados na retirada de 

medicamentos no país, pela ANVISA, a subnotificação é a principal desvantagem deste 

método. O fato se deve ao número absoluto de notificações das RAM não ser conhecido de 

verdade. (HAZELL, 2006). Muitos autores estimam que somente 6% de todas as reações 

adversas são notificadas verdadeiramente (Figura 2). (LOPEZ-GONZALEZ, 2009) 

 

 
Figura 2 - Diferença entre incidência e taxa de notificação 
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A subnotificação, segundo Inman W.H.W. (1976), se deve a 7 fatores: medo, 

insegurança, complacência, culpa, ambição, ignorância e indiferença. (ARAUJO, 2006; 

VARALLO et. al, 2014) 

1. Medo – Por achar que apenas são aceitas notificações de RAM em que é 

evidenciada uma relação de causa. 

2. Insegurança – A falta de confiança, o sentimento de “não parecer tolo” 

3. Complacência – A fraca formação dos profissionais de saúde, com a certeza de 

que ao serem comercializados todos os medicamentos possuem suas reações 

adversas descobertas.  

4. Ambição – Agrupar e publicar série de casos em benefício financeiro. 

5. Ignorância – Acreditar que o programa de notificações é exclusivo para reações 

adversas graves. 

6. Culpa – por ter sido responsável pelo dano causado ao paciente. 

7. Indiferença – Fatores ou desculpas para fundamentar a não notificação. 

 

Outro exemplo de problemas decorrentes de subnotificações é o caso de notificações de 

eventos adversos a medicamentos encaminhadas pelo NOTIVISA no período de 01 a 31 de 

agosto de 2011, segundo a gravidade do evento. Em um total de 558 notificações de eventos 

adversos a medicamentos, 305 (55%) foram enviadas como graves.  

Todavia, após avaliação das notificações observou-se que apenas 137 (25%) delas eram 

de fato graves. Desta forma, 30% das notificações foram notificadas erroneamente. A 

relevância deste fato é que as notificações consideradas graves foram priorizadas na sua 

avaliação, gerando um retardo na avaliação das notificações efetivamente graves. (BRASIL, 

2012) 
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2.4 – Histórico de notificações  

 

Apesar da presença da subnotificação, percebe-se um impacto positivo na evolução, ao 

longo dos anos, no número de notificações em todas as categorias de notificadores. O histórico 

de notificações no país, entre os anos de 2006 e 2014 está representado na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Notificações por ano, por tipo de notificador (Fonte: ANVISA, 2015) 

 
** A partir do ano de 2014 alguns Serviços de Saúde dessa categoria passaram a constituir um Núcleo de 

Segurança do Paciente (NSP) 
 

A Rede Sentinela é a maior responsável por notificações segundo dados da ANVISA 

(2015). De 2006 a 2014 a Rede Sentinela foi responsável por 46,16% das notificações 

realizados no sistema NOTIVISA. A explicação pode estar, segundo Oliveira e colaboradores, 

(2013) na motivação e qualificação para a notificação de eventos adversos e queixas técnicas, 
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além do ambiente hospitalar proporcionar uma maior exposição dos pacientes a medicamentos 

e, portanto, estarem mais susceptíveis a eventos adversos. 

Segundo Oliveira (2013) alguns fatores podem ter proporcionado esse aumento das 

notificações: aumento da busca, pelas instituições de saúde, favorecendo, dessa maneira, o uso 

de medicamentos; entrada de novos fármacos no mercado; difusão de medicamentos genéricos 

e programas de saúde do governo; maior desenvolvimento e divulgação da farmacovigilância, 

através dos sistemas de informações da saúde. 

Em relação a quantidade de notificações por ano por tipo de QT, apresentada na tabela 

3 tem-se o produto com suspeita de desvio da qualidade como queixa mais comum, que se 

define como um afastamento dos parâmetros definidos para o produto. Alterações 

organolépticas, físico-químicas e outras são exemplos destas queixas (LIMA, 2010) 

 

Tabela 3 - Quantidade de notificações por ano por tipo de queixa técnica, Notivisa (Fonte: 

ANVISA, 2014) 
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2.5 – A drogaria como um estabelecimento de saúde 

  

 A percepção da drogaria como estabelecimento de saúde parece não ser, ainda, visível 

pela sociedade de maneira geral. Esta afirmação se relaciona bem com as estatísticas 

apresentadas pelo órgão regulador (tabela 2), onde a farmácia comunitária não apresenta 

notoriedade entre as categorias de notificadores.  

Apesar disso, desde a lei nº 5.991 de 17 de dezembro de 1973 existe empenho de 

regulamentação das atividades das drogarias no país. Essa lei dispõe sobre o Controle Sanitário 

do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos e determina que 

o comércio de drogas, medicamentos e de insumos farmacêuticos seja privativo das empresas 

e dos estabelecimentos definidos nesta Lei. (BRASIL, 1973). 

As normas suplementares, que ocorreram após a Lei nº 5.991, acompanhavam a mesma 

orientação desta e tiveram o intuito de reorientação dos estabelecimentos farmacêuticos como 

estabelecimentos de saúde.  

A Política Nacional de Medicamentos, pela Portaria MS 3.916 de 1998 estabeleceu uma 

reorientação da assistência farmacêutica de modo que a aquisição a mesma não seja restringida 

à aquisição e a distribuição de medicamentos (BRASIL, 1998); a criação da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA) através da Lei 9.782 de 1999 (BRASIL, 1999); a Resolução 

do Conselho Federal de Farmácia nº 357 de 2001 aprovando o regulamento técnico das Boas 

Práticas de Farmácia (BRASIL, 2001) e a Resolução do Conselho Federal de Farmácia nº 499 

de 2008 que dispõe sobre a prestação de serviços farmacêuticos, em farmácias e drogarias. 

(BRASIL, 2008) 

A conscientização de que o estabelecimento farmacêutico privado é um estabelecimento 

de saúde torna-se importante para o desenvolvimento da Assistência Farmacêutica, para o 

acesso aos medicamentos e ações de atenção à saúde com foco na saúde do paciente e não 
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apenas no lucro. Além disso, considerar a drogaria como um simples estabelecimento de 

mercadorias desvirtua sua função social na área da saúde e ainda coloca o medicamento como 

um simples produto sem riscos à população (ROMANO-LIEBER, 2009).  

A Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

porém é sabido que existe uma enorme deficiência nos serviços públicos de saúde. Diante deste 

cenário origina-se um problema crônico e complicado, pois a drogaria é, em geral, o primeiro 

local aonde os cidadãos procuram por auxílio em situação de agravo à saúde e sendo estes locais 

considerados por uma grande parcela das autoridades sanitárias, um local apenas comercial, 

conclui-se que os cidadãos estão expostos a um grande risco (PINTO, 2011). 

Com a regulamentação da RDC n.44/2009 foram estabelecidos ações para o 

cumprimento das Boas Práticas Farmacêuticas, segundo a norma "o estabelecimento 

farmacêutico deve assegurar ao usuário o direito à informação e orientação quanto ao uso de 

medicamentos". Por isso alguns medicamentos isentos de prescrição (MIP) deveriam 

permanecer em área restrita aos funcionários, não sendo permitido o alcance dos usuários 

diretamente ao medicamento. (BRASIL, 2009) 

Essa seria uma forma de evitar que os medicamentos fossem dispensados e 

comercializados sem os devidos cuidados. Desta forma haveria redução do uso excessivo a 

medicamentos, da automedicação e a proteção da população a reações adversas e intoxicações. 

(SILVA, 2010). 

Apesar das justificativas por parte da ANVISA quanto às questões apontadas na RDC 

44, a evolução das novas regras não foram bem aceitas no setor varejista.  

Segundo Pinto (2011) não se pode responsabilizar às drogarias para a questão de 

solucionar os problemas da saúde pública no país. É necessário analisar as causas que levam a 

população a se automedicar ou a consumir em excesso esses medicamentos. É a deficiência do 

setor público de saúde, a escassez de recursos, dificuldade no acesso ao médico, estrutura física 
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de hospitais, falta do profissional farmacêutico e ao fraco ensino nos cursos superiores de 

farmácia. 

Para Sérgio Mena Barreto, Presidente da Associação Brasileira de Redes de Farmácias 

e Drogarias (ABRAFARMA), as regras da ANVISA apresentaram caráter ideológico e 

desconectado da realidade mundial, indo na contramão de mercados desenvolvidos como Suíça, 

EUA, Itália, Inglaterra e França ao qual a farmácia estaria evoluindo para incluir conveniência 

com múltiplas facilidades para o consumidor. O funcionário da farmácia não tem como impor 

limites ao usuário. Além disso um mesmo consumidor pode ir a várias farmácias e ninguém 

perceberá, desta forma não há como evitar o excesso (BARRETO, 2010). 

Em um estudo realizado com 5.332 especialidades farmacêuticas, objetivando se traçar 

um perfil de automedicação, 2.351 itens (44,1%) se tratavam de medicamentos de tarja 

vermelha, com a apresentação de receita médica obrigatória. Este fato demonstra descaso ou 

desconhecimento e ausência de fiscalização pelos órgãos reguladores (ARRAIS, 1997). 

Outro fato a ser explorado é o do conhecimento do profissional farmacêutico quanto aos 

aspectos da legislação que regem o estabelecimento da drogaria, assim como o conhecimento 

técnico que deve ser esperado por esse profissional, tornando-o capaz de orientar 

adequadamente a população quanto a utilização dos medicamentos.  

Um estudo realizado no Estado de São Paulo baseado em 15 drogarias de Ribeirão Preto, 

foram sorteados aleatoriamente 100 farmacêuticos responsáveis técnicos e por meio de 

questionário foi avaliado o conhecimento dos farmacêuticos sobre a legislação sanitária e 

regulamentação da profissão. Os resultados não foram razoáveis, e o conhecimento dos 

profissionais em relação a legislação sanitária foi avaliado como insuficiente para 28% dos 

profissionais entrevistados, 50% foram considerados regulares e apenas 22% como bom. 

(SILVA, 2004) 
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Diante dos fatos apresentados, aonde os profissionais farmacêuticos se mostraram 

inaptos para assumir com eficiência às normas regulamentadoras, deve-se pensar antes, na 

necessidade de capacitação desses profissionais. (PINTO, 2011) 

Em julho de 2012 a RDC nº41 revogou a condição da localização dos medicamentos 

isentos de prescrição e a partir de então os MIP poderiam permanecer ao alcance dos usuários. 

(BRASIL, 2012) 

Em agosto de 2014 a Presidente da República sancionou a Lei nº13.021 dispondo sobre 

o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas. A definição de Farmácia foi 

apresentada como: 

 "uma unidade de prestação de serviços destinada a prestar assistência 

farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária individual e 

coletiva, na qual se processe a manipulação e/ou dispensação de 

medicamentos magistrais, oficinais, farmacopeicos ou industrializados, 

cosméticos, insumos farmacêuticos, produtos farmacêuticos e 

correlatos".  

 

A Lei dispõe ainda sobre de notificação dos profissionais, órgãos sanitários competentes 

e laboratório industrial, as reações adversas, intoxicações voluntárias ou não e a da 

farmacodependencia observada e registrada na prática de farmacovigilância. (BRASIL, 2014) 
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3 – OBJETIVO 

 

3.1 - Objetivo Geral: 

   

 Analisar o conhecimento e o grau de participação dos farmacêuticos em atuação 

em drogarias privadas no município de Niterói, no processo de notificação voluntária de 

eventos adversos e queixas técnicas sobre medicamentos, bem como a percepção dos 

usuários sobre esta atividade. 

 

 

3.2 - Objetivos Específicos  

 

a) Investigar a frequência de identificação de suspeitas de RAM pelos farmacêuticos em 

atuação em farmácias comunitárias e a conduta adotada nestes casos  

b) Investigar o motivo da não notificação de eventos adversos e de queixas técnicas pelos 

farmacêuticos do município de Niterói. 

c) Identificar as barreiras percebidas pelos profissionais para a participação no processo 

de notificação voluntária.  

d) Propor medidas que possam contribuir para melhorar a participação de farmacêuticos 

em atuação em farmácias comunitárias nesse processo. 

e) Investigar a percepção dos usuários de medicamentos sobre o papel da farmácia 

comunitária na identificação, notificação e orientação sobre RAM e queixas técnicas. 
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4 – METODOLOGIA 

 

Foi realizado um estudo transversal com caráter descritivo para identificar o nível de 

participação dos profissionais farmacêuticos em atuação nas farmácias comunitárias no 

município de Niterói quanto à notificação de eventos adversos e de queixas técnicas sobre 

medicamentos. 

O termo farmácia comunitária deve ser interpretado, neste trabalho, pela definição de 

Bareta (2003) como  

[...] estabelecimentos farmacêuticos de propriedade privada, os quais 

atendem diretamente o paciente na dispensação de medicamentos 

industrializados, em suas embalagens originais, os quais não são 

inseridos em hospitais, unidades de saúde ou equivalente. Estas 

farmácias não manipulam medicamentos e o atendimento ao paciente 

acontece ao nível de atenção primária à saúde, com a responsabilidade 

técnica, legal e privativa, de farmacêutico (BARETA, 2003, p.105) 

 

 

Desta forma, este estudo exclui as farmácias de manipulação, e refere-se apenas as 

farmácias ditas comerciais ou drogarias. O termo “usuário” pode ser considerado como 

“paciente” (mais adequado para unidade hospitalar) ou “cliente” ou “consumidor” (termo 

comercial) (SOUZA, 2012). 

O levantamento de dados foi executado através da aplicação de um questionário 

estruturado (APÊNDICE A) para farmacêuticos em atuação em drogarias no município de 

Niterói e de outro questionário estruturado (APÊNDICE B) para usuários de medicamentos 

neste município. 
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4.1 - Local do estudo 

 

O estudo foi realizado através da rede social Facebook, onde farmacêuticos presentes 

nos grupos "Farmacêuticos e Estudantes de Niterói e São Gonçalo","Farmacêuticos de Niterói 

e São Gonçalo" e "Farmácia UFF" foram convidados a participar da pesquisa. A entrevista 

ocorreu após o envio do termo de consentimento esclarecido e a devolução do mesmo, assinado 

pelo profissional. O encaminhamento do questionário foi realizado através da ferramenta de 

pesquisa eletrônica SurveyMonkey e da plataforma Google docs.  

A entrevista com os profissionais foi realizada sem a indagação quanto a referência do 

local de trabalho do farmacêutico. Portanto, não é possível realizar associações levando em 

consideração características específicas do estabelecimento comercial.  

A entrevista com os usuários de medicamentos ocorreu em 12 farmácia do município 

de Niterói. Esses estabelecimentos foram escolhidos aleatoriamente, a partir de uma lista com 

todas as farmácias do município. Em cada uma delas foram entrevistados 10 consumidores. 

Esses usuários foram abordados no momento em que deixavam o estabelecimento comercial da 

drogaria, e foram então convidados a participar da pesquisa. Neste momento foram explicados 

sobre os métodos e objetivos do estudo. 

 

4.2 - População e amostra do estudo 

 

 

A população de profissionais farmacêuticos do estudo foi definida através de busca 

realizada a partir da ferramenta Google maps. Foram identificadas 212 unidades de farmácia e 

drogarias no município de Niterói, e foi considerada a presença de pelo menos 1 farmacêutico 

por estabelecimento comercial.  
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Para se obter uma amostra representativa da população-alvo em uma pesquisa com 

amostragem aleatória simples sobre variáveis categóricas empregou-se a fórmula a seguir: 

 

Onde: 

n - amostra calculada 

N – população (212 farmacêuticos) 

Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança (95%) 

p - verdadeira probabilidade do evento (estimou-se um percentual de participação máximo 

5%) 

e - erro amostral (5%) 

Com intervalo de confiança de 95% e erro amostral de 5%, estimou-se uma população 

de 84 farmacêuticos a serem entrevistados no município de Niterói. O recrutamento dos 

profissionais para serem entrevistados ocorreu por conveniência, respeitando os critérios de 

inclusão e exclusão.  

A amostra de usuários de medicamentos foi composta por 120 usuários no município de 

Niterói e ocorreu após a saída dos usuários de 12 farmácias comunitárias do município, 

localizadas nos bairros de Itaipu, Ingá, Piratininga, Icaraí, São Francisco, Fonseca e Centro, 

escolhidas aleatoriamente através de sorteio com base na listagem disponível no sítio 

Google.maps, não havendo qualquer interferência no processo de aquisição dos produtos.  

 

4.2.1 - Critérios de inclusão 

Foram incluídos no estudo, farmacêuticos de drogarias privadas do município de Niterói 

e usuários de medicamentos maiores de 18 anos de idade. 
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4.2.2 - Critérios de exclusão 

Foram excluídos os farmacêuticos que informaram não ter contato com os usuários de 

medicamentos.  

 

4.3 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada com farmacêuticos atuantes em drogarias no município 

de Niterói e usuário de medicamento do mesmo município e teve duração de 1 mês. 

 A entrevista com os farmacêuticos foi realizada por meio de questionário online, através 

das ferramentas de pesquisa Survey Monkey e Google docs autoaplicáveis, contendo variáveis 

sócio demográficas, variáveis nominais e variáveis dicotômicas.   

Foram enviados emails para 210 pessoas identificadas como farmacêuticos de drogarias 

no município de Niterói, mensagens automáticas via facebook para três grupos identificados 

como: "Farmacêuticos e Estudantes de Niterói e São Gonçalo", com 540 membros, 

"Farmacêuticos de Niterói e São Gonçalo", com 753 membros e "Farmácia UFF" com 1.020 

membros. 

Dos emails enviados, 79 foram identificados como não encontrados, e apenas 2 pessoas 

responderam o questionário online. Devido à baixa resposta nesta primeira tentativa, passou-se 

a fazer o convite pessoalmente nos estabelecimentos de farmácias comunitárias no município 

de Niterói, apresentando-se o projeto e entregando-se um cartão com o link para acesso ao 

questionário.  

Após este procedimento foram coletados um total de 61 questionários dos profissionais. 

Este número foi inferior aos 84 calculados na amostragem devido ao esgotamento do prazo para 

a execução da coleta de dados. 
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O questionário abordou temas relacionados às características gerais destes profissionais, 

sobre a atividade de farmacovigilância realizada por ele em seu ambiente de trabalho com a 

utilização do NOTIVISA, sobre sua percepção sobre barreiras na execução da atividade, 

conhecimento sobre a legislação sanitária vigente e sobre a seu ponto de vista quanto a possíveis 

ações de melhoria para a melhor eficiência do processo. 

A coleta de dados utilizada com os usuários de medicamentos, buscou identificar se este 

usuário tem a percepção do profissional farmacêutico, dentro do estabelecimento comercial da 

drogaria, como um profissional de saúde capaz de orientá-lo em situações adversas ao uso de 

um medicamento. 

Em ambos os casos, os questionários foram aplicados apenas após a assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido.   

A aplicação dos questionários para os usuários foi feita pelo pesquisador principal e por 

alunos de iniciação científica. Vale ressaltar que os alunos de iniciação científica que 

participaram da aplicação dos questionários, receberam treinamento do pesquisador principal 

para realização desta atividade. 

 

Envio do questionário online 

Facebook Email Cartão 

2 respostas 1 resposta 58 respostas 

61 respostas 

Figura 3 - Esquema de envio dos questionários online para farmacêuticos de 

drogarias do município de Niterói, RJ, 2017. 
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4.4 Aspectos éticos 

 

O projeto foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 

Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense, pelo Parecer 2.231.015 (ANEXO A) 

Foi previsto um risco mínimo referente ao vazamento de informações dos participantes 

do projeto de pesquisa e o desconforto ou incomodo dos participantes ao responder o 

questionário, para isso as informações foram guardadas de forma sigilosa, em computador 

pessoal protegido por senha, que somente a pesquisadora principal e sua orientadora teriam 

acesso, e o questionário que foi enviado por email, proporcionou maior facilidade ao 

participante, pois o mesmo poderá respondê-lo no momento e local que achasse mais 

conveniente.  

Foi estabelecido como medida protetora, a utilização de números para a identificação 

dos questionários com os usuários de medicamentos, o que garantiu a confidencialidade do 

participante, pois desta forma o mesmo não era identificado.  

Os farmacêuticos e usuários foram informados sobre o objetivo do estudo e 

preencheram o termo de consentimento livre e esclarecido antes da aplicação do questionário. 

A pesquisa para os profissionais farmacêuticos consistiu de 18 perguntas e um tempo 

previsto de 5 minutos para respondê-lo, enquanto que a pesquisa com os usuários foi composta 

por 3 perguntas com um tempo previsto de resposta de 1 minuto. 

Os dados coletados na aplicação do questionário foram armazenados com sigilo e de 

forma agrupada, sem a identificação do envolvido, seja ele profissional ou usuário do 

medicamento.  
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4.5 Análises de dados 

 

A análise dos dados teve como objetivo organizar e sumarizar os dados de maneira que 

possibilitasse o fornecimento de respostas aos problemas propostos no estudo (GIL, 2008). 

As questões abertas tiveram seu conteúdo analisado e interpretado pelo conjunto de 

respostas dos profissionais entrevistados.  

O resultado se deu pela identificação de categorias, tendências e padrões a partir da 

exploração do material, visando desvendar os significados (ALVES-MAZZOTTI & 

GEWANDSNAJDER, 2001) 

Na questão aplicada aos farmacêuticos do município de Niterói sobre a ordem de 

importância das barreiras encontradas pelo profissional na realização da notificação, foi 

atribuído para cada nível de prioridade um peso, sendo 10 o peso usado para o item classificados 

como de maior importância, e 2 o peso atribuído ao item com menor importância, segundo o 

quadro 2 abaixo: 

 

Grau Peso 

1 10 

2 9 

3 8 

4 7 

5 6 

6 5 

7 4 

8 3 

9 2 

Quadro 2 –Peso atribuído a cada grau de importância citado pelo profissional 

farmacêutico. 

 

A partir disto, calculou-se a média ponderada de pontuação para cada potencial barreira, 

para identificar as mais relevantes na visão dos farmacêuticos. 
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A partir dos dados coletados foi traçado o perfil de participação no processo de 

notificação voluntária, bem como as principais barreiras apontadas pelos farmacêuticos para 

esta participação. Com base nestes resultados, foram propostas ações que podem contribuir para 

uma maior participação do profissional farmacêutico na vigilância pós-comercialização e para 

divulgação aos usuários da possibilidade de recorrer á farmácia para lidar com estas questões. 
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5 – RESULTADOS  

 

Foram coletados 181 questionários. 61 destes de profissionais farmacêuticos atuantes em 

drogarias no município de Niterói e 120 de usuários de medicamentos. Em cada uma das 12 

farmácias comunitárias do município, foram entrevistados 10 usuários. As drogarias estavam 

localizadas nos bairros de Itaipu, Ingá, Piratininga, Icaraí, São Francisco, Fonseca e Centro. 

Elas foram escolhidas aleatoriamente, através de sorteio com base na listagem disponível no 

sítio Google.maps, não havendo qualquer interferência no processo de aquisição dos produtos.  

Os dados foram considerados a partir dos questionários, com pelo menos uma pergunta 

respondida. 

 

5.1 Dados dos usuários de medicamento do município de Niterói 

 

Dos 120 usuários de medicamentos, 80 (67%) entrevistados responderam nunca ter tido 

uma reação ruim ao utilizar um medicamento. Dentre os indivíduos que relataram ter uma 

experiência de evento adverso, a maioria, 27 pessoas, revelou ter procurado o médico para 

ajudá-la nesta ocorrência, enquanto que 8 disseram não ter procurado nenhum profissional e 

apenas 4 recorreram ao farmacêutico (gráfico 3). 
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Gráfico 1 - Profissionais de saúde procurados em caso de evento adverso ao 

medicamento, segundo usuários de medicamentos, em Niterói, RJ, 2017. 

 

5.2 Características dos farmacêuticos atuantes em drogarias no município de 

Niterói. 

 

A maioria dos farmacêuticos que participaram do estudo é do sexo feminino (77%), com 

faixa etária de 23 a 34 anos de idade, têm até 3 anos de formados e trabalham a até dois anos 

no ramo de drogarias (Tabela 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

67%

3%

10%

20%

Médico Enfermeiro Farmaceutico Nenhum
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Tabela 4 - Distribuição dos farmacêuticos que participaram do estudo em relação à 

idade, tempo de formação e de atuação nas farmácias, em Niterói, RJ, 2017. 

Faixa etária (anos) Frequência (%) 

23 – 28  

29 – 34  

35 – 40 

41 – 46 

Mais de 46 

41 

33 

11 

8 

7 

Tempo de formados (anos) Frequência (%) 

Menos de 1 ano 

1 a 3 anos 

4 a 6 anos 

7 a 9 anos 

Mais de 10 anos 

20 

37 

17 

14 

12 

Há quanto tempo trabalha em farmácia comunitária? Frequência (%) 

Menos de um ano 

1 - 2 anos 

 2 – 3 anos 

Outros 

28% 

18% 

37 % 

17% 

Tempo desde a realização do último curso de 

atualização/capacitação 

Frequência (%) 

Menos de um ano 

1 a 2 anos 

Mais de dois anos 

Não fez cursos 

52 

12 

28 

8% 

 

 

Os dados demonstram que a maioria dos farmacêuticos do município preocupa-se com 

a necessidade de qualificação e têm realizado cursos na área. Dentre as principais colocações 

fornecidas estão: Cursos de fórmulas infantis, prescrição de fitoterápicos, farmácia clínica e 

hospitalar, bromatologia, prescrição farmacêutica, homeopatia, farmacologia, quimioterápicos, 

descarte de medicamentos pela vigilância sanitária, nutrição infantil, hipertensão, interação 
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medicamentosa, aplicação de injetáveis, atenção farmacêutica, varejo farmacêutico, saúde 

mental e toxicologia forense.  

 

5.3 - Características sobre o conhecimento e utilização do Sistema Nacional de 

Notificações para a Vigilância Sanitária (NOTIVISA) 

 

O Sistema Nacional de Notificações para a Vigilância Sanitária é conhecido por 82% 

dos profissionais, entrevistados, atuantes neste setor. A maioria dos entrevistados (48%) 

respondeu ter conhecido o NOTIVISA através de: faculdade, trabalho e internet; em seguida 

18% através de curso, 18% de palestra e 16% textos especializados (Gráfico 4).  

 

 
Gráfico 2 – Fonte para conhecimento do NOTIVISA, segundo farmacêuticos de 

drogarias do município de Niterói, RJ, 2017. 

 

Uma pequena parcela dos entrevistados (16%) afirmou ter recebido treinamento para a 

utilização do sistema NOTIVISA. Embora 75% destes profissionais tenham considerado o 

sistema de fácil utilização, 82% o consideraram que ele consome muito tempo (gráfico 5).  



48 
 

 

Gráfico 3 - Utilização do NOTIVISA, segundo farmacêuticos de drogarias do município 

de Niterói, RJ, 2017. 

 

Dentre as frequências com que os profissionais se depararam com casos suspeitos de 

RAM nos últimos 12 meses, a maioria respondeu terem sido casos pouco frequentes, 1 vez a 

cada 6 meses, seguido de 24% que responderam não terem recebido nenhum caso suspeito 

(Gráfico 6).  

 

 
Gráfico 4 - Frequência de casos suspeitos de RAM nos últimos 12 meses, segundo 

farmacêuticos de drogarias do município de Niterói, RJ, 2017. 
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Dentre os profissionais que afirmaram conhecer o NOTIVISA, apenas 10% (5) que 

disseram ter notificado algum evento adverso. Sendo 2 queixas técnicas e 4 eventos adversos 

ao medicamento. Em relação ao feedback da ANVISA para os casos notificados, apenas 1 

obteve retorno do órgão regulador.  

                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 5.4 - Características das barreiras para utilização do Sistema Nacional de 

Notificações para a Vigilância Sanitária (NOTIVISA) 

 

A percepção dos farmacêuticos em relação às barreiras encontradas no dia a dia para a 

realização das atividades de farmacovigilãncia foi investigada. O resultado pode ser observado 

na Tabela 5. A falta de hábito do usuário em informar o farmacêutico da farmácia comunitária 

em caso de evento adverso ao medicamento, foi a principal barreira apresentada pelos 

farmacêuticos de drogarias do município de Niterói.  

 

Tabela 5 - Principais barreiras para a notificação, segundo farmacêuticos de drogarias 

do município de Niterói, RJ, 2017. 

Fator Média Ponderada 

Falta de hábito do usuário em informar ao farmacêutico da 

Farmácia Comunitária. 

8,41 

Incerteza sobre a suspeita de RAM. 7,75 

Falta de tempo. 6,49 

Desconhecimento de como descrever a notificação. 6,39 

Receio de ser responsabilizado por algum dano observado. 6,31 

Acreditar que as RAM já estão bem documentadas quando o 

medicamento é lançado no mercado. 

6,02 

Receio de envolvimento em um processo judicial. 5,65 

Intenção de agrupar e publicar série de casos. 4,93 

Resistência da empresa 4,84 
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5.5 - Características das medidas apresentadas para estimular a população a 

recorrer a drogaria em casos de reação adversa a medicamento 

 

As medidas apontadas pelos entrevistados para estimular a população a recorrer a 

drogaria em casos de reação adversa ao medicamento foram ações de maior divulgação aos 

consumidores através de propagandas, cartazes para que a população tenha conscientização da 

importância em relatar casos de eventos adversos.  

Segundo os profissionais, o médico poderia atuar nesse elo entre o paciente e o 

farmacêutico, onde o médico estimularia a procura pelo profissional no caso de problemas 

associados ao uso do medicamento. 

A importância da proximidade do farmacêutico e o paciente durante a dispensação, 

oferecendo informações, de forma clara e objetiva sobre a utilização do mesmo, também foi 

apontada como fator de estímulo gerador da confiança da população pelos profissionais atuantes 

no setor de drogarias.  

Uma maior e constante capacitação farmacêutica é fator importante para confiabilidade 

plena deste profissional, que deve apresentar vasto conhecimento e estar preparado para 

esclarecer dúvidas dos consumidores.  

 

5.6 - Características das ações importantes apresentadas para melhorar a 

atividade de notificação de reações adversas ao medicamento 

 

Os entrevistados acreditam que se houvesse maior disponibilidade para realizar 

assistência farmacêutica, em local adequado, em uma sala a parte na drogaria, poderia de fato 

haver uma comunicação entre farmacêutico e o paciente, refletindo na melhora da atividade de 

notificação de eventos adversos. 
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Parceria da empresa com o serviço de vigilância sanitária buscando a capacitação dos 

profissionais, tanto na utilização do NOTIVISA quanto no treinamento para o contato com o 

usuário. O propósito é a implementação da notificação como procedimento de rotina na 

empresa.  
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6 –DISCUSSÃO 

 

O pequeno número de situações percebidas de eventos adversos ao medicamento, pelos 

usuários pode estar relacionado à não identificação, pelo usuário, do evento. O indivíduo pode 

não correlacionar a utilização de um determinado medicamento a um efeito indesejado sofrido. 

Este resultado está de acordo com o observado por Pfaffenbach e colaboradores (2002) que, ao 

buscarem analisar a relação entre reações adversas e a internação hospitalar, observaram que, 

embora nos registros de internação a suspeita de ocorrência de RAM não estivesse registrada, 

cerca de 7% das internações se mostraram relacionadas à sua ocorrência. 

Um estudo, com poloneses, realizado com 130 estudantes de saúde, apresentou 

resultados semelhantes em relação à falta de percepção da RAM, apesar do conhecimento em 

relação ao assunto. Observou-se que 27,2% dos estudantes entrevistados nunca questionaram e 

34,4% quase nunca perguntaram aos seus médicos sobre a ocorrência de RAM (PLICHTA et. 

al, 2012) 

A baixa procura pelo farmacêutico na ocorrência de uma reação adversa é coerente ao 

estudo realizado por Abjaude (2013) com 60 profissionais de saúde na cidade de Alfenas-MG 

para verificar a efetividade do processo de identificação de RAM e do conhecimento da 

população sobre as RAM e ações tomadas diante delas, a resposta dos usuários foi semelhante 

ao do município de Niterói e observou-se que a população não reconheceu o farmacêutico como 

o profissional indicado para receber a reclamação sobre o medicamento.  

Para Pivello (2014) o fator falta de interesse/confiança no trabalho do farmacêutico por 

uma parcela da população restringe o profissional de assumir o seu papel de provedor de 

cuidados em saúde. 
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No entanto, chama a atenção o fato de que a maioria dos entrevistados (87) afirmou que 

o profissional farmacêutico da farmácia poderia ajudá-los em uma ocorrência de evento adverso 

ao medicamento.  

Em relação as características dos farmacêuticos atuantes em drogarias no município de 

Niterói apresentado no estudo, o perfil com maioria do gênero feminino e de faixa etária entre 

23 e 34 anos de idade está de acordo com os dados do Censo da profissão farmacêutica realizada 

pelo Conselho Federal de Farmácia (Brasil, 2015) e com os resultados de Barreto e Simões 

(2008), ao estudarem farmácias de Tatuí – SP.  

Os dados demonstram que a maioria dos farmacêuticos do município preocupa-se com 

a necessidade de qualificação e têm realizado cursos na área, o que está de acordo com as 

observações de Barreto e Simões (2008). No entanto, nenhum profissional apontou a realização 

de cursos específicos na área de farmacovigilância. Esse resultado corrobora as observações de 

Dresch (2006) e Pereira e colaboradores (2015) sobre a importância do treinamento para a 

efetivação dos serviços farmacêuticos em atenção primária.  

O perfil dos profissionais do município com recente formação e pouco tempo de atuação 

no seguimento de drogarias mostra que este setor é importante para inserção do profissional 

recém-formado no mercado, o que é pertinente devido ao elevado número de postos de trabalho 

ofertados. (PIVELLO, 2014) 

Os dados sobre o conhecimento do NOTIVISA validam estudos de Abjaude (2013), 

afirmando que este fato se deve provavelmente a sua frequente necessidade de acessar o web 

site da ANVISA durante o exercício de suas atribuições cotidianas.  

Os resultados das frequências de casos suspeitos de RAM estão de acordo com os 

achados de Mendes e colaboradores (2008), que observaram que apenas 4% das notificações 

recebidas pela Unidade de Farmacovigilância do Rio de Janeiro eram oriundas de Farmácias e 

Drogarias. Também é coerente com o fato da maioria dos usuários ter afirmado não ter 
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percebido nenhum evento adverso e, mesmo quando perceberam um sintoma incomum, não 

terem procurado pelo profissional na drogaria.   

A baixa notificação pelas farmácias também foi observada por Oliveira e colaboradores 

(2013) que observaram que, em 2010, a maioria (59,8%) das notificações realizadas no 

NOTIVISA foram provenientes de hospitais sentinela, 14,3 % por outros profissionais de saúde 

e 8,3 % por outros hospitais. 

Chama a atenção o fato de que, entre os profissionais que afirmaram conhecer o 

NOTIVISA, apenas 10% (5) notificaram algum evento adverso. Este baixo percentual de 

notificações está de acordo com o observado por Krahn e colaboradores (2014), Barreto e 

Simões (2008) e de CANIBAL e colaboradores (2017), ao analisarem farmácias de Campinas-

SP, Jaguariúna-SP, Monte Sião-MG e região. 

Barreto e Simões (2008), estudando a adesão de farmácias de Tatuí ao projeto Farmácias 

Notificadoras, observaram que a maioria dos profissionais (80,9%) afirmou só detectar reações 

adversas às vezes e apenas 4 (19%) afirmaram notificar sempre. Canibal e colaboradores 

(2017), embora tenham observado que a maioria dos farmacêuticos (73%) tenham afirmado 

receber relatos de eventos adversos a medicamentos, apenas 10% notificaram esses eventos à 

ANVISA e 5% ao Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo.  

A falta de comprometimento com a notificação, segundo Abjaude (2013) gera a perda 

das notificações recebidas pelos profissionais, ao não registrar a informação de notificação no 

sistema, o profissional deixa de contribuir para que apenas a comercialização de medicamentos 

seguros seja realizada no país. 

 Um dado impactante ao estudo se deu pelo feedback da ANVISA para os casos 

notificados. Apenas 1 caso obteve retorno do órgão regulador. Este resultado está de acordo 

com os achados de Zorzin (2010), ao analisar os dados do NOTIVISA de 2009 da região Centro-

Oeste, encontrou apenas 25% de notificações concluídas. Canibal e colaboradores observaram 
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que o retorno da ANVISA foi considerado péssimo por 28% e ruim por 17% dos farmacêuticos 

entrevistados em municípios paulistas, totalizando 45% de avaliação insatisfatória. Como 

discutido por Dresch (2006), o retorno da avaliação aos notificadores é importante fator para o 

estímulo à notificação. Assim, o baixo percentual observado pode-se tornar fator desmotivador 

importante, pois ao não receber nenhuma resposta, o farmacêutico pode concluir que essa 

atividade não é relevante, e simplesmente passar a não mais realizá-la. 

A percepção dos farmacêuticos em relação às barreiras encontradas no dia a dia para a 

realização das atividades de farmacovigilãncia teve a falta de hábito do usuário em informar ao 

farmacêutico a ocorrência de um problema. Este aspecto, assim como a falta de tempo, que é 

citada como a 3ª principal barreira neste estudo, também foram apontados pelos farmacêuticos 

entrevistados por Barreto e Simões (2008). 

 A falta de tempo e a sobrecarga de atividades são consideradas barreiras importantes 

para a realização da farmacovigilância e está de acordo com as observações de Pivello (2014). 

O autor cita que nas grandes redes de drogarias, que detém a maior parte do mercado, o fluxo 

de atendimento é habitualmente maior e por isso, consequentemente dispensa-se menor tempo 

ao usuário na dispensação. Primo e Capucho (2011) também corroboram para a falta de tempo 

como um impedimento importante para a notificação dos farmacêuticos. 

 O desconhecimento de como descrever a notificação também foi apontada como uma 

barreira importante pelos farmacêuticos. Este resultado corrobora os achados de Barreto e 

Simões (2008), que observaram que apesar dos farmacêuticos afirmarem conhecer os conceitos 

envolvidos na farmacovigilância, menos de 50% deles de fato entendiam o que é notificar 

reações adversas, desvios de qualidade e erros na administração de medicamentos. A atuação 

da notificação poderia ser mais efetiva se houvesse capacitação para a utilização da ferramenta 

online NOTIVISA, os dados mostraram que apenas uma pequena parcela dos profissionais 

receberam treinamento para a realização da notificação. A dificuldade do farmacêutico em 
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identificar a conduta ideal diante do recebimento de um relato de RAM foi constatada por 

Canibal e colaboradores (2017), considerando o profissional, da região estudada, como de 

pouco conhecimento. A importância de ações educativas para o estímulo à notificação de 

suspeitas de RAM foi apontada por Primo e Capucho (2011) em hospital universitário 

brasileiro.  

A falta de conhecimento suficiente dos profissionais pode ser observado no 2º fator de 

maior impedimento para a notificação apontado no estudo. A incerteza sobre a suspeita de 

RAM, impede o êxito em orientar de forma adequada a população. Assim, a mesma permanece 

condescendente aos eventos adversos e sem a devida informação de como agir diante de 

problemas com o medicamento (ABJAUDE, 2013) 

 O baixo grau de importância atribuído a ideia de que as RAM já estão bem 

documentadas quando o medicamento é lançado no mercado está de acordo com o resultado 

encontrado por Barreto e Simões (2008) em que mais de 95% dos farmacêuticos concordam 

com a importância da farmacovigilância nas farmácias. Esta informação traduz o conhecimento 

destes profissionais, de que o medicamento lançado no mercado pode, ainda, apresentar algum 

tipo de risco ao paciente, por causa das limitações associadas a um estudo experimental, que é 

o ensaio realizado para efeito de registro de um novo produto no mercado.     

 A barreira com o menor grau de importância, segundo os entrevistados foi a resistência 

da empresa em que atuam para a realização da atividade de notificação. Este dado está de acordo 

com os resultados observados por Barreto e Simões, em que apenas 4,76% dos farmacêuticos 

apontou a falta de apoio dos proprietários como um fator limitante. Por outro lado, Canibal e 

colaboradores (2017) consideram que a presença de um segundo farmacêutico em grande parte 

das farmácias visitadas é um aspecto estrutural importante no favorecimento da atuação mais 

clínica dos farmacêuticos nestes estabelecimentos. 
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As medidas para estimular a população em recorrer ao farmacêutico para orientação no 

uso do medicamento são abordadas como necessária por Dresch (2006). Para o autor deve-se 

haver maior sensibilização dos profissionais de saúde na divulgação das atividades de 

farmacovigilância para que haja redução da subnotificação. 

Para Pivello (2014) a não compreensão do real papel do profissional farmacêutico pelo 

médico, a ausência de confiança e de interesse apresentados pelos médicos em relação aos 

farmacêuticos dificultam a relação do paciente com os mesmos e que se houver melhorias 

poderá fortificar a assistência ao farmacêutico. 

A constante capacitação farmacêutica mencionada pelos profissionais corrobora com a 

afirmação de Pereira e colaboradores (2015) de que a educação permanente das atividades 

associadas à formação profissional contribuem para a melhoria dos processos de trabalho em 

saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

7 – CONCLUSÃO 

  

Esta pesquisa conheceu o perfil dos profissionais farmacêuticos atuantes em drogarias 

do município de Niterói em relação às atividades de farmacovigilância realizadas. 

 A principal limitação do estudo foi o pequeno número de farmacêuticos que 

efetivamente responderam o questionário e o fato de se estudar um único município. Assim, a 

extrapolação dos resultados exige cautela.  

 Entretanto, foi possível reconhecer que a população não percebe o farmacêutico da 

farmácia comercial como profissional de saúde capaz de orientá-la em casos de eventos 

adversos a medicamentos. Logo, é essencial que se adote intervenções educativas alertando à 

população sobre a relevância das notificações.   

 Além disso, o farmacêutico atuante na drogaria, no município de Niterói se caracteriza 

como profissionais com faixa etária baixa e com pouco tempo de formado, este fato deve refletir 

em uma maior insegurança e/ou desconhecimento para a realização das atividades de 

notificações. 

 Apesar da maioria dos entrevistados terem conhecimento sobre o NOTIVISA e terem se 

deparado, mesmo que raramente, com casos suspeitos de eventos adversos uma fração ínfima 

afirmou ter notificado o caso. Certamente fatores como o desconhecimento sobre como fazê-lo, 

a falta de tempo, a indiferença, a falta de infraestrutura necessária, são grandes impedimentos 

para a realização da atividade.  

 O farmacêutico precisa transformar a visão da população em relação a esta profissão, 

buscando sua valorização e reconhecimento pela sociedade. Para isso é fundamental o 
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cumprimento de seus deveres e a capacitação constante de formação, para que este profissional 

possa atuar com competência na sua função. 

  Mostra-se importante nesse cenário o suporte das agências reguladoras na estimulação 

da população, através da divulgação do assunto nas redes de comunicação e também divulgação 

e treinamento da ferramenta para notificação online, para os farmacêuticos nas drogarias. Além 

disso é indispensável o retorno dos casos notificados, por parte das agências reguladoras, para 

que o profissional continue notificando os eventos suspeitos. 

Somente com a participação de todos: farmacêuticos, usuários, e população será possível 

fortalecer o sistema de notificação e consequentemente contribuir para o atendimento de saúde 

com qualidade. 
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APÊNDICE A.1 
 

 

                                                                                
  

QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO I 

  

 

      Nº:                              Data da aplicação:        /        /                   

 

     Local da entrevista ____________________________________________________ 

  

1) DADOS PESSOAIS 

 

1.1) Qual a sua idade?   

__________________ anos                               

 

1.2) Sexo: 

(  ) M   (  ) F        

 

1.3) Quanto tempo tem de formado? 

___________________ anos     

                           

1.4) Qual sua maior titulação? 

(  ) Especialização   (  ) Residência       (  ) Mestrado  (  ) Doutorado       (  ) Graduado 

em Farmácia    

 

1.5) Quando foi a última vez que realizou um curso formal na área? 

(  ) Menos de 1 ano  (  ) Mais de 1 ano      (  ) Mais de 2 anos  (  ) Outro:_____________  

Qual?  _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Universidade Federal Fluminense 

Faculdade de Farmácia 
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1.6) Há quanto tempo trabalha em drogaria? 

(  ) Mais de 1 ano      (  ) Mais de 2 anos  (  ) Outro:_____________ 

 

2) SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

2.1) Você conhece o Sistema Nacional de Notificações para a Vigilância Sanitária 

(NOTIVISA)? 

(  ) Sim  (  ) Não    

 

2.2) Como conheceu o NOTIVISA? 

(  ) Curso (  ) Palestra  (  ) Textos especializados  (  ) Outros:___________________ 

 

2.3) Você já recebeu algum treinamento para utilizar o NOTIVISA?  

(  ) Sim  (  ) Não    

 

2.4) Você considera a utilização do NOTIVISA: 

a)  (  ) Fácil (  ) Difícil 

b)  (  ) Rápido (  ) Consome muito de tempo  

 

2.5) Com que frequência você se deparou com casos suspeitos de reações adversas a 

medicamentos nos últimos 12 meses? 

(  ) 1vez ao mês  (  ) 1 vez a cada 2 meses        (  ) 1vez a cada 3 meses         

(  )  1vez a cada 6 meses        (  )  mais de 1vez ao meses    (  ) Outro:____________________ 

  

2.6) Você utilizou o Sistema Nacional de Notificações para a Vigilância Sanitária nos últimos 

12 meses (NOTIVISA)? 

(  ) Sim  (  ) Não    

Quantas vezes?  ______________________________________________________________  

Qual o tipo de notificação?  (  ) Queixa técnica  (  ) Evento Adverso do Medicamento  

 

2.7) Se na resposta anterior você marcou SIM. Você obteve algum “feedback” (retorno) a 

essa notificação? 

(  ) Sim  (  ) Não    
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2.8) Coloque em ordem de importância no seu dia a dia as barreiras listadas abaixo para a 

notificação.  

(  ) Acreditar que as RAM já estão bem documentadas quando o medicamento é lançado no 

mercado. 

(  ) Receio de envolvimento em um processo judicial. 

(  ) Receio de ser responsabilizado por algum dano observado. 

(  ) Intenção de agrupar e publicar série de casos. 

(  ) Desconhecimento de como descrever a notificação. 

(  ) Incerteza sobre a suspeita de RAM. 

(  ) Falta de tempo. 

(  ) Resistência da empresa 

(  ) Falta de hábito do usuário em informar ao farmacêutico da Farmácia Comunitária. 

(  ) Outro: _________________________________________________________________ 

 

2.9) Que medidas você acha que pode estimular a população a recorrer a farmácia em casos 

de reação adversa ao medicamento? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3.0) Que ações seriam importantes para o farmacêutico da farmácia comunitária para 

melhorar a atividade de notificação de reações adversas ao medicamento? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE A.2 

                                                                                     

   

QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO II 

  

 

      Nº:                              Data da aplicação:        /        /                   

 

     Local da entrevista ____________________________________________________ 

  

1) Você já teve alguma reação ruim quando usou um medicamento? 

(  ) Sim   (  )Não        

 

2) Se na resposta anterior você marcou SIM. Quando isso aconteceu qual profissional da 

saúde  você procurou? 

(  ) Médico  (  )Enfermeiro       (  ) Farmacêutico  (  )Outro:________ 

(  ) Nenhum 

 

2) Você acha que o farmacêutico da farmácia poderia te ajudar nesta situação? 

(  ) Sim  (  )Não      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal Fluminense 

Faculdade de Farmácia 
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APÊNDICE B.1 
 

                                                                                                                                                 

             
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) – I 

 

 

Dados de identificação: 

Título do projeto – Análise da Vigilância Pós-comercialização Realizada Por Farmacêuticos 

no Município de Niterói. 

Pesquisador Responsável – Paula Amaral Marcolino. 

Telefone - (21) 99936-0902 

Instituição a que pertence o pesquisador – Discente de Mestrado em Ciências Aplicadas A 

Produtos Para Saúde da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 
 

Nome do voluntário: 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Idade: _____________ anos                        R.G.____________________________________ 

 

 

 

Prezado participante, 

  O(A) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Análise da 

vigilância pós-comercialização realizada por farmacêuticos no município de Niterói ”, 

desenvolvida por Paula Amaral Marcolino, discente de Mestrado em Ciências Aplicadas a 

Produtos para Saúde da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense (UFF), 

sob orientação da Professora Dra. Selma Rodrigues de Castilho. 

O objetivo central do estudo é: Detectar o conhecimento e o grau de participação 

na notificação de eventos adversos pelos farmacêuticos em atuação em farmácia 

comunitária no município de Niterói. 

O convite para a sua participação se deve pelo (a) senhor (a) ser farmacêutico (a) de 

drogaria privada do município de Niterói. 

  Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória e o senhor (a) tem plena 

autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer 

momento. O (A) senhor (a) não será penalizado de nenhuma maneira caso decida não consentir 

sua participação, ou desistir da mesma. Contudo, ela é muito importante para a execução da 

pesquisa.  

Universidade Federal Fluminense 

Faculdade de Farmácia 
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Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações pelo (a) senhor 

(a) prestadas. Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos resultados 

da pesquisa e o material será armazenado em local seguro. 

  A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, poderá ser solicitado ao 

pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito 

através dos meios de contato explicitados neste Termo. 

  A sua participação consistirá em responder perguntas de um questionário online e 

encaminhá-lo ao pesquisador responsável pelo projeto. O tempo de duração do preenchimento 

do questionário é de aproximadamente 15 minutos. 

As respostas do questionário serão armazenadas de forma sigilosa, em computador 

pessoal protegido por senha, somente a pesquisadora e sua orientadora terão acesso. 

O questionário será enviado por email, e o participante poderá respondê-lo no 

momento e local que achar mais conveniente, proporcionando desta forma um menor 

desconforto e /ou incomodo ao mesmo. 

Como medida protetora, os questionários serão identificados por números, garantindo 

a confidencialidade do participante, não sendo este identificado em nenhum momento. 

Os benefícios indiretos relacionados com a sua colaboração nesta pesquisa a 

possibilidade de identificação de estratégias para o fortalecimento da farmacovigilância nas 

farmácias comunitárias.  

 Os resultados serão divulgados em palestras dirigidas ao público, artigos científicos e 

na dissertação/tese. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia 

será arquivada pela pesquisadora responsável, na Universidade Federal Fluminense - Centro 

de Apoio à Terapia Racional pela Informação Medicamentos (CEATRIM) -  Faculdade de 

Farmácia e a outra será fornecida ao (à) senhor (a).                           

 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para 

obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: 

Email: etica@vm.uff.br             Tel./fax: (21) 26299189 

 

 

 

 

 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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Eu,                                                                                                                               

RG nº                                                   declaro  ter sido informado e concordo em participar, 

como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada à 

oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas 

 

 

 

                                         Niterói,                de                                          de                    . 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do participante. 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora Responsável  

 

 

 

                      __________________________________________________ 

         Assinatura do responsável por obter o consentimento 
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APÊNDICE B.2 

                                                                                                                                                 

             
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) – II 

 

 

Dados de identificação: 

Título do projeto – Análise da Vigilância Pós-comercialização Realizada Por Farmacêuticos 

no Município de Niterói. 

Pesquisador Responsável – Paula Amaral Marcolino. 

Telefone - (21) 99936-0902 

Instituição a que pertence o pesquisador – Discente de Mestrado em Ciências Aplicadas A 

Produtos Para Saúde da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 
 

Nome do voluntário: 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Idade: _____________ anos                        R.G.____________________________________ 

 

 

 

Prezado participante, 

  O (A) senhor (a) está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “Análise da 

vigilância pós-comercialização realizada por farmacêuticos no município de Niterói”, 

desenvolvida por Paula Amaral Marcolino, discente de Mestrado em Ciências Aplicadas a 

Produtos para Saúde da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense (UFF), 

sob orientação da Professora Dra. Selma Rodrigues de Castilho. 

O objetivo central do estudo é: Detectar o conhecimento e o grau de participação 

na notificação de eventos adversos pelos farmacêuticos no município de Niterói e a 

percepção dos usuários de medicamentos sobre o papel da farmácia neste processo. 

O convite para a sua participação se deve pelo (a) senhor (a) ser um (a) usuário (a) de 

medicamento e estar adquirindo seus produtos em drogaria privada do município de Niterói. 

  Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória e o (a) senhor (a)  tem plena 

autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer 

momento. O (A) senhor (a) não será penalizado de nenhuma maneira caso decida não consentir 

sua participação, ou desistir da mesma. Contudo, ela é muito importante para a execução da 

pesquisa.  

Universidade Federal Fluminense 

Faculdade de Farmácia 
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Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações pelo (a) senhor 

(a) prestadas. 

Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos resultados da 

pesquisa e o material será armazenado em local seguro. 

  A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, poderá ser solicitado ao 

pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito 

através dos meios de contato explicitados neste Termo. 

  A sua participação consistirá em responder perguntas de um questionário ao 

pesquisador do projeto e/ ou a alunos de iniciação científica. O tempo de duração do 

questionário é de aproximadamente 1 minuto. 

As respostas do questionário serão armazenadas de forma sigilosa, em computador 

pessoal protegido por senha, somente a pesquisadora e sua orientadora terão acesso. 

Os benefícios indiretos relacionados com a sua colaboração nesta pesquisa são ajudar 

a entender como os consumidores veem o papel da farmácia no fornecimento de orientação 

sobre reações adversas a medicamentos e possibilidades de melhorar esta atividade nas 

farmácias.  

 Os resultados serão divulgados em palestras dirigidas ao público, artigos científicos e 

na dissertação/tese. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia 

será arquivada pela pesquisadora responsável, na Universidade Federal Fluminense - Centro 

de Apoio à Terapia Racional pela Informação Medicamentos (CEATRIM) - Faculdade de 

Farmácia e a outra será fornecida ao (à) senhor (a).                           

 

 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para 

obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: 

Email: etica@vm.uff.br             Tel./fax: (21) 26299189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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Eu,                                                                                                                               

RG nº                                                   declaro  ter sido informado e concordo em participar, 

como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada à 

oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas 

 

 

 

                                         Niterói,                de                                          de                    . 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do participante. 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora Responsável  

 

 

 

                      __________________________________________________ 

         Assinatura do responsável por obter o consentimento 
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ANEXO A 

 

APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) 

Dados da Plataforma Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


