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RESUMO 

 
 
No âmbito da farmacovigilância, a notificação de desvios de qualidade de 
medicamentos e de produtos para a saúde ao detentor de registro é uma atividade 
importante, possibilitando a adoção de medidas corretivas e melhoria da qualidade 
dos produtos ofertados. Esta atividade foi implantada e testada no Instituto Nacional 
de Cardiologia. Trata-se de um estudo experimental, prospectivo e de abordagem 
quantitativa, realizado entre janeiro e dezembro de 2015. No período em estudo 
foram recebidas e analisadas 81 notificações. Em relação ao tipo de produto, a 
categoria medicamentos foi a mais notificada. Os tipos de queixas técnicas mais 
frequentes foram “unidades avariadas”, “problema de embalagem” e “ausência de 
unidades”. Em relação à classificação de risco à saúde, mais da metade referiam-se 
a desvios de baixo risco (classe III), enquanto que apenas cerca de 20% tratava-se 
de desvios de alto risco (classe I). Também foram propostos indicadores de 
qualidade da resposta do fornecedor: tempo de resposta para uma determinada 
notificação, esclarecimento ou não do desvio de qualidade pelo detentor de registro, 
realização ou não da reposição do produto e adoção ou não de medidas de 
correção/melhorias pelo detentor de registro. A análise mostrou a importância da 
notificação de queixa técnica para a minimização dos riscos relacionados ao uso de 
medicamentos, na medida em que algumas notificações referiam-se aos riscos de 
grau I e II. Somado ao fator segurança dos pacientes, a análise também demonstra 
o impacto da nova rotina sobre o fator custos, uma vez que houve a redução do 
prejuízo financeiro. Ademais, o novo fluxo também contribuiu para o 
desenvolvimento de uma prática assistencial segura e de qualidade para os 
pacientes. 
 
Palavras-chave: Vigilância pós-uso/pós-comercialização. Desvios de qualidade. 
Segurança do paciente.  

 



ABSTRACT 

 
 

In the pharmacovigilance context, the notification of medicines and health products 
quality deviations to the registration holder is an important activity, enabling the 
adoption of corrective measures and improving the quality of the products offered. 
This activity has been deployed and tested at the National Institute of Cardiology. 
This is an experimental, prospective and quantitative approach study, conducted 
between January and December 2015. During the study period were received and 
analyzed 81 notifications. Regarding the type of product, the drug category was the 
most notified. The most frequent types of technical complaints were "defective units", 
"packaging issue" and "absence of units". In relation to the classification of health 
risk, more than half related to low-risk deviations (class III), whereas only about 20% 
of high-risk deviations (class I). Were also proposed supplier response quality 
indicators: response time for a particular notification, clarifying whether or not the 
quality deviation by the record holder, and whether or not the replacement of the 
product and the adoption or not corrective measures/improvements by the holder 
from register. The analysis showed the importance of technical complaint notification 
to minimize the risks related to drug use, so far as some notifications related to the 
risks of class I and II. Added to patient safety factor, the analysis also demonstrates 
the impact of the new routine on the cost factor, since there was a reduction in 
losses. Moreover, the new flow also contributed to the development of a health care 
practice safe and quality for patients. 
 
Keywords: post-use/post-marketing surveillance. Quality deviations. Patient safety. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Constantemente, as práticas na assistência em saúde envolvem riscos. Uma 

das exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ANVISA, para os 

estabelecimentos de saúde é a gestão de riscos, entendida como a “aplicação 

sistêmica e contínua de políticas [...] na identificação, análise, avaliação, 

comunicação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a 

saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional” 

(BRASIL, 2013a). Neste contexto, para que os riscos sejam minimizados, a 

participação ativa dos profissionais de saúde se faz fundamental, no sentido de 

monitorarem e notificarem eventuais falhas nos processos assistenciais hospitalares, 

prevenindo que os riscos venham se tornar a causa de possíveis eventos adversos 

(CAPUCHO; BRANQUINHO; REIS, 2010).  

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Farmacovigilância 

pode ser definida como “a ciência e as atividades relacionadas com a detecção, 

avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou quaisquer outros 

possíveis problemas relacionadas a medicamentos” (WHO, 2002). Neste sentido, o 

objetivo da Farmacovigilância é promover o uso racional e seguro de medicamentos, 

além da incorporação rápida e eficiente de novas informações na prática clínica por 

médicos, pacientes, farmacêuticos, outros profissionais da assistência, agências 

reguladoras e indústria (MEYBOOM et al., 1999), tornando-se relevante no papel de 

uma ciência crítica para a prática clínica efetiva e para a saúde pública (WHO, 

2002). O Gerenciamento de Risco em Farmacovigilância está intimamente 

associado com o monitoramento do uso de produtos para a saúde no período pós-

registro, reduzindo riscos e assegurando a qualidade de produtos e processos 

(ANVISA, 2008). 

 No âmbito da farmacovigilância na área hospitalar, a identificação e a 

notificação de desvios de qualidade de medicamentos contribuem para a segurança 

dos usuários destes produtos, favorecendo melhores resultados na prática clínica 

(ANVISA, 2015b; SANTOS et al., 2012). 

O Instituto Nacional de Cardiologia (INC) faz parte da Rede Brasileira de 

Hospitais Sentinela e uma das principais atividades desta Rede é identificar, em 

produtos sob vigilância, desvios de qualidade que possam comprometer a 
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segurança do seu uso, sendo importante enfatizar que a notificação destes 

problemas contribui com as ações regulatórias da ANVISA (ANVISA, 2015b). Além 

da notificação para a ANVISA, é fundamental que as queixas técnicas (QT) sejam 

notificadas ao fornecedor, para que este possa adotar medidas corretivas e melhorar 

a qualidade e a segurança dos produtos ofertados (SANTOS et al., 2012). 

 Visto a importância da notificação de desvios de qualidade na área hospitalar, 

esse trabalho teve como meta a implantação de um novo fluxo de notificação de 

queixas técnicas no setor de farmacovigilância do Instituto Nacional de Cardiologia. 

Desse modo, todos os desvios de qualidade passaram a ser notificados ao 

fornecedor (neste estudo, este termo abrange o detentor de registro e o distribuidor), 

devido à relevância desta ação como uma estratégia adicional para integrar a 

monitoração da qualidade dos medicamentos na prática terapêutica. Esse projeto 

também objetivou a criação de um banco de imagens de queixas técnicas, no 

sentido de estabelecer um padrão nas formas de denominar e sistematizar os 

registros fotográficos, possibilitando agilidade na busca das imagens e o 

gerenciamento adequado das informações. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Qualidade e gestão da qualidade nos hospitais 

 

 De acordo com Balsanelli e Jericó (2005), qualidade consiste em atingir todas 

as metas traçadas por uma empresa, ao mesmo tempo em que se consegue 

agradar todos os clientes, superando as suas expectativas; enquanto a gestão de 

qualidade pode ser entendida como um “processo de definição, implantação e 

avaliação das políticas de qualidade” (PALADINI, 2007). Atualmente, na área da 

saúde, esta busca pela excelência nas ações aparece como requisito essencial de 

todos os profissionais envolvidos, “pois deixou de representar o diferencial para ser 

percebida como uma condição de preexistência [...] e, consequentemente, a Gestão 

da Qualidade tem assumido o mesmo significado” (ROTHBARTH, 2011). 

 Deve-se enfatizar que grande parte dos conceitos de qualidade originou-se na 

indústria e só posteriormente foi adequada para a área da saúde, na qual objetiva-se 

a melhoria contínua da qualidade na assistência prestada (PISCO; BISCAIA, 2001). 

Na qualidade em saúde é fundamental considerar alguns atributos que a distingue 

de outros setores, como: 

  

• Trata-se de satisfazer e diminuir as necessidades, e não de responder à 
procura oferecendo mais; 
• É proativa para prevenir e dar resposta, e não para a procura de novas 
oportunidades de mercado; 
• Tem de reunir integradamente, como atributos, a efetividade, a eficiência, 
a aceitabilidade e a equidade, e não a exigência única da aceitabilidade. 
(PISCO; BISCAIA, 2001). 

 

 Por todos esses fatores e variáveis presentes, a qualidade em saúde pode ser 

definida de inúmeras formas diferentes, dependendo do agente em questão, 

tornando-a uma questão bastante complexa, de difícil medição e de implantação de 

melhorias: para os pacientes e a comunidade em geral (quanto à acessibilidade, 

afabilidade, efetividade, baixo risco e custo socialmente suportável), para os 

prestadores de serviços (quanto às capacidades técnicas e obtenção de resultados 

clínicos) ou para os gestores (quanto à eficiência, obtenção dos resultados 
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desejados e rentabilização dos investimentos) (PISCO, 2001; PISCO; BISCAIA, 

2001).   

 Para a OMS (WHO, 2006), a qualidade em saúde reflete os resultados 

alcançados pelos sistemas em saúde em seis áreas ou dimensões de qualidade: 

1- efetividade (alcançar resultados de melhora da saúde com base em 

evidências e necessidade de indivíduos e comunidades); 

2- eficiência (maximizar o uso de recursos e evitar o desperdício); 

3- acessibilidade (prestar cuidados de saúde de forma pontual, 

geograficamente razoável e com disponibilidade de recursos apropriados); 

4- aceitável/centrado no paciente (considerar as preferências e as aspirações 

individuais, assim como a cultura de suas comunidades); 

5- equidade (a qualidade da prestação de cuidados de saúde não deve variar 

de acordo com as características individuais como gênero, raça, etnia, 

localização geográfica ou status socioeconômico); 

6- segurança (minimizar os riscos e os danos aos usuários dos sistemas de 

saúde). 

 Dentro desse sistema de cuidados de saúde, os hospitais desempenham um 

papel importante, na medida em que são grandes consumidores de recursos e 

estruturas centrais deste sistema (MENDES, 2012); são organizações que possuem 

equipe profissional organizada e instalações adequadas para a prestação de 

assistência aos indivíduos e a comunidade em geral (WHO, 2016), além de ser um 

espaço de prática de ensino-aprendizagem e produção científica (GURGEL 

JÚNIOR; VIEIRA, 2002). Em relação aos padrões de qualidade, os hospitais 

enfrentam inúmeros desafios, dentre eles: 

  

a) as leis de mercado não se aplicam bem ao setor em face das 
necessidades humanas e prioridades não mercantis, que se impõem 
independentemente dos custos de produção, valor de mercado e preços 
praticados; 
b) a concorrência não é um elemento forte no ambiente destas 
organizações [...]; 
c) a variabilidade da assistência demandada é enorme e cada paciente se 
comporta subjetivamente de maneira diferente, o que dificulta uma rígida 
padronização do processo de trabalho em saúde e a racionalização da 
oferta de serviços; 
d) não há simetria de informação neste mercado, pois os clientes são 
geralmente leigos e não tem capacidade de julgar seu tratamento, nem suas 
necessidades, o que dificulta o exercício das suas opções de consumo; 
e) o consumo do serviço é imediato à produção e, portanto, não há tempo 
para o controle prévio da qualidade, nem estoque para inspeção final; 
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g) a produção do serviço é executada por uma grande variedade de 
profissionais de diversos níveis de escolaridade e formação, com interesses 
corporativos distintos; 
h) a categoria médica apresenta forte resistência aos programas por sentir-
se fiscalizada e tolhida na conduta clínica dos pacientes ante o controle 
externo. (GURGEL JÚNIOR; VIEIRA, 2002). 

 

 Neste contexto, pode-se observar a complexidade que envolve a gestão da 

qualidade hospitalar. Por outro lado, estes desafios têm incentivado gestores e 

responsáveis dos serviços de saúde públicos e privados a buscarem o 

desenvolvimento de programas de qualidade, tendo como principais metas a 

melhoria da qualidade da assistência prestada, a minimização de custos e a 

segurança do paciente (GURGEL JÚNIOR; VIEIRA, 2002; MENDES, 2012). 

 Considerando a necessidade de adotar medidas que possibilitem avaliar, 

efetivar e assegurar os programas de qualidade nos hospitais brasileiros, o 

Ministério da Saúde tem desenvolvido o Programa Brasileiro de Acreditação 

Hospitalar, baseado no Programa de Garantia e Aprimoramento da Qualidade em 

Saúde, criado pela Portaria GM/MS nº 1.107, de 14 de junho de 1995. 

 A acreditação hospitalar constitui uma das metodologias de avaliação dos 

recursos das organizações de saúde, “voluntário, periódico e reservado, que tende a 

garantir a qualidade da assistência por meio de padrões previamente estabelecidos” 

(BRASIL, 2002b). Todos os serviços, setores ou unidades da instituição são 

ajuizados segundo os padrões estrutura, processo e resultado (Figura 1). O serviço 

de Farmácia, integrante funcional dos hospitais, está incluído nesta avaliação 

(BRASIL, 2002b). 

 

ESTRUTURA • Características da assistência relacionadas aos recursos físicos, humanos, 
materiais, tecnológicos, financeiros, organizacionais e de segurança. 

PROCESSO 
• Aspectos técnicos das atividades envolvidas, as normas e procedimentos 

operacionais, o sistema de monitoramento e controle, recursos de informação 
e capacitação. 

RESULTADO • Produto final da assistência prestada, o acesso aos serviços, a resolutividade, 
o impacto na saúde da população e o nível de satisfação dos usuários. 

Figura 1. Padrões interdependentes que devem ser avaliados em um processo de acreditação 
hospitalar. Fonte: Rodrigues e Tuma (2011). 
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 2.1.1 Qualidade e farmácia hospitalar 

 

 De acordo com Silva (2003), nos últimos anos, milhares de organizações da 

área de saúde em todo o globo, incluindo as hospitalares, participaram de processos 

de acreditação. No entanto, ainda que as formas de avaliação de qualidade, 

notadamente a acreditação, tenham progredido na área hospitalar, os serviços 

farmacêuticos não passaram pela mesma evolução. Na dicotomia medicamento - 

produto e farmácia - serviço, houve um bom desenvolvimento do produto em 

detrimento do serviço, favorecendo a industrialização do setor.  

 Os medicamentos são uma parte essencial e crítica dos serviços de cuidados 

de saúde e, muitas vezes, o seu alto custo acaba comprometendo o acesso da 

população a uma assistência de qualidade. Além do alto custo, outras implicações 

são relacionadas ao uso de medicamentos, como: problemas com a seleção de 

medicamentos e dosagens, administração inadequada, falta de adesão dos 

pacientes ao tratamento prescrito, interações medicamentosas 

(medicamento/medicamento e medicamento/alimento) e eventos adversos a 

medicamentos (WHO, 2011). 

 Em 2010, houve a publicação da Portaria nº 4.283 do Ministério da Saúde, 

aprovando diretrizes e estratégias para organização, fortalecimento e aprimoramento 

das ações e serviços de farmácia no âmbito dos hospitais. Dentre as atividades que 

podem ser desenvolvidas, destacam-se o gerenciamento de tecnologias, incluindo 

“medicamentos, outros produtos para a saúde, produtos de higiene e saneantes 

usados pelos pacientes, em atendimento pré-hospitalar, [...] hospitalar (internamento 

e ambulatorial) e domiciliar”. 

 Desse modo, o profissional farmacêutico, principal encarregado pela gestão 

de medicamentos, insumo estratégico e fundamental no âmbito hospitalar, também é 

responsável pela garantia do seu uso seguro (WHO, 2011), contribuindo para a 

promoção da atenção integral à saúde e reduzindo “custos decorrentes do uso 

irracional do arsenal terapêutico e do prolongamento da hospitalização” (BRASIL, 

2010c). Estima-se que o custo de problemas com o uso de medicamentos é igual a 

ou maior do que o custo dos próprios medicamentos. A OMS também preconiza o 

acompanhamento dos efeitos do uso de medicamentos como uma das atividades 

integrante da contribuição do farmacêutico (WHO, 2011). 
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 Ao contemplar “quaisquer outros possíveis problemas relacionados a 

medicamentos” no conceito de farmacovigilância, em 2002, a OMS ampliou o 

conceito, abrangendo também desvio de qualidade – objeto de estudo deste 

trabalho –, erros de medicação e interações medicamentosas (CAPUCHO, 2008). 

 O desvio de qualidade de medicamentos está diretamente relacionado à 

segurança do usuário, pois ao atingir o paciente, pode ocasionar problemas graves 

de saúde, prolongar a hospitalização ou até mesmo levar o paciente ao óbito 

(AZULINO et al., 2013). Sendo assim, a notificação de queixa técnica passou a ser 

fundamental como fonte de novas informações sobre reações adversas a 

medicamentos, perda de eficácia, desvio de qualidade e uso indevido ou abusivo de 

medicamentos (DIAS et al., 2004-2005), contribuindo diretamente para a 

minimização dos riscos relacionados ao uso de medicamentos. 

 

 

 2.1.2 Qualidade de medicamentos 

 

O medicamento é definido como “produto farmacêutico, tecnicamente obtido 

ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de 

diagnóstico” (BRASIL, 1973), sendo produzido com rígido controle técnico para 

atender os parâmetros especificados pela ANVISA, desde a sua pesquisa e 

desenvolvimento, até a sua produção e comercialização (ANVISA, 2010b). 

Rocha e Galende (2014), afirmam ser indispensável que todo e qualquer 

medicamento cumpra os requisitos básicos essenciais: segurança, eficácia e 

qualidade. De acordo com a Política Nacional de Medicamentos, estes requisitos 

básicos são assegurados por meio do cumprimento da regulamentação sanitária, 

destacando-se as atividades de inspeção e fiscalização regulares, coordenadas em 

âmbito nacional pela Secretaria de Vigilância Sanitária e efetivadas pelo Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2001). Além destas atividades, a 

realização do controle de qualidade nas indústrias farmacêuticas também é 

essencial para garantir a credibilidade dos medicamentos, mediante o cumprimento 

das Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos dispostas na Resolução RDC nº 

17, de 16 de abril de 2010 (ROCHA; GALENDE, 2014). 
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Neste contexto, para alcançar uma terapêutica desejável, espera-se que o 

medicamento, no momento do uso, tenha preservada sua ação farmacológica, em 

conformidade com os parâmetros estabelecidos em seu registro na ANVISA. Ao se 

afastar destes parâmetros, seja durante o processo de fabricação, transporte ou 

armazenamento, os medicamentos podem apresentar desvios de qualidade, 

possibilitando a ocorrência de efeitos indesejáveis na terapêutica (ANVISA, 2016b; 

LUIZA; CASTRO; NUNES, 1999). 

De acordo com a RDC n° 55, de 17 de março de 2005, os desvios de 

qualidade podem ser classificados em função do risco à saúde a que uma população 

está sujeita pelo uso do medicamento com sinais suficientes ou confirmação de 

desvio de qualidade, ou uso de medicamentos cujo registro tenha sido cancelado em 

decorrência de ausência de segurança e eficácia nos seguintes termos: 

 

a) Classe I: situação na qual existe alta probabilidade de que o uso ou 
exposição a um medicamento possa causar risco à saúde acarretando 
morte, ameaça à vida ou danos permanentes. 
b) Classe II: situação na qual existe alta probabilidade de que o uso ou 
exposição a um medicamento possa causar agravo temporário à saúde ou 
reversível por tratamento medicamentoso. 
c) Classe III: situação na qual existe baixa probabilidade de que o uso ou 
exposição a um medicamento possa causar consequências adversas à 
saúde. (BRASIL, 2005). 

 

No âmbito hospitalar, a inspeção físico-macroscópica dos produtos no 

momento do seu recebimento é muito importante e consiste em uma primeira 

triagem destes produtos. Apesar de esta inspeção propiciar apenas a detecção de 

alterações grosseiras (Tabelas 1 e 2), como alterações organolépticas ou físico-

químicas, e não possibilitar identificar, por exemplo, contaminações microbiológicas 

ou concentração do fármaco abaixo do especificado, ela se mostra bastante útil, 

levando em consideração a qualidade duvidosa de muitos produtos oferecidos no 

mercado (LUIZA; CASTRO; NUNES, 1999). 

Se um desvio de qualidade for detectado, o responsável deverá proceder à 

segregação do produto com problema e tomar as devidas providências, como 

notificação ao detentor de registro, ao distribuidor e/ou a vigilância sanitária (CFF, 

2009). 

Desta forma, a avaliação dos produtos no ato do recebimento é essencial 

para garantir a qualidade dos produtos adquiridos pela instituição. Além da inspeção 

físico-macroscópica, outros critérios deverão ser observados: 
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• Se todos os dados da nota fiscal referentes à identificação das empresas 
compradora e vendedora [...] estão corretos; 
• Se a nota fiscal corresponde ao pedido de compra; 
• Se todos os produtos recebidos estão constando na nota fiscal; 
• Se o número do lote de cada medicamento está constando da nota fiscal e 
se corresponde ao declarado nas embalagens [...]; 
• Se os produtos se encontram aparentemente em perfeito estado de 
conservação; 
• Se as condições de armazenamento e transporte descritos pelo fabricante 
foram obedecidas. (CFF, 2009). 

 

De acordo com Azulino e colaboradores (2013), a detecção de desvios de 

qualidade de produtos é fundamental para a construção de indicadores de 

qualidade, contribuindo para o processo de seleção, aquisição, qualidade e 

segurança na utilização destes produtos. Ademais, a notificação destes desvios 

possibilitam possíveis intervenções da vigilância sanitária, assegurando 

medicamentos e produtos de maior qualidade no mercado. 

 

Tabela 1. Tipos de alterações relacionados aos desvios de qualidade de medicamentos. 

TIPOS DE ALTERAÇÕES 

ORGANOLÉPTICAS FÍSICO-QUÍMICAS GERAIS 

Mudança de coloração Precipitação  Presença de corpo estranho 

Mudança de odor Dificuldade de desintegração e 
dissolução 

Problemas de rotulagem (falta 
de informação, ausência de 
rótulo, pouca adesividade) 

Mudança de sabor Dificuldade de homogeneização 
(suspensões, emulsões) 

Troca de rótulo ou de conteúdo 

Turbidez Dificuldade de solubilização (pó 
para suspensão) 

Rachaduras e bolhas no 
material de acondicionamento 

 Formação de gases Alteração da quantidade 
contida na embalagem 

 Fotossensibilidade Suspeita de estar sem registro 

 Termossensibilidade Suspeita de falsificação 

  Suspeita de empresa sem 
autorização de funcionamento 

  Outras práticas irregulares 

Fonte: Adaptado de ANVISA (2015a); Caon, Feiden e Santos (2012); Fukuda (2013). 
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Tabela 2. Possíveis alterações responsáveis pelo comprometimento de medicamentos detectados na 
inspeção físico-macroscópica. 

FORMAS FARMACÊUTICAS ALTERAÇÕES VISÍVEIS 

Comprimidos Quantidade excessiva de pó 

Quebras, lascas, rachaduras na superfície 

Manchas, descoloração, aderência entre os comprimidos ou formação 
de depósitos de cristais sobre o produto 

Drágeas Fissuras, rachaduras, manchas na superfície 

Cápsulas Mudança na consistência ou aparência 

Pós e grânulos Presença de aglomerados 

Mudança na cor ou endurecimento 

Pós efervescentes Crescimento da massa e pressão gasosa 

Cremes e pomadas Diminuição do volume por perda de água 

Mudança na consistência 

Presença de líquido ao apertar a bisnaga 

Formação de grânulos, grumos e textura arenosa 

Separação de fases 

Supositórios Amolecimento, enrugamento ou manchas de óleo 

Soluções/xaropes/elixires Precipitação 

Formação de gases 

Soluções injetáveis Turbidez, presença de partículas, vazamento, formação de cristais e 
mudança na coloração 

Emulsões Quebra de emulsão, mudança na coloração e no odor 

Suspensões Precipitação, presença de partículas, grumos, cheiro forte, mudança 
na coloração, entumecimento e liberação de gases 

Tinturas/extratos Mudança de coloração, turbidez e formação de gases 

Fonte: Defelipe (1985 apud CFF, 2009). 
 

 

2.2 Segurança do paciente 

 

Mundialmente, a assistência em saúde enfrenta uma ampla gama de 

problemas de segurança. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), ainda 

que estes problemas não sejam causados intencionalmente, todos os dias ao redor 

do mundo milhares de pacientes sofrem lesões incapacitantes ou morte 

relacionados a erros e falhas na assistência em saúde. Neste contexto, é 

fundamental que os profissionais de saúde reconheçam esta verdade e rejeitem a 
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noção de que o status quo é aceitável (WHO, 2007, 2013), possibilitando a busca 

por estratégias que corrijam os problemas e assegurem uma assistência em saúde 

de qualidade e segura (MILAGRES, 2015). 

 Segundo a Classificação Internacional de Segurança do Paciente da OMS, a 

Segurança do Paciente é definida como um conjunto de medidas que visam “reduzir 

a um mínimo aceitável o risco de dano desnecessário associado ao cuidado de 

saúde” (BRASIL, 2014). As práticas assistenciais seguras são frutos da atuação de 

profissionais de saúde, assim como de processos e sistemas adequados nas 

instituições e serviços, não excluindo as políticas governamentais regulatórias, 

demandando um esforço coordenado e permanente (RBESP, 2013). 

Nesta perspectiva, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (PNSP), por meio da Portaria GM/MS nº 529, de 1º de abril 

de 2013, com o objetivo geral de “contribuir para a qualificação do cuidado em saúde 

em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional”, sendo considerado 

um marco importante na atenção à saúde, promovendo maior segurança para 

pacientes e profissionais de saúde (ANVISA, 2014; BRASIL, 2014). 

Entre as regulamentações nacionais relacionadas à segurança do paciente, 

merecem destaque a Resolução RDC/ANVISA nº 36, de 25 de julho de 2013, a 

Portaria GM/MS nº 1.377, de 9 de julho de 2013 e a Portaria nº 2.095, de 24 de 

setembro de 2013 (BRASIL, 2014). 

A Resolução RDC/ANVISA nº 36/2013 institui ações para a promoção da 

segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. Esta 

normativa regulamenta a criação dos Núcleos de Segurança do Paciente (NSP), a 

elaboração do Plano de Segurança do Paciente (PSP) e a vigilância, o 

monitoramento e a notificação de eventos adversos. Enquanto as Portarias GM/MS 

nº 1.377/2013 e nº 2.095/2013 aprovam os protocolos básicos de segurança do 

paciente, com o objetivo de prevenir e reduzir riscos e danos nos serviços de saúde. 

Os protocolos são: Cirurgia Segura, Prática de Higiene das Mãos, Úlcera por 

Pressão, Prevenção de Quedas, Identificação do Paciente e Segurança na 

Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos (Figura 2). 
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Figura 2. Representação dos protocolos básicos de segurança do paciente disponíveis no site Portal 
da Saúde – Ministério da Saúde. Fonte: www.saude.gov.br/segurancadopaciente. 

  

O protocolo Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos 

está intimamente associado ao profissional farmacêutico e agora, mais do que 

nunca, este profissional é cobrado com a responsabilidade de garantir que o 

medicamento não cause danos ao paciente. A prática farmacêutica alinhada com os 

cuidados ao paciente tem levado ao desenvolvimento de uma assistência 

farmacêutica que passou a incluir a prevenção ou resolução de possíveis problemas 

em uma terapia medicamentosa, de modo a garantir a segurança dos usuários 

(HOEK, 2011). 

 Embora os medicamentos tenham sido desenvolvidos com finalidade 

profilática, paliativa ou curativa, eles podem produzir efeitos indesejáveis, 

prejudiciais e até mesmo fatais. Esse dualismo é importante para a saúde pública e 

torna a farmacovigilância prática imprescindível à regulação sanitária, resguardando 

a população de danos causados por produtos comercializados, por meio da 

identificação precoce do risco e intervenção oportuna (ANVISA, 2016e). 

 Neste contexto, no âmbito do PNSP considera-se desvio de qualidade, se o 

problema até o momento da notificação não lesou o paciente ou o profissional 

(ANVISA, 2015a). Desse modo, nesse trabalho propôs-se a implantação de um novo 

fluxo de notificação de queixas técnicas do setor farmacovigilância do Instituto 
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Nacional de Cardiologia, contribuindo com o desenvolvimento da assistência 

farmacêutica e a segurança do paciente. 

 

 

2.3 Vigilância pós-uso/pós-comercialização 

 

 A rápida assimilação de novas tecnologias em saúde, em todas as áreas de 

atuação da vigilância sanitária, indica a necessidade de intensificar a vigilância pós-

uso/pós-comercialização, conhecida como VIGIPÓS, por meio de monitoramento, 

investigação e notificação de eventos adversos (EA) e queixas técnicas (QT), 

quando do uso de produtos sob vigilância sanitária (ANVISA, 2016a). O Ministério da 

Saúde (ANVISA, 2016c) entende evento adverso como “qualquer efeito não 

desejado, em humanos, decorrente do uso de produtos sob vigilância sanitária” e 

queixa técnica como “qualquer suspeita de alteração/irregularidade de um 

produto/empresa relacionada a aspectos técnicos ou legais”. 

Com o objetivo de acompanhar a ocorrência destes eventos, por meio da 

Portaria nº 1.660, de 22 de julho de 2009, o Ministério da Saúde criou o VIGIPÓS - 

Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária, no âmbito do Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária, como parte integrante do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

E como estratégia para concretizar a VIGIPÓS, o Ministério da Saúde 

instituiu, por meio da ANVISA, a Rede Brasileira de Hospitais Sentinela, cuja 

principal meta é a construção de um Sistema de Notificações da Vigilância Sanitária 

(NOTIVISA), que constitui um sistema informatizado na plataforma web para receber 

as notificações de eventos adversos e queixas técnicas de produtos para a saúde 

(BEZERRA et al., 2009). A conclusão da investigação destas notificações pode 

resultar em intervenções regulatórias, como a suspensão da comercialização e uso 

de um medicamento ou interdição de um determinado lote, entre outras 

intervenções. 

 A Rede Brasileira de Hospitais Sentinela foi criada como parte da estratégia 

adotada pela ANVISA para obtenção de informações sobre o desempenho e a 

segurança de produtos de saúde regularmente usados na prática clínica, como por 
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exemplo, equipamentos e materiais médico-hospitalares, medicamentos, sangue e 

seus componentes (ANVISA, 2015c). 

 A rede, composta por hospitais de ensino e/ou alta complexidade, também 

institui uma Gerência de Risco em cada serviço que a compõe, com o objetivo de ter 

uma referência interna da VIGIPÓS nas instituições, constituindo uma rede motivada 

e qualificada para a notificação de problemas relacionados a produtos de saúde. As 

áreas de Hemovigilância, Farmacovigilância, Tecnovigilância e Vigilância de 

Saneantes, integradas com a Gerência de Risco, também fazem parte desta rede 

(ANVISA, 2015c; BEZERRA et al., 2009). 

 A ANVISA, por meio da RDC nº 02, de 25 de janeiro de 2010, estabeleceu os 

critérios mínimos, a serem seguidos pelos estabelecimentos de saúde, para o 

gerenciamento de tecnologias em saúde utilizadas na prestação de serviços de 

saúde (produtos para saúde, produtos de higiene e cosméticos, medicamentos e 

saneantes), de modo a garantir a sua rastreabilidade, qualidade, eficácia, efetividade 

e segurança (BRASIL, 2010a).  

 

 

2.4 Justificativa 

 

 No INC, a farmacovigilância é diretamente subordinada à Gerência de Risco e 

está inserida no Serviço de Farmácia; as suas atividades são desenvolvidas por uma 

equipe constituída por dois profissionais farmacêuticos e um residente farmacêutico. 

São realizadas diversas atividades como, busca ativa de eventos adversos através 

de rastreadores, investigação de eventos adversos a medicamentos, monitoramento 

da qualidade dos produtos para a saúde, consulta de alertas da ANVISA, dentre 

outros. 

 Em relação aos desvios de qualidade de produtos, evidenciou-se a 

necessidade de mudança no fluxo de investigação de notificação de QT. Antes da 

implantação deste projeto, a QT era notificada ao Sistema NOTIVISA e registrada no 

banco de imagens de queixa técnica do setor. No entanto, observou-se a 

inexistência de padronização na denominação e organização dos arquivos, assim 

como a falta de sistematização do fluxo das investigações, que não incluía o contato 

com o fornecedor do produto, salvo raras ocasiões.  
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 Neste contexto, como dito anteriormente, esse trabalho visou implantar um 

novo fluxo de notificação de QT e organizar o banco de imagens de queixas técnicas 

do setor, contribuindo para minimizar os riscos relativos ao uso de medicamentos. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 Implantar e monitorar novo fluxo de notificação de queixas técnicas no setor 

farmacovigilância do Instituto Nacional de Cardiologia. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Implantar novo fluxo de notificação de queixa técnica; 

• Sistematizar banco de imagens de queixas técnicas;  

• Propor indicadores de qualidade da resposta do fornecedor; 

• Caracterizar as notificações de queixa técnica realizadas no período 

compreendido entre fevereiro e dezembro de 2015. 
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4 METODOLOGIA  

 

4.1 Tipo de Estudo 

 

 Trata-se de um estudo experimental, prospectivo e de abordagem quantitativa 

da implantação de novo fluxo de investigação de notificação de queixa técnica pela 

farmacovigilância do Instituto Nacional de Cardiologia.  

 

 

4.2 Local de estudo 

 

4.2.1 Instituto Nacional de Cardiologia 

 O estudo foi realizado no hospital Instituto Nacional de Cardiologia, localizado 

na Rua das Laranjeiras, bairro Laranjeiras, município do Rio de Janeiro/RJ. 

 O INC é um hospital de alta complexidade especializado em cirurgia cardíaca 

e cardiologia clínica e intervencionista adulto, infantil e neonatal. Possui fluxo de 

atendimento à demanda espontânea e referenciada e é constituído por 04 

enfermarias e 06 unidades fechadas, totalizando 119 leitos ativos (CNES, 2015; INC, 

2015). 

  

4.2.2 Serviço de Farmácia 

 O Serviço de Farmácia do INC funciona 24 horas por dia continuamente e 

conta com 49 funcionários, sendo 13 farmacêuticos, 07 farmacêuticos residentes, 22 

técnicos e 07 administrativos.  

 Essa unidade presta diversos serviços; entre as principais atividades estão: 

seleção e gerenciamento de medicamentos, logística (programação, aquisição e 

armazenamento), farmacotécnica, distribuição de medicamentos (modelo 

individualizado), seguimento de farmácia clínica, informação sobre medicamentos, 

farmacovigilância e ensino e pesquisa. 
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 Os profissionais estão divididos em 08 setores: Administração, 

Fracionamento, Dispensação Interna, Central de Abastecimento Farmacêutico, 

Dispensação Ambulatorial, Farmacovigilância, Farmácia Clínica (participação de 

reunião multiprofissional) e Núcleo de Segurança do Paciente. 

  

 

4.3 Período do estudo 

 

 O estudo foi realizado entre os meses de janeiro a dezembro de 2015. 

 

 

4.4 Fonte de obtenção de dados 

 

 As informações foram obtidas com base nos dados documentais e nos 

registros do banco de dados do setor farmacovigilância, relativos às notificações de 

suspeitas de queixas técnicas. 

 

 

4.5 População (caracterização das notificações de queixa técnica) 

 

 Todas as notificações de queixa técnica ocorridas no período compreendido 

entre os meses de fevereiro a dezembro de 2015. 

 

 

4.6 Diagnóstico de problemas, análise crítica e proposta de novo fluxo de 

notificação de queixa técnica 

  

 Durante o mês de janeiro, os problemas relativos ao fluxo de notificação de 

queixa técnica foram diagnosticados e analisados. A partir deste ponto foi proposto 

novo fluxo de notificação. 
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4.7 Implantação de novo fluxo de notificações de queixa técnica 

 

 Nessa etapa, foram inseridas novas atividades na rotina de notificação de 

queixa técnica realizada pelo setor farmacovigilância: uso da fotografia como recurso 

para a documentação de QT de todas as amostras notificadas, comunicação direta 

com o fornecedor acerca de todos os desvios de qualidade notificados, envio do 

registro fotográfico para o mesmo e padronização da denominação e sistematização 

das fotografias no banco de imagens de queixas técnicas. 

 Neste estudo foram utilizados três termos distintos: 

 a) detentor de registro: responsáveis e titulares do registro/cadastro dos 

medicamentos ou produtos para a saúde junto à ANVISA (BRASIL, 2009a; BRASIL, 

2012); 

 b) distribuidor: “empresa que exerça direta ou indiretamente o comércio 

atacadista de drogas, medicamentos em suas embalagens originais, insumos 

farmacêuticos e de correlatos” (BRASIL, 1973); 

 c) fornecedor: “toda pessoa física ou jurídica, [...] que desenvolvem atividade 

de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos [...]” (art. 3, BRASIL, 1990). 

No presente trabalho, fabricante, importador e distribuidor foram considerados 

incluídos nesse termo. 

 

 

4.8 Sistematização do banco de imagens de queixas técnicas 

 

 Foram estabelecidas as etapas para a identificação, armazenamento e 

rastreabilidade do banco de imagens de queixas técnicas de produtos. 

 

 

4.9 Monitoramento do novo fluxo de notificação de queixa técnica  

 

 O novo fluxo foi monitorado através da tabulação das informações referentes 

às notificações de QT no banco de dados do setor farmacovigilância. 
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 Os dados foram codificados e tabulados pelo software Microsoft Office Excel. 

 Os dados registrados são descritos abaixo: 

- Data: data da notificação; 

- Nº documento: código alfanumérico (exemplo QT 05/2015 = QT/sigla de 

queixa técnica + número da notificação + ano da notificação);  

- Medicamento: nome do medicamento; 

- Marca: em caso de medicamento de referência ou similar, identificado o 

nome comercial do medicamento; em caso de medicamento genérico, identificado 

com a letra G; 

- Notificação ANVISA: número de notificação fornecido pelo NOTIVISA; 

- Motivo: descrição detalhada da QT; 

- Classificação do risco à saúde: classificação da QT quanto às classes de 

risco à saúde I, II ou III; 

- Laboratório: nome do detentor de registro; 

- Ações: se houve comunicação ao fornecedor e através de qual meio (email, 

telefone, Serviço de Atendimento ao Consumidor/SAC) foi realizada; 

- Resposta: resposta do fornecedor à notificação; 

- Análise e Conclusão: esclarecimento do problema e desfecho do caso; 

- Reposição do produto: se a reposição do produto foi realizada ou não; 

- Certificado de análise: se houve o envio de certificado de análise do produto; 

- Nota Fiscal: se a reposição foi realizada junto com nota fiscal; 

- Contato: registrar email, telefone ou endereço eletrônico do SAC.  

 

   

4.10 Caracterização e análise das notificações de queixa técnica 

 

 As notificações de queixas técnicas realizadas no período compreendido 

entre fevereiro a dezembro de 2015 foram caracterizadas e analisadas de acordo 

com as seguintes variáveis: 

a) Tipo de produto: foram consideradas 04 categorias de produtos, que foram 

classificadas de acordo com conceitos técnicos da ANVISA (BRASIL, 

2002a). São elas: 
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I. Medicamento: “produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou 

elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins 

de diagnóstico”; 

II. Correlato: “substância, produto, aparelho ou acessório [...], cujo uso 

ou aplicação esteja ligado à defesa e proteção da saúde individual 

ou coletiva, à higiene pessoal ou de ambientes [...]”; 

III. Produto para higiene pessoal: “uso externo, antisséptico ou não, 

destinado ao asseio ou à desinfecção corporal [...]”; 

IV. Saneantes: “substância ou preparação destinada à higienização, 

desinfecção ou desinfecção domiciliar, em ambientes coletivos ou 

públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água [...]”; 

b) Grupo terapêutico dos medicamentos: classificação de acordo com a 

Classificação Anatômica Terapêutica (Anatomical Therapeutic Chemical / 

ATC), obtida no site http://www.whocc.no/atc_ddd_index/; 

c) Tipo de queixa técnica: motivo do desvio de qualidade do produto;  

d) Classificação de risco à saúde: classe I, II ou III, de acordo com a 

classificação da ANVISA (2005); 

e) Meio de comunicação da notificação ao fornecedor: correio eletrônico, 

telefone ou site do SAC; 

f) Se houve ou não resposta do fornecedor; 

g) Análise de custos: o custo médio de cada unidade avariada de 

medicamento foi obtido no Sistema Integrado de Gestão MV 2000i 

utilizado no hospital.  

 

 

4.11 Proposta de indicadores de qualidade da resposta do fornecedor 

  

 As variáveis exploradas durante o monitoramento das notificações de QT 

possibilitaram propor alguns indicadores de qualidade da resposta do fornecedor: 

a) Tempo de resposta para uma determinada notificação; 

b) Esclarecimento ou não do desvio de qualidade pelo fornecedor; 
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c) Realização ou não da reposição do produto (neste caso, se houve o envio 

de certificado de análise e expedição de nota fiscal para a reposição do 

produto - nota de bonificação ou doação); 

d) Adoção ou não de medidas de correção/melhorias pelo fornecedor. 

 

 

4.12 Critérios de inclusão da notificação de queixa técnica 

 

• Deve estar notificada no período compreendido entre os meses de fevereiro a 

dezembro de 2015; 

• Tem que estar registrada no arquivo documental e no banco de dados do 

setor farmacovigilância; 

• Deve referir-se aos produtos padronizados e utilizados no INC para prestar 

assistência direta ao paciente em atendimento ou internado. 

 

 

4.13 Limitações da pesquisa 

  

• A proposta não se aplica à farmacovigilância de Reações Adversas a 

Medicamentos (RAM) ou às notificações que ao final da investigação interna 

não foram consideradas queixas técnicas. 

 

 

4.14 Análise dos dados 

 

 Os dados foram tabulados e analisados por meio do software Microsoft Office 

Excel. Para a avaliação da distribuição amostral foram consideradas as frequências 

relativas, a medida de tendência central média e a medida de dispersão desvio 

padrão. 
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5 RESULTADOS  

 

5.1 Diagnóstico de problemas, proposta e implantação de novo fluxo de 

notificação de queixa técnica 

 

 Durante o mês de janeiro, os problemas relativos ao fluxo de notificação de 

desvios de qualidade de medicamentos (Figura 3) foram diagnosticados e 

analisados. Observaram-se os seguintes pontos críticos: 

• Não realização de notificação e comunicação direta com o fornecedor, salvo 

alguns casos nos quais havia o risco de desabastecimento ou de geração de 

grande ônus financeiro para o serviço; 

• Informações do banco de imagens desorganizadas, não sistematizadas. 

 

 
Figura 3. Fluxograma do processo de investigação de notificação de queixas técnicas realizado no 
setor farmacovigilância, vigente até janeiro de 2015. 

 

 A partir destes pontos foi proposto novo fluxo de investigação de notificação 

(Figura 4), que passou a incluir a comunicação direta com o fornecedor do produto. 

Além disso, passou-se a fazer o uso da fotografia como recurso para a 
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documentação das amostras notificadas e o banco de imagens foi organizado e 

sistematizado. Consequentemente, foi elaborado um Procedimento Operacional 

Padrão (POP) com a finalidade de padronizar e minimizar a ocorrência de desvios 

na execução destes processos (Apêndice A). 

 

 
Figura 4. Fluxograma do novo processo de investigação de notificação de queixas técnicas realizado 
no setor farmacovigilância, vigente entre os meses de fevereiro e setembro de 2015. Novas etapas 
são representadas pela cor rosa. 

 

 Em setembro de 2015, o processo foi novamente avaliado e observou-se a 

necessidade da emissão de relatórios das investigações internas de todos os casos 

analisados para a Gerência de Risco (GR), já que até então, somente eram 

enviados relatórios sobre as notificações recebidas através da GR e não daquelas 

recebidas diretamente no setor farmacovigilância. Esta mudança permitiu o 

acompanhamento pleno de todas as notificações pela GR. Deste modo, a partir do 

mês de outubro, além da via de notificação do NOTIVISA, o setor farmacovigilância 

passou a enviar relatórios de investigação interna de todas as notificações, sem 

exceção, para a Gerência de Risco. O fluxo atual de investigação está representado 

na Figura 5. 
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Figura 5. Versão final do fluxograma do processo de investigação de notificação de queixas técnicas 
realizado no setor farmacovigilância, vigente a partir de outubro de 2015. Novas etapas são 
representadas pela cor rosa. 

 

  

5.2 Sistematização do banco de imagens de queixas técnicas 

 

 Foram estabelecidas as etapas para a identificação, armazenamento e 

rastreabilidade do banco de imagens de queixas técnicas de produtos. 

 Os arquivos do banco de imagens foram organizados e sistematizados, 

incluindo a criação de um sistema de denominação das imagens de acordo com o 

produto e a sua respectiva notificação. Desse modo, foram criadas pastas e 

subpastas para cada produto e notificação, respectivamente. Cada subpasta passou 

a ser denominada do seguinte modo: nome do produto + QT (sigla de queixa 

técnica) + número da notificação do setor + nome do detentor de registro + número 

da notificação no sistema NOTIVISA. Os registros fotográficos passaram a ser 

denominados de acordo com o lote do produto e o ângulo da fotografia (Figura 6). 
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Figura 6. Imagem ilustrativa do sistema de organização e denominação dos arquivos do banco de 
imagens de queixas técnicas do setor farmacovigilância do INC. Legenda: QT = queixa técnica. 

  

 Ademais, foi elaborado um POP (Apêndice B) objetivando padronização do 

registro de fotografias no banco de imagens de queixas técnicas, possibilitando a 

adequada gestão dos arquivos digitais. 

 É importante enfatizar que, das 77 notificações realizadas ao fornecedor no 

período em estudo, 69 possuem registro no banco de imagens, ao passo em que 51 

notificações foram feitas com o auxílio de registro fotográfico e 01 com recurso áudio 

visual, facilitando a comunicação entre as partes envolvidas. 
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5.3 Caracterização e análise das notificações de queixa técnica 

 

 Durante o período compreendido entre fevereiro e dezembro de 2015, o setor 

farmacovigilância recebeu 81 notificações referentes a diferentes tipos de produtos, 

das quais somente 77 preencheram os critérios de inclusão, constituindo-se, 

portanto na população investigada para o período do estudo, conforme Tabela 3. 

 Das 04 notificações excluídas deste estudo, ao final da investigação interna, 

concluiu-se que duas delas consistiam casos de mau uso e manuseio do produto e 

não queixa técnica, enquanto as outras duas notificações referiam-se a desvios de 

qualidade de produtos adquiridos por meio de permuta com outro hospital público, 

inviabilizando a finalização da investigação interna.  

 As queixas técnicas relativas aos medicamentos representaram os maiores 

percentuais de notificações incluídas e analisadas no estudo (68,31%), seguidas 

pelas notificações de correlatos (6,49%), produtos de higiene pessoal (3,90%) e 

saneantes (1,30%). 

  

Tabela 3. Distribuição das notificações de queixas técnicas recebidas, incluídas e analisadas no 
estudo, de acordo com o tipo de produto, no período compreendido entre fevereiro e dezembro de 
2015. Farmacovigilância-INC. 

TIPO DE PRODUTO 

NOTIFICAÇÕES 

RECEBIDAS INCLUÍDAS 

n f (%) n f (%) 

Medicamentos 72 88,89 68 68,31 

Correlatos 05 6,17 05 6,49 

Produtos de higiene pessoal 03 3,70 03 3,90 

Saneantes 01 1,23 01 1,30 

TOTAL 81 100,00 77 100,00 

Legenda: f (%) = frequência relativa 
  

A Tabela 4 apresenta a distribuição dos medicamentos por classe terapêutica 

de acordo com o primeiro nível da classificação anatômica terapêutica. Um total de 

10 grupos terapêuticos foi notificado. As ocorrências mais frequentes foram 

relacionadas ao grupo de medicamentos que atuam sobre o C- Sistema 

cardiovascular (26,47%), seguido pelos grupos J- Antimicrobianos para uso 
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sistêmico (19,12%), N- Sistema nervoso (13,24%), B- Sangue e órgãos produtores 

de sangue (11,76%), A- Trato alimentar e metabolismo (10,29%), G- Sistema genito 

urinário e hormônios sexuais (10,29%), H- Medicamentos hormonais sistêmicos, 

exceto hormônios sexuais e insulinas (2,94%), V- Vários (2,94%), M- Sistema 

músculo esquelético (1,47%) e P- Produtos antiparasitários, inseticidas e repelentes 

(1,47%).  

 

Tabela 4. Distribuição das notificações de queixas técnicas de medicamentos (n 68), de acordo com 
o primeiro nível da classificação anatômica terapêutica (ATC), no período compreendido entre 
fevereiro e dezembro de 2015. Farmacovigilância-INC. 

 CLASSIFICAÇÃO ATC - 1º NÍVEL n f (%) 

A Trato alimentar e metabolismo 07 10,29 

B Sangue e órgãos produtores de sangue 08 11,76 

C Sistema cardiovascular 18 26,47 

G Sistema genito urinário e hormônios sexuais 07 10,29 

H Medicamentos hormonais sistêmicos, exceto hormônios sexuais e 
insulinas 

02 2,94 

J Antimicrobianos para uso sistêmico 13 19,12 

M Sistema músculo esquelético 01 1,47 

N Sistema nervoso 09 13,24 

P Produtos antiparasitários, inseticidas e repelentes 01 1,47 

V Vários 02 2,94 

 TOTAL 68 100,00 

Legenda: f (%) = frequência relativa 
 

Em relação ao tipo de queixa técnica apresentado nas notificações (Figura 7), 

constatou-se 10 tipos de desvios diferentes, sendo eles: 

I) Unidades avariadas (24,68%) – unidades de ampolas e frascos- 

ampola avariados dentro da embalagem secundária; 

II) Problema de embalagem (22,08%) – problemas diversos 

relacionados à embalagem, como descolamento da folha de 

alumínio do blister, vedação do frasco-ampola com defeito, 

microfissuras em bolsas de sistema fechado, dificuldade de abertura 

da ampola, dentre outros; 

III) Ausência de unidades (16,88%) – falta de unidades em relação à 

quantidade que deveria estar contida na embalagem; 
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IV) Problema de rotulagem (14,29%) – falta de informação, ausência de 

rótulo, pouca adesividade, dentre outros; 

V) Comprimido fragmentado (10,39%) – quebras, lascas ou rachaduras 

na superfície do comprimido; 

VI) Presença de corpo estranho (5,19%) – presença de partículas 

estranhas no produto; 

VII) Informações divergentes (2,60%) – bula, nota fiscal e laudo de 

análise com informações incompletas ou divergentes; 

VIII) Mudança de odor (1,30%) – alteração da propriedade organoléptica 

odor; 

IX) Troca de produto (1,30%) – produto em desacordo com as 

especificações discriminadas na nota fiscal; 

X) Umidade excessiva (1,30%) – exposição indevida do produto ao 

agente físico umidade. 

 

 
Figura 7. Distribuição das notificações (n = 77), de acordo com o tipo de queixa técnica, no período 
compreendido entre fevereiro e dezembro de 2015. Farmacovigilância-INC. 

 

 Conforme representado pela Figura 7, as queixas técnicas relacionadas ao 

desvio “unidades avariadas” apresentaram a maior frequência relativa entre as 

notificações do período em estudo. Por outro lado, ao relacionar o tipo de queixa 

técnica com o tipo de produto (Tabela 5), observou-se que este desvio de qualidade 
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só atingiu os medicamentos, enquanto os problemas “presença de corpo estranho” e 

“problema de rotulagem”, apesar de não terem sido os mais frequentes, atingiram 

três categorias de produtos cada. 

 

Tabela 5. Distribuição das notificações (n = 77), de acordo com o tipo de queixa técnica relacionado 
com o tipo de produto, no período compreendido entre fevereiro e dezembro de 2015. 
Farmacovigilância-INC. 

TIPO DE 
QUEIXA 

TÉCNICA 

TIPO DE PRODUTO 

MEDICAMENTOS CORRELATOS 
PRODUTOS DE 

HIGIENE 
PESSOAL 

SANEANTES 

N f (%) n f (%) n f (%) n f (%) 

Ausência de 
unidades 

13 19,12 - - - - - - 

Comprimido 
fragmentado 

08 11,76 - - - - - - 

Informações 
divergentes 

02 2,94 - - - - - - 

Mudança de 
odor 

- - 01 20,00 - - - - 

Presença de 
corpo 
estranho 

01 1,47 01 20,00 02 66,67 - - 

Problema de 
embalagem 

16 23,53 01 20,00 - - - - 

Problema de 
rotulagem 

08 11,76 02 40,00 - - 01 100,00 

Umidade 
excessiva 

01 1,47 - - - - - - 

Unidades 
avariadas 
(ampola, 
frasco 
ampola) 

19 27,94 - - - - - - 

Troca de 
produto 

- - - - 01 33,33 - - 

TOTAL 68 100,00 05 100,00 03 100,00 01 100,00 

Legenda: f (%) = frequência relativa 
 

 Das 77 notificações analisadas, 59,74% referiam-se a desvios de baixo risco 

(classe III), enquanto que apenas 18,18% tratavam-se de desvios de alto risco 
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(classe I), conforme demostrado na Figura 8. Os desvios de alto risco ocorreram em 

medicamentos e correlatos. Importante relatar que entre estes medicamentos, havia 

antimicrobianos e medicamentos potencialmente perigosos (MPP). Os motivos foram 

diversos: ausência de rótulos, problemas de embalagem, bula com informações 

divergentes e mudança de odor (correlato).  

 

 
Figura 8. Distribuição das notificações (n = 77), de acordo com a classe de risco à saúde, no período 
compreendido entre fevereiro e dezembro de 2015. Farmacovigilância-INC. 

 

Dentre as notificações, observou-se que 43 fornecedores (detentor de registro 

ou distribuidor) apresentaram produtos com desvios de qualidade (Tabela 6). Os 

fornecedores que apresentaram o maior número de notificações de queixas técnicas 

relacionados aos seus produtos foram F21 (7,79%), F17 (6,49%) e F22 (6,49%). 

Para o fornecedor F21, o maior número de desvios de qualidade estava relacionado 

ao problema “unidades avariadas”, enquanto para os fornecedores F17 e F22, o 

maior número de queixas técnicas relacionava-se a “problemas de embalagem” e a 

“unidades avariadas”, respectivamente. 

Para preservar a identidade dos fornecedores, adotou-se um código 

alfanumérico, formado pela letra “F”, seguida de um número, conforme codificação 

utilizada por Morais e colaboradores (2013).  

Quanto à comunicação com os fornecedores, 72,73% das notificações de 

queixas técnicas foi realizada através de email (Figura 9) e em 92,21% dos casos, 
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houve resposta dos fornecedores às notificações (Figura 10). Estas respostas 

incluem mensagens automáticas de recebimento da notificação, mensagens 

manuais e contatos telefônicos solicitando informações para iniciar a investigação do 

desvio. Em alguns casos de notificação aos detentores de registro, estes também 

orientaram a entrar em contato com o distribuidor, por se tratar de uma avaria 

ocorrida durante o armazenamento e transporte da empresa terceirizada e não um 

problema ocorrido durante a fabricação. Das notificações que não foram 

respondidas, 33,33% referiam-se a classe de risco II e 66,67% a classe de risco III. 

 

Tabela 6. Distribuição das notificações (n = 77), de acordo com fornecedor (detentor de registro ou 
distribuidor), no período compreendido entre fevereiro e dezembro de 2015. Farmacovigilância-INC. 

FORNECEDOR* n f (%) FORNECEDOR* n f (%) 

F1 03 3,90 F22 05 6,49 

F2 02 2,60 F23 01 1,30 

F3 01 1,30 F24 01 1,30 

F4 01 1,30 F25 01 1,30 

F5 01 1,30 F26 01 1,30 

F6 01 1,30 F27 03 3,90 

F7 02 2,60 F28 02 2,60 

F8 01 1,30 F29 02 2,60 

F9 01 1,30 F30 01 1,30 

F10 02 2,60 F31 01 1,30 

F11 02 2,60 F32 03 3,90 

F12 03 3,90 F33 02 2,60 

F13 01 1,30 F34 01 1,30 

F14 02 2,60 F35 01 1,30 

F15 01 1,30 F36 02 2,60 

F16 01 1,30 F37 01 1,30 

F17 05 6,49 F38 03 3,90 

F18 03 3,90 F39 01 1,30 

F19 01 1,30 F40 01 1,30 

F20 01 1,30 F41 01 1,30 

F21 06 7,79 F42 01 1,30 

 F43 01 1,30 

TOTAL 77 100,00 

Legenda: *Cada fornecedor foi representado por um código alfanumérico (letra “F” + número); f (%) = 
frequência relativa. 
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Figura 9. Distribuição das notificações (n = 77), de acordo com o meio de comunicação das 
notificações aos fornecedores, no período compreendido entre fevereiro e dezembro de 2015. 
Farmacovigilância-INC. Legenda: SAC = Serviço de Atendimento ao Consumidor.  

 

 
Figura 10. Distribuição das notificações (n = 77), de acordo com a resposta dos fornecedores às 
notificações de queixa técnica, no período compreendido entre fevereiro e dezembro de 2015. 
Farmacovigilância-INC. 
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reais e trinta e sete centavos), diminuindo em quase a totalidade os custos 

relacionados às queixas técnicas. Em alguns casos, os fornecedores fizeram a 

reposição de um maior número de unidades do que o quantitativo notificado, 

contribuindo para redução do valor total do prejuízo financeiro das queixas técnicas. 

Um dos fornecedores reembolsou o hospital através de crédito em nota fiscal para a 

próxima compra. 

 Em relação às notificações sem reposição, obteve-se a perda econômica de 

R$ 843,30 (oitocentos e quarenta e três reais e trinta centavos), sendo que, destes, 

R$ 149,67 (cento e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos) referem-se às 

notificações sem resposta. Em muitas notificações, os fornecedores afirmaram que 

fariam a reposição, porém não a realizaram. 

 

 

5.4 Proposta de indicadores de qualidade da resposta do fornecedor 

 

 A partir das variáveis exploradas neste estudo, propuseram-se alguns 

indicadores de qualidade da resposta do fornecedor, dentre eles, o tempo de 

resposta para uma determinada notificação. 

 Como dito anteriormente, em 92,21% dos casos, houve resposta dos 

fornecedores às notificações. O tempo médio de espera por estas respostas foi de 

zero a sete dias, em 91,55% dos casos. Nas demais notificações, o tempo variou 

entre oito dias ou mais. 

 Os demais indicadores de qualidade propostos estão representados no 

fluxograma da Figura 11. 

 Dentre as notificações respondidas (n = 71), em 63,38% dos casos houve o 

esclarecimento do problema e em 53,33% destas, houve a adoção de alguma 

medida corretiva e/ou preventiva pelo fornecedor. As ações foram variadas, tais 

como: reforço da orientação e treinamento de funcionários, revisão das etapas do 

processo de produção, intensificação dos processos de monitoramento de 

conferência e revisão, ajuste e aquisição de maquinário, aquisição de sistema de 

inspeção automatizado, monitoramento das reclamações de mercado, além de 

outras ações não especificadas para evitar a reincidência. 
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 Em relação às notificações nas quais os problemas não foram esclarecidos 

(36,62%) e naquelas em que não foram adotadas medidas corretivas (46,67%), 

cerca de 40% e de 20% destas, respectivamente, referiam-se às classes de risco 

sanitário I e II, representando riscos à saúde dos usuários. 

 Em apenas 45,07% dos casos de notificações respondidas (n = 71) houve a 

reposição dos produtos. Nestas, em 40,63% houve o envio de laudo de análise do 

produto e em 56,25% houve o envio de nota fiscal de bonificação ou de doação. Em 

11,27% dos casos, a substituição do produto foi avaliada durante a investigação 

interna como sendo desnecessária, correspondendo ao quantitativo de R$ 8,57 (oito 

reais e cinquenta e sete centavos) de valor financeiro não reposto. Em 28,12% das 

notificações, foi feita a reposição do produto, porém não houve o esclarecimento do 

problema. 
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Figura 11. Representação dos indicadores de qualidade de resposta dos fornecedores às notificações de queixa técnica (n = 77), no período compreendido 
entre fevereiro e dezembro de 2015. Farmacovigilância-INC. 
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6 DISCUSSÃO  

 

 A Lei Orgânica da Saúde, Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 

define a vigilância sanitária como: 

 

“[...] um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 
saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, 
da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse 
da saúde, abrangendo: I - o controle de bens de consumo que, direta ou 
indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas 
e processos, da produção ao consumo; e II - o controle da prestação de 
serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.” (BRASIL, 
1990). 

 

 A ANVISA, agência federal responsável pela vigilância sanitária no país, tem 

como principal missão proteger e promover a saúde da população, garantindo a 

segurança sanitária de produtos e serviços. Dentre as suas competências, constam 

a fiscalização de produtos e substâncias de interesse para a saúde, a fim de 

prevenir possíveis riscos à saúde da população (MACEDO; REIS; GARRAFA, 2010). 

 Considerando que os desvios de qualidade podem afetar a segurança e a 

eficácia dos produtos, bem como o resultado terapêutico do usuário, o presente 

estudo pretendeu implantar um novo fluxo de notificação de queixas técnicas no 

setor de farmacovigilância do INC, como uma estratégia adicional para integrar a 

vigilância pós-uso/pós-comercialização de produtos para a saúde na prática 

terapêutica hospitalar. 

 Um dos aspectos propostos e avaliados neste trabalho foi a padronização de 

procedimentos (Figuras 3, 4 e 5). De forma geral, padronizar significa normalizar, 

esquematizar, sistematizar e induzir a redução da dispersão, orientando para 

menores falhas e desvios nos processos. É por meio da padronização que se 

possibilita a melhoria contínua no gerenciamento dos processos, de modo que 

agreguem valor ao resultado final das organizações (CAVANHA FILHO, 2006 apud 

WANZELER; FERREIRA; SANTOS, 2010). 

 Em relação ao recebimento de notificações de desvios de qualidade, Gil 

(2011) afirma que a padronização da sequência de trabalho possibilita a organização 

dos profissionais envolvidos e das instâncias de decisão, contribuindo para as 
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tomadas de decisão e condutas a seguir. Sendo assim, neste estudo, foram 

utilizados fluxogramas como ferramentas de apoio para a padronização de 

processos (Figuras 3, 4 e 5), permitindo a descrição clara e objetiva do fluxo de 

investigação interna de notificação de queixas técnicas e possibilitando observar a 

evolução nesta rotina à medida que os problemas iam sendo identificados e as 

intervenções no fluxo iam sendo realizadas. Ademais, a estruturação deste processo 

também possibilitou definir quais ferramentas usar e como avaliar as diferentes 

etapas da investigação interna, corroborando com Gil (2011).  

 Duas novas atividades foram introduzidas na rotina de investigação e 

notificação de queixas técnicas: comunicação ao fornecedor e envio de registro 

fotográfico. 

 De acordo com Gil (2011), muitos detentores de registro fazem o controle de 

qualidade através de amostragem aleatória, não garantindo, portanto, o controle de 

qualidade de todas as unidades produzidas. Sendo assim, muitas vezes os desvios 

de qualidade passam despercebidos pelo controle de qualidade dos fabricantes e 

somente são detectados pelos usuários.  

 A RDC nº 4, de 10 de fevereiro de 2009 dispõe sobre as normas de 

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

Caso existam indícios suficientes ou comprovação de desvio de qualidade que 

representem risco, agravo ou consequência danosa à saúde, os detentores de 

registro devem proceder de acordo com a legislação vigente para o desvio da 

qualidade de medicamentos. 

 Desse modo, a notificação de queixas técnicas ao detentor de registro é muito 

importante para a manutenção da qualidade e segurança de seus produtos, 

possibilitando que os fabricantes adotem medidas corretivas (SANTOS et al., 2012). 

 Uma vez notificada ao sistema NOTIVISA, várias ações podem ser adotadas 

pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), dentre elas a coleta de 

amostras para análise fiscal, conforme definido pela Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 

1977, que prevê a apreensão de amostras para efeito de análise fiscal ou de 

controle e de interdição, se for o caso. A ANVISA orienta o notificador a manter a 

amostra em seu poder e somente entregar à vigilância sanitária quando solicitado 

(ANVISA, 2015a; BRASIL, 1977), logo, em casos de uma pequena quantidade de 

amostra disponível, muitas vezes, não é possível enviá-las para a análise do 

fornecedor. Outras vezes, o produto se deteriora e precisa ser descartado; em 
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outros casos, há a questão do espaço físico, em que muitas instituições não 

possuem espaço suficiente para armazenar amostras em uma boa quantidade. 

Desse modo, na impossibilidade de fornecer amostra para o detentor de registro 

e/ou distribuidor, o envio de registro fotográfico corrobora com o processo de 

comunicação de desvios ao fornecedor, contribuindo para a visualização e a 

compreensão satisfatória do problema. 

 Dentro do contexto de padronização de processos, a sistematização do banco 

de imagens de queixas técnicas também foi fundamental (Figura 6), possibilitando 

que todos os procedimentos de gestão dos arquivos digitais – identificação, 

disponibilização, armazenamento, preservação e rastreabilidade – passassem a 

contribuir para a gestão adequada do material do acervo, tornando o processo de 

busca da informação, sobre uma determinada notificação, mais rápido e eficaz. 

 No período em estudo foram notificados 81 desvios (Tabela 3). Quando 

comparado com dados da literatura, constata-se um número um pouco abaixo da 

médica de notificações. Estudos realizados em outros hospitais da Rede de 

Hospitais Sentinelas da ANVISA identificaram no período de um ano, 79 

(CARVALHO; FIGUEIRA; OLIVEIRA, 2010), 85 (LIMA; SANDES, 2010), 112 (CAON; 

FEIDEN; SANTOS, 2012) e 139 (LIMA et al., 2013) notificações de desvios de 

qualidade. 

 A possibilidade de subnotificação deve ser considerada, uma vez que as 

notificações são voluntárias. Segundo a OMS, a subnotificação é um problema 

comum em todos os países. Alguns motivos que levam a subnotificação são: falta de 

conhecimento acerca da importância da detecção e notificação de desvios de 

qualidade, a falta de cultura de notificação dos profissionais de saúde, fichas de 

notificação que levam muito tempo para serem preenchidas e ausência de retorno 

às notificações (PRIMO; CAPUCHO, 2011). Outro problema comum em relação à 

notificação de queixas técnicas é a ausência de percepção dos problemas de 

qualidade. Segundo Silva, Cornélio e Araújo (2014), na ausência de avaliação 

crítica, muitos profissionais de saúde acabam confundindo os desvios com as 

características normais do produto. Segundo estes autores, outro problema é a falta 

de orientação técnico-processual, em que os profissionais desconhecem, dentro da 

instituição, a quem enviar a notificação. 



53 
  

 Por meio dessas observações, constata-se a necessidade real de reforçar a 

sensibilização dos profissionais de saúde da instituição quanto à relevância das 

notificações por meio de intervenções de educação continuada. 

 Neste estudo, as notificações de desvios de qualidade foram caracterizadas 

de acordo com algumas variáveis, tais como: tipo de produto, grupo terapêutico dos 

medicamentos, tipo de queixa técnica, classificação de risco à saúde, meio de 

comunicação com o fornecedor, resposta do fornecedor e perda financeira 

ocasionada pelas queixas técnicas. 

 Em relação ao tipo de produto, os desvios relativos aos medicamentos 

representaram os maiores percentuais de notificações analisadas no estudo, 

justificado pelo fato de essa categoria apresentar maior número de itens 

padronizados na instituição, além de ser insumo indispensável e a tecnologia 

sanitária mais utilizada na assistência a saúde (DUARTE; BATISTA; 

ALBUQUERQUE, 2014).  

 Quanto aos grupos terapêuticos de medicamentos (Tabela 4), as ocorrências 

mais frequentes foram relacionadas aos medicamentos atuantes sobre o sistema 

cardiovascular, seguido pelo grupo antimicrobianos para uso sistêmico e demais 

grupos. Importante lembrar que desvios de qualidade representam riscos para 

possíveis eventos e reações adversas. Dessa forma, em relação aos estudos sobre 

notificação de reações adversas a medicamentos, os dados corroboram com estudo 

realizado por Pfaffenbach, Carvalho e Bergsten-Mendes (2002), no qual prevaleceu 

o grupo sistema cardiovascular. No entanto, divergem de outras pesquisas, nas 

quais os grupos mais notificados foram: antimicrobianos para uso sistêmico 

(FRANCELINO, 2007); trato alimentar e metabolismo e sistema nervoso (LIMA et al., 

2013). Estas divergências podem ser reflexas às diferentes especialidades dos 

hospitais nos estudos citados. 

  Os resultados destacam alguns tipos de queixa técnica (Figura 7), tais como 

unidades avariadas, problema de embalagem, ausência de unidades, problema de 

rotulagem, comprimido fragmentado, presença de corpo estranho, informações 

divergentes, mudança de odor, troca de produto e umidade excessiva. 

 O tipo de queixa técnica mais frequente - unidades de ampolas e frascos- 

ampola avariados - está bastante relacionado com os processos de distribuição, 

transporte e armazenamento. A atribuição do farmacêutico nas atividades de 

armazenagem, distribuição e transporte é assegurar que o produto conserve todas 
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as suas características, garantindo a qualidade e eficiência em seu uso. No ato de 

recebimento de produtos para saúde em uma farmácia hospitalar, as condições de 

transporte e de armazenagem anterior devem ser verificadas. Alguns critérios devem 

ser determinados, como compatibilidade de cargas, empilhamento máximo dos 

volumes, temperatura durante o transporte e, caso necessário, condições de higiene 

e limpeza do veículo. Em caso de desvios de qualidade, deve-se analisar se os 

danos foram causados durante o manuseio e transporte e comunicar ao fornecedor 

e à vigilância sanitária, se for o caso (CRF/PR, 2012; CRF/SP, 2015). 

 As Boas Práticas de Fabricação de medicamentos, RDC Nº 17, de 16 de abril 

de 2010, determinam que os fabricantes devam fornecer condições adequadas de 

armazenamento e transporte (BRASIL, 2010b). Muitas vezes, indústrias e 

distribuidoras utilizam terceiros para finalizar a entrega da mercadoria a destinos não 

atendidos por sua estrutura própria, assim como também utilizam armazéns 

terceirizados na falta de espaço próprio. O farmacêutico, na posição de responsável 

pelas operações de transporte de produtos sob a sua responsabilidade, deve 

orientar estas empresas sobre a legislação sanitária em vigor e as normas de boas 

práticas, assim como realizar a qualificação das transportadoras e armazéns 

terceirizados (CRF/SP, 2015).  

 Na análise e esclarecimento dos fornecedores, boa parte afirmou que estes 

desvios provavelmente tinham acontecido em decorrência do transporte, manuseio 

ou armazenamento inadequado. Muitos falaram em implementar ações corretivas e 

preventivas, incluindo a revisão dos processos de auditoria nas transportadoras.  

 Desta forma, acredita-se que a notificação deste tipo de queixa técnica pode 

contribuir para a manutenção da qualidade na cadeia de distribuição e transporte de 

medicamentos e produtos para saúde. As notificações destes desvios possibilitam 

sinalizar aos detentores de registro possíveis problemas nos processos citados, 

além de contribuir para a qualificação de transportadoras e distribuidoras.  

 Os dados deste trabalho também demonstram outros tipos relevantes de 

desvios de qualidade, como os problemas de embalagem e de rotulagem, que 

corroboram com os estudos de Azulino et al. (2013), Caon, Feiden e Santos (2012), 

Lima e Sandes (2010) e Silva, Cornélio e Araújo (2014), os quais também 

apresentaram resultados expressivos para estes problemas. A Farmacopeia 

Brasileira e a RDC nº 71, de 22 de dezembro de 2009 estabelecem regras para a 

embalagem e a rotulagem de medicamentos, respectivamente. Nos esclarecimentos 
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do problema de embalagem, alguns fabricantes afirmaram serem falhas pontuais na 

fase de revisão final das embalagens, enquanto que em relação ao problema de 

rotulagem, alguns confirmaram serem falhas no sensor de identificação de 

rotulagem. Estas notificações possibilitaram a ciência destas falhas no processo de 

produção pelos fabricantes, permitindo a tomada de ações corretivas para saná-las.  

 O desvio “ausência de unidades” também apresentou alta incidência. Apesar 

deste tipo de desvio não representar risco à saúde dos usuários, pode representar 

impacto econômico para a instituição que está adquirindo o produto. Neste contexto, 

estas notificações são importantes para a redução do ônus financeiro gerado pelas 

queixas técnicas. Não excluindo o aprimoramento da qualidade dos produtos 

ofertados, já que a notificação aos fabricantes possibilitou a implementação de 

melhorias na revisão do processo de conferência nas etapas de embalagem. 

 Ao relacionar o tipo de queixa técnica com o tipo de produto (Tabela 5), 

observou-se que os problemas “presença de corpo estranho” e “problema de 

rotulagem” atingiram três categorias de produtos cada. 

 Estes resultados talvez tenham relação com o modo de aquisição de produtos 

utilizado pelo setor público, por meio de licitações, que pode contribuir para a 

aquisição de produtos de baixa qualidade, já que o preço baixo é uma das variáveis 

determinantes (FRANCELINO, 2007). De acordo com Capucho (2011), a lei de 

licitações é clara quando diz que se deve adquirir sim ao menor custo, mas que, no 

entanto, o produto deve apresentar a mesma qualidade que os concorrentes. Além 

disso, apesar de muitos produtos serem avaliados durante o processo licitatório na 

pré-qualificação, mesmo utilizando-se de ferramentas criteriosas de avaliação, em 

alguns casos, não há tempo suficiente para realizar a análise do produto, de modo 

que muitos desvios só ocorrem após a aquisição do produto (GIL, 2011). 

 Dessa forma, a notificação destes desvios em diferentes tipos de produtos, 

contribui bastante para a qualificação de fornecedores e marcas. 

 Em relação à qualificação de risco à saúde, cerca de 18% das notificações 

analisadas tratava-se de desvios de alto risco (classe I) (Figura 8). Exemplos destes 

desvios são: ausência de rótulo, microfissuras em bolsas de sistema fechado, 

presença de corpo estranho e informações divergentes em bula. O rótulo e a bula 

devem transmitir todas as informações relevantes sobre o produto, contribuindo para 

o seu uso adequado. Estes desvios podem contribuir para erros no uso e na 

administração dos produtos para saúde (ANVISA, 2010b). Já as microfissuras em 
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bolsas de sistema fechado, além de expor o produto a vazamentos, também os 

tornam sujeitos à contaminação microbiológica, colocando em risco a saúde do 

usuário. Enquanto a presença de corpo estranho expõe o usuário ao risco de 

contaminação microbiológica ou toxicidade. 

 Neste contexto, o controle de risco e a qualidade são inerentes, de modo que, 

a diminuição da qualidade da assistência prestada leva ao aumento do risco para 

usuários (CAPUCHO, 2011). Sendo assim, as notificações de desvios de qualidade 

justificam a necessidade das ações de farmacovigilância, tendo em vista o dano 

grave que algumas queixas técnicas podem causar (LIMA; SANDES, 2010). 

 Observou-se que um grande número de fornecedores apresentaram produtos 

com desvios de qualidade (Tabela 6), sendo os fornecedores F17, F21 e F22, 

aqueles com maior número de notificações. Estes dados demonstram que alguns 

detentores de registro podem não estar cumprindo todos os requisitos das boas 

práticas de fabricação, armazenamento, distribuição e transporte, de acordo com a 

legislação vigente (MORAIS et al., 2013). Desse modo, através das notificações, os 

hospitais acabam por contribuir com o SNVS nas ações de regulação do mercado 

farmacêutico, por meio da obtenção de informações sobre o desempenho e a 

segurança de produtos regularmente utilizados na prática clínica, tendendo a reduzir 

a comercialização de produtos de baixa qualidade (ANVISA, 2015c; CAPUCHO, 

2011).  

 Ademais, estes dados também podem e devem ser utilizados como um dos 

critérios para a qualificação da marca e de seus fornecedores, promovendo a 

qualidade do processo de gestão dos medicamentos, pois geram informações que 

podem auxiliar na revisão dos processos de aquisição e de seleção de fornecedores 

(CAPUCHO, 2011; MORAIS et al, 2013). 

 Quanto à comunicação com os fornecedores, a maior parte das notificações 

foi realizada através de email (Figura 9). Esta forma de comunicação se mostrou 

essencial neste processo, pois sendo registro escrito, a comunicação e as respostas 

ficam registradas e devidamente documentadas. Importante enfatizar que, o que não 

está escrito, não foi realizado, portanto, esta forma de comunicação garante 

evidências, não só da notificação, mas também das ações que derivaram dela 

(CAPUCHO, 2011). A comunicação por telefone também garante este registro, 

através da documentação do número de protocolo, quando fornecido. 
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Em quase sua totalidade, houve resposta dos fornecedores às notificações 

(Figura 10). Das notificações que não foram respondidas, cerca de 30% referiam-se 

a classe de risco II, representando riscos de danos à saúde dos pacientes e 

consequentemente, à imagem da instituição, já que a ocorrência de eventos 

adversos pode resultar em processos judiciais e difamação da instituição 

(CAPUCHO, 2011). Além disso, estas notificações não deveriam ser ignoradas pelos 

detentores de registro, pois segundo a RDC nº 4, de 10 de fevereiro de 2009, caso 

existam indícios suficientes de desvio de qualidade que representem risco à saúde, 

os detentores de registro devem proceder com investigação do caso e promover 

ações de melhoria contínua da qualidade dos produtos fabricados.  

Em relação à análise de custos, verificou-se a recuperação de quase 

totalidade das perdas em virtude da reposição de produtos. Além da substituição de 

produtos, a redução de custos e gastos com a saúde ocorre indiretamente, em 

consequência do menor número de eventos adversos, de hospitalizações e do 

prolongamento das internações, ambos evitados pelas notificações de desvios de 

qualidade (CAPUCHO, 2011). 

Fora os casos em que a reposição não foi considerada necessária, a perda 

financeira que não foi recuperada pode ser explicada por diferentes motivos: em 

alguns casos, simplesmente não houve esclarecimento sobre o problema ou 

feedback sobre a substituição ou ressarcimento dos produtos; em outros casos, os 

fornecedores chegaram a falar sobre a reposição, porém a ação não foi cumprida. 

Neste trabalho, propuseram-se alguns indicadores de qualidade da resposta 

do fornecedor (Figura 11), tais como: tempo de resposta para uma determinada 

notificação, esclarecimento ou não do desvio de qualidade, realização ou não da 

substituição do produto, envio de certificado de análise, expedição de nova nota 

fiscal, e adoção ou não de medidas de correção/melhorias pelo fornecedor. 

Das notificações respondidas, em quase sua totalidade, o tempo médio de 

espera por estas respostas foi de sete dias, refletindo certa rapidez. A maior parte 

destas respostas incluía a solicitação de informações para iniciar a investigação do 

desvio, o que demonstra o interesse por parte do fornecedor em pelo menos dar 

início as investigações, conforme determina a RDC nº 4, de 10 de fevereiro de 2009. 

Em um pouco mais da metade das notificações houve o esclarecimento da 

queixa técnica, demonstrando que, pelo menos nestes casos, a investigação foi 

finalizada pelos fornecedores, o que remete diretamente à responsabilidade do 



58 
  

fornecedor para com o notificador. Tendo em vista o baixo retorno dos fornecedores 

com o esclarecimento dos desvios, a resolução destes problemas ainda se configura 

em um desafio para as instituições notificadoras (RETTO et al., 2012) e para a 

melhoria da qualidade dos produtos disponíveis no mercado, já que, aparentemente, 

o processo investigativo de muitas queixas não é finalizado. 

Em cerca de 50% dos casos, houve a adoção de alguma medida corretiva 

e/ou preventiva pelo fornecedor. As medidas foram as mais variadas, desde “reforço 

de treinamento dos recursos humanos” até “aquisição de novas máquinas” e 

“monitoramento de reclamações do mercado”. A adoção destas ações possibilita 

constatar como a comunicação frequente com fornecedores os responsabiliza por 

seus produtos e os auxilia na promoção de ações continuadas de melhorias 

(CAPUCHO, 2011). E, apesar dos muitos desvios não esclarecidos, ter ciência de 

que, em alguns casos, as notificações resultaram em melhorias na qualidade, acaba 

sendo um estímulo para notificação de queixas técnicas.  

Apenas uma parte dos fornecedores, cerca de 40%, fez a reposição dos 

produtos. Estes dados refletem a falta de comprometimento de alguns detentores de 

registro e distribuidores com o notificador, pois em alguns casos, mesmo após 

afirmarem que iriam proceder com a substituição dos produtos, não houve mais o 

retorno.  

De acordo com o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei nº 

8.078, de 11 de setembro de 1990, os fornecedores de produtos de consumo 

duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que 

os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. O CDC 

determina que o consumidor pode exigir a substituição do produto por outro da 

mesma espécie, em perfeitas condições de uso ou a restituição imediata da quantia 

paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos (art. 18, § 1°, I a II). Segundo o 

código, são considerados impróprios ao uso e consumo, os produtos deteriorados, 

avariados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo 

com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. Sendo 

assim, a reposição de medicamentos está prevista no CDC e deve ser realizada pelo 

fornecedor por meio da substituição ou qualquer outra forma de ressarcimento, sem 

ônus para o estabelecimento que o adquiriu. 

Desse modo, em relação ao novo fluxo de notificação em estudo, constatou-

se a necessidade de se passar a sempre exigir e cobrar a substituição dos produtos, 
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visto que este é um direito previsto em lei, contribuindo para a diminuição do 

prejuízo financeiro. Atualmente, esta cobrança só é realizada nos casos em que há 

grande perda econômica, de modo que, a maior parte das reposições é realizada 

como resultado do próprio processo de investigação do fornecedor. 

Em relação a estas reposições, somente em alguns casos houve o envio de 

laudo de análise do produto e/ou de nota fiscal de bonificação ou de doação. 

A legislação vigente, Lei nº 5.991 de 17 de dezembro de 1973, determina que 

“apenas poderão ser entregues à dispensação drogas, medicamentos, insumos 

farmacêuticos e correlatos que obedeçam aos padrões de qualidade oficialmente 

reconhecidos”. O laudo de análise é de grande importância, pois permite constatar 

se o produto adquirido foi produzido de acordo com as especificações previstas no 

registro do produto (CORRÊA, 2003). Dessa forma, o laudo de análise deve ser 

preparado para cada lote de um produto, cabendo ao farmacêutico analisá-lo no ato 

do recebimento. 

No entanto, os dados demonstraram a dificuldade do fornecedor em cumprir 

esta exigência. 

Por exemplo, em uma das queixas notificadas referentes a produtos para 

higiene pessoal, ao confrontar o laudo de análise com as especificações para este 

tipo de produto, constatou-se que o laudo estava incompleto, não contemplando 

todos os requisitos mínimos de qualidade especificados para este produto. Ao ser 

comunicado sobre o laudo do produto, o fornecedor enviou um novo laudo, que na 

verdade não se tratava de um laudo, mas sim de um documento de despacho 

aduaneiro. Ao ser questionado, o fornecedor respondeu que sempre enviou este 

documento como sendo equivalente ao laudo de análise. Infelizmente, este erro só 

foi descoberto no processo de investigação do desvio de qualidade. 

Por outro lado, este erro permitiu constatar algumas falhas no processo 

interno de avaliação dos laudos de análise dos produtos adquiridos no Serviço de 

Farmácia/INC, tais como: não há documento especificando os requisitos mínimos 

que devem ser analisados para cada tipo de produto (medicamentos, produtos para 

higiene pessoal, cosméticos, correlatos e saneantes) e não há fluxo estabelecido de 

como proceder nos casos em que não há o envio do laudo de análise, mesmo após 

a realização da cobrança (receber ou não receber o produto? utilizar ou manter o 

produto em quarentena?). Ademais, o serviço apresenta limitação em relação aos 
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recursos humanos, pois não há mão de obra suficiente para analisar todos os laudos 

e confrontá-los com as exigências mínimas para cada tipo de produto. 

De acordo com a RDC nº 320 de 22 de novembro de 2002, todos os 

medicamentos vendidos às farmácias e drogarias devem apresentar o número do 

lote na nota fiscal (NF), possibilitando o rastreamento de medicamentos, de maneira 

eficaz, protegendo a saúde do consumidor e garantindo a verificação das 

informações sobre qualquer produto suspeito. Sendo assim, todo medicamento 

adquirido deve estar acompanhado de NF. 

Em relação ao envio de notas fiscais, observou-se que somente pouco mais 

da metade dos fornecedores enviou este documento. Nos casos em que não houve 

o envio, mesmo após a cobrança, os produtos foram cadastrados no sistema como 

recebimento de doação. Na ausência da NF, os únicos comprovantes por escrito 

que se tem para justificar o recebimento destes produtos são os emails registrados. 

Nesta etapa também foram detectadas falhas: como justificar a entrada destes itens 

no estoque? Como cumprir com a regra do rastreamento se não há NF? 

Estes critérios foram escolhidos como propostas de indicadores de qualidade 

a partir da vivência da rotina de investigação de queixas técnicas, visto que são 

pontos críticos no processo de comunicação com os fornecedores e de aquisição de 

medicamentos em organizações hospitalares. Acredita-se que os dados obtidos já 

podem ser utilizados pela administração do Serviço de Farmácia na análise 

qualitativa de fornecedores e marcas. A nova rotina de investigação já faz parte das 

atividades do setor farmacovigilância e o treinamento com os farmacêuticos que 

darão continuidade ao serviço foi realizado. Além disso, como dito anteriormente, 

foram elaborados dois POPs sobre o novo processo (Apêndices A e B), que estão 

disponíveis nos arquivos do setor. O próximo passo será definir a fórmula destes 

indicadores, possibilitando a análise quantitativa. 

Os dados deste estudo permitem observar que, apesar de todas as mudanças 

propostas para o fluxo de investigação de queixas técnicas no INC, ainda há 

algumas falhas no processo e um longo caminho a percorrer. Além disso, é 

importante enfatizar que o presente trabalho apresentou limitações quanto às 

referências bibliográficas disponíveis, visto que a maior parte dos estudos de 

farmacovigilância é voltada para a ocorrência de reações adversas a medicamentos 

e não de desvios de qualidade de produtos, corroborando com a dificuldade 

encontrada por Caon, Feiden e Santos (2012). 
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Dessa forma, espera-se que este estudo venha a contribuir para a prática 

assistencial na instituição, promovendo a melhoria da qualidade dos produtos 

adquiridos e, por conseguinte, garantindo a segurança do paciente. Outra 

expectativa, é que esta pesquisa possa contribuir com a geração de conhecimento 

na área de estudo da qualidade de medicamentos, que tanto auxilia no processo de 

regulação sanitária dos medicamentos. 
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7 CONCLUSÃO  

 

De um modo geral, o presente estudo demonstrou como as mudanças 

propostas para o fluxo de investigação de queixas técnicas contribuíram para 

aperfeiçoar o processo como um todo, visto que o processo investigativo foi 

agilizado, as perdas econômicas foram reduzidas, a comunicação com os 

fornecedores foi melhorada e o gerenciamento das informações foi facilitado (neste 

último, destacou-se a sistematização do banco de imagens, fundamental para o 

histórico, registro e gestão deste processo). Além disso, também mostrou as 

fragilidades do processo. 

Os dados analisados mostraram a importância da notificação de queixas 

técnicas para a minimização dos riscos à saúde, na medida em que cerca de 40% 

das notificações referiam-se aos riscos de grau I e II, e que estas poderiam ter 

ocasionado sérios agravos na saúde dos usuários. 

Somado ao fator segurança dos pacientes, a análise também demonstrou o 

impacto da nova rotina sobre o fator custos, uma vez que houve a redução do 

prejuízo financeiro, fato que pode ser considerado um incentivo à prática da 

farmacovigilância, contribuindo para minimizar as perdas. 

Esta pesquisa também possibilitou constatar a inexistência de uma política 

padronizada de ressarcimento ou de reposição de produtos com desvio por parte 

dos fornecedores, incluindo o envio de laudos de análise e de notas fiscais 

acompanhando os produtos, conforme previsto na legislação vigente. 

Além disso, verificou-se que a subnotificação dos desvios de qualidade é uma 

realidade na instituição e que se faz necessário o desenvolvimento de atividades de 

educação continuada para a sensibilização dos profissionais de saúde quanto a esta 

questão. O estudo também permitiu detectar falhas na nova rotina implantada, que 

precisa ser aperfeiçoada, como, por exemplo, a necessidade de sempre exigir a 

substituição do produto com desvio e o envio do laudo de análise e da nota fiscal. 

Espera-se que os indicadores de qualidade propostos neste estudo possam 

auxiliar no processo de qualificação de fornecedores e marcas, assegurando a oferta 

de produtos de qualidade para os pacientes. 
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APÊNDICE A – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO: NOTIFICAÇÃO DE 

QUEIXA TÉCNICA AO NOTIVISA 

 

1 - OBJETIVO 

Estabelecer as etapas para a notificação de queixas técnicas (QT) ao Sistema NOTIVISA e 

comunicação aos fornecedores. 

  

2 - CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmacovigilância – Serviço de Farmácia INC.  

 

3 - REFERÊNCIAS 

 

3.1 – NORMATIVAS 

Não se aplica. 

 

3.2 – BIBLIOGRÁFICAS  

- ANVISA. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. NOTIVISA – Manual do 

Usuário. Anexo 1 – Formulário para Notificação de Eventos Adversos à Medicamentos – Profissional 

da Saúde. Acesso em: 18 mar. 2015. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/ 

manual/qt_medicamento.pdf>. Caminho: Depto (x) → Farmácia → Farmacovigilância → POP. 

- Resolução - RDC nº 55, de 17 de março de 2005. 

- Resolução - RDC nº 210, de 04 de agosto de 2003. 

  

4 - CONCEITOS 

Queixa técnica (QT): Para o NOTIVISA, o termo refere-se a qualquer irregularidade identificada em 

relação a um produto ou ao seu fabricante e que não foi administrado ao paciente. Por exemplo, desvio 

da qualidade, produto sem registro ou falsificado (ANVISA). 

Desvio de qualidade: Afastamento dos parâmetros de qualidade estabelecidos para um produto ou 

processo (RDC 210/2003). 

Classificação da QT quanto ao risco à saúde: a) Classe I. Alta probabilidade de ocorrer riscos à saúde, 

acarretando morte, ameaça à vida ou danos permanentes. Classe II. Probabilidade de ocorrência de 

agravo temporário à saúde ou reversível por tratamento medicamentoso. Classe III. Possibilidade de 

ocorrência de consequências adversas à saúde (RDC 55/2005).   
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5 - PROCEDIMENTOS 

5.1 – ANÁLISE PRÉVIA DA NOTIFICAÇÃO 

- Analisar a notificação quanto a sua natureza: 

a) Em caso de desvio de qualidade de um produto, classificá-la como queixa técnica (QT) e notificar 

ao Sistema NOTIVISA e comunicar ao fornecedor (fabricante/importador/distribuidor). 

b) Em caso de falha no processo interno do Serviço de Farmácia, classificá-la como falha interna (FI) 

e tomar as providências corretivas e preventivas necessárias. 

 

5.2 – VERIFICAÇÃO E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO AO 

SERVIÇO DE FARMÁCIA 

- No item CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELA FARMACOVIGILÂNCIA (Figura 1), 

registrar alguns dados: 

 

 

Figura 1. Formulário de Notificação ao Serviço de Farmácia.  

  

 - CNPJ: consta no rótulo/embalagem do produto; 

- Nome ou razão social do Fabricante ou Importador: consta no rótulo/embalagem do 

produto; 
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- Local de aquisição do produto (Laboratório Fabricante/ Distribuidora/ Farmácia/ 

Permuta): consta no Sistema de Gestão Integrada MV 2000i (ANEXO A); 

- Data de entrada do produto: consta no Sistema de Gestão Integrada MV 2000i (ANEXO A); 

- Observações relevantes: caso considere relevante alguma informação ainda não relatada, 

informe neste campo. Caso as informações da notificação não sejam suficientes, entrar em contato 

com o notificador para obter mais informações; 

- Providências adotadas: relatar quais providências foram adotadas após a identificação do 

problema. Por exemplo, segregação do produto ou recolhimento de todos os lotes na unidade 

hospitalar. 

 

Observação: No caso de notificações feitas através da Gerência de Risco ou notificações diretas de 

outras unidades da instituição ao Serviço de Farmácia, transcrever os dados da notificação para o 

Formulário de Notificação ao Serviço de Farmácia. 

 

5.3 – SEGREGAÇÃO E/OU QUARENTENA DA AMOSTRA 

- Caso o produto com desvio de qualidade tenha sido disponibilizado para outros setores do hospital, 

recolher todas as unidades com defeito e segregá-las. 

- Quando necessário, segregar o lote inteiro e colocá-lo em quarentena. 

 

5.4 – NOTIFICAÇÃO AO SISTEMA NOTIVISA 

- Acessar o NOTIVISA – Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária através do endereço 

eletrônico http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.html;  

- Clicar em Acesso ao Sistema (lado esquerdo superior); 

 

- Informar os dados para o acesso: email e senha; 
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- Clicar na aba Notificar (lado direito superior); 

 

- Iniciar a notificação conforme descrito no Manual do Usuário. Anexo 1. Formulário para 

Notificação de Queixa Técnica de Medicamento (endereço eletrônico: http://www.anvisa.gov.br/ 

hotsite/notivisa/manual/qt_medicamento.pdf); 

- O manual também está disponível em versão impressa na pasta física da Farmacovigilância (aba 

Material de Estudo); 

- Importante sempre ter em mãos o Formulário de Notificação ao Serviço de Farmácia devidamente 

verificado e preenchido para acessar os dados da Queixa Técnica; 

- Ao término da notificação imprimir duas vias do formulário preenchido; 

- Carimbar as duas vias e o Formulário de Notificação ao Serviço de Farmácia com o carimbo da 

Farmacovigilância, informando o código interno da notificação (exemplo: QT/03/2015);  

- Entregar uma das vias para a Gerência de Risco e arquivar a outra via na farmácia. 

 

5.5 – COMUNICAÇÃO AO FORNECEDOR (FABRICANTE, IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR) 

- Poderá ser realizada por meio de email, SAC ou contato telefônico; 

- Quando realizada por meio de email ou SAC, deve seguir um modelo padrão de comunicação, 

conforme descrito abaixo (substituir trechos em negrito por informações da notificação): 

“Prezados senhores, 
  
 Estamos entrando em contato para reportar notificação de queixa 
técnica apresentada pelo produto nome e dose do produto (lote código lote; 
val.: mês/ano).   
 Trata-se de descrição da queixa técnica. Registro fotográfico da 
referida queixa técnica segue em anexo ou Dispomos de registro fotográfico 
da referida queixa técnica, que poderemos disponibilizar. 
 Somos um hospital integrante da Rede Sentinela da Anvisa e temos 
por objetivo garantir a qualidade e segurança no cuidado prestado aos nossos 
pacientes. 
 Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos. 
 
Atenciosamente, 
 
Assinatura padrão do email da Farmacovigilância” 
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5.6 – IDENTIFICAÇÃO E ARMAZENAMENTO DA AMOSTRA 

- Verificar se o acesso ao produto foi retirado do sistema (“baixa”). Se não, proceder com a retirada do 

produto do sistema e anotar o código gerado no formulário; 

- Fazer registro fotográfico para armazenar no Banco de Imagens de Queixas Técnicas da 

Farmacovigilância (ver POP.FARMA.058); 

- Identificar a amostra com o número da notificação gerado pelo NOTIVISA (exemplo: 

2015.02.001111) e o código interno de QT da Farmacovigilância (exemplo: QT/03/2015); 

- Arquivar a amostra devidamente identificada no arquivo de amostras do ano vigente. 

 

Observação1: quando possível, coletar amostras em triplicatas. No caso de coleta de amostra pela 

ANVISA, uma delas deve ficar arquivada no Serviço de Farmácia INC, a fim de servir como 

contraprova e as outras duas devem ser entregues ao fiscal ou responsável pela coleta da ANVISA, 

para realização das análises indispensáveis. 

 

Observação2: as amostras não devem ser disponibilizadas para o fabricante/ importadora/ 

distribuidora, salvo nos casos de desvio de qualidade de ausência de comprimido em blister 

(classificação do risco classe III). Nestes casos, após o registro fotográfico, o blister poderá ser 

devolvido ao fornecedor caso seja solicitado, assim como poderá ser fracionado no Serviço de 

Farmácia e aproveitado sem haver perda do produto. 

 

5.7 – ALIMENTAÇÃO DA PLANILHA DE DADOS “CONTROLE DE NOTIFICAÇÕES 

NOTIVISA” 

- Preencher os campos detalhadamente: 

- Data: data da notificação; 

- Nº documento: código alfanumérico da Farmacovigilância (exemplo: QT 05/2015, logo, 

documento nº 05 de 2015);  

- Tipo: queixa técnica (QT); 

- Medicamento: nome do medicamento; 

- Marca: em caso de medicamento de referência ou similar, identificar o nome comercial do 

medicamento; em caso de medicamento genérico, identificar com a letra G; 

- Not. ANVISA: número de notificação fornecido pelo NOTIVISA; 

- Motivo: descrição detalhada da queixa técnica; 

- Classificação do risco: classificação quanto ao risco à saúde (classe I, II ou III); 

- Laboratório: nome do fabricante ou importador; 

- Ações: se houve comunicação ao fornecedor e através de qual meio (email, telefone, SAC) 

foi realizada; 

- Resposta do fornecedor: resposta à notificação (não esquecer datas); 
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- Análise e Conclusão: esclarecimento do problema e desfecho do caso; 

- Reposição do produto: se a reposição do produto foi realizada pelo fornecedor; 

- Certificado de análise: se houve o envio de certificado de análise do produto pelo 

fornecedor; 

- Nota Fiscal: se a reposição foi realizada junto com nota fiscal; 

 - Contato fornecedor: registrar email, telefone ou endereço eletrônico do SAC. 

 

5.8 – ENVIO DE RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO INTERNA PARA GR 

- Preencher o instrumento de investigação interna de queixa técnica padronizado e entregar para 

Gerência de Risco. 

 

6 – FLUXOGRAMA 

 

Figura 2. Fluxograma de notificação de queixa técnica. 

 

7 - RESPONSABILIDADE 

- Farmacêutico e farmacêutico residente responsável pelo setor farmacovigilância. 
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8 - ANEXOS 

ANEXO 1: VERIFICAÇÃO DOS DADOS DE LOCAL DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO E DATA 

DE ENTRADA DO PRODUTO – PESQUISA NO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO MV 

2000i. 
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APÊNDICE B – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO: BANCO DE 

IMAGENS DE QUEIXAS TÉCNICAS 

 
1 - OBJETIVO 

Estabelecer as etapas para a identificação, armazenamento, rastreabilidade e confidencialidade do 

banco de imagens de queixas técnicas de produtos, falhas internas de processos, prevenção de danos 

relacionados a embalagens parecidas e eventos adversos a medicamentos. 

  

2 - CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmacovigilância – Serviço de Farmácia INC.  

 

3 - REFERÊNCIAS 

 

3.1 – NORMATIVAS 

Não se aplica. 

 

3.2 – BIBLIOGRÁFICAS  

- ANVISA. NOTIVISA – Manual do Usuário. Anexo 3 – Formulário para Notificação de Eventos 

Adversos à Medicamento. Acesso em: 01 abr. 2015. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/ 

hotsite/notivisa/manual/ea_medicamento_profissional.pdf>. 

- ANACLETO, T.A. et al. Farmacovigilância Hospitalar: Como implantar. Pharmacia Brasileira - 

Janeiro/Fevereiro 2010. 

  

4 - CONCEITOS 

Queixa Técnica (QT): “[...] termo refere-se a qualquer irregularidade identificada em relação a um 

produto ou ao seu fabricante e que não foi administrado ao paciente. Por exemplo, desvio da 

qualidade, produto sem registro ou falsificado” (ANVISA). 

Falha Interna: falhas que foram geradas nos processos do Serviço de Farmácia, mas que não atingiram 

o paciente, tais como: erros de entrada de produtos no sistema, erros de identificação e fracionamento 

de produtos, erro de dispensação, etc.  

Erro de medicação: “Qualquer evento evitável que, de fato ou potencialmente, pode levar ao uso 

inadequado de medicamento. Esse conceito implica que o uso inadequado pode ou não lesar o 

paciente, e não importa se o medicamento se encontra sob o controle de profissionais de saúde, do 

paciente ou do consumidor. O erro pode estar relacionado à prática profissional, produtos usados na 

área de saúde, procedimentos, problemas de comunicação, incluindo prescrição, rótulos, embalagens, 
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nomes, preparação, dispensação, distribuição, administração, educação, monitoramento e uso de 

medicamentos.” (ANACLETO et al., 2010). 

Eventos Adversos a Medicamentos (EAM): “[...] para a Organização Mundial de Saúde (OMS), o 

evento adverso é qualquer ocorrência médica indesejável que ocorra com um paciente que tenha 

recebido um produto farmacêutico e que não necessariamente tenha relação causal estabelecida com 

este tratamento. Um evento adverso inclui qualquer sinal desfavorável e não intencional (achados 

laboratoriais anormais, por exemplo) sintomas, ou doença temporariamente associada com o uso do 

medicamento, relacionado ou não ao medicamento” (ANVISA). 

Reação Adversa a medicamento (RAM): “toda resposta nociva e não intencional a um medicamento 

relacionada a qualquer dose deve ser considerada reação adversa. A palavra resposta indica que uma 

relação causal entre o medicamento e o evento é pelo menos possível, não podendo ser descartada.” 

(ANVISA). 

 

5 - PROCEDIMENTOS 

5.1 – REGISTRO FOTOGRÁFICO 

- Fotografar a amostra relativa à notificação de queixa técnicas de produtos (QT), falhas internas de 

processos (FI), prevenção de danos relacionados a embalagens parecidas e eventos adversos a 

medicamentos (EAM); 

- Para melhor caracterização da imagem, fotografar em diferentes posições (frente, verso e perfil). 

 

5.2 – IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO FOTOGRÁFICO 

- Nomear cada imagem com a posição da amostra e o lote (Figuras 1 e 2). 

 

 

Figura 1. Identificação de blister com posição e lote. 

 

 

Figura 2. Identificação de ampola com posição e lote. 
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5.3 – ARQUIVAMENTO 

- Arquivar as imagens nas pastas referentes ao tipo de notificação (queixa técnica, falha interna, 

embalagens parecidas, eventos adversos); 

- Criar uma pasta para cada produto, nos casos de queixa técnica, falha interna ou embalagens 

parecidas; e criar uma pasta para cada evento adverso a medicamento; 

Exemplos: 

 

 

Figura 3. Criação de pasta individual para cada produto no caso de queixa técnica, falha interna ou 
embalagens parecidas. 

 

 

Figura 4. Criação de pasta individual para cada evento adverso a medicamento. 
 

- Dentro da pasta de cada produto, criar uma subpasta referente à notificação. Identificar da seguinte 

forma: 

a) queixa técnica: nome do medicamento, dose, código interno da QT (QT + número da notificação), 

nome do fabricante/importador, número da notificação NOTIVISA (exemplo: 2015.02.000256). 

Exemplos: 

 

 

Figura 5. Criação de pasta individual para cada notificação. Produto: Furosemida. 
 

 
Figura 6. Criação de pasta individual para cada notificação. Produto: Sildenafil. 

 

b) falha interna: nome do medicamento, dose, código interno da falha interna (FI + número + ano). 

Exemplo: 
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Figura 7. Criação de pasta individual para cada notificação de falha interna. 
 

c) evento adverso a medicamento (EAM): nome do medicamento, dose, código interno da EAM (EAM 

+ número da notificação), nome do fabricante/importador, número da notificação NOTIVISA 

(exemplo: 2015.02.000256). 

Exemplo: 

 

 

Figura 8. Criação de pasta individual para cada notificação. Produto: Dobutamina. 
 

6 - RESPONSABILIDADE 

- Farmacêutico e farmacêutico residente responsável pelo setor farmacovigilância. 


