UFPB – HULW- SVSSP-UNIDADE DE RISCOS ASSISTENCIAIS (GERÊNCIA DE RISCOS)
Formulário de Notificação de Suspeita de Reação Adversa e
Queixa Técnica a Medicamentos
Notificação de Suspeita de Reação Adversa a Medicamentos
DADOS
DO
PACIENTE

NOME:
IDADE:
CLÍNICA:

DATA DO NASC: ____/___/_____

SEXO: F ( ) M ( )
PESO (Kg) _____
ALTURA:_______
LEITO:
Nº DO PRONTUÁRIO:
Dados do medicamento (nome comercial; para genéricos, informar o fabricante)
DOSE
VIA DE
INÍCIO
FINAL
MOTIVO DO USO
DIÁRIA
ADMINISTRAÇÃO
DO USO
DO USO

MEDICAMENTO(S) SUSPEITO(S)

DOSE
DIÁRIA

MEDICAMENTOS
CONCOMITANTES
(Prescritos ou por
automedicação)

VIA DE
ADMINISTRAÇÃO

INÍCIO
DO USO

FINAL
DO USO

MOTIVO DO USO

DESCRIÇÃO DA REAÇÃO (Breve relato da reação adversa, incluindo dados laboratoriais relevantes)
Data do Início
da Reação
___/___/___

Data do Final
da Reação
___/___/___

Doença Concomitante ou Reação Prévia ao Medicamento?
QUAL:
SIM

NÃO

Informações Adicionais
RECUPERAÇÃO: SIM (___) NÃO(___) NÃO SABE (___)

SEQUELA: SIM (___) NÃO (___)
QUAL:__________________________________
CAUSA MORTIS:
PROLONGOU INTERNAÇÃO: SIM (___) NÃO (___)
QUAL?

ÓBITO: SIM (___) NÃO (__)
NECESSITOU INTERNAÇÃO: SIM (___) NÃO (__)
RECEBEU TRATAMENTO ESPECÍFICO? SIM (___) NÃO
(___)
O MEDICAMENTO FOI SUSPENSO?
HOUVE MELHORA? SIM (___ ) NÃO
A POSOLOGIA FOI ALTERADA?SIM ( __) NÃO(__)
SIM (___) NÃO
(___)
HOUVE REPOSIÇÃO? SIM(___) NÃO (___)
A REAÇÃO REAPARECEU? SIM (___) NÃO (___)
Em caso de gravidez, indicar a idade gestacional no momento do surgimento da reação adversa: _________________________________________________
É A PRIMEIRA NOTIFICAÇÃO DO CASO? SIM (___) NÃO (___)
1- NOTIFICAÇÃO DE QUEIXA TÉCNICA OU SUSPEITA DE DESVIO DE QUALIDADE:
MEDICAMENTO (NOME COMERCIAL):
FABRICANTE: ___________________________________________ Nº.LOTE: ____________________________ Nº REGISTRO ANVISA:_____________
DATA DE FABRICAÇÃO:________________________ VALIDADE:__________________ FORMA FARMACÊUTICA:________________________
DESCRIÇÃO DO DESVIO: _________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
DADOS DO NOTIFICADOR:
NOME:
UNIDADE DE SERVIÇO:
FONE:
ASSINATURA:

Email:
FUNÇÃO:
DATA:

Sua identificação é opcional, porém importante!
Obrigado pela sua cooperação!
As notificações devem ser encaminhadas a Unidade de Riscos Assistenciais/Farmacovigilância ramal 7818

UFPB – HULW- SVSSP-UNIDADE DE RISCOS ASSISTENCIAIS (GERÊNCIA DE RISCOS)
Formulário de Notificação de Suspeita de Reação Adversa e
Queixa Técnica a Medicamentos

CONCEITOS IMPORTANTES
ABUSO DE MEDICAMENTOS: uso excessivo intencional de um ou mais medicamentos
que pode ser persistente ou esporádico, acompanhado de efeitos físicos ou psicológicos prejudiciais.
AVALIAÇÃO DA CAUSALIDADE: compreende a avaliação da probabilidade de que um evento adverso seja consequência do
uso do medicamento, quando se refere a um caso individual.
DESFECHO CLÍNICO: condição clínica final do usuário de medicamento após manifestação do evento adverso. Exemplos:
óbito, não recuperado, recuperado com sequela, em recuperação, recuperado, ignorado.
ERRO DE MEDICAÇÃO: qualquer evento evitável que pode causar ou levar a um uso inapropriado de medicamentos ou
causar dano a um paciente, enquanto a medicação está sob o controle dos profissionais de saúde, pacientes ou
consumidores. Esse evento pode estar relacionado com a prática profissional, os produtos para a saúde, procedimentos e
sistemas, incluindo prescrição, orientações verbais, rotulagem, embalagem e nomenclatura de produtos industrializados e
manipulados, dispensação, distribuição, administração, educação, monitorização e uso.
EVENTO ADVERSO: Qualquer ocorrência médica desfavorável, que pode ocorrer durante o tratamento com um
medicamento, mas que não possui, necessariamente, relação causal com esse tratamento.
Para efeito dessa norma considera‐se evento adverso:
• Suspeita de Reações Adversas a Medicamentos;
• Eventos Adversos por desvios da qualidade de medicamentos;
• Eventos Adversos decorrentes do uso não aprovado de medicamentos;
• Interações medicamentosas;
• Inefetividade terapêutica, total ou parcial;
• Intoxicações relacionadas a medicamentos;
• Uso abusivo de medicamentos;
• Erros de medicação, potenciais e reais.
EVENTO ADVERSO GRAVE: são consideradas graves as situações apresentadas a seguir:
• Óbito.
• Ameaça à vida: Há risco de morte no momento do evento.
• Hospitalização ou prolongamento de hospitalização já existente:
Hospitalização é um atendimento hospitalar com necessidade de internação. Também inclui um prolongamento da
internação devido a um evento adverso.
• Incapacidade significativa ou persistente: É uma interrupção substancial da habilidade de uma pessoa conduzir as
funções de sua vida normal.
• Anomalia congênita.
• Qualquer suspeita de transmissão de agente infeccioso por meio de um
medicamento
• Evento clinicamente significante: É qualquer evento decorrente do uso de medicamentos que necessitam intervenção
médica, a fim de se evitar óbito, risco à vida, incapacidade significativa ou hospitalização.
EVENTO (ADVERSO) NÃO‐GRAVE: qualquer outro evento que não esteja incluído nos critérios de evento adverso grave.
FARMACOVIGILÂNCIA: atividades relativas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou outros
problemas relacionados a medicamentos.
GERENCIAMENTO DE RISCO: compreende uma série de atividades e intervenções em farmacovigilância designadas a
identificar, caracterizar, prevenir ou minimizar os riscos relacionados ao uso de medicamentos, incluindo a avaliação da
efetividade de tais intervenções.
INEFETIVIDADE TERAPÊUTICA: ausência ou a redução da resposta terapêutica esperada de um medicamento, sob as
condições de uso prescritas ou indicadas em bula.
REAÇÃO ADVERSA A MEDICAMENTO: É qualquer resposta prejudicial ou indesejável, não intencional, a um medicamento,
que ocorre nas doses usualmente empregadas no homem para profilaxia, diagnóstico, terapia da doença ou para a
modificação de funções fisiológicas.
INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: resposta farmacológica, toxicológica, clínica ou laboratorial causada pela combinação do
medicamento com outros medicamentos. Também pode decorrer da interação do medicamento com alimentos,
substâncias químicas ou doenças. Os resultados de exames laboratoriais podem ter sua confiabilidade afetada por sua
interação com medicamentos.
USO OFF‐LABEL: compreende o uso em situações divergentes da bula de um medicamento registrado na ANVISA. Pode
incluir diferenças na indicação, faixa etária/peso, dose, frequência, apresentação ou via de administração.

