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Introdução: O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HC/FMB) faz 
parte da rede de Hospitais Sentinela desde 2002, atuando nas quatro áreas: 
Farmacovigilância, Tecnovigilância, Hemovigilância e Saneantes. A área de Farmacovigilância 
vem implementando metas e ações para o desenvolvimento de diretrizes que possam 
assegurar o controle de riscos e qualidade de medicamentos comercializados e 
disponibilizados no mercado farmacêutico brasileiro, por meio de notificações de suspeita de 
reações adversas, de desvio de qualidade e perda de eficácia, dentre outras.  Objetivos:
Identificar e analisar as notificações da área de Farmacovigilância realizadas pelo Projeto 
Hospitais Sentinela de Botucatu (PHS) no ano de 2008.  Métodos: Foi realizado levantamento 
retrospectivo das notificações, no período de janeiro a dezembro de 2008, a partir do banco de 
dados da Gerência de Risco Sanitário Hospitalar do PHS do HC/FMB, incluindo todas as 
notificações espontâneas ou resultantes de buscas ativas, notificadas a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA), Vigilâncias Sanitárias (Estadual e Regional) e fabricantes. Foi 
considerada Notificação Espontânea aquela realizada pelos profissionais de saúde e 
encaminhada diretamente ao PHS e Busca Ativa aquela obtida em visitas semanais, realizadas 
nas Unidades do HC/FMB por estagiárias bolsistas do PHS - alunas do curso de graduação em 
Enfermagem.  Resultados: Foram realizadas, no período em estudo, 74 notificações, das 
quais 70% (52) referentes a queixas técnicas, 22% (16) a ineficácia terapêutica e 8% (6) a 
Reação Adversa a Medicamento. Destas notificações, 54% (40) foram realizadas por busca 
ativa, 43% (32) espontânea e 3% (2) busca ativa e espontânea. Neste período, foram 
realizadas 2.352 visitas pelas estagiárias bolsistas em 49 unidades do HC/FMB, das quais 24 
notificaram problemas com medicamentos. Os setores responsáveis pelas notificações foram: 
farmácia (22%), centro cirúrgico (13%), setor de hemodinâmica (8%), endoscopia (7%) e outras 
(50%). CONCLUSÃO: A prática de notificação na área de Farmacovigilância vem se 
desenvolvendo gradativamente e esse processo vem se consolidando com atitudes de 
profissionais responsáveis e comprometidos com o sistema, oferecendo assim, maiores 
informações para melhor regulamentação do mercado farmacêutico brasileiro e para o uso 
racional de medicamentos.


