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Como usar a LISTA DE NOTIFICAÇÕES



Avisos legais

Este material está baseado na última versão do VigiFlow, lançada em 
Maio 2020. Algumas das funcionalidades ainda estão em fase de 
desenvolvimento, portanto a interface do sistema pode diferir dos 
slides incluídos neste pacote.

Esta apresentação de Power Point foi desenvolvida pelo UMC para fins 
de treinamento. Este material pode ser compartilhado com outros 
usuários de VigiFlow.

O UMC não se responsabiliza pela precisão ou qualidade de versões 
parciais ou alteradas deste material.



Conteúdo

Nesta apresentação você encontrará:

• Como trabalhar com a Lista de notificações

• Como buscar notificações no VigiFlow

• Funcionalidades de suporte ao fluxo de trabalho

• Como exportar notificações



Como trabalhar com a Lista de Notificações



Funções no menu superior

Ir para a página de 
Entrada de dados 
para registrar uma 
nova notificação

Importar notificações 
em arquivos xml 

Gerenciar arquivos xml 
gerados pelo VigiFlow

Gerenciar contas de usuários e 
instituições – disponível apenas 
para usuários administradores

Acesso direto 
ao VigiLyze

Abrir filtros de 
busca de 

notificações

Exportar 
notificações em 

PDF, Excel ou xml



Uma única lista de notificações

Todas as notificações contidas na sua base de dados estão disponíveis através da Lista de 
Notificações.

Para visualizar um conjunto específico de notificações, clique em Filtrar para expandir a 
seção de busca



Página Lista de notificações

A página Lista de notificações é dividida em duas partes:

Filtros 
de busca

Lista de 
notificações



Lista de notificações – Visualição padrão

Por padrão, o VigiFlow mostra a lista de todas as notificações que estão com o estado 
Aberto.

O botão Limpar remove todos os filtros de busca aplicados.



Lista de notificações – Ordenar colunas

Algumas colunas na lista de notificações podem ser ordenadas. Elas estão identificads 
com o simbolo (    )

A coluna na qual a ordenação está feita tem o fundo do cabeçalho azul e a flecha indica o 
sentido da ordenação, ascendente (    ) ou descendente (    )

A coluna ordenada 
está destacada



Textos de ajuda

Os textos de ajuda são encontrados ao clicar no ícone     . Eles fornecem mais detalhes 
sobre como usar o campo correspondente para buscar notificações no VigiFlow.



Como buscar notificações no VigiFlow



Use os filtros para buscar notificações na sua base de dados VigiFlow e os resultados 
correspondentes serão mostrados na lista abaixo. 

Os filtros são úteis para diferentes finalidades, por exemplo analisar quantas notificações 
foram recebidas durante determinado período, fazer detecção de duplicados antes de 
registrar uma nova notificação ou buscar medicamentos e/ou reações específicos para 
saber as notificações recebidas.

Use os filtros para buscar notificações no 
VigiFlow



Abra determinada notificação ao clicar no link azul, que é a Identificação única no mundo

Clique nos títulos das colunas para organizar as notificações de acordo

Lista de resultados



Busca sem resultados correspondentes

Esta mensagem aparecerá se a sua busca 
não tiver resultados correspondentes



Busca pela data de inclusão no sistema

Para encontrar as notificações que foram registradas no VigiFlow em determinado 
período, busque pelas datas inicial e final – mesmo que incompletas.



Identificar o método de transferência

As notificações podem entrar no VigiFlow através de diferentes métodos de 
transferência, como:

• Entrada de dados manual

• eReporting

• Aplicativo para celular (app MedSafety)

• Importação de arquivos xml em formato E2B

Use o filtro de busca Método de Transferência para identificar quais notificações foram 
recebidas através de determinado método.



Busca pelo número de identificação da 
notificação

Se você souber o número completo de 
identificação da notificação ou apenas 
partes, é possível usar o filtro Identificação 
da notificação para buscá-la.

A busca será feita em quaisquer das 
identificações:

• Identificação única no Mundo

• Identificação da notificação de segurança 
(visível apenas na página de entrada de 
dados)

• Outra identificação da notificação (visível 
apenas na página de entrada de dados)



Busca por notificações de estudos

Ao usar os filtros Tipo de estudo e Nome do estudo / Número de registro do estudo, é 
possível buscar notificações que ocorreram no contexto de um ensaio clínico, por 
exemplo.



Busca pelos dados do paciente

Usar os dados do paciente (Iniciais, data de nascimento ou sexo) para encontrar 
notificações pode ser particularmente útil para investigar se a base de dados contém 
notificações anteriores do mesmo paciente e evitar que a mesma notificação seja 
registrada em duplicata.



Busca por Reações / eventos (MedDRA)

O campo Reação/ evento adverso (MedDRA) permite buscar termos em qualquer nível 
da hierarquia MedDRA



Busca pelo critério de gravidade

É possível buscar as notificações de acordo com o critério de gravidade atribuído a 
alguma das reações. 



Busca pelo Nome do Medicamento 
(WHODrug)

Buscas pelo nome do medicamento (nome comercial ou genérico) serão baseadas no  
dicionário WHODrug. 



Buscas usando o campo Princípios ativos (WHODrug) trarão as notificações com 
qualquer produto que contenha o(s) princípio(s) ativo(s) indicado(s).

Busca pelo princípio ativo



Busca pelo código ATC

Busque por qualquer nível do código ATC (Anatomical Therapeutic Chemical)
dependendo da especificidade de busca desejada.

As notificações apresentadas no resultado da busca incluem todos os produtos que estão 
classificados baixo o código buscado.

oxcarbazepina
N02BG, N03AF Alvedon

paracetamol
N02BE



Busca pelo número de lote

É possível buscar notificações através do número de lote de um medicamento ou vacina. 
A busca pode ser feita pelo começo do número ou pelo número de lote completo.

A busca será feita tanto no campo de número de lote do Medicamento quanto do 
Diluente da vacina.



Busca pela indicação do medicamento

O filtro Indicação (MedDRA) permite buscar termos em qualquer nível da hierarquia 
MedDRA



Incluir notificações deletadas na busca

Para incluir notificações deletadas na sua busca, selecione a opção Incluir notificações 
deletadas.

Não é possível abrir as notificações deletadas ao clicar na Identificação da notificação de 
segurança. É possível apenas visualizá-las na lista de resultados de busca.



A coluna VigiLyze indica se uma cópia da notificação foi compartilhada com o Programa 
da OMS e, portanto, está disponível no VigiLyze:

• <em branco>: a notificação não foi compartilhada

• ✓: a última versão da notificação foi compartilhada

• !: a última versão da notificação não foi compartilhada

Notificações disponíveis no VigiLyze



Identificar quais notificações podem ser 
compartilhadas com o Programa da OMS

Com o filtro de busca Mostrar apenas notificações que podem ser copiadas para o 
VigiLyze, é possível saber quais notificações contém pelo menos as informações mínimas 
para que possam ser incluídas na base de dados global para análise no VigiLyze.



Identificar notificações com medicamentos 
ou reações não codificados

Ter todos os medicamentos codificados com WHODrug e todas as reações codificadas 
com MedDRA garantirá que as suas buscas sejam mais precisas.

Use o filtro Mostrar apenas notificações com pelo menos um medicamento ou reação 
não codificados para identificar quais notificações possuem dados não codificados para 
que se possa priorizar a codificação.



Trilha de auditoria e versões anteriores da 
notificação

Para ver a trilha de auditoria e as versões anteriores de uma notificação, clique na seta à 
esquerda da Identificação única no Mundo.

Ao clicar em determinada Identificação única no Mundo na trilha de auditoria, será 
gerado um PDF com as informações contidas nessa versão para que se possa comparar 
com a versão atual da notificação.



Funcionalidades de apoio ao fluxo de trabalho



Incluir um comentário à notificação

Para se comunicar com os outros usuários de VigiFlow no seu país em relação a uma 
notificação específica, use o ícone do balão de diálogo para incluir seus comentários.

Os comentários são apenas internos, o que significa que eles não serão visíveis se a 
notificação for exportada tanto para PDF quanto para Excel.

O ícone fica azul 
se a notificação 

contiver 
comentários

Clique no ícone 
para incluir um 

novo comentário



Atribuir notificações a usuários

Atribua uma notificação a você ou qualquer outro usuário da sua instituição para distriuir a carga 
de trabalho entre a sua equipe.

Clique no círculo cinza próximo à identificação única no mundo de uma notificação para abrir o 
menu abaixo.

É importante que a sua instituição tenha procedimentos claros sobre reatribuição de notificações.

Lista de usuários da sua instituição para que 
você possa atribuir a notificação a um deles

Nome do usuário a quem a notificação está atribuída 
atualmente (iniciais aparecem no círculo ao fundo)

Clique aqui para remover a atribuição



Encontrar as notificações atribuídas a um 
usuário

Para saber com quais notificações determinado usuário está trabalhando, use o filtro de 
busca Atribuído para para identificar facilmente a lista de notificações que foram 
atribuídas a você ou a outra pessoa da sua instituição.



Delegar notificações para outras instituições

Se o centro nacional estabeleceu um sistema decentralizado no VigiFlow, é possível delegar 
notificações para outras instituições de acordo com o fluxo de trabalho acordado entre as partes.

Indicador mostra 
quantas notificações 
estão selecionadas

Nome das instituições para as 
quais é possível delegar as 
notificações selecionadas



Busca por notificações delegadas a 
determinada instituição

Use o filtro de busca Delegado à instituição para saber para qual instituição a notificação 
está atualmente delegada. 

Sua instituição sempre poderá visualizar todas as notificações que tenham sido tanto 
criadas quanto delegadas para ela.



Buscar notificações criadas por determinada 
instituição

Todas as notificações são criadas por uma das instituições contidas no VigiFlow e esta 
propriedade da notificação nunca mudará.

Use o filtro de busca Criado pela instituição para rastrear qual instituição criou 
determinadas notificações, mesmo que elas estejam delegadas a outras instituições.

Estas notificações foram 
criadas pela Secretaria A, mas 

estão delegadas ao Centro 
Nacional de Farmacovigilância



Buscar notificações pelo status

Use o filtro Status da notificação para identificar quais notificações estão abertas, em 
avaliação ou encerradas.



Como exportar notificações



Formatos para exportar notificações

O VigiFlow permite exportar as notificações em diferentes formatos, 
dependendo da necessidade:

• PDF: gera PDFs individuais para cada notificação selecionada na lista de 
notificações

• Excel: gera uma lista com todas as notificações que atendam aos critérios 
especificados pelos filtros de busca

• Estatística adm: gera um arquivo Excel que fornece uma visão geral 
quantitativa dos dados. Esta funcionalidade pode ser útil para compilações 
de relatórios anuais ou similares.

• XML: gera arquivos xml seguindo o padrão ICH E2B (R3) que podem ser 
compartilhados com outras partes interessadas que tenham uma base de 
dados compatível com este padrão.



Exportar a notificação: dados mascarados ou 
desmascarados

Os arquivos em PDF e XML podem ser exportados de maneira mascarada ou 
desmascarada. No arquivo mascarado, os dados pessoais que identificam o paciente e o 
notificador são substituídos pela abreviação MSK. Desta maneira, é possível manter a 
confidencialidade mesmo quando a notificação é compartilhada com outras partes 
interessadas.

No arquivo desmascarado, os dados pessoais estão disponíveis e por isso este formato 
deve ser usado com cautela.

Os seguintes campos são mascarados: 

Paciente Iniciais

Iniciais da mãe ou pai (em caso de notificação parent-child)

Número de registro do paciente junto ao médico especialista
Número de registro do paciente junto ao médico generalista
Número do prontuário do paciente no hospital
Número de identificação do paciente no estudo

Notificador 
inicial

Todos os dados são mascarados, exceto tipo de notificador e país 
da notificação



Exportar em Excel 

Ao clicar em Exportar, todos as notificações da Lista de Notificações serão incluídas na 
planilha Excel. 

O número entre parênteses indica a quantidade de notificações que será incluída na lista. 
A exportação em formato Excel é limitada a um máximo de 3000 notificações.



Exemplo da planilha Excel - Sumário

A aba Sumário detalha a data em que o Excel foi gerado, número total de notificações e 
os filtros de busca aplicados como critérios de pesquisa.



Exemplo da planilha Excel - Notificações

A aba Notificações apresenta detalhes de cada notificação, uma por linha. Se uma 
notificação contém múltiplos medicamentos e/ou reações, eles serão incluídos na 
mesma célula.



Exemplo da planilha Excel - Medicamentos

A aba Medicamentos apresenta detalhes de cada medicamento registrado em cada 
noticação, um por linha. Se uma notificação contém múltiplos medicamentos, a mesma 
conterá múltiplas linhas.



Exemplo da planilha Excel - Reações

A aba Reações apresenta detalhes de cada reação registrada em cada noticação, uma por 
linha. Se uma notificação contém múltiplas reações, a mesma conterá múltiplas linhas.



Estatística adm

As estatísticas administrativas, baseadas nos filtros de busca aplicados, serão exportadas 
em um Excel.

O número entre parênteses indica a quantidade de notificações que serão consideradas 
nas estatísticas.



Excel de estatísticas adm

O Excel das estatísticas administrativas contém diversas abas baseadas nos dados 
registrados no VigiFlow.

A primeira aba contém o sumário com a data em que o Excel foi gerado, número total de 
notificações e os filtros de busca aplicados. Em seguida, há as seguintes abas:

• Sexo

• Grupo de idade

• Grave

• Notificador

• País de notificação

• Tipo de notificação

• Recebido de

• Criado pela instituição



Excel de estatísticas adm

As estatísticas são apresentadas por ano, mês e valores na respectiva aba.

Por exemplo, na aba Sexo:



Exportar notificação para PDF

Um lote de notificações pode ser exportado para PDFs individuais de uma vez a partir da 
Lista de Notificações. É possível também exportar notificações individuais para PDF a 
partir da página de Entrada de dados.



Exportar para PDF a partir da lista de 
notificações

Para fazer o download em formato PDF, é necessário selecionar as notificações na lista.

O número entre parênteses indica quantas notificações foram selecionadas e, 
consequentemente, quantos PDFs serão gerados.



Exemplos da exportação em PDF

PDF desmascarado PDF mascarado



Exportação em xml

A notificação em formato xml é 
exportada do VigiFlow de acordo 
com o padrão internacional ICH 
E2B(R3).

Este formato de exportação é 
relevante quando for necessário 
compartilhar a notificação com 
uma organização que possua 
uma base de dados compatível 
com o padrão ICH E2B(R3).
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