
VigiFlow
Introdução e características básicas



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.



O que é o VigiFlow?

VigiFlow é um sistema web para gerenciamento 
de dados de notificações de farmacovigilância.

É a base de dados nacional de farmacovigilância do 
seu país que possibilita a coleta, processamento, 
análise e compartilhamento de notificações de 
suspeitas de reações adversas a medicamentos 
(RAMs) e eventos adversos pós-vacinação (EAPVs).



Transição do VigiFlow antigo...



... para o VigiFlow 



Principais características do VigiFlow

 Compatível com a versão atualizada do padrão internacional 
ICH-E2B(R3)

̶ MedDRA é a terminologia médica utilizada 

 Melhor interface para registro de notificações de RAMs e EAPVs
̶ p.ex. Entrada de múltiplas informações de dose para o mesmo medicamento ou vacina

̶ Possibilidade de registrar os 25 item principais de EAPVs

 Registro de resultados de avaliação de causalidade por 4 
métodos:

̶ WHO-UMC causality; Naranjo; WHO AEFI; método francês

 Acesso direto ao VigiLyze



Funcionalidades adicionais do VigiFlow

* Funcionalidades em desenvolvimento que serão lançadas nos próximos meses

Entrada manual de 
dados 

Notificação direta 
de pacientes e 
profissionais de 
saúde (eReporting)

Interface e 
terminologia 
médica en 
espanhol, inglês, 
francês e português

Importação e 
exportação de 
arquivos xml para 
intercâmbio de 
ICSRs entre os 
centros nacionais e 
outros atores (p. ex. 
indústrias 
farmacéuticas)

Diferentes níveis de 
acesso que 
permitirão coleta 
decentralizada de 
ICSRs por múltiplos 
centros de FV

Formulário online 
de entrada de 
dados manual ou 
upload de arquivos 
xml por indústrias 
farmacêuticas e 
programas de saúde 
pública 



Terminologias padronizadas no VigiFlow

MedDRA é a única terminologia médica disponível no VigiFlow para classificar reações 
adversas, indicação do medicamento, histórico médico, causa de morte, exames 
laboratoriais e diagnósticos. Para mais informações sobre MedDRA, acesse o site 
https://www.meddra.org/. 

WHODrug é o dicionário incluído no VigiFlow para buscar nomes de medicamentos e 
princípios ativos. Para mais informações sobre WHODrug, acesse o site https://who-
umc.org/whodrug/whodrug-portfolio/. 

Ambas as terminologias são atualizadas automaticamente sempre que há uma 
atualização de versão.

https://www.meddra.org/
https://who-umc.org/whodrug/whodrug-portfolio/


Como acessar o VigiFlow

• Navegador recomendado: Google Chrome

• Endereço: https://vigiflow.who-umc.org

• Perguntas: vigibase@who-umc.org

https://vigiflow.who-umc.org/
mailto:vigibase@who-umc.org


Página de acesso



Termos e Condições para uso do VigiFlow

No primeiro login do usuário abrirá os Termos e Condições para uso do VigiFlow (em 
inglês, Terms and Conditions for the use of VigiFlow). O usuário deverá aceitar os termos 
para poder usar o sistema.



Página inicial – Lista de notificações

Após fazer o login, você é direcionado à página inicial, que é a Lista de notificações



Informações apresentadas na barra superior

Nome do centro nacional de 
farmacovigilância do seu país

Nome do usuário que 
efetuou o login

Nome da página onde você
está localizado



Informações apresentadas na barra inferior

O logo do UMC é um 
link que direciona 
para o site do UMC
(www.who-umc.org)

Se o seu computador estiver 
configurado, ao clicar em Contato
abrirá automaticamente uma 
mensagem de e-mail em branco 
direcionado a vigibase@who-umc.org. 
Você pode usar este endereço de e-
mail para solicitar a inclusão de 
medicamentos no WHODrug ou para 
enviar qualquer outra dúvida sobre o 
VigiFlow.

Versão do MedDRA 
atualmente implementada 
no VigiFlow

Ao clicar em Help, você será direcionado 
à página do VigiFlow no website do UMC, 
onde estão disponíveis os materiais de 
treinamento e documentos técnicos. 

http://www.who-umc.org/
mailto:vigibase@who-umc.org


Configurações de idioma

Ao clicar no nome de usuário, é possível mudar o idioma do VigiFlow.



Escolha do idioma

Escolha o idioma que você quer usar.

IMPORTANTE! O mesmo idioma é aplicado na interface do Sistema e na terminologia 
médica, ou seja, não é possível usar o VigiFlow em um idioma com o MedDRA em um 
idioma diferente.



eReporting



eReporting: complemento ao VigiFlow

eReporting é um formulário online padronizado, desenvolvido pelo UMC para 
facilitar a notificação eletrônica de RAMs e EAPVs por pacientes e profissionais 
de saúde

▪ As notificações entram diretamente no VigiFlow sem atrasos 

▪ As informações são automaticamente atribuídas aos campos correspondentes

▪ O centro de FV precisa somente finalizar a entrada manual de dados

ção



Campos do eReporting (1/3)



Campos do eReporting (2/3)



Campos do eReporting (3/3)



Conexão entre eReporting e VigiFlow

Quando um novo caso é enviado pelo eReporting, ele aparece automaticamente 
na lista de notificações, conforme abaixo.

Se os nomes dos medicamentos forem reconhecidos no dicionário WHODrug, 
eles serão codificados automaticamente.

Reação em branco
Nome do medicamento auto-codificado



Auto-reconhecimento das informações 
registradas no eReporting

Notificações recebidas através do eReporting exigem menos entrada manual de dados, 
uma vez que as informações registradas no formulário online do eReporting são 
automaticamente transferidas ao campo correspondente no VigiFlow.



Como identificar as notificações recebidas 
pelo eReporting – filtro de busca

Também é possível identificar as notificações que chegaram pelo eReporting 
através do filtro de busca Método de transferência e uma coluna no Excel 
exportado.



Como identificar as notificações que 
chegaram pelo eReporting – Excel

Também é possível identificar as notificações que chegaram pelo eReporting 
através do filtro de busca Método de transferência e uma coluna no Excel 
exportado.



mailto:vigibase@who-umc.org

