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Farmacovigilância 

A Roche monitora sistematicamente o benefício/risco de seus 

produtos. 

Como parte deste monitoramento, caso você/sua empresa tome 

conhecimento de Eventos Adversos ou Situações Especiais 

ocorridos durante ou após o uso de produtos Roche, é 

necessário notificar o Departamento de Farmacovigilância da 

Roche. 

Leia este treinamento e entenda melhor os conceitos, prazos e 

as responsabilidades com os quais os parceiros da Roche devem 

se comprometer ao fazer negócios conosco. 

 



Conceito de Evento Adverso (EA) 
 

 

Qualquer ocorrência médica desfavorável, em uma 

pessoa que tenha recebido um produto medicinal e 

que não necessariamente tem uma relação causal com 

esse tratamento. Pode ser qualquer sinal desfavorável 

e não intencional (por exemplo, um achado laboratorial 

anormal), sintoma, ou doença ocorrido durante ou 

após o uso do produto, quer seja considerado 

relacionado ao produto medicinal ou não. 

 

 



Situações Especiais também devem ser 
relatadas Óbito (mesmo 

sem causa 
conhecida/ 

definida) Falta de 
eficácia / 

Progressão de 
Doença 

Superdosagem 
(overdose) / Uso 

abusivo 

Suspeita de reação 
adversa relacionada 

a desvios técnicos ou 
medicamento 

falsificado (suspeita 
ou confirmação)  Suspeita de 

transmissão de 
agente infeccioso 

através do 
medicamento 

Exposição 
ocupacional 

Uso incorreto 

Gravidez / 
Amamentação 



Erro de 
Medicação 
Potencial 

Erro de 
Medicação 

Interceptado 

Uso Off-label* 

Interação 
Medicamentosa 

(inclusive com 
alimentos, álcool, 

dispositivos 
médicos) 

*Uso do medicamento em desacordo com a bula do produto 

Situações Especiais também devem ser 
relatadas 



Notificação do Relato de Evento Adverso / 
Situação Especial  

 

 
Dados mínimos necessários para notificar a Roche são: 

 

• Data de recebimento do relato (data em que o primeiro funcionário 

agindo em nome da Roche teve ciência do relato) 

• Paciente (exceto para casos de erro de medicação 

potencial/interceptado) 

• Relator 

• Evento Adverso ou Situação Especial 

• Produto (Sempre que possível, fornecer o nome comercial e o número de lote*) 

 

Lembrete: o Medicamento suspeito deve ser um medicamento Roche (nome comercial ou 

princípio ativo). 
Qualquer informação adicional referente ao paciente recebida pela Contratada (por exemplo: histórico médico clinicamente relevante, medicamentos concomitantes e 

resultados de exames médicos), também deverá ser encaminhada a Roche cumprindo os mesmos prazos de recebimento das informações iniciais 

 

*O número de lote é particularmente importante para correta identificação dos produtos biológicos.  



 

 

 
- A Contratada deve repassar à Roche informações de contato completas do 

relator ( nome completo, telefone de contato, e-mail, etc) e deve confirmar 

se o relator aceita, caso seja necessário, contato posterior do departamento 

de Farmacovigilância da Roche. 

 

- Caso o relator seja o próprio paciente, deve-se obter autorização para que 

a Roche entre em contato com o profissional de saúde responsável pelo 

tratamento para maiores esclarecimentos (enviar nome/contato do 

profissional). 

 

- Se o relator/paciente se recusa a fornecer maiores informações sobre o 

Evento Adverso / Situação Especial, ou não consente que seus dados 

pessoais sejam divulgados, tal recusa deve ser claramente 

documentada no email enviado à Roche. Nestes casos os relatos devem 

ainda ser reportados à Roche, alinhados aos processos e prazos, no entanto 

como um relato anônimo. 

 

 

 

 

 

 
 

Notificação do Relato de Evento Adverso / 
Situação Especial  

 

 



Fluxo 

A Contratada recebe o relato de Evento Adverso/Situação Especial e envia 
no mesmo dia (ou em até 1 dia útil), com todos os dados disponíveis, para a 

Roche, através do email:  

brasil.farmacovigilancia@roche.com  

Roche enviará e-mail de confirmação de recebimento do relato  

(caso o e-mail não seja recebido em até 48 horas, a Contratada deverá 
reenviar o relato original, até que receba a confirmação de recebimento) 



 

A Contratada tem até 1 (um) dia útil para envio dos relatos de 

Evento Adverso/Situação Especial para o departamento de 

Farmacovigilância da Roche, contando a partir da data de 

recebimento do relato (DRR) 

 

Prazo 



Responsabilidades 
 

 

 

- A contratada deve assegurar que todos os seus colaboradores e 

subcontratados, tenham sido submetidos a este treinamento de 

farmacovigilância, que deve ser finalizado,  documentado e 

arquivado antes do início das atividades que tem implicação para a 

farmacovigilância.  

 

- Assegurar também que qualquer novo colaborador seja treinado, 

antes de iniciar quaisquer atividades abrangidas pelo acordo com a 

Roche. 

 

- Todos os colaboradores envolvidos em atividades cobertas pelo 

acordo, adicionalmente, devem ser submetidos a um re-treinamento 

anual de farmacovigilância. 

 

 

 

 
 

 



Reconciliação de dados 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 A Contratada deverá encaminhar à Roche uma lista com todos os eventos 

adversos/ situações especiais que foram recebidos durante os serviços 

prestados. Essa lista deverá ser fornecida à Roche de acordo com a 

frequência e os prazos estabelecidos em contrato. 

 Quando discrepâncias forem identificadas, cada parte concorda em 

informar à outra parte e tomar as ações necessárias para resolver as 

discrepâncias e prevenir recorrências. 

 

Garantir que todos os eventos adversos e situações especiais identificados 

foram recebidos e processados pela Farmacovigilância 



Como notificar a Farmacovigilância da 
Roche 
 

                    

Email: brasil.farmacovigilancia@roche.com 

 

Telefone:– Serviço de Informações Roche, solicitando 

contato com a Farmacovigilância 

           0800-77-20-289 (ligação gratuita) 

 

Em caso de dúvidas, contate a equipe de 

Farmacovigilância da Roche via: 

Email: brasil.farmacovigilancia@roche.com 

Dúvidas? 
 



Doing now what patients need next 


