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Funcionalidades do Notivisa 

Permite o preenchimento e envio dos formulários 

de notificação 

Permite ao notificador a visualização das notificações 

geradas e não enviadas ao SNVS. 

Permite ao notificador o acompanhamento das 

notificações enviadas ao SNVS.  

Esta funcionalidade permite aos Técnicos SNVS o 

gerenciamento das notificações enviadas ao SNVS. 

Permite as instituições que tem outros sistemas de 

informação com dados semelhantes enviar seus 

dados ao SNVS. 

Permite a exportação dos dados para o excell. 

Saída do Sistema. 
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Eventos Adversos (EA): entendido como qualquer efeito não 

desejado, na saúde humana, decorrente do uso de produtos sob 

vigilância sanitária.  (Inefetividade, RAM, Erro de medicação, off-

label) 

Queixas Técnicas (QT): qualquer notificação de suspeita de 

alteração/irregularidade de um produto/empresa relacionada a 

aspectos técnicos ou legais, e que poderá ou não causar dano à 

saúde individual e coletiva. 

Funcionalidades do Notivisa 
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• Existem 5 possibilidades de status da 

notificação 

o Enviada – Notificação da forma que foi emitida 
• Em análise 

• Concluída 

• Em investigação 

• Em agrupamento 

• Situações das notificações inativas 

oRetificada 

o Em retificação 

o Excluídas 

Situação da Notificação no Notivisa 



O gerenciamento das 

notificações enviadas e 

recebidas pelo SNVS 
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• É a funcionalidade de maior utilidade do técnico do 

SNVS 

• Possibilita fazer pesquisas e o registro das ações 

de VISA relacionada as notificações em tempo real 

• Recomendável fazer o gerenciamento diário 

o Enviada  

o Em análise 

o Concluída 

o Em investigação 

o Em agrupamento: Gerenciamento quinzenal 
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Alimentando o histórico e 

fazendo o gerenciamento 

das notificações enviadas e 

recebidas pelo SNVS 
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o Em Análise 

o Análise Concluída 

o Em investigação 

o Em agrupamento 

Opções do Histórico 
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• Situação que após a classificação de risco da 

queixa, o investigador necessita de maiores 

informações para entender a denúncia, ou o 

investigador irá entrar em contato com a VISA local 

do fabricante denunciado ou terá que entrar em 

contato com o denunciante 

Em Análise 
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Análise Concluída 
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• CONFIRMADO: Quando a investigação está finalizada pelo investigador e a 

queixa relatada foi confirmada pelas evidencias levantadas durante a 

investigação do caso 

 

• PROVÁVEL/POSSIVEL: Quando a investigação está finalizada pelo 

investigador, no entanto não foi possível identificar  evidencias fortes pra 

confirmar o desvio. Essa situação de dar muitas vezes por falta de provas 

materiais, mais existem hipóteses que podem ser comprovadas o desvio 

ou por correlação de um laudo insatisfatório de um mesmo 

produto/fabricante. 

Opções do Histórico 
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• INCONCLUSIVO: Quando a investigação está finalizada 

pelo investigador, no entanto não foi possível prosseguir 

com a investigação, devido a falta de informações 

suficientes para confirmar ou descartar o caso. 

 

• DESCARTADO: Quando a investigação está finalizada 

pelo investigador e existe informações suficientes para 

negar a queixa, ou seja descartar o desvio denunciado. 

Opções do Histórico 
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A funcionalidade 

Exportação específica 
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• Permite a exportação para o Excell e diversos outros 

sistemas para análise de dados. 

• A exportação específica tem que ser por 1 produto motivo 

por vez 

• O arquivo exportado no notivisa é o .CSV  

• Facilita a análise das notificações diárias, pois permite 

você ler todas as queixas de uma só vez 

A funcionalidade Exportação específica 
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Sítio eletrônico 
http://www.anvisa.gov.br 

  
Central de Atendimento 

0800 642 9782.  
Ligação gratuita de qualquer estado do Brasil.  

O horário de funcionamento é das 7h30 às 19h30, de segunda a sexta-feira, exceto 
feriados.  

  
Fale Conosco 

http://www.anvisa.gov.br/institucional/faleconosco/FaleConosco.asp 
 
  

Correio Eletrônico da Fiscalização 
gfisc@anvisa.gov.br 

 
Atendimento Eletrônico 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/ouvidoria 
Twitter: @anvisa_oficial 

Obrigado! 


