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FORMULÁRIO  

DE  

NOTIFICAÇÃO 

 

USO DE SANGUE OU 
COMPONENTES 



Funcionalidades do Notivisa 

 Notificante: 

 - Notificar 

 - Verificar notificações pendentes 

 - Acompanhar notificações  

 - Retificação/complementação de notificações  

  

Técnico SNVS (Anvisa e Visas) 

 - Gerenciamento das notificações 

 - Exportação das notificações 

  

 



Funcionalidades do Notivisa para 

quem notifica 

 - Notificar 

 - Verificar notificações pendentes 

 - Acompanhar as notificações realizadas 

 - Retificação/complementação de notificações 

(dentro do menu acompanhar) 

  

  

 



Notificar 
 - Identificação do notificador (automático) 

 

 - Escolha do que vai ser notificado (produto 

motivo) 

 

 - Se evento adverso ou queixa técnica 

   

 - Formulário dividido em abas 

 

 - Campos obrigatórios (*) 

 

 



Notificar 

 - Eventos adversos associados ao uso de 

tecnologia em saúde 

  - Eventos adversos NÃO associados ao uso de 

tecnologia em saúde (Assistência à Saúde) 

  - Queixas técnicas  

  

  

 



NOTIFICAR 



Reação adversa a medicamento 



Aba – Evento adverso 



Aba – Medicamentos 



Aba – Paciente 

No formulário de queixa 

técnica não tem esta aba do 

Paciente, pois não Houve 

dano a Saúde 



Aba – Outras informações 



Queixa técnica de medicamento 



Queixa técnica de medicamento 



Evento adverso NÃO associado 

ao uso de tecnologia 



Notificações pendentes 



Notificações pendentes 
 - Notificações pendentes de envio 

 

 - Notificações pendentes de aprovação - 

enviadas por técnicos SEM PERMISSÃO DE 

ENVIO pendentes de aprovação pelo 

GESTOR NOTIVISA da instituição (não 

ocorre com TÉCNICOS DE VISA) 

 

 - Ainda não estão no banco de dados do 

NOTIVISA. 



Acompanhamento de notificações 



Acompanhamento de notificações 
  

- Notificador pesquisa suas notificações 

enviadas através de filtros: produto motivo, 

tipo (EA ou QT), número da notificação, data 

da notificação  

 

 - Retificação/complementação de dados de 

notificações 



Retificação de notificações 
 

Ao realizar a retificação de uma notificação o 

sistema gera um novo número. Esse novo 

número que deverá ser levado em consideração 



Funcionalidades do Notivisa para 

quem monitora as notificações 

 - Gerenciamento das notificações 

 - Registro de observações no histórico das 

notificações 

 - Alteração da situação das notificações 

 - Exportação do banco de dados 



Gerenciamento de notificações 



Gerenciamento de notificações 
 

-  Destinado ao monitoramento das 

notificações pela Anvisa e Visas (apenas 

Técnicos SNVS têm acesso) 

 

- Técnico SNVS pesquisa as notificações por 

meio de filtros: produto motivo, tipo (EA ou 

QT), número da notificação, data da 

notificação, nome do produto, nome da 

empresa, UF, Município,...  



Gerenciamento de notificações 
 

- Técnico SNVS analisa as notificações 

pesquisadas e registra as ações no 

histórico 

 

- Técnico SNVS altera a situação da 

notificação 

 









Exportação de notificações 



Exportação de notificações 
 

- Permite a exportação de todos os dados de 

determinado produto motivo (apenas 

Técnicos SNVS têm acesso)  

   Exemplo: Artigo médico-hospitalar 

 

- Técnico SNVS define os filtros para a 

exportação das notificações e escolhe o 

software para trabalhar com os dados 

gerados.   



Ambiente de teste do Notivisa 

homologacao.anvisa.gov.br/notivisa 

 

Login de Serviço de Saúde: 
jose.teste@hotmail.com 

 

SENHA: 12345678 



Ambiente de teste do Notivisa 

homologacao.anvisa.gov.br/notivisa 

 

Login de Vigilância Sanitária: 
joao.teste@anvisa.gov.br 

 

SENHA: 12345678 



Dúvidas podem ser esclarecidas: 

1. Consultando os manuais que estão no site do Notivisa; 

2. Consultando o FAQ (Perguntas e respostas frequentes); 

3. Enviando as dúvidas para os e-mails: 

cadastro.sistemas@anvisa.gov.br 

   notivisa@anvisa.gov.br 

4. Central de Atendimento da Anvisa 

0800 642 9782   -  De segunda a sexta, das 07:30 às 19:30hs 

 

mailto:cadastro.sistemas@anvisa.gov.br
mailto:notivisa@anvisa.gov.br


OBRIGADO! 


