Farmacovigilância/Tecnovigilância

O que é Farmacovigilância?
De acordo com o conceito da Organização Mundial de Saúde (OMS), a
Farmacovigilância é definida como “a ciência e atividades relativas à identificação,
avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou quaisquer problemas
relacionados ao uso de medicamentos”.
Além das reações adversas a medicamentos, são questões relevantes para a
Farmacovigilância: eventos adversos causados por desvios da qualidade de
medicamentos, inefetividade terapêutica, erros de medicação, uso de medicamentos
para indicações não aprovadas no registro, uso abusivo, intoxicações e interações
medicamentosas. Fonte: ANVISA

O que é Tecnovigilância?
É o sistema de vigilância de eventos adversos e queixas técnicas de produtos para a
saúde na fase de pós-comercialização, com vistas a recomendar a adoção de medidas
que garantam a proteção e a promoção da saúde da população. Fonte: ANVISA

O que é Evento Adverso (EA)?
Qualquer ocorrência médica desfavorável que pode ocorrer durante o tratamento com
um medicamento, mas que não possui, necessariamente, relação causal com esse
tratamento. Fonte: Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo

O que é Reação Adversa ao Medicamento (RAM)?
Reação a um medicamento, que é nociva e não intencional, e que ocorre nas doses
normalmente utilizadas no indivíduo para profilaxia, diagnóstico, terapia da doença ou
para modificação de funções fisiológicas. Fonte: Centro de Vigilância Sanitária do
Estado de São Paulo.
Portanto, reação adversa ao medicamento é um tipo de evento adverso.

O que e como relatar Eventos Adversos para a Myralis?
Você deve relatar qualquer suspeita de reação adversa e inefetividade terapêutica com
o uso dos nossos produtos, assim como outros eventos adversos, como ingestão
acidental, uso incorreto, uso abusivo, intoxicação, interação medicamentosa, exposição
durante a gestação e lactação, mesmo que não haja sinais ou sintomas envolvidos.
O relato do evento adverso pode ocorrer pelo nosso telefone 0800 771 2010 (ligação
gratuita), e-mail sac@myralis.com.br ou através do preenchimento do nosso formulário
de contato disponibilizado no início da página.
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