


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.1

O objetivo é garantir que os benefícios 
relacionados ao uso desses produtos sejam 
maiores que os riscos por eles causados.

Que tipo de monitoramento 
é realizado?
Um evento adverso é qualquer ocorrência médica 
indesejável relacionada ao uso de medicamento, 
sem que necessariamente exista relação causal 
com o tratamento, podendo ser qualquer sinal 
desfavorável e não intencional, sintoma ou 
doença temporalmente associado ao uso.1

Além das reações adversas a medicamentos, 
a Farmacovigilância monitora também algumas 
situações especiais:1

• Suspeita de reações adversas a medicamentos;

• Inefetividade terapêutica, total ou parcial;

• Interações medicamentosas;

• Superdose de medicamentos;

• Abuso de medicamentos;

• Erros de medicação;

• Uso off label do medicamento;

• Exposição a medicamento durante gravidez/lactação;

• Eventos adversos por desvio de qualidade; e

•  Outras situações que possam vir a ser objeto  
da Farmacovigilância.



Como relatar um evento adverso?
Ao tomar conhecimento de um caso é importante 
coletar informações mínimas:

•  Alguma identificação do paciente  
(iniciais ou idade ou sexo).

•  Dados do relator que teve conhecimento do caso. 
 (nome e um meio de contato - telefone ou e-mail)

•  Produto União Química suspeito de causar o evento 
adverso/situação especial.

•  Evento adverso ou situação especial ocorrida 
 com o paciente.

As informações mínimas devem ser encaminhadas 
imediatamente após o conhecimento através dos 
seguintes canais de atendimento:

E-mail 
farmacovigilancia@uniaoquimica.com.br 
faleconosco@uniaoquimica.com.br

Website União Química Conecta: 
www.uniaoquimicaconecta.com.br/relate/

União Química Relate 
Aponte a câmera do 
seu celular e acesse

Telefone SAC: 
0800 011 15 59

Importante relatar:
Importante relatar todos os eventos adversos, independente  
dequem relatou ou de serem eventos descritos em bula ou não.

*Informar à Farmacovigilância é muito importante para 
identificação de possíveis problemas relacionados ao uso  
de medicamentos e entendimento do perfil de segurança dos 
produtos, contribuindo assim para a prevenção e minimização  
de eventuais danos à saúde dos pacientes.



Referência: 1. https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/ 
fiscalizacao-e-monitoramento/farmacovigilancia


