
Instruções para treinamento no VigiFlow



Avisos legais

Este material está baseado na última versão do VigiFlow, lançada em 
Maio 2020. Algumas das funcionalidades ainda estão em fase de 
desenvolvimento, portanto a interface do sistema pode diferir dos 
slides incluídos neste pacote.

Esta apresentação de Power Point foi desenvolvida pelo UMC para fins 
de treinamento. Este material pode ser compartilhado com outros 
usuários de VigiFlow.

O UMC não se responsabiliza pela precisão ou qualidade de versões 
parciais ou alteradas deste material.



Objetivos do treinamento

Durante o período de auto-treinamento, você deve:

• Praticar entrada manual de dados a partir de formulários não-
eletrônicos, incluindo a estruturação de termos médicos com o 
MedDRA e medicamentos com o WHODrug

• Buscar notificações no VigiFlow e gerar estatísticas para análises 
adicionais

• Familiarizar-se com os requisitos mínimos para enviar uma cópia do 
caso para a base de dados global do Programa da OMS, o VigiBase



Durante o treinamento

Para praticar a entrada de dados no VigiFlow, registre notificações fictícias. 
Não entre casos verdadeiros no ambiente de treinamento do VigiFlow.

Esteja ciente de que as contas de treinamento do VigiFlow podem ser 
compartilhadas com instituições de outros países.



Após o treinamento

Quando concluir o treinamento e sentir-se pronto para começar a usar 
o VigiFlow, informe ao ponto de contato do centro nacional de 
farmacovigilância do seu país para que a sua conta do VigiFlow possa 
ser criada.

O UMC troca as senhas das contas de treinamento a cada 3 meses, 
portanto recomendamos que o período de auto-treinamento seja 
concluído antes deste prazo.



Acesso ao ambiente de treinamento do 
VigiFlow

Endereço: https://vftraining.who-umc.org

O login e a senha serão enviados em um documento 
separado.

https://vftraining.who-umc.org/


Como identificar que você está no ambiente 
de treinamento

O cabeçalho é vermelho ao invés de azul

O endereço é diferente do VigiFlow real O nome de usuário será VigiFlow Training User # Org #



mailto:vigibase@who-umc.org

