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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Glenis Willmott

Alteração 16
CONSIDERANDO 2 BIS (novo)

(2 bis) No domínio do reprocessamento, a 
Comissão é instada a levar a cabo uma 
reflexão suplementar e um mais amplo
processo de consultas, de molde a explorar 
a possível elaboração de legislação 
adequada, susceptível de contemplar um 
elevado nível de segurança para os doentes. 
A Comissão é igualmente instada a marcar 
presença junto das comissões relevantes do 
Parlamento Europeu no prazo de dois 
meses a contar da data de aprovação da 
presente Directiva, a fim de dar conta dos 
seus progressos nesta matéria.

Or. en
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Alteração apresentada por Zuzana Roithová

Alteração 17
CONSIDERANDO 2 TER (novo)

(2 ter) A segurança dos doentes pressupõe 
que um eventual reprocessamento obedeça 
aos seguintes requisitos da parte dos 
fabricantes. Os fabricantes deverão registar 
o produto na nova categoria de dispositivos 
médicos de utilização reiterada limitada e
deverão, ao mesmo tempo, estabelecer
procedimentos seguros para o 
reprocessamento e o número máximo de 
utilizações.
Incumbe aos serviços médicos a adopção 
das medidas que viabilizem o controlo 
externo objectivo destes procedimentos e 
definam a obrigação de manter registos 
sobre cada uma das utilizações médicas de
tais dispositivos.

Or. en

Justificação

Esta situação poderia eventualmente levar à legalização do processo de reprocessamento que 
está actualmente em curso em toda a Europa, sem que houvesse qualquer possibilidade de se 
proceder a um controlo objectivo, o que significaria um risco mais elevado da ocorrência de 
malefícios para os doentes.

Alteração apresentada por Zuzana Roithová

Alteração 18
CONSIDERANDO 6

(6) É necessário esclarecer que, ao 
considerar que um produto tem uma 
finalidade médica, está inerente a definição 
de dispositivo médico e que o suporte lógico 
(software) pode ser, por si só, definido 
como um dispositivo médico.

Suprimido

Or. en
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Justificação

O próprio programa (como tal) não poderá ser considerado como um dispositivo médico.

Alteração apresentada por Zuzana Roithová

Alteração 19
CONSIDERANDO 20

(20) Tendo em consideração a importância 
crescente dos suportes lógicos no domínio 
dos dispositivos médicos, quer por si só 
quer incorporados em dispositivos, a sua 
validação em conformidade com o estado 
da técnica deveria constituir um requisito 
essencial.

Suprimido

Or. en

Justificação

O próprio programa (como tal) não poderá ser considerado como um dispositivo médico.

Alteração apresentada por Zuzana Roithová

Alteração 20
ARTIGO 1, NÚMERO 1, ALÍNEA A), SUBALÍNEA I)

Artigo 1, nº 2, alínea a), parte introdutória (Directiva 90/385/CEE)

«a) Dispositivo medicinal: qualquer 
instrumento, aparelho, equipamento, suporte 
lógico, material ou outro artigo, utilizado 
isoladamente ou combinado com quaisquer 
acessórios, incluindo o suporte lógico 
necessário para o seu bom funcionamento, 
destinado pelo fabricante a ser utilizado para 
fins médicos em seres humanos para efeitos 
de:

«a) Dispositivo medicinal: qualquer 
instrumento, aparelho, equipamento, 
material ou outro artigo, utilizado 
isoladamente ou combinado com quaisquer 
acessórios, incluindo o suporte lógico 
necessário para o seu bom funcionamento, 
destinado pelo fabricante a ser utilizado para 
fins médicos em seres humanos para efeitos 
de:

Or. en

Justificação

O próprio programa (como tal) não poderá ser considerado como um dispositivo médico.
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Alteração apresentada por Glenis Willmott

Alteração 21
ARTIGO 1, NÚMERO 1, ALÍNEA A), SUBALÍNEA I)

«a) Dispositivo medicinal: qualquer 
instrumento, aparelho, equipamento, suporte 
lógico, material ou outro artigo, utilizado 
isoladamente ou combinado com quaisquer 
acessórios, incluindo o suporte lógico 
necessário para o seu bom funcionamento, 
destinado pelo fabricante a ser utilizado para 
fins médicos em seres humanos para efeitos 
de:

«a) Dispositivo medicinal: qualquer 
instrumento, aparelho, equipamento, suporte 
lógico, material ou outro artigo, utilizado 
isoladamente ou combinado com quaisquer 
acessórios, incluindo o suporte lógico 
necessário para o seu bom funcionamento, 
destinado pelo fabricante a ser utilizado para 
fins médicos em seres humanos para efeitos 
de:

- diagnóstico, prevenção, controlo, 
tratamento ou atenuação de uma doença,

- diagnóstico, prevenção, controlo, 
tratamento ou atenuação de uma doença,

- diagnóstico, controlo, tratamento, 
atenuação ou compensação de uma lesão ou 
de uma deficiência,

- diagnóstico, controlo, tratamento, 
atenuação ou compensação de uma lesão ou 
de uma deficiência,

- estudo, substituição ou alteração da 
anatomia ou de um processo fisiológico,

- estudo, substituição ou alteração da 
anatomia ou de um processo fisiológico,

- controlo da concepção, - controlo da concepção,
- correcção da visão, ou da aparência do 
órgão da visão, ao ser colocado no olho,

cujo principal efeito pretendido no corpo 
humano não seja alcançado por meios 
farmacológicos, imunológicos ou 
metabólicos, embora a sua função possa ser 
apoiada por esses meios;»,

cujo principal efeito pretendido no corpo 
humano não seja alcançado por meios 
farmacológicos, imunológicos ou 
metabólicos, embora a sua função possa ser 
apoiada por esses meios;»,

Or. en

Justificação

A venda e a distribuição de lentes de contacto sem receita médica estão actualmente muito 
em voga na UE e apresentam riscos significativos para a saúde e para a segurança dos 
consumidores. A ausência de uma consulta ou de uma supervisão levada a cabo por 
profissionais de oftalmologia credenciados conduziu a um aumento da utilização incorrecta 
das lentes de contacto, que põe em risco a saúde dos utilizadores. Regulamentar a 
distribuição das lentes de contacto, com base na existência de uma receita válida, em 
qualquer ponto de venda ou no âmbito de qualquer encomenda salvaguardaria, quer a saúde 
e a segurança, quer as possibilidades de escolha dos consumidores. Nos termos do nº 1 do 
artigo 152º do Tratado, a garantia de um elevado nível de protecção da saúde assume 
particular relevância na definição e aplicação de todas as políticas e actividades
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comunitárias, incluindo a Directiva relativa aos dispositivos médicos, actualmente em curso 
de revisão.

Alteração apresentada por Glenis Willmott

Alteração 22
ARTIGO 1, NÚMERO 1, ALÍNEA A)

1. O artigo 1.º é alterado do seguinte modo: 1. O artigo 1.º é alterado do seguinte modo:
a) O n.º 2 é alterado como segue: a) O n.º 2 é alterado como segue: 

i) a alínea a) passa a ter a seguinte redacção: i) a alínea a) passa a ter a seguinte redacção:
«a) Dispositivo medicinal: qualquer 
instrumento, aparelho, equipamento, suporte 
lógico, material ou outro artigo, utilizado 
isoladamente ou combinado com quaisquer 
acessórios, incluindo o suporte lógico 
necessário para o seu bom funcionamento, 
destinado pelo fabricante a ser utilizado para 
fins médicos em seres humanos para efeitos 
de:

«a) Dispositivo medicinal: qualquer 
instrumento, aparelho, equipamento, suporte 
lógico, material ou outro artigo, utilizado 
isoladamente ou combinado com quaisquer 
acessórios, incluindo o suporte lógico 
necessário para o seu bom funcionamento, 
destinado pelo fabricante a ser utilizado para 
fins médicos em seres humanos para efeitos 
de:

ii) (novo) à alínea a), é aditada a frase 
seguinte:
Ao abrigo da presente Directiva, todas as 
lentes de contacto deverão ser consideradas 
como dispositivos médicos.

Or. en

Justificação

Na Europa, as lentes cosméticas planas não se encontram actualmente classificadas como 
dispositivos médicos, ao contrário do que sucede em outros mercados, incluindo os EUA, 
apesar de elas produzirem os mesmos efeitos e desencadearem os mesmos riscos sanitários 
potenciais para a vista, se fabricadas de modo impróprio ou utilizadas sem a consulta e a 
supervisão de um profissional de oftalmologia. Nos termos do nº 1 do artigo 152º do Tratado, 
a garantia de um elevado nível de protecção da saúde assume particular relevância na 
definição e aplicação de todas as políticas e actividades comunitárias.

Alteração apresentada por Glenis Willmott

Alteração 23
ARTIGO 1, NÚMERO 2, PONTO 2 BIS (novo)
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É aditado um novo artigo 2º, nº 2:
O artigo 2° é substituído pela seguinte
redacção: 
"Comercialização e entrada em serviço 
1. Os Estados-Membros tomarão todas as 
medidas necessárias para assegurar que os 
dispositivos só possam ser comercializados 
e/ou entrar em serviço, se obedecerem aos 
requisitos estabelecidos na presente 
Directiva e desde que sejam devidamente 
fornecidos, correctamente instalados, 
mantidos e utilizados de acordo com o seu 
objectivo declarado.
2. Os Estados-Membros tomarão
igualmente todas as medidas necessárias 
para se certificarem de que a venda de
dispositivos médicos através da Internet, 
por via postal e por intermédio de canais de 
distribuição alternativos não ponham em 
risco a saúde e segurança de consumidores 
e respeitam todas as disposições 
estabelecidas na presente Directiva."

Or. en

Justificação

A venda de lentes de contacto através da Internet, por via postal e por intermédio de canais
de distribuição alternativos está a tornar-se cada vez mais frequente em muitos países da 
Europa e comporta eventuais riscos para a saúde do cidadão europeu, uma vez que não está 
sujeita a qualquer consulta ou aconselhamento a cargo de profissionais de oftalmologia. Nos 
termos do nº 1 do artigo 152º do Tratado, a garantia de um elevado nível de protecção da 
saúde assume particular relevância na definição e aplicação de todas as políticas e 
actividades comunitárias.

Alteração apresentada por Zuzana Roithová

Alteração 24
ARTIGO 2, NÚMERO 1, ALÍNEA A), SUBALÍNEA I)

Artigo 1, nº 2, alínea a), parte introdutória (Directiva 93/42/CEE)

«a) Dispositivo medicinal: qualquer 
instrumento, aparelho, equipamento, suporte 
lógico, material ou outro artigo, utilizado 

«a) Dispositivo medicinal: qualquer 
instrumento, aparelho, equipamento, 
material ou outro artigo, utilizado 
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isoladamente ou combinado com quaisquer 
acessórios, incluindo o suporte lógico 
necessário para o seu bom funcionamento, 
destinado pelo fabricante a ser utilizado para 
fins médicos em seres humanos para efeitos 
de:

isoladamente ou combinado com quaisquer 
acessórios, incluindo o suporte lógico 
necessário para o seu bom funcionamento, 
destinado pelo fabricante a ser utilizado para 
fins médicos em seres humanos para efeitos 
de:

Or. en

Justificação

O próprio programa (como tal) não poderá ser considerado como um dispositivo médico.

Alteração apresentada por Glenis Willmott

Alteração 25
ARTIGO 2, NÚMERO 2

«— os dispositivos feitos por medida sejam 
colocados no mercado e entrem em serviço, 
caso preencham as condições previstas no 
artigo 11.º em conjugação com o anexo VIII, 
devendo os dispositivos das classes IIa, IIb e 
III ser acompanhados da declaração referida 
nesse anexo, que será facultada ao doente 
em questão.»

«— os dispositivos feitos por medida sejam 
colocados no mercado e entrem em serviço, 
caso preencham as condições previstas no 
artigo 11.º em conjugação com o anexo VIII, 
devendo os dispositivos das classes IIa, IIb e 
III ser acompanhados da declaração referida 
nesse anexo, que será facultada, a pedido, ao 
doente devidamente identificado. Em 
princípio, a declaração ficará na posse do 
último fornecedor, devendo permanecer 
sempre acessível. Ela identificará o 
fabricante de forma inequívoca.»

Or. en

Justificação

Por motivos relacionados com a protecção de dados, deverá ser possível salvaguardar a 
identidade do doente através do recurso à codificação.

Regra geral, o doente está pouco interessado no fabricante. O custo e o esforço envolvidos na 
entrega a cada pessoa de uma declaração para levar para casa parecem, por conseguinte, 
desproporcionados. Em qualquer dos casos, seria mais útil que o médico guardasse a 
informação. A declaração deve identificar o fabricante de forma inequívoca. Poderá haver 
casos em que o nome não seja suficiente.
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Alteração apresentada por Glenis Willmott

Alteração 26
ARTIGO 2, NÚMERO 6

Artigo 2, nº 6 (novo):
É aditado o seguinte artigo 13º:
“Procedimento específico para lentes de 
contacto
1. Devido à utilização muito difundida de 
lentes de contacto e aos riscos associados à 
sua venda e distribuição sem receita, este 
artigo aplica-se especificamente a todos os 
tipos de lentes de contacto.
2. Os Estados-Membros regulam a venda e 
distribuição de todas as lentes de contacto,
com base numa receita válida, em qualquer 
ponto de venda, a fim de acautelarem a 
saúde e a segurança dos consumidores na 
Europa, mantendo, não obstante, a 
liberdade de escolha sobre o revendedor 
autorizado ou o local de compra.”

Or. en

Justificação

A venda e a distribuição de lentes de contacto sem receita médica estão actualmente muito 
em voga na UE e apresentam riscos significativos para a saúde e para a segurança dos 
consumidores. A ausência de uma consulta ou de uma supervisão levada a cabo por 
profissionais de oftalmologia credenciados conduziu a um aumento da utilização incorrecta 
das lentes de contacto, que põe em risco a saúde dos utilizadores. Regulamentar a 
distribuição das lentes de contacto, com base na existência de uma receita válida, em 
qualquer ponto de venda ou no âmbito de qualquer encomenda salvaguardaria, quer a saúde 
e a segurança, quer as possibilidades de escolha dos consumidores. Nos termos do nº 1 do 
artigo 152º do Tratado, a garantia de um elevado nível de protecção da saúde assume 
particular relevância na definição e aplicação de todas as políticas e actividades
comunitárias, incluindo a Directiva relativa aos dispositivos médicos, actualmente em curso 
de revisão.

Alteração apresentada por Charlotte Cederschiöld

Alteração 27
ARTIGO 2, NÚMERO 17, PONTO 2

A marcação CE deve ser acompanhada do 
número de identificação do organismo 

Suprimido
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notificado responsável pela realização dos 
procedimentos previstos nos anexos II, IV, 
V e VI. 

Or. en

Justificação

Este requisito implica custos significativos, sempre que uma empresa deseje ou necessite de 
alterar o organismo notificado. Com a base de dados europeia (a que se refere o 
artigo 14 bis), as autoridades já podem localizar os organismos notificados que procederam 
à certificação das empresas e dos produtos.

Alteração apresentada por Zuzana Roithová

Alteração 28
ANEXO I, PONTO 1, ALÍNEA A)

Secção 9, travessão 7 (Directiva 90/385/CEE)

«No respeitante a dispositivos que 
incorporem um suporte lógico ou que sejam 
eles próprios um suporte lógico médico, 
este deve ser validado de acordo com o 
estado da técnica, tendo em consideração os 
princípios do ciclo de vida do 
desenvolvimento, da gestão dos riscos, da 
validação e da verificação.»;

«No respeitante a dispositivos que 
incorporem um suporte lógico, este deve ser 
validado de acordo com o estado da técnica, 
tendo em consideração os princípios do ciclo 
de vida do desenvolvimento, da gestão dos 
riscos, da validação e da verificação.»;

Or. en

Justificação

O próprio programa (como tal) não poderá ser considerado como um dispositivo médico.

Alteração apresentada por Charlotte Cederschiöld

Alteração 29
ANEXO II, PONTO 1), ALÍNEA B)

«7.4. Sempre que um dispositivo inclua, 
como parte integrante, uma substância que, 
quando utilizada separadamente, seja 
susceptível de ser considerada como um 
medicamento, na acepção do artigo 1.º da 
Directiva 2001/83/CE, e que possa ter 

«7.4. Sempre que um dispositivo inclua, 
como parte integrante, uma substância que, 
quando utilizada separadamente, seja 
susceptível de ser considerada como um 
medicamento, na acepção do artigo 1.º da 
Directiva 2001/83/CE, e que possa ter 
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efeitos sobre o corpo humano através de 
uma acção acessória à do dispositivo, 
deve-se verificar a qualidade, segurança e 
utilidade da substância, por analogia com os 
métodos previstos na Directiva 2001/83/CE. 

efeitos sobre o corpo humano através de 
uma acção acessória à do dispositivo, 
deve-se verificar a qualidade, segurança e 
utilidade da substância, por analogia com os 
métodos previstos na Directiva 2001/83/CE. 

O poder de verificação da utilidade da 
substância cabe ao organismo notificado, 
ao passo que o papel da Agência Europeia 
de Avaliação dos Medicamentos, ou das 
autoridades competentes designadas pelos 
Estados-Membros, é apenas o de dar um 
parecer científico sobre a qualidade e 
segurança da substância.

Or. en

Justificação

O esclarecimento dos papéis respectivos dos organismos notificados, da Agência Europeia de 
Avaliação dos Medicamentos e das autoridades competentes impedirá que a aprovação de
dispositivos médicos que incluam, como parte integrante, substâncias medicinais 
devidamente documentadas seja, na prática, considerada como um produto farmacêutico, o 
que acarretaria uma sobrecarga de custos e uma perda de tempo, sem quaisquer 
contrapartidas para os doentes.

Alteração apresentada por Zuzana Roithová

Alteração 30
ANEXO II, PONTO 1), ALÍNEA E)

Anexo I, ponto 12.1, alínea a) (Directiva 93/42/CEE)

«12.1A. No respeitante a dispositivos que 
incorporem um suporte lógico ou que sejam 
eles próprios um suporte lógico médico, 
este deve ser validado de acordo com o 
estado da técnica, tendo em consideração os 
princípios do ciclo de vida do 
desenvolvimento, da gestão dos riscos, da 
validação e da verificação.»;

«12.1A. No respeitante a dispositivos que 
incorporem um suporte lógico, este deve ser 
validado de acordo com o estado da técnica, 
tendo em consideração os princípios do ciclo 
de vida do desenvolvimento, da gestão dos 
riscos, da validação e da verificação.»;

Or. en

Justificação

O próprio programa (como tal) não poderá ser considerado como um dispositivo médico.
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Alteração apresentada por Glenis Willmott

Alteração 31
ANEXO II, PONTO 1), ALÍNEA E)

«12.1A. No respeitante a dispositivos que 
incorporem um suporte lógico ou que sejam 
eles próprios um suporte lógico médico, 
este deve ser validado de acordo com o 
estado da técnica, tendo em consideração
os princípios do ciclo de vida do 
desenvolvimento, da gestão dos riscos, da 
validação e da verificação.»;

«12.1A. No respeitante a dispositivos que 
incorporem um suporte lógico, terão de ser 
tidos em conta, no que diz respeito ao 
suporte lógico, os princípios do ciclo de vida 
do desenvolvimento, da gestão dos riscos, da 
validação e da verificação.»;

Or. en

Justificação

O termo “validação” deverá ser substituído, a fim de impedir a recolha de dados 
desnecessários. 

Alteração apresentada por Charlotte Cederschiöld

Alteração 32
ANEXO II, PONTO 1), ALÍNEA G), SUBALÍNEA II)

ii) a alínea b) passa a ter a seguinte redacção: ii) a alínea b) passa a ter a seguinte redacção: 
«b) As informações estritamente necessárias 
para que o utilizador possa identificar o 
dispositivo e o conteúdo da embalagem, 
incluindo o respectivo código numa 
nomenclatura genérica de dispositivos 
médicos internacionalmente reconhecida;»,

«b) As informações estritamente necessárias 
para que o utilizador possa identificar o 
dispositivo e o conteúdo da embalagem;»,

Or. en

Justificação

Acrescentar mais códigos ao produto, à embalagem e às instruções de uso só servirá para 
aumentar os custos administrativos, sem trazer quaisquer contrapartidas para os doentes. Os 
códigos da Nomenclatura Global dos Dispositivos Médicos (GMDN, em inglês) já são 
utilizados para efeitos de comunicação dos resultados de acções de fiscalização, permitindo, 
assim, que as autoridades avaliem situações de risco potencial.
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Alteração apresentada por Glenis Willmott

Alteração 33
ANEXO II, PONTO 8), ALÍNEA E)

5. Em relação aos dispositivos feitos por 
medida, o fabricante comprometer-se-á a 
criar e manter actualizado um processo de 
análise sistemática da experiência adquirida 
com os dispositivos na fase de pós-produção,
incluindo as disposições referidas no anexo 
X, e a desenvolver meios adequados de 
execução de quaisquer acções de correcção 
necessárias. Este compromisso incluirá a 
obrigação de o fabricante informar as 
autoridades competentes sobre as seguintes 
ocorrências, assim que delas tiver 
conhecimento:

5. Em relação aos dispositivos feitos por 
medida, o fabricante comprometer-se-á a 
analisar a experiência adquirida na fase de 
pós-produção e a desenvolver meios 
adequados de execução de quaisquer acções 
de correcção necessárias. Este compromisso 
incluirá a obrigação de o fabricante informar 
as autoridades competentes sobre as 
seguintes ocorrências, incidentes e
respectivas acções de correcção, assim que 
delas tiver conhecimento:

Or. en

Justificação

Os fabricantes de dispositivos feitos por medida são quem melhor segue a evolução dos seus 
produtos, porquanto os doentes são conhecidos nominalmente. O procedimento sistemático 
aqui exigido (incorporação da ISO 13485) acarreta custos adicionais para protésicos 
dentários, optometristas, técnicos de aparelhos auditivos e de calçado ortopédico, etc., de 
cerca de 2 000 a 5 000 euros. Este facto não tem a mínima justificação, porquanto uma 
formulação de carácter genérico impede igualmente a ocorrência de riscos.

Alteração apresentada por Zuzana Roithová

Alteração 34
ANEXO II, PONTO 9), ALÍNEA A)

Anexo IX, subalínea (i), secção 1.4 (Directiva 93/42/CEE)

«Os suportes lógicos por si sós são 
considerados dispositivos médicos activos.»,

Suprimido

Or. en

Justificação

O próprio programa (como tal) não poderá ser considerado como um dispositivo médico.


