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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera, no 
que diz respeito à farmacovigilância dos medicamentos para uso humano, o 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 que estabelece procedimentos comunitários de 
autorização e de fiscalização de medicamentos para uso humano e veterinário e que 
institui uma Agência Europeia de Medicamentos
(COM(2008)0664 – C6-0515/2008 – 2008/0257(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2008)0664),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o artigo 95.º do Tratado CE, nos termos dos quais 
a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0515/2008),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
intitulada "Consequências da entrada em vigor do Tratado de Lisboa sobre os processos 
decisórios interinstitucionais em curso" (COM(2009)0665),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º, o artigo 114.º e a alínea c) do n.º 4 do artigo 168.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da União,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da 
Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores (A7-0000/2009),

1. Aprova em primeira leitura a posição a seguir indicada;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.
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Alteração 1

Proposta de regulamento – acto modificativo
Citação 2-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

– Tendo em conta o parecer da 
Autoridade Europeia para a Protecção de 
Dados de 22 de Abril de 2009,1

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Para que todas as autoridades 
competentes possam, em simultâneo, 
receber e ter acesso às informações 
relativas à farmacovigilância dos 
medicamentos para uso humano 
autorizados na Comunidade, bem como 
proceder ao seu intercâmbio, há que manter 
e reforçar a base de dados Eudravigilance 
como ponto único de recepção destas 
informações. Por conseguinte, os 
Estados-Membros não devem impor aos 
titulares das autorizações de introdução no 
mercado quaisquer exigências de 
comunicação suplementares. Os 
Estados-Membros, a Agência e a Comissão 
devem ter pleno acesso à base de dados, 
que deve igualmente poder ser consultada, 
na medida do adequado, pelos titulares das 
autorizações de introdução no mercado e 
pelo público.

(5) Para que todas as autoridades 
competentes possam, em simultâneo, 
receber e ter acesso às informações 
relativas à farmacovigilância dos 
medicamentos para uso humano 
autorizados na Comunidade, bem como 
proceder ao seu intercâmbio, há que manter 
e reforçar a base de dados Eudravigilance 
como ponto único de recepção destas 
informações. Por conseguinte, os 
Estados-Membros não devem impor aos 
titulares das autorizações de introdução no 
mercado quaisquer exigências de 
comunicação suplementares. Em vez disso, 
a base de dados Eudravigilance deve 
notificar simultaneamente os 
Estados-Membros relevantes sobre os 
relatórios apresentados pelos titulares das 
autorizações de introdução no mercado. 
Os Estados-Membros, a Agência e a 
Comissão devem ter pleno acesso à base de 
dados, que deve igualmente poder ser 
consultada, na medida do adequado, pelos 

                                               
1 JO C 229 de 23.9.2009, p. 19 
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titulares das autorizações de introdução no 
mercado e pelo público.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ser alertados por via electrónica quando os titulares das 
autorizações de introdução no mercado apresentarem à Eudravigilance relatórios sobre 
suspeitas graves de reacções adversas registadas no seu território, como precaução adicional 
para assegurar que as autoridades nacionais competentes recebam sem falta estas 
informações e as tomem em conta.

Alteração 3

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de garantir a experiência e os 
recursos necessários às avaliações de 
farmacovigilância a nível comunitário, 
afigura-se adequado criar um novo comité 
científico no âmbito da Agência, a saber, o 
comité consultivo para a determinação dos 
riscos em matéria de farmacovigilância.
Este comité deve ser composto de
cientistas independentes, com
competência no domínio da segurança dos 
medicamentos, nomeadamente no que 
respeita à detecção, avaliação, 
minimização e comunicação dos riscos, 
bem como à concepção de estudos de 
segurança pós-autorização e de auditorias 
de farmacovigilância.

(7) A fim de garantir a experiência e os 
recursos necessários às avaliações de 
farmacovigilância a nível comunitário, 
afigura-se adequado criar um novo comité 
científico no âmbito da Agência, a saber, o
comité para a determinação dos riscos em 
matéria de farmacovigilância. Este comité 
deve ser composto de um membro por 
Estado-Membro e de sete membros 
nomeados pela Comissão, incluindo pelo 
menos um representante dos profissionais 
de saúde e, no mínimo, um representante 
dos doentes. Os membros devem ter
competência no domínio da segurança dos 
medicamentos, nomeadamente no que 
respeita à detecção, avaliação, 
minimização e comunicação dos riscos, 
bem como à concepção de estudos de 
segurança pós-autorização e de auditorias 
de farmacovigilância.

Or. en

Justificação

O PRAC deve ser um comité representativo, pois a farmacovigilância é tão importante no 
domínio da saúde pública que todos os Estados-Membros quererão estar representados na 
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mesa de negociações e participar nas mesmas. 

Alteração 4

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Por forma a garantir uma resposta 
harmonizada em toda a Comunidade às 
questões relacionadas com a segurança dos 
medicamentos para uso humano, o comité 
consultivo para a determinação dos riscos 
em matéria de farmacovigilância deve 
prestar apoio ao Comité dos 
Medicamentos para Uso Humano, bem 
como ao grupo de coordenação instituído 
pela Directiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de Novembro 
de 2001, que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano em qualquer questão 
relacionada com a farmacovigilância dos 
medicamentos para uso humano. Não 
obstante, por uma questão de coerência e 
de continuidade das avaliações, a 
responsabilidade final pela avaliação da 
relação risco-benefício dos medicamentos 
para uso humano autorizados ao abrigo do 
presente regulamento deve continuar a 
incumbir ao Comité dos Medicamentos 
para Uso Humano da Agência e às 
autoridades competentes pela concessão 
das autorizações de introdução no 
mercado.

(9) Por forma a garantir uma resposta 
harmonizada em toda a Comunidade às 
questões relacionadas com a segurança dos 
medicamentos para uso humano, o Comité 
dos Medicamentos para Uso Humano e o
grupo de coordenação instituído pela 
Directiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de Novembro 
de 2001, que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano devem guiar-se pela 
recomendação do comité para a 
determinação dos riscos em matéria de 
farmacovigilância em qualquer questão 
relacionada com a farmacovigilância dos 
medicamentos para uso humano. Não 
obstante, por uma questão de coerência e 
de continuidade das avaliações, a 
responsabilidade final pela avaliação da 
relação risco-benefício dos medicamentos 
para uso humano autorizados ao abrigo do 
presente regulamento deve continuar a 
incumbir ao Comité dos Medicamentos 
para Uso Humano da Agência e às 
autoridades competentes pela concessão 
das autorizações de introdução no 
mercado.

Or. en

Justificação

Para que o comité para a determinação dos riscos em matéria de farmacovigilância (PRAC) 
seja um comité representativo, as suas competências devem ser reforçadas em relação ao 
Comité dos Medicamentos para Uso Humano e ao grupo de coordenação. Nem o Comité dos 
Medicamentos para Uso Humano nem o grupo de coordenação são órgãos especializados em 
farmacovigilância – a sua missão consiste em equilibrar os riscos e os benefícios. O PRAC 
deve ser a única entidade responsável pela farmacovigilância e pela determinação dos riscos, 
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a fim de evitar uma duplicação desnecessária de funções. 

Alteração 5

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Sempre que um medicamento seja 
autorizado sob reserva da realização de um 
estudo de segurança pós-autorização ou de 
condições e restrições relativamente à sua 
utilização segura e eficaz, esse 
medicamento deve ser objecto de uma 
fiscalização intensiva no mercado. Deve 
incentivar-se os doentes e os profissionais 
de saúde a comunicarem quaisquer 
suspeitas de reacções adversas a esses 
medicamentos, devendo a Agência manter 
à disposição do público uma lista 
actualizada dos mesmos.

(15) Sempre que um medicamento seja 
autorizado sob reserva da realização de um 
estudo de segurança pós-autorização ou de 
condições e restrições relativamente à sua 
utilização segura e eficaz, esse 
medicamento deve ser objecto de uma 
fiscalização intensiva no mercado. Deve 
incentivar-se os doentes e os profissionais 
de saúde a comunicarem quaisquer 
suspeitas de reacções adversas a esses 
medicamentos, identificados por um 
triângulo preto e uma frase explicativa 
correspondente no resumo das 
características do produto e no folheto 
informativo, cuja lista deve ser 
actualizada e disponibilizada ao público 
pela Agência.

Or. en

Justificação

Advertências especiais para os medicamentos sob fiscalização intensiva ajudarão tanto os 
profissionais de saúde como os doentes a identificar os novos medicamentos sob fiscalização 
intensiva e sensibilizá-los-ão para comunicar qualquer reacção adversa que possa surgir. 

O símbolo do triângulo preto é já utilizado para identificar um novo medicamento sob 
fiscalização intensiva na UE (no caso dos medicamentos sujeitos ao procedimento 
centralizado).
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Alteração 6

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A presente directiva deve aplicar-se 
sem prejuízo da Directiva 95/46/CE e do 
Regulamento (CE) n.º 45/2001 relativo à 
protecção das pessoas singulares no que 
diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas instituições e pelos órgãos 
comunitários e à livre circulação desses 
dados. O objectivo de proteger a saúde 
pública constitui um interesse público 
importante que justifica o tratamento de 
dados identificáveis relativos à saúde 
desde que tal tratamento só se realize 
quando for necessário e as partes em 
causa avaliem a necessidade de tratar tais 
dados em cada etapa do processo de 
farmacovigilância.

Or. en

Justificação

A proposta abrange dados pessoais altamente sensíveis que devem ser inteiramente 
protegidos. Contudo, deverá ser possível tratar os dados pessoais ao abrigo do sistema 
Eudravigilance, respeitando, simultaneamente, a legislação da UE em matéria de protecção 
de dados. 

Alteração 7

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

«Na realização das suas tarefas de 
farmacovigilância, o Comité será assistido 
pelo comité consultivo para a determinação 
dos riscos em matéria de farmacovigilância 

«Na realização das suas tarefas de 
farmacovigilância, o Comité deve guiar-se 
pela recomendação do comité para a 
determinação dos riscos em matéria de 
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previsto na alínea aa) do n.º 1 do artigo 
56.º»

farmacovigilância previsto na alínea aa) do 
n.º 1 do artigo 56.º»

O termo «consultivo» deve ser suprimido 
do título do comité para a determinação 
dos riscos em matéria de 
farmacovigilância para que o título reflicta 
melhor as competências do comité.
Caso seja adoptada, a designação será 
modificada ao longo do texto.

Or. en

Justificação

Para que o comité para a determinação dos riscos em matéria de farmacovigilância (PRAC) 
seja um comité representativo, as suas competências devem ser reforçadas em relação ao 
Comité dos Medicamentos para Uso Humano. O Comité dos Medicamentos para Uso 
Humano não é um órgão especializado em farmacovigilância – a sua missão consiste em 
equilibrar os riscos e os benefícios. O PRAC deve ser a única entidade responsável pela 
farmacovigilância e pela determinação dos riscos, a fim de evitar uma duplicação 
desnecessária de funções. 

Alteração 8

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 28 – n.º 3 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O comité formula uma recomendação 
destinada ao Comité dos Medicamentos 
para Uso Humano com base no relatório 
de avaliação. 

Or. en

Justificação

O parecer do PRAC deverá ter mais peso junto do Comité dos Medicamentos para Uso 
Humano, que só deverá poder recusar a recomendação do PRAC se justificar a sua decisão 
por razões científicas e de saúde pública. 
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Alteração 9

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 28 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No prazo de 30 dias após a recepção do
relatório do comité consultivo para a 
determinação dos riscos em matéria de 
farmacovigilância, o Comité dos 
Medicamentos para Uso Humano estuda o 
relatório e aprova um parecer sobre a 
manutenção, a alteração, a suspensão ou a 
revogação da autorização de introdução no 
mercado em causa.

4. No prazo de 30 dias após a recepção da 
recomendação do comité para a 
determinação dos riscos em matéria de 
farmacovigilância, o Comité dos 
Medicamentos para Uso Humano aprova 
um parecer sobre a manutenção, a 
alteração, a suspensão ou a revogação da 
autorização de introdução no mercado em 
causa.

O Comité dos Medicamentos para Uso 
Humano só adopta um parecer que difira 
da recomendação do comité para a 
determinação dos riscos em matéria de 
farmacovigilância se para tal existirem 
razões fortes de natureza científica e 
relacionadas com a saúde pública. O 
Comité dos Medicamentos para Uso 
Humano explica essas razões numa 
justificação anexa ao parecer.

Se o parecer determinar que são 
necessárias medidas reguladoras, a 
Comissão adopta a decisão de alterar, 
suspender ou revogar a autorização de 
introdução no mercado. Para efeitos da 
adopção dessa decisão, é aplicável o artigo 
10.º do presente regulamento. Ao fazê-lo, a 
Comissão pode também adoptar uma 
decisão dirigida aos Estados-Membros, nos 
termos do artigo 127.º-A da Directiva 
2001/83/CE.

Se o parecer determinar que são 
necessárias medidas reguladoras, a 
Comissão adopta a decisão de alterar, 
suspender ou revogar a autorização de 
introdução no mercado. Para efeitos da 
adopção dessa decisão, é aplicável o artigo 
10.º do presente regulamento. Ao fazê-lo, a 
Comissão pode também adoptar uma 
decisão dirigida aos Estados-Membros, nos 
termos do artigo 127.º-A da Directiva 
2001/83/CE.

Or. en

Justificação

O parecer do PRAC deverá ter mais peso junto do Comité dos Medicamentos para Uso 
Humano, que só deverá poder recusar a recomendação do PRAC se justificar a sua decisão 
por razões científicas e de saúde pública. 
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Alteração 10

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 28-A – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para o efeito dessa avaliação, o 
comité para a determinação dos riscos em 
matéria de farmacovigilância pode 
realizar uma audição pública.
As audições públicas são anunciadas no 
portal europeu sobre segurança dos 
medicamentos, criado na Web. O anúncio 
informa os titulares de autorizações de 
introdução no mercado e o público em 
geral das modalidades de participação. 
A agência proporciona àqueles que o 
desejem a oportunidade de estar presentes 
na audição ou de participar através da 
utilização de tecnologias da informação.
Se tiver em seu poder dados comerciais 
confidenciais relevantes para o objecto do 
procedimento, o titular de uma 
autorização de introdução no mercado ou 
outra pessoa que pretenda comunicar 
informações pode pedir para ser ouvido à 
porta fechada pelo comité para a 
determinação dos riscos em matéria de 
farmacovigilância.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma alteração idêntica à directiva. Permite que o comité para a determinação 
dos riscos em matéria de farmacovigilância recorra a audições públicas se entender que tal é
conveniente aquando da sua avaliação de medicamentos autorizados através de 
procedimentos centralizados ou descentralizados. 
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Alteração 11

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 56 – n.º 1 – alínea a-A)

Texto da Comissão Alteração

«aa) O comité consultivo para a 
determinação dos riscos em matéria de 
farmacovigilância, responsável pela
prestação de aconselhamento ao Comité 
dos Medicamentos para Uso Humano e ao 
grupo de coordenação sobre qualquer 
questão relativa à farmacovigilância dos 
medicamentos para uso humano;»

«aa) O comité para a determinação dos 
riscos em matéria de farmacovigilância, 
responsável pela formulação de uma 
recomendação ao Comité dos 
Medicamentos para Uso Humano e ao 
grupo de coordenação sobre qualquer 
questão relativa à farmacovigilância dos 
medicamentos para uso humano;»

Or. en

Justificação

Em consonância com as alterações 3 e 4.

Alteração 12

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 61-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O comité consultivo para a determinação 
dos riscos em matéria de farmacovigilância 
é composto de:

1. O comité para a determinação dos riscos 
em matéria de farmacovigilância é 
composto de:

a) dez membros efectivos e dez suplentes
nomeados pelo Conselho de 
Administração, com base em propostas 
das autoridades nacionais competentes;

a) um membro efectivo e um suplente por 
Estado-Membro, nomeados pela 
autoridade nacional competente em 
consulta com o Conselho de 
Administração;

b) cinco membros efectivos e cinco 
suplentes nomeados pela Comissão, com 
base num convite público à manifestação 
de interesse e após consulta do Parlamento 
Europeu.

b) sete membros efectivos adicionais e 
cinco suplentes nomeados pela Comissão,
incluindo pelo menos um representante 
dos profissionais de saúde e, no mínimo, 
um representante dos doentes, com base 
num convite público à manifestação de 
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interesse e após consulta do Parlamento 
Europeu.

Um Estado-Membro pode solicitar a outro 
Estado-Membro que ocupe o seu lugar no 
comité.

Os suplentes representam e votam em 
nome dos membros efectivos na ausência 
destes.

Os suplentes representam e votam em 
nome dos membros efectivos na ausência 
destes.

A Comissão pode adaptar o número de 
membros e de suplentes em função das 
necessidades técnicas e científicas. Estas 
medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2-A do artigo 87.º

Or. en

Justificação
Embora o PRAC deva ser um comité representativo, a inclusão é um direito, e não uma 
obrigação, e, se um Estado-Membro não tiver condições para enviar um membro, deve poder 
delegar a sua função noutro Estado-Membro.
Com vista a aumentar a transparência do processo de farmacovigilância, a relatora propõe 
que pelo menos dois membros efectivos adicionais do PRAC sejam representantes dos 
doentes e dos profissionais de saúde. Esta proposta vem na sequência do precedente criado 
pelos seguintes comités da EMEA: o Comité dos Medicamentos Órfãos, o Comité Pediátrico 
e o Comité das Terapias Avançadas.

Alteração 13

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 61-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os membros efectivos e suplentes do 
comité consultivo para a determinação dos 
riscos em matéria de farmacovigilância são 
nomeados com base na experiência que 
possuam no domínio da farmacovigilância 
e da avaliação dos riscos dos 

2. Os membros efectivos e suplentes do 
comité para a determinação dos riscos em 
matéria de farmacovigilância são 
nomeados com base na experiência que 
possuam no domínio da farmacovigilância 
e da avaliação dos riscos dos 



PE430.928v01-00 16/20 PR\798819PT.doc

PT

medicamentos para uso humano, de forma
a garantir o mais alto nível de competência 
e um amplo leque de conhecimentos 
especializados. Para o efeito, o director 
executivo da Agência presta assistência ao 
Conselho de Administração e à Comissão, 
a fim de garantir que a composição final do 
comité abranja os domínios científicos 
pertinentes para as suas funções.

medicamentos para uso humano, de forma 
a garantir o mais alto nível de competência 
e um amplo leque de conhecimentos 
especializados. Para o efeito, o director 
executivo da Agência presta assistência ao 
Conselho de Administração, à Comissão e 
aos Estados-Membros, a fim de garantir 
que a composição final do comité abranja 
os domínios científicos pertinentes para as 
suas funções.

Or. en

Justificação

Ver alteração 12.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A farmacovigilância é o sistema utilizado para supervisionar a segurança dos medicamentos 
após terem sido autorizados para utilização pública. A farmacovigilância desempenha um 
papel importante em matéria de saúde pública. Está estimado em 197 000 o número de mortes 
causadas anualmente na UE por reacções adversas a medicamentos. Os ensaios clínicos 
podem não detectar efeitos secundários dos medicamentos, no caso de estes serem raros, de 
ocorrerem apenas após utilização prolongada ou resultarem de interacções com outros 
medicamentos. Quase todos temos presentes as tragédias provocadas pelos fármacos 
Talidomida, na década de 1960 e, mais recentemente, o Viox. Não pode, pois, haver dúvidas 
quanto ao facto de os sistemas de acompanhamento da utilização de medicamentos, de 
notificação de reacções adversas a medicamentos e de identificação de padrões (“detecção de 
sinais”) constituírem uma prioridade da política comunitária de saúde pública.   
  
Nos termos da legislação comunitária em vigor, os medicamentos podem ser autorizados de 
duas formas: a) através de um procedimento centralizado em que a empresa farmacêutica 
apresenta um pedido à EMEA (Agência Europeia de Medicamentos) ou b) através de um 
sistema de reconhecimento mútuo, em que um país lidera a avaliação do novo medicamento e 
se coordena com outros Estados-Membros através do reconhecimento mútuo. Para 
determinados tipos de novos medicamentos, por exemplo, medicamentos biotecnológicos e 
medicamentos contra o cancro, contra o VIH e contra doenças neurodegenerativas, é 
obrigatório o recurso ao procedimento centralizado. As regras que regem o procedimento 
centralizado são enunciadas no Regulamento (CE) n.º 726/2004 e as que regem o sistema 
descentralizado são enunciadas na Directiva 2001/83/CE. A proposta da Comissão no sentido 
de actualizar as regras em matéria de farmacovigilância requer, pois, a alteração destes dois 
actos legislativos. Nestas circunstâncias, também a relatora propôs alterações ao regulamento 
e à directiva, mas, tendo em conta o facto de os dois actos se sobreporem, o que segue diz 
respeito a ambos.

Um bom sistema de farmacovigilância assenta numa adequada notificação das reacções 
adversas a medicamentos por parte dos profissionais de saúde, das empresas e dos próprios 
doentes, e no registo adequado destas reacções adversas por parte das autoridades públicas, de 
modo a que os “sinais” que apontam para problemas potenciais possam ser detectados. Esses 
sinais devem suscitar medidas, que podem ir de alterações à prescrição do medicamento à 
melhoria das informações sobre a sua utilização, passando pela retirada do medicamento do 
mercado, no caso de as reacções adversas ao medicamento serem graves. O reforço da 
cooperação em matéria de farmacovigilância ao nível da UE permite obter um “conjunto” de 
reacções adversas a medicamentos mais vasto, que permite identificar mais rapidamente 
padrões mais raros, evitar a duplicação da tarefa de acompanhamento das mesmas reacções 
adversas a medicamentos em diversos Estados-Membros e, se for caso disso, retirar 
rapidamente do mercado medicamentos não seguros. Os “sinais” são extraídos de relatórios 
espontâneos sobre reacções adversas a medicamentos dirigidos às autoridades nacionais 
competentes, dos relatórios periódicos de actualização de segurança que as empresas são 
obrigadas a apresentar relativamente aos medicamentos que se encontram no mercado e de 
análises de peritos retiradas de publicações sobre investigação médica. O sistema de 
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farmacovigilância da UE evoluiu nos últimos anos no sentido de uma melhor coordenação do 
trabalho dos Estados-Membros. Está a funcionar uma base de dados única Eudravigilance, e 
existe um grupo de trabalho que se reúne para debater as questões. No entanto, a legislação 
em vigor apresenta lacunas que fazem com que a abordagem seja algo ad hoc e inconsistente.   
Em consequência, a Comissão propõe alterações destinadas a reforçar a farmacovigilância na 
UE e a racionalizar os procedimentos. Em termos globais, a relatora saúda a abordagem da 
Comissão, embora tenha reforçado a sua proposta em alguns domínios. Apresentam-se em 
seguida aqueles que, na opinião da relatora, são os principais pontos.

1. Reforço do comité comunitário sobre farmacovigilância 

A relatora considera que a Comissão está certa ao substituir o actual grupo de trabalho sobre 
farmacovigilância pelo comité consultivo para a determinação dos riscos em matéria de 
farmacovigilância (PRAAC). A maior parte dos peritos concorda que o actual sistema de 
grupo de trabalho funciona de forma bastante ad hoc, centrando-se apenas nos medicamentos 
autorizados pelo procedimento centralizado e sem um estatuto que lhe permita garantir que as 
suas conclusões sejam tidas em conta pelo Comité dos Medicamentos para Uso Humano 
(CHMP), que supervisiona todo o sistema. Contudo, a relatora considera que o papel do 
PRAAC pode ainda ser reforçado, se lhe forem conferidos poderes para recomendar medidas 
ao CHMP – em vez de se limitar a emitir pareceres destinados a este Comité – e se passar a 
ser composto por um representante da cada Estado-Membro. Para reforçar a transparência do 
trabalho do PRAAC, a relatora propõe igualmente a nomeação de dois representantes dos 
doentes e dos profissionais de saúde, a exemplo do que acontece com os demais comités da 
EMEA.

2. O papel dos Estados-Membros no sistema 

A relatora considera que os Estados-Membros devem continuar a desempenhar um papel 
preponderante no sistema de farmacovigilância comunitário. Conforme proposto pela 
Comissão, a autoridade competente de cada Estado-Membro deve continuar a funcionar como 
centro de triagem para todas as notificações espontâneas de reacções adversas a 
medicamentos, e os profissionais de saúde e os doentes devem continuar a notificar reacções 
adversas a medicamentos às suas autoridades competentes, e não directamente à 
Eudravigilance (a base de dados da UE de reacções adversas a medicamentos). A relatora 
compreende as preocupações dos Estados-Membros perante a proposta da Comissão de 
autorizar as empresas a apresentar um único relatório sobre uma reacção adversa a um 
medicamento à Eudravigilance em vez de o apresentar a todos os Estados-Membros (ver 
ponto 2). A relatora considera que os Estados-Membros devem ser imediatamente informados 
sempre que uma empresa notifique uma reacção adversa a um medicamento registado no seu 
território à base de dados Eudravigilance e sugere o estabelecimento de um sistema que alerte 
simultaneamente os Estados-Membros pertinentes.

3. O papel das empresas no sistema  

São propostas diversas alterações úteis que afectam as empresas. A relatora saúda, em 
particular, as propostas tendentes a garantir um melhor acompanhamento e uma melhor 
coordenação das avaliações de reacções adversas a medicamentos evitando, para o efeito, a 
duplicação de tarefas em diversos Estados-Membros. Assim, apoia a notificação directa à 
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Eudravigilance por parte das empresas (com as salvaguardas referidas no ponto 3) e os 
mecanismos de distribuição do trabalho para o seguimento dos relatórios periódicos de 
actualização de segurança, coordenados através do comité consultivo para a determinação dos 
riscos em matéria de farmacovigilância.      

4. O papel dos profissionais de saúde 

A relatora apoia as medidas destinadas a incentivar os profissionais de saúde a, 
voluntariamente, notificarem reacções adversas a medicamentos às suas autoridades 
competentes e pretende ver reforçado o papel destes profissionais no que respeita à 
informação e ao incentivo aos doentes para notificarem essas reacções.

5. O papel dos doentes

Os doentes são fundamentais na “detecção de sinais” de reacções adversas a medicamentos. A 
relatora apoia propostas para fomentar “doentes informados” e apoia firmemente as novas 
disposições destinadas a permitir a notificação directa de reacções adversas a medicamentos 
por parte de doentes, embora esteja persuadida de que essas notificações deveriam ser 
endereçadas às autoridades competentes e não às empresas. Presentemente, são poucos os 
Estados-Membros que aceitam a notificação directa, mas, onde existe, este sistema não 
representa uma sobrecarga excessiva para as autoridades competentes. Os doentes informados 
também precisam de saber quando estão a tomar medicamentos novos. Em consequência, a 
relatora apoia igualmente a proposta de fiscalização intensiva de medicamentos e considera 
que o sistema deveria não só informar os doentes a quem é prescrito um novo medicamento, 
mas também incentivá-los a notificar eventuais reacções adversas. A relatora apresentou uma 
série de alterações tendentes a melhorar, nesse sentido, as informações constantes no folheto 
informativo.

6. O folheto informativo  

A proposta da Comissão no sentido de incluir no folheto informativo uma “caixa negra” com 
informações essenciais desagrada a diversas partes interessadas. A relatora compreende essas 
preocupações, nomeadamente o facto de que aquilo que é essencial para um doente poderá 
não o ser para outro. Não obstante, a relatora considera igualmente que o actual folheto 
informativo não é satisfatório do ponto de vista dos doentes e que estes devem ter acesso a 
uma indicação mais clara das principais características dos medicamentos. É possível que a 
melhor solução consista em inscrever esta questão numa revisão geral dos folhetos 
informativos. Por esse motivo, a relatora não propôs qualquer alteração às propostas da 
Comissão.

7. A notificação de reacções adversas a medicamentos 

O novo sistema propõe que todas as reacções adversas a medicamentos (e não apenas as 
graves) sejam notificadas à base de dados Eudravigilance pelas autoridades competentes e 
pelas empresas. Isto significa que, pela primeira vez, todas as reacções adversas a 
medicamentos serão centralizadas num só lugar na UE. Esta centralização pode constituir uma 
valiosa ferramenta de investigação para todos. A Comissão deve, contudo, assegurar que a 
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Eudravigilance tem condições para gerir essa afluência de informações e para criar sistemas 
que garantam uma inequívoca identificação das reacções adversas mais graves a 
medicamentos. Se todas as reacções adversas a medicamentos forem registadas na 
Eudravigilance, a relatora considera lógico que deixe de ser exigida às empresas a descrição 
pormenorizada de todas as reacções adversas a medicamentos nos relatórios periódicos de 
actualização de segurança. Em vez de se limitarem a apresentar dados não tratados, as 
empresas deverão passar a analisar as reacções adversas a medicamentos e a apresentar 
resumos das suas conclusões. Este procedimento faz sentido, até porque a relatora sabe que, 
no passado, as autoridades competentes ficavam com frequência assoberbadas pelo 
extraordinário volume de relatórios periódicos de actualização de segurança que recebiam e 
não tinham meios para ler muitos deles. A celeridade com que as reacções adversas a 
medicamentos são notificadas à Eudravigilance é crucial para a segurança dos doentes. Foi, 
pois, com apreensão que a relatora teve conhecimento de que tanto as empresas como os 
Estados-Membros nem sempre cumprem a obrigação de notificar as reacções adversas a 
medicamentos no prazo de 15 dias. Todavia, os Estados-Membros são, de longe, os que mais 
falham: apenas 5% das empresas não respeitam o prazo, contra 50% dos Estados-Membros. A 
relatora procurou, pois, incluir disposições tendentes a criar mecanismos mais eficazes para 
assegurar o respeito dos prazos.

8. Acção urgente ou “procedimento comunitário” 

A relatora saúda a inclusão de disposições mais claras para a eventualidade de ser 
desencadeado um procedimento urgente. Os Estados-Membros necessitam de agir 
rapidamente em conjunto sempre que se registe uma reacção adversa grave a um 
medicamento.

9. Transparência 

A relatora saúda as propostas tendentes a aumentar a transparência do sistema comunitário de 
farmacovigilância. Saúda, nomeadamente, a expansão do portal Web e o recurso a audições 
públicas para reunir elementos sobre reacções adversas a medicamentos. A relatora considera, 
contudo, que as audições públicas não devem ser organizadas unicamente em caso de acção 
urgente e que podem constituir igualmente ferramentas úteis para a farmacovigilância normal, 
pelo que propôs uma alteração nesse sentido.


