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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Os medicamentos contribuem significativamente para a saúde dos cidadãos da UE. Podem 
todavia originar também reacções adversas, as quais, segundo a Comissão Europeia, são 
responsáveis por cerca de 5% do total das admissões em hospitais (devido a insuficiências na 
notificação dos casos, não é possível avançar uma estimativa precisa). O caso do rofecoxib 
(Vioxx), um anti-inflamatório que foi retirado do mercado em 2004 devido a risco 
cardiovascular agravado (mais de 30.000 ataques estimados nos EUA, alguns dos quais 
fatais), permitiu sensibilizar para a necessidade de reforçar a farmacovigilância.

A farmacovigilância é o processo e a ciência de monitorização da segurança dos 
medicamentos, incluindo a recolha e gestão de dados sobre a segurança dos medicamentos, a 
avaliação desses dados a fim de detectar eventuais problemas de segurança, a adopção de 
medidas tendentes a eliminar esse problema, e a avaliação do procedimento seguido e dos 
resultados obtidos.

No que diz respeito aos medicamentos autorizados centralmente, o processo de 
farmacovigilância está estabelecido no Regulamento 726/2004. No que diz respeito aos 
medicamentos autorizados a nível nacional, o procedimento de farmacovigilância está 
estabelecido na Directiva 2001/83. O presente parecer refere-se às alterações ao Regulamento 
726/2004.

A Comissão pretende melhorar o actual sistema de farmacovigilância, através da clarificação 
do papel dos vários agentes envolvidos, simplificação dos procedimentos, melhoria da 
transparência e da comunicação, assim como dos procedimentos de recolha de dados e de 
avaliação, maior envolvimento das partes interessadas, e através do estabelecimento de 
melhores práticas.

Embora o relator de parecer se congratule com a proposta, considera que ela pode ser 
melhorada, principalmente no que diz respeito a questões relativas à protecção do 
consumidor, à transparência e à protecção de dados. Assim, propõe as seguintes alterações:

 O tratamento dos dados pessoais relativos aos consumidores de medicamentos em 
diferentes fases do processo de farmacovigilância deve conformar-se com os 
princípios de protecção de dados previstos na Directiva 95/46/CE.

 A proposta de resumo da informação essencial sobre segurança e uso eficaz dos 
medicamentos deve ser rejeitada, uma vez que o conceito de “informação essencial” é 
enganoso e pode ser mal interpretado. 

 As notificações comunicadas pelos doentes podem contribuir de forma inovadora para 
a compreensão das reacções adversas aos medicamentos, conforme foi o caso com a 
paroxetina (Deroxat / Seroxat), um antidepressivo que, graças às notificações 
comunicadas pelos doentes, foi dado como fazendo aumentar o risco de suicídio e 
causar síndrome de abstinência ("cabeça eléctrica"), quando os doentes decidiam 
terminar o respectivo tratamento. 

 Os consumidores devem comunicar directamente as informações às autoridades 
nacionais. Um sistema descentralizado de notificação, em que a comunicação de todas 
as reacções adversas a medicamentos (transmitida por doentes, hospitais, profissionais 
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de saúde e empresas farmacêuticas) à base de dados europeia seja coordenada a nível 
nacional, aumenta a segurança da protecção de dados e garante a qualidade dos dados 
registados a nível europeu. A proximidade também permite às autoridades nacionais:
- verificar estas informações a fim de acrescentar dados valiosos, aplicando os 

conhecimentos específicos que detêm; 
- ter uma visão clara sobre as reacções adversas que ocorrem no seu território, 
- e disponibilizar estas informações à população no idioma do próprio país (tal como 

o Reino Unido e os País Baixos já fazem). 
 Consumidores e profissionais de saúde devem ter também pleno acesso à base de 

dados central europeia EUDRAVigilance, a fim de prevenir a desnecessária 
reprodução de reacções adversas a um medicamento, facilitando o acesso às 
informações validadas. É uma maneira eficaz de combater as desigualdades em 
matéria de informação sobre reacções adversas a medicamentos entre Estados-
Membros. Este acesso público à Eudravigilance é necessário, para restabelecer a 
confiança dos cidadãos na capacidade das autoridades de saúde para protegerem a 
saúde pública.

 A utilização de páginas da Internet para efeitos de notificação deve ser 
complementada por outros meios de comunicação, como correio electrónico, fax e 
telefone, tal como sucede nos EUA e no Reino Unido, a fim de não excluir as pessoas 
que não disponham de acesso à Internet, ou que a não saibam utilizar, e no intuito de 
melhorar as notificações comunicadas pelos doentes. 

 Todos os relatórios de avaliação respeitantes a um medicamento no âmbito dos 
sistemas de farmacovigilância nacionais e europeus devem ser disponibilizados ao 
público. Sempre que estiver em causa o interesse geral, como no caso dos dados de 
farmacovigilância, impõe-se que seja garantida total transparência.

 O financiamento dos sistemas de farmacovigilância deve permanecer público, tendo 
em conta a responsabilidade dos poderes públicos em proteger a respectiva população, 
e a fim de garantir a sua independência.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

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

(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 da 
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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.

relação risco-benefício 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.

Justificação

A designação "comité consultivo para a determinação dos riscos em matéria de 
farmacovigilância" afigura-se demasiado restritiva e faz abstracção da necessidade de 
analisar a relação risco-benefício de um medicamento, insistindo na análise isolada dos 
riscos. O comité é, pois, competente para "qualquer questão relativa à farmacovigilância" 
(proposta de regulamento, ponto 12 do artigo 1.º).

Caso seja aprovada, a presente alteração deverá aplicar-se à integralidade do texto da 
proposta de regulamento.

Alteração 2

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

«Na realização das suas tarefas de 
farmacovigilância, o Comité será assistido 
pelo comité consultivo para a determinação 
da relação risco-benefício em matéria de 
farmacovigilância previsto na alínea aa) do 
n.º 1 do artigo 56.º»

Justificação

A designação "comité consultivo para a determinação dos riscos em matéria de 
farmacovigilância" afigura-se demasiado restritiva e faz abstracção da necessidade de 
analisar a relação risco-benefício de um medicamento, insistindo na análise isolada dos 
riscos. O comité é, pois, competente para "qualquer questão relativa à farmacovigilância" 
(proposta de regulamento, ponto 12 do artigo 1.º).

Caso seja aprovada, a presente alteração deverá aplicar-se à integralidade do texto da 
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proposta de regulamento.

Alteração 3

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros, a Agência e a Comissão 
têm pleno acesso à base de dados 
Eudravigilance. Também têm acesso à base 
de dados os titulares das autorizações de 
introdução no mercado, na medida 
necessária ao cumprimento das suas 
obrigações de farmacovigilância. 

2. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros, a Agência e a Comissão 
têm pleno acesso à base de dados 
Eudravigilance. Também têm acesso à base 
de dados os titulares das autorizações de 
introdução no mercado, os profissionais de 
saúde e o público, sendo garantida a 
protecção dos dados de carácter pessoal.

A Agência assegura que os profissionais 
de saúde e o público tenham níveis de 
acesso adequados à base de dados 
Eudravigilance, sendo garantida a 
protecção dos dados de carácter pessoal.
Os dados constantes da base de dados 
Eudravigilance são disponibilizados ao 
público num formato agregado, juntamente 
com uma explicação sobre a forma de os 
interpretar.

Os dados constantes da base de dados 
Eudravigilance são disponibilizados ao 
público num formato agregado, juntamente 
com uma explicação sobre a forma de os 
interpretar.

Justificação

O sistema de farmacovigilância deve ser inteiramente transparente a fim de fornecer 
informações exaustivas a todos os interessados, designadamente para repor a confiança dos 
doentes e dos cidadãos nas responsabilidades que cabem às autoridades de saúde.

Alteração 4

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O público pode solicitar comunicações 3. O público pode solicitar comunicações 
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específicas de reacções adversas que 
constem da base Eudravigilance. Essas 
comunicações são enviadas pela Agência 
ou pela autoridade nacional competente à 
qual foram solicitadas no prazo de 90 dias,
salvo se a sua divulgação comprometer o 
anonimato das pessoas a que as mesmas 
dizem respeito.

específicas de reacções adversas que 
constem da base Eudravigilance. Essas 
comunicações são enviadas pela Agência 
ou pela autoridade nacional competente à 
qual foram solicitadas no prazo de 90 dias, 
sendo garantida a protecção dos dados de 
carácter pessoal.

Justificação

O sistema de farmacovigilância deve ser inteiramente transparente a fim de fornecer 
informações exaustivas a todos os interessados, designadamente para repor a confiança dos 
doentes e dos cidadãos nas responsabilidades que cabem às autoridades de saúde. Devem ser 
respeitadas as disposições relativas à protecção dos dados pessoais.

Alteração 5

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 25

Texto da Comissão Alteração

A Agência, em colaboração com os 
Estados-Membros, cria formulários 
normalizados acessíveis em linha para a 
comunicação das suspeitas de reacções 
adversas pelos profissionais de saúde e os 
doentes.

A Agência, em colaboração com os 
Estados-Membros, cria formulários 
normalizados acessíveis em linha para a 
comunicação das suspeitas de reacções 
adversas pelos profissionais de saúde e os 
doentes. Esta possibilidade de declaração 
em linha deve ser proporcionada a todos 
os cidadãos dos Estados-Membros da 
União na respectiva língua materna.

A Agência coloca igualmente à disposição 
do público todos os meios necessários 
para que os doentes possam comunicar as 
suspeitas de reacções adversas, tais como 
um número telefónico de acesso dedicado 
ou um endereço de correio electrónico 
específico.
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Alteração 6

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 26 – n.º 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Um resumo de cada reunião dos 
comités mencionados nas alíneas a) e aa) 
do n.º 1 do artigo 56.º do presente 
regulamento e do grupo de coordenação no 
que respeita às actividades de 
farmacovigilância;

(2) Uma acta circunstanciada de cada 
reunião dos comités mencionados nas 
alíneas a) e aa) do n.º 1 do artigo 56.º do 
presente regulamento e do grupo de 
coordenação no que respeita às actividades 
de farmacovigilância;

Justificação

O sistema de farmacovigilância deve ser inteiramente transparente a fim de fornecer 
informações exaustivas a todos os interessados, designadamente para repor a confiança dos 
doentes e dos cidadãos nas responsabilidades que cabem às autoridades de saúde.

Alteração 7

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 26 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os sistemas de gestão dos riscos dos 
medicamentos autorizados ao abrigo do 
presente regulamento;

(3) Uma síntese dos sistemas de gestão dos 
riscos dos medicamentos autorizados ao 
abrigo do presente regulamento;

Justificação

As informações facultadas nos portais Web nacionais sobre segurança dos medicamentos 
devem ser apresentadas de forma clara e compreensível. A documentação técnica deve ser 
apresentada sob a forma de resumo em versão acessível a leigos. O folheto informativo e o 
resumo adicional das características do medicamento devem igualmente ser publicados nos 
portais Web nacionais sobre segurança dos medicamentos, visto conterem informações 
básicas sobre a utilização dos medicamentos, essenciais para uma utilização segura.

Alteração 8
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Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 26 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) a versão electrónica mais 
actualizada do folheto informativo e do 
resumo das características do 
medicamento para todos os medicamentos 
já existentes e novos;

Justificação

As informações facultadas nos portais Web nacionais sobre segurança dos medicamentos 
devem ser apresentadas de forma clara e compreensível. A documentação técnica deve ser 
apresentada na forma de resumo em versão acessível a leigos. O folheto informativo e o 
resumo adicional das características do medicamento devem igualmente ser publicados nos 
portais Web nacionais sobre segurança dos medicamentos, visto conterem informações 
básicas sobre a utilização dos medicamentos, essenciais para uma utilização segura.

Alteração 9

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 26 – ponto 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) Um breve historial das modificações 
introduzidas na informação sobre o 
medicamento.

Todas as informações publicadas nos 
portais Web sobre segurança dos 
medicamentos, incluindo as referidas nos 
pontos 1 a 4-B do presente artigo, devem 
ser apresentadas de forma compreensível 
ao público.

Justificação

As informações nos portais Web comunitários sobre segurança dos medicamentos devem ser 
apresentadas de maneira fácil e compreensível. Embora a legislação preveja a publicação de 
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informação muito pormenorizada nos portais Web europeus sobre segurança dos 
medicamentos, não inclui referências às informações essenciais para garantir uma utilização 
segura dos medicamentos. Por esta razão, o público deve ter fácil acesso à literatura da 
especialidade farmacêutica, ao Resumo das Características do Produto ou aos Relatórios de 
Avaliação Pública Europeia. Além disso, um breve historial das modificações permitiria aos 
doentes e aos profissionais de saúde tomar conhecimento das actualizações que foram 
introduzidas ao longo do tempo na informação sobre o medicamento. 

Alteração 10

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 26 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Antes da concepção e do lançamento 
desse portal, a Agência consulta as partes 
interessadas (incluindo as associações de 
pacientes, os profissionais de saúde e os 
representantes da indústria) para recolher 
a sua opinião.

Justificação

Antes de lançar este portal, é importante consultar as partes interessadas envolvidas nas 
informações disponibilizadas no portal Web da Agência.

Alteração 11

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

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. 
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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 expõe essas razões num anexo 
ao seu parecer.  Essas informações devem 
ser igualmente divulgadas ao público.

Justificação

Por razões de coerência com a nova estrutura da Agência, que estabelece uma separação 
estrita entre farmacovigilância e autorizações de introdução no mercado. 

Alteração 12

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 28 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os pareceres e as decisões referidas nos 
n.ºs 3 a 5 do presente artigo são publicados 
na Web, no portal europeu sobre segurança 
dos medicamentos previsto no artigo 26.º

6. Os relatórios de avaliação, os pareceres 
e as decisões referidas nos n.ºs 3 a 5 do 
presente artigo são publicados na Web, no 
portal europeu sobre segurança dos 
medicamentos previsto no artigo 26.º

Justificação

Por razões de coerência com a nova estrutura da Agência, que estabelece uma separação 
estrita entre farmacovigilância e autorizações de introdução no mercado. 

Alteração 13

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 18 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 67 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

«As receitas da Agência são constituídas «As receitas da Agência são constituídas 
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pela contribuição da Comunidade e pelas 
taxas pagas pelas empresas pela obtenção e 
manutenção de autorizações comunitárias 
de introdução no mercado e por outros 
serviços prestados pela Agência ou pelo 
grupo de coordenação para efeitos da
execução das tarefas que lhes incumbem 
por força dos artigos 107.º-C, 107.º-E, 
107.º-G, 107.º-L e 107.º-R da Directiva 
2001/83/CE.»

pela contribuição da Comunidade e pelas 
taxas pagas pelas empresas pela obtenção e
manutenção de autorizações comunitárias 
de introdução no mercado e por outros 
serviços prestados pela Agência ou pelo 
grupo de coordenação para efeitos da 
execução das tarefas que lhes incumbem 
por força dos artigos 107.º-C, 107.º-E, 
107.º-G, 107.º-L e 107.º-R da Directiva 
2001/83/CE e do artigo 28.°-B do presente 
Regulamento. Se necessário, o 
Parlamento Europeu e o Conselho (a 
seguir denominados "autoridade 
orçamental") procedem ao reexame do 
nível das contribuições comunitárias, com 
base numa avaliação das necessidades e 
tendo em conta o montante das taxas.»

Justificação

A Agência tem de dispor de um nível suficiente de contribuições financeiras para ser capaz 
de realizar as suas importantes tarefas.

Alteração 14

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 18 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 726/2004
Artigo 67 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

«4. As actividades ligadas à 
farmacovigilância, ao funcionamento das 
redes de comunicação e à fiscalização do 
mercado realizam-se sob o controlo 
permanente do conselho de administração, 
para garantir a independência da Agência. 
Tal não obsta à cobrança de taxas aos 
titulares das autorizações de introdução no 
mercado para efeitos da realização destas 
actividades pela Agência.» 

«4. As actividades ligadas à 
farmacovigilância, ao funcionamento das 
redes de comunicação e à fiscalização do 
mercado realizam-se sob o controlo 
permanente do conselho de administração, 
e beneficiam de financiamento público, 
para garantir a independência da Agência.
Tal não obsta à cobrança de taxas aos 
titulares das autorizações de introdução no 
mercado para efeitos da realização destas 
actividades pela Agência.» 
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Justificação

As autoridades públicas são responsáveis pelo financiamento da farmacovigilância, uma vez 
que têm o dever de proteger a saúde pública e assumiram a responsabilidade pela concessão 
de autorização.

Alteração 15

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A exigência de incluir um resumo das 
informações fundamentais necessárias 
para utilizar o medicamento de forma 
segura e eficaz no resumo das 
características do medicamento e no 
folheto informativo prevista no ponto 3a 
do artigo 11.º e na alínea aa) do n.º 1 do 
artigo 59.º da Directiva 2001/83/CE, com 
a redacção que lhe foi dada pela Directiva 
…/…/CE, que se aplica aos 
medicamentos autorizados ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 por força 
das alíneas a) e d) do n.º 4 do seu artigo 
9.º, é aplicável às autorizações de 
introdução no mercado concedidas até à 
data fixada no segundo parágrafo do 
artigo 3.º do presente regulamento 
aquando da renovação dessas 
autorizações ou decorridos três anos após 
a referida data, consoante o que ocorra 
primeiro.

Suprimido

Justificação

Esta alteração é coerente com a alteração do relator ao n.° 3-A do artigo 11.° e à alínea a-A) 
do n.°1 do art. 59.° da Directiva 2001/83/CE. 
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