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Introdução

A Comissão Europeia apresentou duas propostas relacionadas com a informação ao público 
em geral sobre medicamentos. A primeira é uma proposta1 de regulamento que altera, no que 
diz respeito à informação ao público em geral sobre medicamentos para uso humano sujeitos 
a receita médica, 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. A segunda2 é uma proposta de 
directiva que altera, no que diz respeito à informação ao público em geral sobre 
medicamentos sujeitos a receita médica, a Directiva 2001/83/CE, que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos para uso humano.

O regulamento e a directiva existentes proíbem a publicidade a medicamentos sujeitos a 
receita médica dirigida ao público em geral. Contudo, a legislação actual não contém 
disposições específicas relativas à informação sobre medicamentos, sabendo apenas que 
determinadas actividades de prestação de informação estão isentas das disposições aplicáveis 
à publicidade. Por conseguinte, a legislação comunitária não impede os Estados-Membros de 
adoptarem uma abordagem própria no que diz respeito à informação. Além disso, as fronteiras 
entre a publicidade e a informação, assim como a inerente aplicação das restrições à 
publicidade, não são objecto de uma interpretação coerente em toda a Comunidade.

A proposta actual visa colmatar essa lacuna da legislação actual. O objectivo é melhorar a 
utilização racional desses medicamentos e, simultaneamente, assegurar que o quadro 
legislativo continue a proibir a publicidade a medicamentos sujeitos a receita dirigida 
directamente aos consumidores. Principais elementos:
- Clarificar que a prestação de informação sobre medicamentos sujeitos a receita médica 

directamente ao público é permitida aos titulares de autorizações de introdução no 
mercado;

- Estabelecer condições harmonizadas relativas ao conteúdo da informação cuja divulgação 
é autorizada;

- Estabelecer normas de qualidade harmonizadas para esse tipo de informação;
- Determinar os canais autorizados para a prestação da informação;
- Instituir a obrigação de os Estados-membros criarem um sistema de supervisão das 

disposições supramencionadas, e
- Estabelecer normas de supervisão especiais para a informação divulgada através de sítios 

Web, dada a natureza transfronteiriça da Internet, e evitar a duplicação da supervisão.

Opiniões do relator

O relator dos pareceres apoia as duas propostas apresentadas pela Comissão, por considerar 
que a Comissão revela uma abordagem equilibrada. O relator está totalmente de acordo com a 
ideia de que todos os doentes europeus em todos os Estados-Membros disponham da mesma 
informação de alta qualidade sobre os medicamentos, pois trata-se de um elemento 
fundamental para a sua saúde e segurança. Por conseguinte, tanto a proposta relativa ao 
regulamento como a proposta relativa à directiva são iniciativas bem-vindas, tendo em vista 

                                               
1 2008/0255 (COD) - COM(2008)0662 final
2 2008/0256 (COD) - COM(2008)0663 final
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este fim. Embora o relator se reserve o direito de suscitar outras questões após uma análise 
mais aprofundada das propostas, a finalidade do presente documento de trabalho é a de 
salientar algumas das principais questões, a fim de facilitar o debate na comissão.

A fronteira entre a informação e a publicidade

Nesta fase, o relator considera que o principal aspecto político consiste em atingir um bom 
equilíbrio entre a prestação de informação objectiva aos doentes, que é necessária e legítima, 
e a publicidade. O relator defende a manutenção da proibição de publicidade a medicamentos 
sujeitos a receita médica dirigida directamente aos consumidores, conforme determina a 
Directiva 2001/83/CE. O relator reitera que a informação dirigida ao público em geral deve 
ser apresentada de uma forma compreensível para os doentes, a fim de cumprir o objectivo a 
que se destina, mas, em simultâneo, recomenda cautela com o articulado da directiva, para 
que a separação entre a publicidade e a informação seja escrupulosamente respeitada.

Canais para a divulgação da informação

O relator concorda com a necessidade de existirem vários canais de divulgação da informação 
legítima sobre medicamentos sujeitos a receita médica, tais como profissionais de saúde, sítios 
Web, publicações no domínio da saúde, etc. Contudo, o relator gostaria também de salientar a 
necessidade de assegurar o acesso à informação sobre medicamentos aos portadores de 
deficiência, que poderão não ter acesso à informação através dos canais convencionais.

No que diz respeito aos canais propostos, o relator manifesta especial preocupação com a 
divulgação da informação em linha. É razoável divulgar informação sobre medicamentos 
através de sítios Web, dado que a tecnologia evoluiu na sociedade e regista-se um aumento do 
número de interessados em encontrar informação em linha sobre matérias de saúde. Contudo, 
por vezes, é difícil controlar a informação publicada em linha. Por esse motivo, o relator insta 
à criação de normas rigorosas para o processo de supervisão desses sítios Web, a fim de 
assegurar o cumprimento integral das novas disposições da Directiva 2001/83/CE.

O relator apoia integralmente as propostas da Comissão no que respeita à disponibilidade da 
informação sobre os produtos em todas das línguas oficiais dos Estados-Membros onde o 
produto disponha de autorização de introdução no mercado. As autoridades competentes 
devem também zelar pelo cumprimento desta disposição.

Qualidade da informação divulgada

O relator considera que os critérios propostos para garantir o cumprimento das normas de alta 
qualidade da informação divulgada são satisfatórios.

O relator não manifesta nenhuma preocupação específica com o facto de a indústria 
farmacêutica ser uma potencial fonte da informação divulgada, desde que os critérios de 
qualidade da informação sejam cumpridos na íntegra. Com vista a garantir um elevado nível 
de protecção dos doentes europeus, a ênfase deve ser colocada na qualidade da informação, e 
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não tanto na sua origem, especialmente tendo em conta que a indústria farmacêutica enquanto 
produtor é uma fonte de informação em primeira-mão.


