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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

As propostas de alteração da Directiva 2001/83/CE e do Regulamento
(EC) (CE) n.º 726/2004 procuram garantir os objectivos gerais de uma melhor protecção da 
saúde dos cidadãos da UE e do bom funcionamento do mercado interno dos medicamentos 
para uso humano. Nessa perspectiva, as propostas visam especificamente estabelecer um 
quadro claro para a divulgação de informação sobre medicamentos sujeitos a receita médica, a 
fim de promover uma utilização mais eficiente destes medicamentos. Esta proposta pretende 
também garantir a proibição da publicidade directa junto do consumidor a este tipo de 
medicamentos.

Para atingir estes objectivos será necessário:

• Garantir um elevado nível de qualidade da informação fornecida, através de uma 
aplicação coerente, em toda a Comunidade, de normas claramente definidas;

• Permitir a divulgação de informação através de canais adequados às necessidades e 
capacidades dos diferentes tipos de pacientes;

• Permitir que os titulares de autorizações de introdução no mercado forneçam 
informações compreensíveis, objectivas e não promocionais sobre os benefícios e os riscos 
associados aos seus medicamentos;

• Velar pela aplicação de medidas de controlo e execução, que garantam o cumprimento 
dos critérios de qualidade pelos prestadores da informação, evitando qualquer burocracia 
desnecessária.

Abordemos agora os objectivos em pormenor.

A Comissão reconheceu, com a apresentação desta directiva, que os pacientes estão cada vez 
mais interessados na sua saúde e gostariam de reforçar a sua participação no processo. Um 
tratamento óptimo só será, por isso, possível se os pacientes conhecerem os medicamentos 
que tomam, para poderem ser tomadas decisões devidamente fundamentadas e se promover 
uma utilização eficiente dos medicamentos. O relator do relatório concorda com a Comissão 
que um procedimento comunitário para informação dos pacientes pode ter efeitos positivos 
sobre a saúde pública. O relator do parecer gostaria ainda de salientar que as informações 
sobre medicamentos para uso humano sujeitos a receita médica, que respondam às 
necessidades e expectativas dos pacientes, poderão promover o aspecto da prevenção.

É, porém, um facto que a informação actualmente disponível sobre medicamentos sujeitos a 
receita médica na UE não se afigura suficiente e adequada aos nossos tempos. A obtenção de 
informação depende da forma como o cidadão consegue utilizar a Internet e quantos idiomas 
domina. 

A isto acresce ainda o facto de, em virtude da ausência de requisitos comuns para os 
conteúdos informativos, a disponibilização destes em cada Estado-Membro ser regulamentada 
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e gerida de formas extremamente diversas, levando a que o acesso à informação sobre 
medicamentos seja desigual. 

Uma intervenção neste domínio adquire agora uma especial relevância, uma vez que o 
progresso técnico possibilita que os cidadãos obtenham informação de todo o mundo na 
Internet, mas fiquem também expostos a publicidade sem estarem cientes, sendo vítimas de 
informação com lacunas ou susceptível de induzir em erro. É por esta razão que o relator 
considera urgente modificar esta situação e disponibilizar aos cidadãos da UE informação que 
esteja conforme, seja fidedigna e não comporte publicidade. A UE deve apostar em 
informação certificada que possa contrapor à publicidade susceptível de induzir em erro que 
circula na Internet.

A principal preocupação neste processo deve ser a bula do medicamento. As informações nela 
contidas devem ser reformuladas de modo a que todos os cidadãos as compreendam. Isto é 
tanto mais urgente quanto o actual formato da bula não se revela satisfatório, uma vez que 
assusta o paciente e pode levá-lo a interromper a terapia. O cerne da proposta da Comissão é 
agora proceder à reformulação da bula. 

O relator do parecer gostaria de salientar mais uma vez que a proibição na UE de publicidade 
directa a medicamentos sujeitos a receita médica deve ser mantida. Insiste também em que as 
autoridades competentes de cada Estado-Membro e os profissionais da saúde devem continuar 
a ser importantes fontes de informações para o público sobre medicamentos, embora 
considere igualmente que os titulares da autorização são uma valiosa fonte de informação não 
promocional sobre medicamentos. 

O relator está ciente de que são necessários sistemas de vigilância que garantam o 
cumprimento de normas de qualidade comunitárias para assegurar a disponibilização de 
informações não promocionais de maior qualidade. 

Congratula-se, por isso, com a proposta da Comissão de que seja dada aos Estados-Membros
a possibilidade de escolherem os mecanismos de vigilância considerados mais capazes e seja 
adoptada como regra de base uma vigilância ligada à disponibilização de informação, pois 
esta será a solução mais efectiva e menos burocrática. 

O relator do parecer considera, em especial, necessário aperfeiçoar a definição de publicação 
no domínio da saúde e das sanções, questões que são abordadas nas alterações. 

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 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:
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Alteração 1

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A experiência adquirida através da 
aplicação do actual quadro jurídico 
mostrou igualmente que determinadas 
restrições à possibilidade de as empresas 
farmacêuticas disponibilizarem informação 
decorrem do facto de a distinção entre as 
noções de «publicidade» e de 
«informação» não ser interpretada de 
forma coerente em toda a Comunidade.

(4) A experiência adquirida através da 
aplicação do actual quadro jurídico 
mostrou igualmente que determinadas 
restrições à possibilidade de as empresas 
farmacêuticas disponibilizarem informação 
decorrem do facto de a distinção entre as 
noções de «publicidade» e de 
«informação» não ser interpretada de
forma coerente em toda a Comunidade, o 
que, em relação aos cidadãos de certos 
Estados-Membros, poderá ter como 
consequência a denegação do direito de 
acesso, na sua própria língua, a 
informação de elevada qualidade e de 
carácter não promocional sobre 
medicamentos.

Justificação

O direito de acesso à informação, incluindo sobre medicamentos sujeitos a receita médica, 
constitui um princípio fundamental numa sociedade democrática.

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As autoridades nacionais competentes e 
os profissionais de saúde devem continuar 
a ser fontes de informação importantes 
sobre os medicamentos para o público em 
geral. Os Estados-Membros devem facilitar 
aos cidadãos o acesso a informação de 
elevada qualidade através de canais 
apropriados. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado podem constituir 
uma valiosa fonte de informações de 
carácter não promocional sobre os seus 

(8) As autoridades nacionais competentes e 
os profissionais de saúde devem continuar 
a ser fontes de informação importantes 
sobre os medicamentos para o público em 
geral. Os Estados-Membros devem facilitar 
aos cidadãos o acesso a informação de 
elevada qualidade através de canais 
apropriados. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado podem constituir 
uma valiosa fonte de informações de 
carácter não promocional sobre os seus 
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medicamentos. Por conseguinte, a presente 
directiva deve instituir um quadro jurídico 
harmonizado para a difusão ao público em 
geral de informação específica sobre 
medicamentos pelos titulares de 
autorizações de introdução no mercado. A 
proibição imposta à publicidade junto do 
público em geral a medicamentos sujeitos a 
receita médica deve ser mantida.

medicamentos. Por conseguinte, a presente 
directiva deve instituir um quadro jurídico 
harmonizado para a difusão ao público em 
geral de informação específica sobre 
medicamentos pelos titulares de 
autorizações de introdução no mercado. A 
adopção do necessário enquadramento 
jurídico dos titulares de autorizações de 
introdução no mercado traduzir-se-á, 
para a indústria farmacêutica, no reforço 
da segurança jurídica no que respeita à 
difusão junto do público em geral de 
informações específicas sobre os 
medicamentos. A proibição imposta à 
publicidade junto do público em geral a 
medicamentos sujeitos a receita médica 
deve ser mantida.

Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Em conformidade com o princípio de 
proporcionalidade, é apropriado restringir o 
âmbito de aplicação da presente directiva 
aos medicamentos sujeitos a receita 
médica, dado que as actuais normas 
comunitárias autorizam, mediante 
determinadas condições, a publicidade 
junto do público em geral aos 
medicamentos não sujeitos a receita 
médica.

(9) Em conformidade com o princípio de 
proporcionalidade, é apropriado restringir o 
âmbito de aplicação da presente directiva 
aos medicamentos sujeitos a receita 
médica, dado que as actuais normas 
comunitárias autorizam, mediante 
determinadas condições, a publicidade 
junto do público em geral aos 
medicamentos não sujeitos a receita 
médica. A presente directiva prevê que os 
Estados-Membros autorizem, através de 
certos canais e mediante um controlo 
adequado, a difusão pública, pelo titular 
da autorização de introdução no mercado 
de determinadas informações sobre 
medicamentos autorizados sujeitos a 
receita médica. As comunicações que não 
se inscrevem no âmbito do título VIII-A 
devem ser autorizadas, desde que não 
sejam de natureza publicitária.
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Justificação

Clarificação do âmbito de aplicação do regulamento. É importante que a nova legislação não 
proíba inadvertidamente certas comunicações, por exemplo, respostas aos pedidos de 
informação dos profissionais de saúde sobre usos não autorizados.

Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Devem ser adoptadas disposições para 
assegurar que só possa ser difundida 
informação de elevada qualidade e não 
promocional sobre os benefícios e os riscos 
dos medicamentos sujeitos a receita 
médica. Essa informação deve ter em conta 
as necessidades e expectativas dos 
pacientes para lhes conferir poder e 
capacidade para realizarem escolhas 
informadas e contribuir para um uso mais 
racional dos medicamentos. Por 
conseguinte, a informação disponibilizada 
ao público em geral sobre medicamentos 
sujeitos a receita médica deve cumprir um 
conjunto de critérios de qualidade.

(10) Deverão ser adoptadas disposições 
para assegurar que só possa ser 
disponibilizada informação de elevada 
qualidade e não promocional sobre os 
benefícios e os riscos dos medicamentos 
autorizados sujeitos a receita médica. Essa 
informação deve ter em conta as 
necessidades e expectativas dos pacientes 
para lhes conferir poder e capacidade para 
realizarem escolhas informadas e 
contribuir para um uso mais racional dos 
medicamentos. Uma disponibilização 
acrescida de informação de elevada 
qualidade sobre medicamentos aos 
cidadãos da UE permite que estes façam 
um uso mais racional e adequado dos 
medicamentos. Permite, além disso, ter 
não só cidadãos mais informados mas 
também sociedades mais saudáveis. Para 
tanto, a informação disponibilizada ao 
público em geral sobre medicamentos 
autorizados sujeitos a receita médica deve 
cumprir um conjunto de critérios de 
qualidade.

(A substituição do termo "difundida" pelo 
termo "disponibilizada" aplica-se a todo o 
texto. Se a presente alteração for 
aprovada, esta substituição deverá ser 
feita em todo o texto.)

Justificação

Os considerandos devem reflectir igualmente o objectivo da proposta que visa capacitar os 
cidadãos para utilizarem os medicamentos de forma mais racional e segura e reforçar a 
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adesão aos medicamentos prescritos. De acordo com dados da OMS, mais de 50% dos 
cidadãos da UE usam os medicamentos de forma inadequada. Esta Directiva restringe o seu 
âmbito a medicamentos autorizados. A informação não deve ser difundida, mas sim 
disponibilizada ao público que dela necessita. Tal implica da parte do público um papel 
activo na procura dessa informação.

Alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de assegurar que os titulares de
autorizações de introdução no mercado 
difundam apenas informação de elevada 
qualidade e para se estabelecer uma 
distinção entre a informação de carácter 
não promocional e a publicidade, devem 
ser definidos os tipos de informação a 
divulgar. É conveniente autorizar os 
titulares das autorizações de mercado a 
divulgar o conteúdo dos resumos 
aprovados das características do produto e 
dos folhetos informativos, assim como 
informações que sejam compatíveis com 
esses documentos sem excederem os seus 
elementos essenciais, ou ainda outras 
informações bem definidas relacionadas 
com os medicamentos. 

(11) A fim de assegurar que os titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
difundam apenas informação de elevada 
qualidade e para se estabelecer uma 
distinção entre a informação de carácter 
não promocional e a publicidade, devem 
ser definidos os tipos de informação a 
divulgar. É conveniente autorizar os 
titulares das autorizações de mercado a 
divulgar o conteúdo dos resumos 
aprovados das características do produto e
dos folhetos informativos, assim como 
informações que sejam compatíveis com 
esses documentos sem excederem os seus 
elementos essenciais.

Alteração 6

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A Internet tem uma importância 
fundamental no que diz respeito à 
disponibilização de informações aos 
pacientes e essa importância está a 
aumentar. A Internet permite um acesso 
quase ilimitado à informação ultrapassando 
as fronteiras nacionais. Devem ser 
estabelecidas normas específicas sobre o 
controlo de sítios Internet, a fim de ter em 

(13) A Internet tem uma importância 
fundamental no que diz respeito à 
disponibilização de informações aos 
pacientes e essa importância está a 
aumentar. A Internet permite um acesso 
quase ilimitado à informação ultrapassando 
as fronteiras nacionais. Devem ser 
estabelecidas normas específicas sobre o 
controlo de sítios Internet destinados 
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conta a natureza transfronteiriça da 
informação prestada via Internet e para 
permitir a cooperação entre os 
Estados-Membros.

especificamente aos cidadãos da UE, a fim 
de ter em conta a natureza transfronteiriça 
da informação prestada via Internet e para 
permitir a cooperação entre os
Estados-Membros.

Justificação

Clarificação do texto. A directiva apenas abrange sítios Internet destinados a cidadãos da 
UE. Não abrange sítios Internet dirigidos para o exterior da UE nem os que visam uma 
audiência global, independentemente de a informação ter sido gerada na UE ou de o servidor 
estar aí sedeado.

Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 86 – n.º 1 – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) No n.º 1 do artigo 86.º, é inserido o 
seguinte travessão depois do primeiro 
travessão:
"- a chamada de atenção do público em 
geral para um medicamento específico, 
utilizando indicações terapêuticas, ou 
sinais e sintomas,"

Justificação

A sugestão de medicamentos a partir de sinais e sintomas de doenças pode promover o auto-
diagnóstico, a auto-medicação e um consumo desnecessário de medicamentos. Deve-se pois 
prevenir este tipo de publicidade. 

Alteração 8

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/83/CE
Artigo 86 – n.º 2 – travessão 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

- a correspondência e, eventualmente, 
todos os documentos não publicitários que 
sejam necessários para dar resposta a 
uma pergunta específica sobre 
determinado medicamento;

Justificação

Afigura-se necessário que "a correspondência e, eventualmente todos os documentos não 
publicitários que sejam necessários para dar resposta a uma pergunta específica sobre 
determinado medicamento" não constituam publicidade na acepção do título VIII nem 
informação na acepção do artigo VIII-A. O estatuto jurídico não deve ser alterado em 
relação ao status quo. 

Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/83/CE
Artigo 86 – n.º 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- as informações concretas e os 
documentos de referência relativos por 
exemplo, às mudanças de embalagem, às 
advertências sobre os efeitos secundários 
no âmbito da farmacovigilância, bem como 
aos catálogos de venda e às listas de 
preços, desde que não contenham qualquer 
informação sobre o medicamento,

- as informações concretas e não 
promocionais e os documentos de 
referência de um medicamento relativos, 
por exemplo, às mudanças de embalagem, 
às advertências sobre os efeitos 
secundários no âmbito da 
farmacovigilância, aos catálogos de venda, 
às listas de preços e ao reembolso, desde 
que essas informações e esses documentos 
de referência não contenham qualquer 
informação promocional sobre um
medicamento específico,

Justificação

Clarificação do âmbito de aplicação do regulamento. As empresas devem poder continuar a 
prestar determinadas informações. Por exemplo, as regras do mercado bolsista exigem que 
as empresas mantenham os investidores plenamente informados sobre qualquer evolução 
significativa e que os funcionários conheçam o desenvolvimento comercial dos seus 
empregadores. A frase "informação sobre o medicamento" poderá ser entendida como 
qualquer afirmação sobre as propriedades de um produto, positivas e negativas, e poderia, 
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de forma não intencional, proibir declarações sobre reacções adversas e advertências. 

Alteração 10

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 2001/83/CE
Artigo 88 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A proibição instituída pelo n.º 1 não se 
aplica às campanhas de vacinação e a 
outras campanhas efectuadas pela indústria 
no interesse da saúde pública e aprovadas 
pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros. 

4. A proibição instituída pelo n.º 1 não se 
aplica às campanhas de vacinação e a 
outras campanhas efectuadas pela indústria 
no interesse da saúde pública e aprovadas 
pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros, que zelam por que 
essas campanhas não se destinem a um 
fim publicitário, desde que se garanta que 
as mesmas visam, unicamente, fins 
médicos.

Justificação

As campanhas em causa só devem perseguir fins médicos e não ser indevidamente usadas 
para publicidade junto do público em geral.

Alteração 11

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem autorizar 
os titulares de autorizações de introdução 
no mercado a difundir junto do público em 
geral, ou de elementos do público, 
directamente ou indirectamente através de 
terceiros, informações sobre os 
medicamentos autorizados sujeitos a 
receita médica, desde que se garanta a sua 
conformidade com o disposto no presente 
título. Essas informações não devem ser 

1. Os Estados-Membros devem autorizar 
os titulares de autorizações de introdução 
no mercado a difundir junto do público em 
geral, ou de elementos do público, 
directamente ou indirectamente através de 
terceiros, informações sobre os 
medicamentos autorizados sujeitos a 
receita médica, desde que se garanta a sua 
conformidade com o disposto no presente 
título e desde que os medicamentos 
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consideradas publicidade para efeitos de 
aplicação do disposto no título VIII.

preencham os requisitos de introdução no 
mercado. Essas informações não devem 
ser consideradas publicidade para efeitos 
de aplicação do disposto no título VIII, 
mas requerem a autorização prévia do 
Estado-Membro, após comprovação de que 
as mesmas são conformes com os 
requisitos de autorização de 
comercialização do medicamento. As 
informações em causa não poderão conter 
quaisquer dados referentes a estudos 
sobre desenvolvimento de medicamentos, 
novas perspectivas de utilização ou 
propriedades em investigação, ou 
qualquer outra informação que retire ou 
confira ao medicamento propriedades ou 
utilizações diferentes das previstas na 
autorização de comercialização em vigor 
para esse medicamento.

Justificação

É necessária uma autorização do Estado-Membro, na medida em que, até à data, não existe 
uma boa definição jurídica de informação que garanta a sua delimitação relativamente a 
publicidade. É importante que apenas o detentor da autorização de introdução no mercado 
tenha a faculdade de disponibilizar ao público informação relativa ao medicamento, a fim de 
evitar dificuldades na imputação de responsabilidades sempre que haja infracção às normas 
legais.

Alteração 12

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-A – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As informações relativas à saúde 
humana ou a doenças humanas, desde que 
não façam referência, ainda que indirecta, a 
medicamentos;

a) As informações relativas à saúde 
humana ou a doenças humanas, desde que 
se baseiem em dados concretos e realistas 
facultados pelos organismos competentes 
e não façam referência, ainda que indirecta, 
a medicamentos;

Alteração 13
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-A – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Material fornecido aos profissionais de 
saúde pelo titular da autorização de 
introdução no mercado para distribuição 
aos pacientes.

b) Material fornecido aos profissionais de 
saúde pelo titular da autorização de 
introdução no mercado para distribuição 
aos pacientes, material esse que deverá ser 
expressamente autorizado pelos 
Estados-Membros, em função da 
autorização constante da respectiva ficha 
técnica.

Alteração 14

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-A – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) as informações concretas e não 
promocionais e os documentos de 
referência de um medicamento relativos, 
por exemplo, às mudanças de embalagem, 
às advertências sobre os efeitos 
secundários no âmbito da 
farmacovigilância, aos catálogos de 
venda, às listas de preços e ao reembolso, 
desde que não contenham qualquer 
informação promocional sobre um 
medicamento específico.

Justificação

Clarificação do âmbito de aplicação da directiva. As normas que regem o mercado bolsista 
requerem que as empresas mantenham os investidores plenamente informados acerca de 
evoluções significativas e os empregados acerca da evolução da empresa. É necessário 
especificar este ponto a fim de permitir a difusão adequada das informações em causa. 
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Alteração 15

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100.º-B – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O resumo das características do produto, 
a rotulagem e o folheto informativo do 
medicamento, conforme aprovados pelas 
autoridades competentes, bem como a 
versão acessível ao público do relatório de 
avaliação elaborado pelas entidades 
competentes;

a) O resumo das características do produto, 
a rotulagem e o folheto informativo do 
medicamento, conforme aprovados pelas 
autoridades competentes, a versão 
acessível ao público do relatório de 
avaliação elaborado pelas entidades 
competentes e demais declarações e 
documentos disponíveis e publicados 
pelas autoridades competentes;

Justificação

O EPAR (Relatório Público Europeu de Avaliação) e outros documentos publicados pelas 
autoridades competentes incluem informações pormenorizadas que interessam a 
determinados pacientes.

Alteração 16

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Informações que não excedam os 
elementos do resumo das características do 
produto, a rotulagem e o folheto 
informativo do medicamento destinados ao 
paciente, bem como a versão acessível ao 
público do relatório de avaliação do 
medicamento elaborado pelas entidades 
competentes, mas apresentadas sob uma 
outra forma; 

b) Informações que não excedam os 
elementos do resumo das características do 
produto, a rotulagem e o folheto 
informativo do medicamento destinados ao 
paciente, bem como a versão acessível ao 
público do relatório de avaliação do 
medicamento elaborado pelas entidades 
competentes, mas apresentadas sob uma 
outra forma, desde que esteja patente uma 
representação fiel dos riscos e dos 
benefícios do medicamento; a versão 
acessível ao público não poderá conter 
uma modificação substancial das 
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características, propriedades, efeitos e 
contra-indicações do medicamento;

Justificação

A apresentação da informação de uma forma simplificada e dirigida ao cidadão comum é 
benéfica, pois facilita a sua compreensão. No entanto, essa simplificação pode acarretar uma 
alteração do contexto informativo que induza uma compreensão alterada dos benefícios e 
riscos do medicamento, a qual interessa prevenir.

Alteração 17

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Informações sobre o impacto ambiental 
do medicamento, preços, informações 
concretas, advertências e material de 
referência relativo, por exemplo, as 
alterações de embalagem ou a efeitos 
secundários adversos;

c) Informações sobre o impacto ambiental 
do medicamento, preços, informações 
concretas, advertências e material de 
referência relativo, por exemplo, às 
alterações de embalagem, ao reembolso ou 
a efeitos secundários adversos;

Justificação

Seria útil incluir neste elenco o tipo de reembolso como um exemplo de informação concreta 
a autorizar no âmbito desta cláusula.

Alteração 18

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-B – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Informação sobre estudos científicos 
com base na observação relacionados com 
o medicamento, ou medidas de 
acompanhamento para prevenção e 
tratamento médico, ou as informações 
destinadas a apresentar o medicamento no 

d) Informação sobre estudos científicos 
com base na observação relacionados com 
o medicamento, ou medidas de 
acompanhamento para prevenção e 
tratamento médico, ou as informações 
destinadas a apresentar o medicamento no 
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contexto da patologia a prevenir ou a tratar. contexto da patologia a prevenir ou a tratar. 
Esta informação deverá ter sido 
previamente avaliada pelo Estado-
Membro e os estudos devem figurar no 
livro de registo do medicamento. No 
poderão ser apresentados estudos 
científicos que não tenham cumprido os 
requisitos legais em vigor para os ensaios 
clínicos. Do mesmo modo, também não 
poderão ser apresentados estudos 
científicos sobre propriedades ou 
utilizações do medicamento diferentes das 
autorizadas no Estado-Membro.

Alteração 19

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-C – proémio

Texto da Comissão Alteração

A informação relativa a medicamentos 
autorizados sujeitos a receita médica 
difundida pelo titular da autorização de 
introdução no mercado ao público em geral 
ou a elementos desse público não deve ser 
divulgada na televisão ou na rádio. Essa 
informação só deve ser divulgada através 
dos seguintes canais:

A informação relativa a medicamentos 
autorizados sujeitos a receita médica 
difundida pelo titular da autorização de 
introdução no mercado ao público em geral 
ou a elementos desse público não deve ser 
divulgada na televisão, na rádio ou 
qualquer outro instrumento de difusão ao 
público em general, incluindo canais de 
rádio ou televisão por Internet, nem em 
jornais ou revistas generalistas, nem sob a 
forma de encarte ou suplemento a estes.
Essa informação só deve ser divulgada 
através dos seguintes canais:

Alteração 20

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-C – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Publicações no domínio da saúde, 
conforme definido pelo Estado-Membro 
em que são publicadas, com exclusão de 
material não solicitado distribuído 
activamente ao público em geral ou a 
elementos desse público;

(a) Revistas de carácter técnico e científico 
da área da saúde, ou revistas dirigidas ao 
público em geral cujo conteúdo 
predominante seja da área da saúde, 
brochuras, panfletos e outras categorias de 
informação impressa, com exclusão de 
material não solicitado distribuído 
activamente ao público em geral ou a 
elementos desse público; entende-se por 
"publicações relacionadas com a saúde", 
as que tenham sido certificadas como tal 
pelo Estado-Membro, de modo que o 
consumidor possa atestar, 
inequivocamente, que a referida 
publicação foi avaliada e autorizada pelo 
Estado-Membro.

Justificação

A definição de "publicações na área da saúde" é pouco clara e levará a interpretações 
divergentes nos diferentes Estados-Membros, perdendo-se a oportunidade de harmonização 
que confere mais segurança jurídica à indústria e uniformidade de acesso à informação entre 
os cidadãos europeus. Várias formas de material impresso continuam a ser importantes 
canais de informação, sobretudo para pessoas que não têm acesso ao conteúdo informativo 
disponibilizado pela internet. É contudo importante salvaguardar que estes canais apenas 
são permitidos para veicular informação sobre medicamentos se existir da parte do público 
uma procura voluntária e activa de tais publicações.

Alteração 21

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-C – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Sítios Internet sobre medicamentos, 
com exclusão de material não solicitado 
distribuído activamente ao público em 
geral ou a elementos desse público;

(b) Sítios Internet sobre medicamentos, 
expressamente autorizados e considerados 
como tal pelo Estado-Membro, com 
exclusão de material não solicitado 
distribuído activamente ao público em 
geral ou a elementos desse público; para o 
efeito, os Estados-Membros instauram um 
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sistema de autorização, supervisão e 
controlo dos sítios Internet susceptíveis de 
apresentar a informação referida no 
presente artigo; além disso, é 
desenvolvido um sistema de alerta rápido 
entre os Estados-Membros para combater 
os sítios Internet que não cumpram o 
disposto na presente Directiva; é ainda 
criado um sistema de autorização e 
controlo do material informativo não 
solicitado;

Alteração 22

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-C – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Respostas escritas a pedidos de 
informação de um elemento do público.

(c) Respostas escritas e orais, desde que 
estas estejam devidamente registadas, a 
pedidos de informação de um elemento do 
público. as respostas devem ser sempre 
adequadas ao prospecto ou à ficha técnica 
do medicamento autorizado e remeterão o 
requerente para a autoridade sanitária do 
Estado-Membro, assim como para o 
médico ou farmacêutico, devendo 
indicar-se expressamente que não 
substituem a consulta dos referidos 
profissionais de saúde. além disso, todas 
as respostas escritas e orais são também 
transmitidas às autoridades sanitárias 
competentes do Estado-Membro para 
controlo regular. 

Alteração 23

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-D – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Ter em conta as necessidades gerais e 
as expectativas dos pacientes;

(b) Deve ser orientada para o doente, para 
melhor servir as suas necessidades;

Justificação

Esta formulação reflecte de forma mais adequada os objectivos da proposta: fornecer aos 
doentes a informação de que necessitam, numa forma mais facilmente compreensível.

Alteração 24

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-D – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Basear-se em provas, ser verificável e 
incluir uma declaração sobre o nível de 
prova;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 25

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100.º-D – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Ser compreensível para o público em
geral ou para elementos desse público;

(f) Ser compreensível e perfeitamente 
legível para o público em geral ou para 
elementos desse público, em especial, para 
as pessoas de idade avançada;

Alteração 26
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100.º-D – n.º 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Ser apresentada de forma a garantir 
que a posologia do medicamento seja 
perfeitamente compreensível, dando 
especial atenção aos medicamentos cuja 
administração correcta seja complexa. 
Esta informação deve indicar:
(i)  a dose exacta a tomar;
(ii) o tipo de medição e os instrumentos 
utilizados para o efeito;
(iii) o intervalo de tempo entre cada 
administração;
(iv) a adequação da dose ao peso 
específico e à idade do paciente.

Alteração 27

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-D – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma declaração indicando que a 
informação se destina a apoiar, e não a 
substituir, a relação entre o paciente e os 
profissionais de saúde e que estes últimos 
devem ser contactados, caso o doente 
necessite de qualquer esclarecimento 
relativamente à informação fornecida;

(b) Uma declaração indicando que a 
informação se destina a apoiar, e não a 
substituir, a relação entre o paciente e os 
profissionais de saúde e que estes últimos 
devem ser contactados, caso o doente 
necessite de qualquer esclarecimento ou 
informação adicional relativamente à 
informação fornecida;

Justificação

A declaração deve ser clara em relação ao facto de os profissionais de saúde deverem ser 
contactados, caso o paciente deseje obter informações adicionais. O profissional de saúde 
pode, contudo, não estar em condições de responder a perguntas específicas relacionadas 
com a informação fornecida pelo fabricante. 
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Alteração 28

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-D – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Uma declaração indicando que a 
informação é prestada pelo titular da 
autorização de introdução no mercado;

(c) Uma declaração indicando que a 
informação é prestada pelo titular da 
autorização de introdução no mercado e 
nomeando-o;

Justificação

Esta informação torna-se mais esclarecedora e compreensível, uma vez que a expressão 
"detentor da autorização de introdução no mercado" pode ser confusa para muitos leitores.

Alteração 29

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100.º-D – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Um endereço postal ou electrónico que 
permita aos elementos do público em geral 
enviar as suas observações ao titular da 
autorização de introdução no mercado;

(d) Um endereço postal ou electrónico que 
permita aos elementos do público em geral 
enviar as suas observações ao titular da 
autorização de introdução no mercado; os 
comentários enviados por particulares e 
as respostas dos titulares da autorização 
de introdução no mercado devem ser 
devidamente registados e controlados.

Alteração 30

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-D – n.° 2 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

d-A) O texto do folheto informativo actual 
ou a indicação do local onde o mesmo 
possa ser encontrado. Os sítios Internet, 
sob controlo dos titulares de autorizações 
de introdução no mercado, que se 
destinem especificamente aos cidadãos de 
um ou mais Estados-Membros devem 
conter o resumo das características do 
produto, bem como o folheto informativo 
dos medicamentos em causa nas línguas 
oficiais dos Estados-Membros onde os 
produtos são autorizados, se a informação 
sobre os medicamentos for apresentada 
nessas línguas.

Justificação

É importante que o leitor possa ter acesso ao texto actual do folheto informativo. É preferível 
inserir neste parágrafo a disposição relativa aos sítios Internet do que inscrevê-la no âmbito 
das obrigações de controlo por parte dos Estados-Membros. 

Alteração 31

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-D – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Comparações entre medicamentos; (a) Comparações entre medicamentos, 
excepto quando essas comparações forem 
incluídas em documentos aprovados 
oficialmente, como o resumo das 
características do produto;

Justificação

Existem comparações no Resumo das Características do Produto (RCP) e nos folhetos 
informativos de alguns medicamentos. Excluir estas comparações implicaria, na verdade, que 
a informação prestada pelos titulares de autorizações de introdução no mercado fosse 
incompleta. Este facto poderia igualmente prejudicar o processo de aprovação.
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Alteração 32

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-E – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sítios Internet dos titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
destinados a difundir informação sobre 
medicamentos sujeitos a receita médica 
reproduzam o resumo das características do 
produto e o folheto informativo dos 
medicamentos em causa nas línguas 
oficiais dos Estados-Membros em que os 
produtos são autorizados.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os sítios Internet dos titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
destinados a difundir informação sobre 
medicamentos sujeitos a receita médica 
reproduzam o resumo das características do 
produto e o folheto informativo dos 
medicamentos em causa na língua oficial 
do Estado-Membro em que os produtos 
são autorizados e ao qual o sítio Internet 
se destina.

Justificação

Importa clarificar que o resumo das características de um produto e o folheto informativo de 
um medicamento sujeito a receita médica só deve ser reproduzido na língua oficial do 
Estado-Membro em que a informação é publicada e ao qual o sítio Internet se destina. Por 
exemplo, se o sítio Internet se destina ao mercado alemão, o resumo das características do 
produto e o folheto informativo devem ser apenas publicados em língua alemã. A actual 
redacção não é clara a este respeito.

Alteração 33

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100.º-E – ponto 2-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As autoridades estatais ou 
regionais/locais responsáveis pela gestão 
sanitária deverão instituir um serviço 
telefónico de acompanhamento 
personalizado do paciente, gerido por 
profissionais da saúde, onde possam ser 
obtidas informações sobre a interpretação 
das informações contidas no prospecto e 
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sua compatibilidade com outros fármacos 
ou com o historial clínico do paciente.

Alteração 34

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-F – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. É estabelecido um procedimento 
harmonizado que determine as bases 
regulamentares das informações 
prestadas nos sítios e portais Internet, de 
modo a garantir a fiabilidade dos dados 
apresentados, assim como a sua 
conformidade com a autorização e o 
registo do medicamento, conferindo aos 
consumidores a garantia de que o sítio ou 
as informações são precisos e baseados 
em factos. É aplicado um sistema de
certificação ou de qualificação aos sítios 
autorizados. Igualmente, é mantida uma 
lista das páginas e dos portais Internet 
autorizados a prestar as informações 
abrangidas pela presente Directiva. Essa 
lista será permanentemente actualizada e 
acessível aos consumidores.

Alteração 35

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-G – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Após consulta dos Estados-Membros, a 
Comissão deve elaborar orientações 
relativas à informação autorizada ao abrigo 
do presente título e que incluam um código 
de conduta para os titulares de autorizações 
de introdução no mercado que divulguem 

2. Após consulta dos Estados-Membros e 
de outras partes interessadas, a Comissão 
deve elaborar orientações relativas à 
informação autorizada ao abrigo do 
presente título e que incluam um código de 
conduta para os titulares de autorizações de 
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informação sobre os medicamentos 
autorizados sujeitos a receita médica ao 
público em geral ou a elementos desse 
público. A Comissão deve elaborar tais 
orientações aquando da entrada em vigor 
da presente directiva e actualizá-las 
regularmente com base na experiência 
adquirida.

introdução no mercado que divulguem 
informação sobre os medicamentos 
autorizados sujeitos a receita médica ao 
público em geral ou a elementos desse 
público. A Comissão deve elaborar tais 
orientações aquando da entrada em vigor 
da presente directiva e actualizá-las 
regularmente com base na experiência 
adquirida.

Justificação

Outras partes interessadas, como pacientes, profissionais de saúde e a indústria, devem ser 
consultadas durante a elaboração do código e das orientações.

Alteração 36

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os titulares de autorizações de 
introdução no mercado registam os sítios 
Internet que contenham informações sobre 
medicamentos junto das autoridades 
nacionais competentes do Estado-Membro 
correspondente ao código de país de 
domínio de topo (Top Level Domain ) 
utilizado pelo sítio Internet em causa, antes 
de as disponibilizar ao público em geral. Se 
o sítio Internet não utilizar um código de 
país de domínio de topo, o titular da 
autorização de introdução no mercado deve 
seleccionar o Estado-Membro de registo. 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os titulares de autorizações de 
introdução no mercado registam os sítios 
Internet que contenham informações sobre 
medicamentos junto das autoridades 
nacionais competentes do Estado-Membro 
correspondente ao código de país de 
domínio de topo (Top Level Domain ) 
utilizado pelo sítio Internet em causa, antes 
de as disponibilizar ao público em geral. Se 
o sítio Internet não utilizar um código de 
país de domínio de topo, o titular da 
autorização de introdução no mercado deve 
seleccionar o Estado-Membro de registo. 
Estas informações devem ser conformes 
com os requisitos estabelecidos na 
presente Directiva e com o livro de registo 
do medicamento.
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Alteração 37

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os sítios Internet registados em 
conformidade com o n.º 1 não devem 
permitir a identificação de elementos do 
público que a eles tenham acesso, nem a 
publicação de material não solicitado 
distribuído activamente ao público em 
geral ou a elementos desse público. Neles 
não deve existir igualmente Web-TV.

Os sítios Internet registados em 
conformidade com o n.º 1 não devem 
permitir a identificação de elementos do 
público que a eles tenham acesso, nem a 
publicação de material não solicitado 
distribuído activamente ao público em 
geral ou a elementos desse público. Neles 
não deve ser difundido material vídeo ou 
quaisquer outras formas de transmissão 
digital de informações, a menos que 
autorizado pela autoridade respectiva.

Alteração 38

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro onde o sítio Internet 
tenha sido registado é responsável pelo 
controlo dos conteúdos divulgados nesse 
mesmo sítio. 

3. O Estado-Membro onde o sítio Internet 
tenha sido registado é responsável pelo 
controlo dos conteúdos divulgados nesse 
mesmo sítio, no que respeita a informação 
sobre medicamentos sujeitos a receita 
médica. 

Justificação

Interessa fazer esta precisão, uma vez que muita da informação contida nas páginas de 
internet poderá não ser referente a medicamentos.

Alteração 39
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-H – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem autorizar
os titulares de autorizações de introdução 
no mercado com sítios Internet registados 
em conformidade com o disposto nos n.ºs 1 
a 4 a incluir uma declaração nos 
respectivos sítios indicando que estes 
foram registados e estão sujeitos a 
controlos nos termos das disposições da 
presente directiva. A declaração deve 
identificar a autoridade nacional 
competente que controla o sítio Internet em 
causa. Deve igualmente especificar que o 
facto de o sítio Internet ser controlado não 
significa necessariamente que toda a 
informação nele contida tenha sido 
submetida a aprovação prévia.

5. Os Estados Membros devem exigir que:

(a) Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado com sítios Internet 
registados em conformidade com o 
disposto nos n.ºs 1 a 4 incluam uma 
declaração nos respectivos sítios indicando 
que estes foram registados e estão sujeitos 
a controlos nos termos das disposições da 
presente directiva; A declaração deve 
identificar a autoridade nacional 
competente que controla o sítio Internet em 
causa e deve igualmente especificar que o 
facto de o sítio Internet ser controlado não 
significa necessariamente que toda a 
informação nele contida tenha sido 
submetida a aprovação prévia; 
(b) Os sítios Internet registados incluam 
em cada uma das suas páginas, de forma 
destacada, uma hiperligação para a página 
da base de dados Eudravigilance, 
juntamente com uma nota explicativa 
informando que se trata da base de dados 
oficial desenvolvida pela Agência Europeia 
de Medicamentos.
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Justificação

Os utilizadores de sítios de internet contendo informação sobre medicamentos sujeitos a 
receita médica devem ser inequivocamente informados sobre o facto de o sítio de internet 
estar sujeito a monitorização por parte de uma autoridade do medicamento, mas de que isso 
não constitui garantia de que toda a informação tenha sido validada. A ligação à base de 
dados Eudrapharma assegura que os utilizadores das páginas de internet contendo 
informação sobre medicamentos desenvolvidas por fontes comerciais tenham acesso fácil e 
directo a informação comparável aprovada por uma autoridade do medicamento (nacional 
ou europeia), assegurando uma maior transparência sobre a qualidade da informação.

Alteração 40

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-I – n.º 1 - parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O nível das sanções deve ser definido a 
nível comunitário.

Justificação

O nível das sanções não deve ser definido a nível nacional. A definição a nível comunitário 
do nível das sanções contribui para uma maior clareza jurídica garantindo, em caso de 
incumprimento, que as sanções tenham um claro efeito dissuasor. 

Alteração 41

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100-I – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que o titular de uma 
autorização de introdução no mercado 
seja representado e ouvido no âmbito da 
apreciação de qualquer caso em que seja 
acusado de incumprimento das 
disposições constantes do presente Título. 
O titular da autorização pode, nessas 
circunstâncias, recorrer de qualquer 
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decisão para uma instância jurisdicional 
ou outro órgão competente.

Justificação

Esta alteração visa assegurar maior eficácia e transparência no processo.

Alteração 42

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 100.º-K

Texto da Comissão Alteração

A informação sobre medicamentos 
homeopáticos referidos no n.º 1 do artigo 
14.º, que tenham sido classificados como 
sujeitos a receita médica, é abrangida pelas 
disposições do presente título. 

A informação sobre medicamentos 
homeopáticos referidos no n.º 1 do artigo 
14.º, que tenham sido classificados como 
sujeitos a receita médica, é abrangida pelas 
disposições do presente título. O mesmo se 
aplica à informação sobre os 
medicamentos à base de plantas 
medicinais ou de qualquer outra 
composição ou terapia que tenham sido 
classificados como medicamentos de 
venda sujeitos a receita médica.
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