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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Com estas duas propostas (um Regulamento e uma Directiva) sobre a farmacovigilância, 
encontramo-nos no cerne da actualidade. A polémica que envolve a vacina contra a gripe 
AH1N1, introduzida no mercado após um processo extremamente rápido, é ilustrativa da 
perda de confiança dos cidadãos na capacidade de as autoridades assegurarem a sua 
protecção. De acordo com um estudo recente, 61% dos médicos franceses não têm qualquer 
intenção de se vacinarem. Este contexto salienta ainda, caso fosse necessário, que é 
imperativo para a União Europeia dotar-se de uma política de farmacovigilância eficaz, para 
tranquilizar e proteger os cidadãos.

Infelizmente, nos últimos anos, é possível citar alguns casos de medicamentos que, embora 
tendo sido colocados no mercado na sequência de um procedimento clássico, provocaram 
efeitos secundários importantes: 
- rofecoxib (Vioxx-Ceox-Ceeoxx): um anti-inflamatório que não é mais eficaz do que o 
ibuprofeno e que provocou milhares de acidentes cardiovasculares mortais, autorizado em 
1999 e retirado do mercado em 2004.
- paroxetine: um anti-depressivo (Deroxatº, Seroxatº) que aumentou o risco de suicídios;
- rimonabant (Acomplia®): um medicamento contra obesidade, introduzido no mercado sem 
ter sido devidamente avaliado e retirado do mercado europeu um ano e meio depois da sua 
comercialização.
Diversos processos revelaram que as empresas farmacêuticas têm tendência para dissimular 
enquanto podem as informações sobre os efeitos indesejáveis dos seus medicamentos 
susceptíveis de comprometer as vendas. 
Em todos estes casos, foi possível observar que a morosidade do processo de decisão e a 
retenção das informações sobre os efeitos indesejáveis foram nocivos aos pacientes. 

Os custos humanos de tais efeitos secundários são inaceitáveis - quanto aos custos 
financeiros, são imensos, sendo a comunidade que os suporta, já que se reportam a 5% das 
hospitalizações a 5 % das causas de morte em ambiente hospitalar. 

Da avaliação à introdução no mercado, passando pelo controlo e informação relativa ao 
medicamento

Antes da autorização de introdução no mercado (AIM), o medicamento deve ser avaliado. É 
avaliado durante um período definido com base numa amostragem de doentes seleccionados. 
Cabe à farmacovigilância alimentar subsequentemente o nosso conhecimento acerca das 
reacções adversas a fim de limitar os seus efeitos nocivos na população.

A relatora receia que a directiva enfraqueça o sistema de farmacovigilância, em vez de o 
reforçar, pelos seguintes motivos: 

1. Os planos de gestão de riscos e outros estudos de pós- autorização poderão caucionar um 
aligeiramento das avaliações antes da autorização de introdução no mercado. Tal deve a 
continuar a ser uma excepção. 
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2. Pondo termo à obrigação de financiamento público, corre-se o risco de limitar o sistema de 
farmacovigilância à categoria de mero prestador de serviços das empresas farmacêuticas. Ao 
invés, a relatora propõe o reforço dos sistemas nacionais e regionais independentes de 
farmacovigilância,

3. O reforço do ascendente das empresas na recolha, análise e interpretação dos dados coloca-
as numa situação insustentável de conflito de interesses. As empresas devem poder participar 
no estudo das reacções adversas, mas sob o controlo das autoridades e, em caso algum, em 
posição de monopólio.

4. A organização da diluição dos dados, directamente armazenados numa megabase 
electrónica, Eudravigilance, sem um processo que permita assegurar a qualidade do conteúdo 
de Eudravigilance. A relatora propõe que a Eudravigilance seja exclusivamente alimentada 
pelas autoridades competentes em matéria de farmacovigilância dos Estados-Membros (e 
nunca alimentada directamente pelos doentes, nem pelas empresas farmacêuticas, o que 
poderia criar um excessivo ruído de fundo que impossibilitaria a exploração de dados 
pertinentes).

5. O acesso extremamente limitado do público e dos peritos independentes à base 
Eudravigilance. A transparência relativamente aos dados em matéria de farmacovigilância é 
indispensável para restabelecer a confiança dos cidadãos nas autoridades da saúde. 

Há diversas propostas que, sendo ainda muito tímidas, devem ser reforçadas:

1. A formalização de um Comité Europeu Consultivo de Gestão dos Riscos (PRAAC), sem 
dispor efectivamente de mais autoridade nem de mais autonomia do que o actual 
"Pharmacovigilance working party", não traz qualquer valor acrescentado significativo. 
2. A opacidade quanto aos dados de farmacovigilância continua a ser a norma: por exemplo, 
não há acesso aos RPS (relatórios periódicos de segurança), a pretexto de confidencialidade 
comercial. Esses RPS e todos os relatórios de avaliação devem ser publicados quanto antes.

Concluindo:
 Reforçar os critérios que permitem a concessão de uma AIM mais segura, 

implicando que um novo medicamento constitua forçosamente um verdadeiro 
progresso terapêutico; nada de generalizações do "fast track" 

 Garantir a qualidade dos dados em matéria de farmacovigilância 
 Assegurar os meios para garantir uma farmacovigilância pública eficaz

Reforçar a transparência

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:

Alteração 1
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Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Por motivos de clareza, a definição de 
reacção adversa deve ser alterada por 
forma a garantir que não se limita a cobrir 
os efeitos nocivos e involuntários 
derivados da utilização autorizada de um 
medicamento em doses normais, mas 
também os erros terapêuticos e as 
utilizações que não estejam em 
conformidade com o resumo autorizado 
das características do medicamento, 
incluindo a utilização indevida e abusiva 
do mesmo. 

(5) Por motivos de clareza, a definição de 
reacção adversa deve ser alterada por 
forma a garantir que não se limita a cobrir 
os efeitos nocivos e involuntários 
derivados da utilização autorizada de um 
medicamento em doses normais, mas 
também os efeitos nocivos e involuntários 
derivados dos erros terapêuticos e das
utilizações que não estejam em 
conformidade com o resumo autorizado 
das características do medicamento, 
incluindo a utilização indevida e abusiva 
do mesmo.  

Justificação

A definição do termo "reacções adversas" remete para todos os efeitos involuntários 
derivados da utilização indevida de um medicamento e de erros terapêuticos. Não obstante, a 
directiva não visa fornecer informações gerais sobre erros terapêuticos, mas unicamente 
referenciá-los no contexto dos efeitos involuntários.

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O titular da autorização de introdução 
no mercado deve planear a 
farmacovigilância de cada medicamento no 
âmbito de um sistema de gestão dos riscos 
e ser adequado aos riscos identificados, aos 
riscos potenciais e à necessidade de 
informação complementar sobre o 
medicamento. Convém ainda estabelecer as 
principais medidas incluídas num sistema 
de gestão dos riscos como condições para a 
autorização de introdução no mercado.

(7) O titular da autorização de introdução 
no mercado deve planear a 
farmacovigilância de cada medicamento no 
âmbito de um sistema de gestão dos riscos 
e ser adequado aos riscos identificados, aos 
riscos potenciais e à necessidade de 
informação complementar sobre o 
medicamento. Convém ainda estabelecer as 
principais medidas incluídas num sistema 
de gestão dos riscos como condições para a 
autorização de introdução no mercado. No 
caso de as condições para a autorização 
de introdução no mercado não estarem 
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preenchidas dentro do prazo respectivo, as 
autoridades competentes deverão ter 
poderes e dispor de recursos adequados 
para suspenderem ou revogarem de 
imediato a autorização de introdução no 
mercado.

Justificação

A experiência tem revelado que as empresas deveriam ter procedido a estudos pós-
autorização e frequentemente não o fizeram. Donde resultou que médicos e doentes 
continuam sem ter certezas quanto à eficácia de alguns medicamentos críticos, utilizados no 
tratamento de doenças como o cancro e as insuficiências cardíacas. É, por conseguinte, 
essencial introduzir requisitos rigorosos na legislação de forma a assegurar que as empresas 
farmacêuticas efectuam os estudos prometidos.

Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de assegurar a recolha de 
quaisquer dados suplementares sobre a 
segurança dos medicamentos autorizados, 
deve capacitar-se as autoridades 
competentes para exigir estudos de 
segurança pós-autorização, no momento da 
concessão da autorização de introdução no 
mercado ou numa fase posterior e 
estabelecer esta exigência como condição 
para a autorização de introdução no 
mercado. 

(8) A fim de assegurar a recolha de 
quaisquer dados suplementares sobre a 
segurança dos medicamentos autorizados, 
deve capacitar-se as autoridades 
competentes para exigir estudos de 
segurança pós-autorização, no momento da 
concessão da autorização de introdução no 
mercado ou numa fase posterior e 
estabelecer esta exigência como condição 
para a autorização de introdução no 
mercado. No caso de as condições para a 
autorização de introdução no mercado 
não serem satisfeitas dentro do prazo 
estipulado, as autoridades competentes 
deverão ter poderes e dispor de recursos 
adequados para suspenderem ou 
revogarem de imediato a autorização de 
introdução no mercado.

Justificação

A experiência tem revelado que as empresas deveriam ter procedido a estudos pós-
autorização e frequentemente não o fizeram. Donde resultou que médicos e doentes 
continuam sem ter certezas quanto à eficácia de alguns medicamentos críticos, utilizados no 
tratamento de doenças como o cancro e as insuficiências cardíacas. É, por conseguinte, 
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essencial introduzir requisitos rigorosos na legislação de forma a assegurar que as empresas 
farmacêuticas efectuam os estudos prometidos.

Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Sempre que um medicamento seja 
autorizado sob reserva da realização de um 
estudo de segurança pós-autorização ou de 
restrições relativamente à sua utilização 
segura e eficaz, esse medicamento deve ser 
objecto de uma fiscalização rigorosa no 
mercado. Deve incentivar-se os doentes e 
os profissionais de saúde a comunicarem 
quaisquer suspeitas de reacções adversas a 
esses medicamentos, cuja lista deve ser 
actualizada e disponibilizada ao público 
pela Agência Europeia de Medicamentos, 
criada pelo Regulamento 
(CE) n.º 726/2004 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 31 de Março de 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 (adiante 
designada «a Agência»).

(9) Sempre que, em caso de necessidades 
médicas não preenchidas, um 
medicamento seja autorizado sob reserva 
da realização de um estudo de segurança 
pós-autorização ou de restrições 
relativamente à sua utilização segura e 
eficaz, esse medicamento deve ser objecto 
de uma fiscalização rigorosa no mercado. 
É necessário garantir que o reforço do 
sistema de farmacovigilância não conduz 
à concessão prematura de autorizações de 
comercialização. Deve incentivar-se os 
doentes e os profissionais de saúde a 
comunicarem quaisquer suspeitas de 
reacções adversas a esses medicamentos, 
os quais devem ser identificados através 
de um símbolo específico no exterior da 
embalagem e da correspondente frase 
explicativa no folheto informativo, cuja 
lista deve ser actualizada e disponibilizada 
ao público pela Agência Europeia de 
Medicamentos, criada pelo Regulamento 
(CE) n.º 726/2004 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 31 de Março de 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 (adiante 
designada «a Agência»).

Justificação

Advertências especiais para os medicamentos sujeitos a uma fiscalização intensiva irão 
ajudar tanto os profissionais de saúde como os doentes a identificarem novos medicamentos 
sob vigilância intensiva e torná-los mais sensíveis à necessidade de notificar qualquer 
reacção adversa que possa ocorrer, conforme já recomendado pelo Instituto de 
Medicamentos dos EUA no seu relatório de 2006. Esta medida poderá ser melhorada através 
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da inscrição na embalagem de um pictograma, designadamente o triângulo negro ( ) já bem 
conhecido e utilizado em alguns Estados-Membros.

Alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para que profissionais de saúde e 
doentes possam identificar com facilidade 
a informação mais importante sobre os 
medicamentos que utilizam, o resumo das 
características e o folheto informativo do 
medicamento devem incluir uma síntese 
da informação essencial sobre o mesmo, 
bem como informação sobre a forma de 
minimizar os seus riscos e maximizar os 
seus benefícios.

(10) Num prazo de cinco anos a contar da 
data de entrada em vigor da presente 
Directiva, a Comissão, após consulta das 
organizações de doentes, de consumidores 
e de profissionais de saúde, dos Estados-
Membros e de outras partes interessadas, 
deve apresentar ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho um relatório de avaliação 
sobre a legibilidade dos resumos das 
características do produto e dos folhetos 
informativos. Após uma análise de todos 
estes dados, a Comissão deve, se for caso 
disso, apresentar propostas tendentes a 
melhorar a apresentação e o teor do 
resumo das características do produto e 
do folheto informativo do medicamento, a 
fim de garantir que os mesmos constituem 
uma fonte de informação valiosa para o 
público em geral e para os profissionais 
de saúde.

Justificação

A noção de resumo coloca um problema: é mais importante que o folheto seja redigido de 
uma forma compreensível para garantir que o doente lê todas as informações necessárias.

Alteração 6

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Para efeitos de uma melhor 
coordenação dos recursos disponíveis, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
delegar determinadas tarefas de 
farmacovigilância a outro Estado-

(17) Cada Estado-Membro deve ser 
responsável por controlar as reacções 
adversas que ocorram no seu território.
Para melhorar o grau de conhecimento 
em matéria de farmacovigilância, os 
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Membro. Estados-Membros devem ser incentivados 
a organizar acções de formação e a 
procederem regularmente ao intercâmbio 
de experiências e de informação.

Justificação

Cada Estado-Membro deverá ser inteiramente responsável pela detecção e o 
acompanhamento de reacções adversas associadas a um medicamento comercializado no seu 
território. 

Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Para aumentar o grau de transparência 
nos processos de farmacovigilância, os 
Estados-Membros devem criar e gerir 
portais sobre segurança dos medicamentos 
criados na Web. Na mesma perspectiva, os
titulares de autorizações de introdução no 
mercado devem pôr as autoridades de 
sobreaviso relativamente às comunicações 
de segurança que venham a efectuar, 
devendo as autoridades transmitir essa 
informação umas às outras.

(19) Para aumentar o grau de transparência 
nos processos de farmacovigilância, os 
Estados-Membros devem criar e gerir 
portais sobre segurança dos medicamentos 
criados na Web. Os titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
devem ser instados a submeter às
autoridades, para efeitos de autorização 
prévia, as comunicações de segurança que 
pretendam divulgar. Imediatamente após 
esse pedido, as autoridades deverão
transmitir essa informação umas às outras 
sendo postas de sobreaviso relativamente 
a essas comunicações de segurança.

Justificação

Importa garantir que qualquer informação sobre medicamentos facultada pelas empresas ao 
público em geral não tenha carácter promocional. O princípio da validação prévia da 
informação já é aplicável no caso dos folhetos informativos dos medicamentos, das 
campanhas públicas, assim como na proposta de informação ao público em geral 
relativamente a medicamentos sujeitos a receita médica que se encontrem em discussão e, 
por questões de consistência, também deve ser aplicável às informações sobre 
farmacovigilância.
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Alteração 8

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Para proteger a saúde pública, as 
autoridades nacionais competentes devem 
garantir um nível adequado de 
financiamento das actividades relacionadas 
com a farmacovigilância. Deve ser possível 
garantir um nível adequado de 
financiamento destas actividades através 
da cobrança de taxas. Não obstante, a 
gestão dos fundos assim recolhidos deve 
estar sujeita ao controlo permanente das 
autoridades nacionais competentes, a fim 
de garantir a sua independência.

(28) Para proteger a saúde pública, as 
autoridades nacionais competentes devem 
garantir um nível adequado de 
financiamento das actividades relacionadas 
com a farmacovigilância. 

Justificação

As actividades de farmacovigilância devem ser financiadas por fundos públicos, não só para 
garantir a sua independência mas também pelo facto dos Estados-Membros deverem ser 
plenamente responsáveis pela farmacovigilância (também em termos de financiamento), uma 
vez que são eles que suportam os custos associados aos efeitos secundários tanto em termos 
de morbilidade como em termos de mortalidade. De acordo com a Comissão Europeia, 
estima-se que 5 % dos internamentos hospitalares sejam devidos a uma reacção adversa aos 
medicamentos e que 5 % dos doentes hospitalizados apresentem reacções adversas, sendo 
esta a quinta causa mais frequente de morte hospitalar.

Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) A presente directiva é aplicável 
sem prejuízo da Directiva 95/46/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de Outubro de 1995, relativa à protecção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados1 e do 
Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de Dezembro de 2000, relativo à protecção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
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ao tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos comunitários e 
à livre circulação desses dados2. A fim de 
detectar, avaliar, compreender e evitar 
reacções adversas, identificar e tomar 
medidas para reduzir os riscos e aumentar 
os benefícios dos medicamentos tendo em 
vista proteger a saúde pública, deveria ser 
possível processar dados pessoais no 
âmbito do sistema de Eudravigilance, 
respeitando simultaneamente a legislação 
da UE em matéria de protecção de dados. 
Esse propósito constitui um interesse 
público fundamental que pode ser 
justificado se os dados de saúde 
identificáveis só forem tratados quando 
estritamente necessário e as partes 
envolvidas avaliarem essa necessidade em 
cada uma das fases do processo de 
farmacovigilância.
1 JO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
2 JO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

Justificação

A presente proposta refere-se a dados pessoais de natureza extremamente sensível, os quais 
devem ser plenamente protegidos. Ver também o parecer da Autoridade Europeia para a 
Protecção de Dados de Abril de 2009.

Alteração 10

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

a) O ponto 11 passa a ter a seguinte 
redacção: 

Suprimido

"11) Reacção adversa: Qualquer reacção 
nociva e involuntária a um 
medicamento."

Justificação

Propõe-se que seja retomada a formulação inicial (Artigo 1.º, n.º 11 da Directiva 2001/83/CE 
consolidada), que salienta tratar-se de condições normais de utilização e evita a confusão 
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com os casos de utilização indevida ou designadamente de abuso. 

Alteração 11

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 14

Texto da Comissão Alteração

14) Suspeita de reacção adversa: Qualquer 
reacção adversa que não permita excluir a 
existência de uma relação de causalidade 
entre o sucedido e o medicamento.

14) Suspeita de reacção adversa ao 
medicamento: Qualquer reacção 
involuntária que não permita excluir a 
existência de uma relação de causalidade 
entre o sucedido e o medicamento.

Justificação

O termo "reacção adversa" deve ser substituído pelo termo mais preciso "reacção adversa ao 
medicamento", o qual é utilizado por peritos e reconhecido pela comunidade internacional. 
Nota de redacção: Se a presente alteração for aprovada, o restante texto da directiva e do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 deve ser alterado em conformidade.

Alteração 12

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea c)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 15

Texto da Comissão Alteração

15) Estudo de segurança pós-autorização: 
Qualquer estudo que incida num 
medicamento autorizado, destinado a 
identificar, caracterizar ou quantificar um 
risco em matéria de segurança e a 
confirmar o perfil de segurança de um 
medicamento ou a medir a eficácia das 
medidas de gestão dos riscos.

15) Estudo de farmacovigilância pós-
autorização: Qualquer estudo, que incida 
num medicamento autorizado 
precocemente por razões de saúde pública 
ou pela inexistência de alternativa 
terapêutica, ou efectuado a pedido das 
autoridades de saúde uma vez que o 
medicamento tenha sido introduzido no 
mercado, destinado a identificar, 
caracterizar ou quantificar um risco de 
efeito indesejável, ou avaliar o perfil de 
efeitos indesejáveis do medicamento e a 
sua relação risco-benefício ou a medir a 
eficácia das medidas de gestão dos riscos.
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Justificação

O estudo pós-autorização destina-se a controlar as reacções adversas dos medicamentos no 
ser humano. Não se destina a fiscalizar a «segurança pós-autorização». Os estudos de 
segurança pós-autorização não devem ser utilizados para obter facilmente uma autorização 
de introdução no mercado sem uma avaliação suficiente. 

Alteração 13

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea d)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 28-B

Texto da Comissão Alteração

28-B) Sistema de gestão de riscos: um 
conjunto de actividades e medidas de 
farmacovigilância destinadas a identificar,
caracterizar, prevenir ou minimizar os 
riscos relacionados com os medicamentos, 
incluindo a avaliação da eficácia dessas 
medidas.

28-B) Sistema de gestão de riscos: um 
conjunto de actividades e medidas de 
farmacovigilância específicas destinadas a 
quantificar ou prevenir os riscos já 
detectados, bem como os riscos 
posteriormente identificados, relacionados 
com os medicamentos, incluindo a 
avaliação da eficácia dessas medidas, ou a 
assegurar uma identificação precoce de 
novos riscos.

Justificação

Todos os medicamentos disponíveis no mercado europeu devem ser criteriosamente 
acompanhados através do sistema de farmacovigilância geral, cuja eficácia deve ser 
reforçada tanto a nível europeu como a nível nacional. O objectivo de um sistema de gestão 
de riscos não deverá ser «identificar os riscos de um medicamento»: esse é o papel da 
avaliação da autorização de pré-introdução no mercado. Um sistema de gestão de riscos 
deve permitir prevenir os riscos já identificados através da avaliação da autorização de pré-
introdução no mercado.

Alteração 14

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea d)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 28-C

Texto da Comissão Alteração

28-C) Sistema de farmacovigilância: um 28-C) Sistema de farmacovigilância: um 
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sistema utilizado pelos titulares de 
autorizações de introdução no mercado e 
pelos Estados-Membros, a fim de cumprir 
as tarefas e as responsabilidades constantes 
do título IX, tendo em vista o 
acompanhamento da segurança dos 
medicamentos autorizados e a detecção de 
quaisquer alterações na respectiva relação 
risco-benefício.

sistema que permita aos titulares de 
autorizações de introdução no mercado e 
aos Estados-Membros, a fim de cumprir as 
tarefas e as responsabilidades constantes do 
título IX:

a) recolher informações úteis para o 
acompanhamento dos medicamentos, 
nomeadamente quanto às suas reacções 
adversas no ser humano, incluindo em 
caso de utilizações indevidas e abusivas 
dos mesmos e de erros terapêuticos; e 
ainda

b) avaliar cientificamente essas 
informações tendo em vista a detecção de 
quaisquer alterações na relação risco-
benefício dos medicamentos autorizados.

Justificação

A farmacovigilância é uma disciplina científica baseada na observação que está ao serviço 
dos pacientes. Não pretende controlar a «segurança dos medicamentos» (expressão ambígua 
que utiliza um vocabulário que induz em erro por uma conotação positiva): os dados da 
farmacovigilância não são os dados comerciais recolhidos pelas empresas no quadro de um 
serviço pós-venda. A farmacovigilância procura controlar as reacções adversas dos 
medicamentos no ser humano. 

Alteração 15

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea d-A) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.ºs 32-A, 32-B e 32-C (novos)

Texto da Comissão Alteração

d-A) São inseridas as seguintes alíneas:
"32-A) erro medicamentoso: omissão ou 
realização não intencionais de um acto 
relativo a um medicamento, que possa 
estar na origem de um risco ou reacção 
adversa no doente. O erro medicamentoso 
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é intrinsecamente evitável, já que 
testemunha o que deveria ter sido feito e 
não o foi durante o processo terapêutico 
medicamentoso de um doente. O erro 
medicamentoso pode envolver uma ou 
mais etapas do circuito do medicamento, 
tais como a selecção através das 
características do medicamento, a 
prescrição, a dispensa, a análise das 
prescrições, a preparação galénica, a 
armazenagem, a entrega, a 
administração, a informação e o 
acompanhamento terapêutico, mas 
também as suas interfaces como a 
transmissão ou as transcrições.
32-B) mau uso: utilização de um 
medicamento não conforme com as 
recomendações do resumo das 
características do medicamento. 
32-C) utilização que não obedece a 
indicações medicamente justificadas: caso 
especifico de utilização deliberadamente 
não conforme com as recomendações da 
secção «indicações» do resumo das 
características do produto, mas baseada 
nos dados da avaliação."

Alteração 16

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 11 – n.º 3-A 

Texto da Comissão Alteração

a) é inserido o ponto 3-A seguinte: Suprimido
"3-A) um resumo da informação 
essencial necessária para utilizar o 
medicamento de modo seguro e eficaz."

Alteração 17
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 11 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do ponto 3-A do primeiro 
parágrafo, no caso dos medicamentos 
incluídos na lista referida no artigo 23.° do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, o resumo 
inclui a menção: «Medicamento sob 
fiscalização intensiva. Todas as suspeitas 
de reacções adversas devem ser 
comunicadas a <nome e endereço Web da 
autoridade nacional competente>.

No caso dos medicamentos incluídos na 
lista referida no artigo 23.° do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, o resumo 
inclui o seguinte:  

a) a menção "Medicamento recentemente 
autorizado sob fiscalização intensiva, a 
fim de aumentar o conhecimento de 
reacções adversas. Todas as suspeitas de 
reacções adversas devem ser comunicadas 
a <nome, endereço Web, endereço postal e 
contacto telefónico da autoridade nacional 
competente>, ou notificadas directamente 
na farmácia."; 
b) um ponto de exclamação rodeado por 
um triângulo encarnado. Este símbolo 
deve figurar igualmente no exterior da 
embalagem, associado a uma indicação 
de leitura aconselhável da bula antes da 
ingestão do medicamento. 

Justificação
Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva, dada a sua introdução recente 
no mercado, serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não 
cumprir a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um 
significado comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns 
países entre a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para 
aumentar a frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la
fácil de concretizar, por meios informáticos e não informáticos. 

Alteração 18

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2001/83/CE
Artigo 21 – n.º 4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades nacionais competentes 
elaboram um relatório de avaliação e 
formulam observações sobre o dossier no 
tocante aos resultados dos ensaios 
farmacêuticos, pré-clínicos e clínicos do 
medicamento em questão, bem como ao 
respectivo sistema de gestão dos riscos e de 
farmacovigilância. O relatório de avaliação 
deve ser actualizado sempre que surjam 
novas informações importantes para a 
avaliação da qualidade, segurança e 
eficácia desse medicamento.»

4. As autoridades nacionais competentes 
elaboram um relatório de avaliação e 
formula observações sobre o dossier no 
tocante aos resultados dos ensaios 
farmacêuticos, pré-clínicos e clínicos do 
medicamento em questão, bem como ao 
respectivo sistema de gestão dos riscos e de 
farmacovigilância. O relatório de 
avaliação especifica a evolução natural da 
doença e, quando for adequado, os 
tratamentos existentes para essa doença.
O relatório de avaliação deve ser 
actualizado sempre que surjam novas 
informações importantes para a avaliação 
da qualidade, segurança e eficácia desse 
medicamento. 

Alteração 19

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 21-A 

Texto da Comissão Alteração

Uma autorização de introdução no mercado 
pode ser concedida sujeita a uma ou mais 
das seguintes de condições: 

Se o medicamento responde a 
necessidades médicas não atendidas e a 
sua relação risco-benefício pode 
considerar-se positiva, uma autorização de 
introdução no mercado pode ser concedida 
sujeita a uma ou mais das seguintes de 
condições: 

(1) inclusão de determinadas medidas em 
prol da utilização segura do medicamento 
no sistema de gestão dos riscos;

(1) inclusão de determinadas medidas em 
prol da utilização segura do medicamento 
no sistema de gestão dos riscos;

(2) realização de estudos de segurança pós-
autorização;

(2) realização de estudos de segurança pós-
autorização;

(3) cumprimento de requisitos em matéria 
de registo ou notificação de reacções 
adversas mais rigorosos que os previstos 
no título IX;

(3) cumprimento de requisitos em matéria 
de registo ou notificação de reacções 
adversas mais rigorosos que os previstos 
no título IX;

(4) quaisquer outras condições ou (4) quaisquer outras condições ou 



PE430.773v02-00 18/37 AD\812590PT.doc

PT

restrições em relação à utilização segura e 
eficaz do medicamento.

restrições em relação à utilização segura e 
eficaz do medicamento.

A autorização de introdução no mercado 
estabelece prazos para o cumprimento das 
condições se necessário.

A autorização de introdução no mercado 
estabelece prazos para o cumprimento das 
condições se necessário. Se as condições 
para a autorização de introdução no 
mercado não estiverem preenchidas 
dentro do prazo estabelecido, as 
autoridades competentes devem ter os 
poderes e dispor dos recursos necessários 
para suspender ou revogar imediatamente 
essa autorização.

Justificação

A presente alteração visa alinhar o texto com as disposições actualmente em vigor 
(Regulamento 507/2006), segundo as quais só pode ser concedida uma autorização de 
introdução no mercado condicional centralizada se a relação risco-benefício for positiva, o 
benefício para a saúde pública superar os riscos inerentes pelo facto de serem necessárias 
informações adicionais e se as necessidades médicas não preenchidas forem preenchidas. 
Neste momento, a legislação em vigor prevê a obrigatoriedade de proceder anualmente a 
uma reavaliação das autorizações de introdução no mercado condicionais, e o folheto 
informativo inclui uma referência que especifica que a renovação da autorização de 
introdução no mercado está associada ao cumprimento dos requisitos estabelecidos.

Alteração 20

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Directiva 2001/83/CE
Artigo 23 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de se poder avaliar continuamente 
a relação risco-benefício, a autoridade 
nacional competente pode, em qualquer 
altura, pedir ao titular da autorização de 
introdução no mercado o envio de dados 
que demonstrem que essa relação se 
mantém favorável.

4. A fim de se poder avaliar continuamente 
a relação risco-benefício, a autoridade 
nacional competente pode, em qualquer 
altura, pedir ao titular da autorização de 
introdução no mercado e ao seu sistema de 
farmacovigilância o envio dos dados 
necessários à reavaliação da relação risco-
benefício.
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Alteração 21

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14 – alínea a) 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É criado um grupo de coordenação para 
examinar:

1. São criados dois grupos de 
coordenação:

a) Um grupo de coordenação para os 
reconhecimentos mútuos e os processos 
descentralizados é incumbido de realizar:

a) todas as questões relativas à autorização 
de introdução no mercado de um 
medicamento em dois ou mais Estados-
Membros, de acordo com os 
procedimentos previstos no capítulo 4;

i) todas as questões relativas à autorização 
de introdução no mercado de um 
medicamento em dois ou mais Estados-
Membros, de acordo com os 
procedimentos previstos no capítulo 4;

b) todas as questões relativas a 
farmacovigilância para os medicamentos 
autorizados pelos Estados-Membros em 
conformidade com os artigos 107-C, 107-
E, 107-G, 107-L e 107-R;
c) questões relativas à alteração dos termos 
das autorizações de introdução no mercado 
concedidas pelos Estados-Membros, de 
acordo com o n.º 1 do artigo 35.º

ii) questões relativas à alteração dos termos 
das autorizações de introdução no mercado 
concedidas pelos Estados-Membros, de 
acordo com o n.º 1 do artigo 35.º, com 
excepção de qualquer questão relativa à 
farmacovigilância.

No exercício das suas funções de 
farmacovigilância, o grupo de 
coordenação para o reconhecimento 
mútuo e os processos descentralizados, é 
assistido pelo comité de medicamentos 
para uso humano referido no n.º 1 do 
artigo 5.º do Regulamento (CE) n.º 
726/2004
b) Um grupo de coordenação para a 
determinação dos riscos em matéria de 
farmacovigilância é incumbido de 
examinar:
i) todas as questões relativas a 
farmacovigilância para os medicamentos 
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autorizados pelos Estados-Membros em 
conformidade com os artigos 107-C, 107-
E, 107-G, 107-L e 107-R;
ii) todas as questões relativas às 
alterações dos termos das autorizações de 
introdução no mercado concedidas pelos 
Estados-Membros, de acordo com o n.º 1 
do artigo 35.º, para qualquer questão 
relativa à farmacovigilância.

A Agência assegura o secretariado deste 
grupo de coordenação.
Na realização das suas tarefas de 
farmacovigilância, o grupo de coordenação 
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 do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004.

Na realização das suas tarefas de 
farmacovigilância, o grupo de coordenação 
para a avaliação dos riscos em matéria de 
farmacovigilância, será assistido pelo 
comité europeu de farmacovigilância 
previsto na alínea aa) do n.º 1 do artigo 56.º 
do Regulamento (CE) n.º 726/2004.

A Agência assegura o secretariado destes 
grupos de coordenação.

Alteração 22

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 27 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Na realização das suas tarefas de 
farmacovigilância, o grupo de coordenação 
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 do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004.

Na realização das suas tarefas de 
farmacovigilância, o grupo de coordenação 
será assistido pelo comité de 
farmacovigilância previsto na alínea aa) do 
n.º 1 do artigo 56.º do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004.

Justificação

A proposta contempla um Comité Consultivo Europeu para a Determinação do Risco em 
Farmacovigilância e incumbe-o de importantes tarefas em matéria de farmacovigilância, 
embora com um simples papel consultivo e sem dispor de qualquer autoridade. Deve 
reforçar-se a função do comité e isto deve reflectir-se na sua designação. 
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Alteração 23

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 27 – n.º 2 – parágrafos 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

Para a execução das suas tarefas, os 
membros do grupo de coordenação e os 
peritos baseiam-se nos recursos científicos 
e legislativos de que dispõem os 
organismos nacionais responsáveis pelas 
autorizações de introdução no mercado. 
Cada autoridade nacional competente 
controla o nível de especialização das 
avaliações realizadas e facilita as 
actividades dos membros do grupo de 
coordenação e dos peritos nomeados.

Para a execução das suas tarefas, os 
membros dos grupos de coordenação e os 
peritos baseiam-se nos recursos científicos 
e legislativos de que dispõem os 
organismos nacionais respectivos
responsáveis pelas autorizações de 
introdução no mercado e pela 
farmacovigilância. Cada autoridade 
nacional competente controla o nível de 
especialização das avaliações realizadas e 
facilita as actividades dos membros do 
grupo de coordenação e dos peritos 
nomeados. 

O artigo 63.º do Regulamento (CE) n.º 
726/2004 é aplicável ao grupo de 
coordenação no que respeita à 
transparência e à independência dos seus 
membros.

O artigo 63.º do Regulamento (CE) n.º 
726/2004 é aplicável aos grupos de
coordenação no que respeita à 
transparência e à independência dos seus 
membros quer da Agência quer dos 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado.

Os membros de um grupo de coordenação 
não podem ser, simultaneamente, 
membros do outro grupo de coordenação.

Os membros do grupo de coordenação 
para avaliação de riscos em matéria de 
farmacovigilância são hierarquicamente 
independentes das instâncias nacionais 
incumbidas da emissão das autorizações 
de introdução no mercado.
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Alteração 24

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 18 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 59 – n.º 1 – alínea a-A)

Texto da Comissão Alteração

a) É inserida a seguinte alínea aa): Suprimido
«aa) um resumo da informação essencial 
necessária para utilizar o medicamento de 
modo seguro e eficaz.»

Alteração 25

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 18 – alínea a-A) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 59 – n.° 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) É inserida a seguinte alínea h-A):
"h-A) uma parte destacável do folheto 
que o doente poderá arrancar, contendo a 
seguinte menção: "as suspeitas de 
reacções adversas devem ser comunicadas 
ao seu médico, farmacêutico ou a <nome, 
endereço Web, endereço postal e/ou 
número de telefone e fax da autoridade 
nacional competente>";"

Alteração 26

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 18 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 59 – n.º 1 – subparágrafos 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

As informações referidas na alínea aa) 
são apresentadas numa caixa delimitada 
por um traço negro. As menções novas e 
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alteradas são apresentadas, durante um ano, 

a negrito, precedidas do símbolo  e 
acompanhadas do texto "Nova informação.

Para os medicamentos previstos na lista 
referida no artigo 23.º do Regulamento 
(CE) n.º 726/2004, é incluída a menção 
complementar seguinte "Medicamento sob
fiscalização intensiva. Todas as suspeitas 
de reacções adversas devem ser 
comunicadas a <nome e endereço Web da 
autoridade nacional competente>".

Para os medicamentos previstos na lista 
referida no artigo 23.º do Regulamento 
(CE) n.º 726/2004, é incluída a menção 
complementar seguinte "Medicamento 
sujeito a fiscalização de segurança pós-
autorização. Todas as suspeitas de 
reacções adversas devem ser comunicadas 
a <nome e endereço Web da autoridade 
nacional competente>".

Justificação

Tendo em conta que as informações contidas nos folhetos informativos são, frequentemente, 
actualizadas várias vezes por ano (2/3 vezes em média), apresentar as menções novas a 
negrito e com um símbolo especial pode induzir os doentes em erro, fazendo-os crer que se 
trata de informação mais relevante, para além de tornar a apresentação do folheto confusa.

Alteração 27

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 18 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Para os medicamentos previstos na lista 
referida no artigo 23.º do Regulamento 
(CE) n.º 726/2004, é incluída a menção 
complementar seguinte "Medicamento sob 
fiscalização intensiva. Todas as suspeitas 
de reacções adversas devem ser 
comunicadas a <nome e endereço Web da 
autoridade nacional competente>".

Para os medicamentos previstos na lista 
referida no artigo 23.º do Regulamento 
(CE) n.º 726/2004, são incluídos os 
seguintes elementos complementares:

a) a menção «Medicamento recentemente 
autorizado sob fiscalização intensiva, a 
fim de aumentar o conhecimento de 
reacções adversas. Todas as suspeitas de 
reacções adversas devem ser comunicadas 
a <nome, endereço Web, endereço postal e 
contacto telefónico da autoridade nacional 
competente>, ou notificadas directamente 
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na farmácia."; 
b) um ponto de exclamação rodeado por 
um triângulo encarnado. Este símbolo 
deve figurar igualmente no exterior da 
embalagem, associado a uma indicação 
de leitura aconselhável da bula antes da 
ingestão do medicamento. 

Justificação

Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva, dada a sua introdução recente 
no mercado, serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não 
cumprir a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um 
significado comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns 
países entre a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para 
aumentar a frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la 
fácil de concretizar, por meios informáticos e não informáticos.

Alteração 28

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 20
Directiva 2001/83/CE
Artigo 65 – alínea g) 

Texto da Comissão Alteração

20. No artigo 65.º, é aditada a seguinte 
alínea g):

Suprimido

“g) ao resumo da informação essencial 
necessária para utilizar o medicamento de 
modo seguro e eficaz previsto no ponto 3a 
do artigo 11.º e na alínea aa) do n.º 1 do 
artigo 59.º."

Alteração 29

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 102 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros: Os Estados-Membros: 
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1) adoptam todas as medidas adequadas 
para incentivar médicos, farmacêuticos e 
outros profissionais de saúde a notificar as 
suspeitas de reacções adversas à autoridade 
nacional competente ou ao titular da 
autorização de introdução no mercado;

1) adoptam todas as medidas adequadas
para incentivar doentes, médicos, 
farmacêuticos e outros profissionais de 
saúde a notificar as suspeitas de reacções 
adversas à autoridade nacional competente. 
Essas medidas devem incluir formação 
para os profissionais de saúde e para os 
doentes e uma campanha pública de 
informação destinada aos doentes. As 
organizações de doentes deverão 
empenhar-se na formação e informação 
dos doentes.
1-A) Realizam campanhas públicas de 
consciencialização sobre a importância de 
notificar as reacções adversas e sobre os 
meios possíveis para o fazer; 
1-B) facilitam a notificação feita 
directamente pelos doentes, através de 
formatos de notificação alternativos para 
além dos formatos Web, prevendo no 
folheto informativo uma parte destacável 
que poderá ser enviada aos médicos, 
farmacêuticos ou à autoridade 
competente nacional;

(2) fazem com que os relatórios sobre 
reacções adversas contenham informações 
da máxima qualidade; 

(2) fazem com que os relatórios e as bases 
de dados sobre reacções adversas 
contenham informações da máxima 
qualidade; 

(3) através dos métodos de recolha de 
informação e, se necessário, através do 
acompanhamento das notificações de 
reacções adversas, garantem a 
identificação de todos os medicamentos 
biológicos receitados, distribuídos ou 
vendidos no seu território que sejam alvo 
de uma tal notificação;

(3) garantem a identificação de todos os 
medicamentos biológicos receitados, 
distribuídos ou vendidos no seu território 
que sejam alvo de notificações de 
suspeitas de reacções adversas, através do 
nome do titular da autorização de 
introdução no mercado, da sua 
denominação comum internacional 
(DCI), do nome do medicamento e do n.º 
do lote, caso estejam disponíveis, 
utilizando os formulários e os 
procedimentos padronizados estabelecidos 
de acordo com o artigo 25.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 e tendo 
em devida conta as evoluções ao nível do 
sistema Eudravigilance; adoptam as 
medidas necessárias para garantir a 
rastreabilidade dos medicamentos 
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biológicos distribuídos aos doentes;
3-A) zelam por que o público receba 
oportunamente a informação relevante 
sobre as preocupações em matéria de 
farmacovigilância relacionadas com a 
utilização de um medicamento e tenha 
acesso permanente aos dados;
3-B) tomam as medidas necessárias para 
facilitar ao público a comunicação das 
reacções adversas, nomeadamente 
disponibilizando nas farmácias 
formulários adequados para esse fim, 
elaborados segundo critérios técnicos e 
obedecendo a princípios de estrutura e 
linguagem simplificada, acessível ao 
público em geral; esses formulários 
devem ser remetidos pelos farmacêuticos 
às autoridades responsáveis;

4) tomam as medidas necessárias para 
assegurar que ao titular de uma autorização 
de introdução no mercado que não cumpra 
estas obrigações estabelecidas no presente 
título sejam aplicadas sanções efectivas, 
proporcionadas e dissuasivas.

4) tomam as medidas necessárias para 
assegurar que ao titular de uma autorização 
de introdução no mercado que não cumpra 
estas obrigações estabelecidas no presente 
título sejam aplicadas sanções efectivas, 
proporcionadas e dissuasivas.

Para efeitos do ponto 1) do primeiro 
parágrafo, os Estados-Membros podem 
impor obrigações específicas a médicos, 
farmacêuticos e outros profissionais de 
saúde em matéria de notificação de 
suspeitas de reacções adversas graves ou 
inesperadas.

Para efeitos do ponto 1) do primeiro 
parágrafo, os Estados-Membros podem 
impor obrigações específicas a médicos, 
farmacêuticos e outros profissionais de 
saúde em matéria de notificação de 
suspeitas de reacções adversas graves ou
inesperadas.

Justificação

É preferível incentivar os doentes e os profissionais de saúde a apresentarem os seus 
relatórios às autoridades competentes do que às empresas farmacêuticas. A comunicação 
directa às empresas levanta problemas em termos de privacidade dos utilizadores e em 
termos de resposta médica. Além disso, estarão em posição de decidir se a notificação diz 
respeito a uma «reacção adversa», a um erro terapêutico ou a outra coisa. A comunicação 
pelos doentes deve ser acompanhada de campanhas de informação sobre a importância da 
notificação.
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Alteração 30

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 103 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º Suprimido
Os Estados-Membros podem delegar 
quaisquer tarefas que lhes tenham sido 
confiadas ao abrigo do presente título a 
outro Estado-Membro, mediante acordo 
escrito deste último.
O Estado-Membro delegante comunica 
esta informação por escrito à Comissão, à 
Agência e aos demais Estados-Membros. 
O Estado-Membro delegante e a Agência 
publicam essa informação.

Justificação

Cada Estado-Membro deverá ser inteiramente responsável pela detecção e o 
acompanhamento de reacções adversas associadas a um medicamento comercializado no seu 
território.

Alteração 31

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 105 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo não obsta à cobrança 
de taxas aos titulares de autorizações de 
introdução no mercado por motivo da
execução dessas actividades pelas 
autoridades nacionais competentes.

O primeiro parágrafo não obsta à cobrança 
de taxas aos titulares de autorizações de 
introdução no mercado como contributo 
suplementar para a execução dessas 
actividades pelas autoridades nacionais 
competentes.
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Alteração 32

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 106

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro cria e gere um portal 
nacional sobre segurança dos 
medicamentos criado na Web que deve 
estar ligado ao portal europeu sobre 
segurança dos medicamentos, nos termos 
do artigo 26.° do Regulamento (CE) n.º 
726/2004. Nos portais nacionais sobre 
segurança dos medicamentos, os Estados-
Membros publicam pelo menos as 
seguintes informações:

Cada Estado-Membro cria e gere um portal 
nacional sobre segurança dos 
medicamentos criado na Web que deve 
estar ligado ao portal europeu sobre 
segurança dos medicamentos, nos termos 
do artigo 26.° do Regulamento (CE) n.º 
726/2004. Nos portais nacionais sobre 
segurança dos medicamentos, os Estados-
Membros publicam pelo menos as 
seguintes informações:
- 1) os folhetos para os medicamentos 
disponíveis no mercado nacional na 
língua do país (e, quando aplicável, o link 
à base de dados EudraPharm da EMEA),

1) sistemas de gestão dos riscos para 
medicamentos autorizados em 
conformidade com a presente directiva;

1) sistemas de gestão dos riscos para 
medicamentos autorizados em 
conformidade com a presente directiva;

2) lista de medicamentos sob fiscalização 
intensiva referida no artigo 23.° do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004;

2) lista de medicamentos sob fiscalização 
intensiva referida no artigo 23.° do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004;

3) formulários normalizados acessíveis em 
linha para a notificação de suspeitas de 
reacções adversas pelos profissionais de 
saúde e os doentes, com base nos 
formulários previstos no artigo 25.° do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004.

3) formulários normalizados acessíveis em 
linha para a notificação de suspeitas de 
reacções adversas pelos profissionais de 
saúde e os doentes, com base nos 
formulários previstos no artigo 25.° do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004;
4) as ordens do dia das reuniões do 
Comité de Farmacovigilância e as actas 
dessas reuniões, acompanhadas das 
decisões adoptadas, de pormenores sobre 
os resultados das votações e as 
declarações de voto, incluindo as opiniões 
minoritárias;
5) pedidos da autoridade nacional 
competente ao titular da autorização de 
introdução no mercado para aplicar um 
sistema de gestão de riscos ou proceder a 
um estudo pós-autorização, 
acompanhados das explicações facultadas 
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pelo titular da autorização de introdução 
no mercado à autoridade nacional 
competente, sempre que necessário, e a 
decisão final desta.

Justificação

Cada Estado-Membro deve ter um portal da agência nacional de medicamentos para 
oferecer ao público em geral informação de elevada qualidade sobre os medicamentos. A 
maior parte dos países dispõe já de um portal deste tipo como fonte de informação válida e 
fidedigna sobre os medicamentos e a presente alteração pretende estabelecer a base legal 
para esses portais como resposta ao relatório da Comissão sobre as práticas actuais em 
matéria de informação sobre medicamentos dirigida aos doentes. O portal Web deve incluir 
um espaço dedicado a toda a informação relacionada com as questões de segurança e 
farmacovigilância.

Alteração 33

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107

Texto da Comissão Alteração

1. Os titulares da autorização de introdução 
no mercado devem registar todas as 
suspeitas de reacções adversas na 
Comunidade ou em países terceiros de que 
tenham conhecimento, quer tenham sido 
assinaladas espontaneamente por doentes 
ou profissionais de saúde ou tenham 
ocorrido no âmbito de estudos de 
segurança pós-autorização. 

1. Os titulares da autorização de introdução 
no mercado devem registar todas as 
suspeitas de reacções adversas na 
Comunidade ou em países terceiros de que 
tenham conhecimento, quer tenham sido 
assinaladas espontaneamente por doentes 
ou profissionais de saúde ou tenham 
ocorrido no âmbito de um ensaio clínico 
ou de estudos de segurança pós-
autorização. 

Os titulares de autorizações de introdução 
no mercado devem fazer com que estas 
notificações se encontrem disponíveis
num único ponto na Comunidade.

Em derrogação do primeiro parágrafo, as
suspeitas de reacções adversas ocorridas no 
âmbito de ensaios clínicos são registadas e 
notificadas nos termos da Directiva 
2001/20/CE.

As suspeitas de reacções adversas ocorridas 
no âmbito de ensaios clínicos também são 
registadas e notificadas nos termos da 
Directiva 2001/20/CE.

2. O titular da autorização de introdução no 
mercado não pode recusar notificações de 
suspeitas de reacções adversas enviadas 

2. O titular da autorização de introdução no 
mercado deve apresentar às autoridades 
nacionais competentes quaisquer
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por via electrónica por doentes ou 
profissionais de saúde.

notificações de suspeitas de reacções 
adversas enviadas por doentes ou 
profissionais de saúde, no prazo de 7 dias 
após a recepção das mesmas. O titular da 
autorização de introdução no mercado 
deverá informar o doente e o profissional 
de saúde de que a sua notificação será 
transmitida às autoridades competentes 
que lhe dará seguimento.
As autoridades nacionais competentes 
não podem recusar quaisquer notificações 
de suspeita de reacções adversas recebidas 
por via postal, telefone, fax ou em formato 
electrónico de doentes ou profissionais de 
saúde.

3. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado devem transmitir 
por via electrónica à base de dados e rede 
de tratamento de dados, referida no artigo 
24.° do Regulamento (CE) n.º 726/2004 
(adiante designada «base de dados 
Eudravigilance») informações sobre todas 
as suspeitas de reacções adversas graves 
ocorridas na Comunidade e em países 
terceiros no prazo de 15 dias a contar da 
recepção da notificação ou, na sua 
ausência, no dia seguinte àquele em que o 
titular teve conhecimento do sucedido.

3. Os titulares de autorizações de 
introdução no mercado devem transmitir 
por via electrónica às autoridades 
nacionais competentes informações sobre 
todas as suspeitas de reacções adversas 
graves ocorridas na Comunidade e em 
países terceiros no prazo de 15 dias a 
contar da recepção da notificação ou, na 
sua ausência, no dia seguinte àquele em 
que o titular teve conhecimento do 
sucedido.

Os titulares de autorizações de introdução 
no mercado devem transmitir por via 
electrónica à base de dados 
Eudravigilance informações sobre todas as 
suspeitas de reacções adversas sem 
gravidade ocorridas na Comunidade no 
prazo de 90 dias a contar da recepção da 
notificação ou, na sua ausência, no dia 
seguinte àquele em que o titular teve 
conhecimento do sucedido. 

Os titulares de autorizações de introdução 
no mercado devem transmitir por via 
electrónica às autoridades nacionais 
competentes informações sobre todas as 
suspeitas de reacções adversas sem 
gravidade ocorridas nos mercados em que 
operam, no prazo de 90 dias a contar da 
recepção da notificação ou, na sua 
ausência, no dia seguinte àquele em que o 
titular teve conhecimento do sucedido. 

No caso de medicamentos que contenham 
as substâncias activas referidas na lista de 
publicações acompanhadas pela Agência 
nos termos do artigo 27.° do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, os 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado não têm de notificar a base de 

No caso de medicamentos que contenham 
as substâncias activas referidas na lista de 
publicações acompanhadas pela Agência 
nos termos do artigo 27.° do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, os 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado não têm de notificar a base de 
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dados Eudravigilance das suspeitas de 
reacções adversas incluídas na literatura 
médica repertoriada, devendo porém 
acompanhar a demais literatura médica e 
notificar quaisquer suspeitas de reacções 
adversas.

dados Eudravigilance das suspeitas de 
reacções adversas incluídas na literatura 
médica repertoriada, devendo porém 
acompanhar a demais literatura médica e 
notificar quaisquer suspeitas de reacções 
adversas.

4. Os Estados-Membros têm acesso às 
notificações de reacções adversas através 
da base de dados Eudravigilance e
avaliam a qualidade dos dados 
comunicados pelos titulares de 
autorizações de introdução no mercado. Se 
necessário, associam os doentes e os 
profissionais de saúde ao acompanhamento 
de quaisquer notificações recebidas e 
encarregam os titulares de autorizações 
de introdução no mercado de fazer esse 
acompanhamento. Os titulares de 
autorizações de introdução no mercado 
comunicam à base de dados 
Eudravigilance quaisquer informações 
recebidas no âmbito desse 
acompanhamento.

4. Os Estados-Membros avaliam a 
qualidade dos dados comunicados pelos 
titulares de autorizações de introdução no 
mercado. Se necessário, associam os 
doentes e os profissionais de saúde ao 
acompanhamento de quaisquer notificações 
recebidas. 

Alteração 34

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-A 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros registam todas as 
suspeitas de reacções adversas ocorridas 
nos respectivos territórios, que lhes tenham 
sido assinaladas por doentes ou 
profissionais de saúde.

1. Os Estados-Membros registam todas as 
suspeitas de reacções adversas ocorridas 
nos respectivos territórios, que lhes tenham 
sido assinaladas por doentes ou 
profissionais de saúde, titulares de 
autorização de introdução no mercado ou 
programas para notificação e prevenção 
de erros terapêuticos.

Os Estados-Membros certificam-se de que 
as notificações de tais reacções são feitas 
através dos portais nacionais sobre 
segurança dos medicamentos criados na 

Os Estados-Membros certificam-se de que 
as notificações de tais reacções possam ser
feitas através dos portais nacionais sobre 
segurança dos medicamentos criados na 
Web, bem como por via postal, telefone ou 
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Web . fax.

2. No prazo de 15 dias a contar da recepção 
das notificações referidas no n.º 1, os 
Estados-Membros enviam-nas por via 
electrónica à base de dados Eudravigilance. 

2. No prazo de 15 dias a contar da recepção 
das notificações referidas no n.º 1, os 
Estados-Membros enviam por via 
electrónica à base de dados e rede 
informática referida no artigo 24.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 (a seguir 
denominada «a base de dados 
Eudravigilance») as informações relativas 
a qualquer reacção adversa que tenha 
ocorrido no seu território ou, na sua 
ausência, no dia seguinte àquele em que a 
autoridade competente teve conhecimento 
do sucedido.

Os titulares de autorizações de introdução 
no mercado têm acesso a essas notificações 
através da base de dados Eudravigilance.

Os titulares de autorizações de introdução 
no mercado, os profissionais de saúde e o 
público têm acesso a essas notificações 
através da base de dados Eudravigilance, a 
qual deve ser desde logo tornada 
permanentemente acessível ao público.

3. Os Estados-Membros zelam por que as 
notificações de erros terapêuticos de que 
tenham tido conhecimento no contexto de 
notificações de suspeitas de reacções 
adversas a medicamentos sejam 
comunicadas à base de dados 
Eudravigilance e às autoridades 
responsáveis pela segurança dos doentes no 
Estado-Membro em causa. Garantem ainda 
que, no Estado-Membro em causa, as 
autoridades responsáveis pelos 
medicamentos sejam informadas de 
quaisquer suspeitas de reacções adversas 
assinaladas às autoridades responsáveis 
pela segurança dos doentes. 

3. Os Estados-Membros zelam por que as 
notificações de erros terapêuticos ou de 
reacções adversas involuntárias derivadas 
de uma utilização não conforme às 
indicações mencionadas na autorização,
de que tenham tido conhecimento no 
contexto de notificações de suspeitas de 
reacções adversas a medicamentos, sejam 
comunicadas à base de dados 
Eudravigilance, às autoridades 
responsáveis pela segurança dos doentes no 
Estado-Membro em causa e aos programas 
independentes para notificação e 
prevenção de erros terapêuticos. Garantem 
ainda que, no Estado-Membro em causa, as 
autoridades responsáveis pelos 
medicamentos sejam informadas de 
quaisquer suspeitas de reacções adversas 
assinaladas às autoridades responsáveis 
pela segurança dos doentes.

Alteração 35
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-A – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros zelam por que 
os titulares de autorizações de introdução 
no mercado possam igualmente 
comunicar às bases de dados nacionais, 
por via electrónica, as informações 
relativas às reacções adversas, para que 
seja possível identificar os problemas de 
segurança nacionais de forma mais 
rápida e eficaz.

Alteração 36

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-I - n.º 1 - alíneas a), b) e c)

Texto da Comissão Alteração

a) considera suspender ou revogar a 
autorização de introdução no mercado;

a) considera, na sequência da avaliação 
dos dados de farmacovigilância:
- suspender ou revogar a autorização de 
introdução no mercado;

b) considera proibir o fornecimento de um 
medicamento; 

- proibir o fornecimento de um 
medicamento;

c) considera indeferir a renovação da 
autorização de introdução no mercado;

- indeferir a renovação da autorização de 
introdução no mercado;

Justificação

Clarificação do procedimento comunitário

Alteração 37

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 107-K – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

1. No seguimento da informação referida 
no n.º 1 do artigo 107.º-I, a Agência 
publica o início do procedimento no portal 
europeu sobre segurança dos 
medicamentos criado na Web.

1. No seguimento da informação referida 
no n.º 1 do artigo 107.º-I, a Agência 
informa os titulares de autorizações de 
introdução no mercado e publica o início 
do procedimento no portal europeu sobre 
segurança dos medicamentos criado na 
Web.

Alteração 38

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2001/83/CE
Artigo 108

Texto da Comissão Alteração

No seguimento da consulta da Agência, 
dos Estados-Membros e das partes 
interessadas, a Comissão adopta e publica 
directrizes sobre boas práticas em matéria 
de farmacovigilância para os 
medicamentos autorizados nos termos do 
n.º 1 do artigo 6.° nos seguintes domínios:

No seguimento da consulta da Agência, 
dos Estados-Membros e das partes 
interessadas, a Comissão adopta e publica 
directrizes sobre boas práticas em matéria 
de farmacovigilância para os 
medicamentos autorizados nos termos do 
n.º 1 do artigo 6.° nos seguintes domínios:

(1) criação e aplicação do sistema de 
farmacovigilância pelo titular da 
autorização de introdução no mercado, 
bem como conteúdo e gestão do dossier 
principal do sistema de farmacovigilância;

(1) criação e aplicação do sistema de 
farmacovigilância pelo titular da 
autorização de introdução no mercado, 
bem como conteúdo e gestão do dossier 
principal do sistema de farmacovigilância;

(2) garantia de qualidade e controlo de 
qualidade das actividades de 
farmacovigilância do titular da autorização 
de introdução no mercado, das autoridades 
nacionais competentes e da Agência.

(2) garantia de qualidade e controlo de 
qualidade das actividades de 
farmacovigilância do titular da autorização 
de introdução no mercado, das autoridades 
nacionais competentes e da Agência.

(3) utilização de terminologias, modelos e 
normas adoptados no plano internacional 
no âmbito da farmacovigilância;

(3) Utilização de terminologias, modelos e 
normas que permitam preservar o 
significado clínico dos casos notificados e 
adoptados no plano internacional no 
âmbito da farmacovigilância;

(4) Metodologia para a acompanhamento 
dos dados na base Eudravigilance, com o 
propósito de determinar a evolução dos 

(4) Metodologia para a acompanhamento 
dos dados na base Eudravigilance, com o 
propósito de determinar a evolução dos 
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riscos ou o aparecimento de novos riscos; riscos ou o aparecimento de novos riscos;
(5) modelo da notificação electrónica das 
reacções adversas pelos Estados-Membros 
e pelos titulares de autorizações de 
introdução no mercado;

(5) modelo da notificação electrónica das 
reacções adversas pelos Estados-Membros
e pelos titulares de autorizações de 
introdução no mercado;

(6) Modelo dos relatórios periódicos 
actualizados de segurança a transmitir por 
via electrónica;

(6) Modelo dos relatórios periódicos 
actualizados de segurança a transmitir por 
via electrónica;

(7) Modelo de protocolos, resumos e 
relatórios finais para os estudos de 
segurança pós-autorização;

(7) Modelo de protocolos, resumos e 
relatórios finais para os estudos de 
segurança pós-autorização;

(8) Procedimentos e modelos aplicáveis 
aos comunicados de farmacovigilância.

(8) Procedimentos e modelos aplicáveis 
aos comunicados de farmacovigilância.

Estas directrizes têm em conta o trabalho 
de harmonização internacional realizado no 
domínio da farmacovigilância e são 
revistas se necessário tendo em vista a sua 
adaptação ao progresso técnico e científico.

Estas directrizes baseiam-se nas 
necessidades dos doentes, de uma 
perspectiva científica, têm em conta o 
trabalho de harmonização internacional 
realizado no domínio da farmacovigilância 
e são revistas se necessário tendo em vista 
a sua adaptação ao progresso técnico e 
científico.

Para efeitos do n.º 3 do artigo 102.º e do 
presente artigo, a Comissão, em 
colaboração com a Agência, os Estados-
Membros e as partes interessadas, deverá 
preparar orientações detalhadas sobre 
boas práticas de conservação de dados 
para as farmácias, e outros, que 
distribuem ou administram 
medicamentos, de forma a garantir a 
conservação dos dados pertinentes no 
caso de ser necessário apresentar um 
relatório de farmacovigilância ou 
fornecer informações solicitadas por um 
titular da autorização de introdução no 
mercado responsável pela avaliação de 
uma caso de reacção adversa, e para 
facilitar os inquéritos de 
acompanhamento realizados pelo titular 
da autorização de introdução no mercado 
e pelas autoridades nacionais 
competentes.
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Justificação

A necessidade de observar as normas da conferência internacional sobre harmonização 
reforça a dependência conceptual e técnica das autoridades de saúde nos laboratórios 
farmacêuticos. Boas práticas europeias de farmacovigilância influenciariam a organização 
do sistema europeu de farmacovigilância. As boas práticas devem ser elaboradas de uma 
forma aberta, através de um processo de consulta transparente com base nas necessidades 
dos doentes europeus e dentro de uma perspectiva científica.

Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita à exigência de incluir 
um resumo das informações essenciais 
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 presente 
directiva, os Estados-Membros garantem 
que essa exigência é aplicável às 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas até à data fixada no segundo 
parágrafo do n.º 1 do artigo 3.º da presente 
directiva aquando da renovação dessas 
autorizações ou decorridos três anos após a 
referida data, consoante o que ocorra 
primeiro.

1. No que respeita à exigência de incluir o 
perfil dos efeitos indesejáveis do 
medicamento no resumo das características 
do medicamento e no folheto informativo 
prevista no ponto 3a do artigo 11.º e na 
alínea a-A) do n.º 1 do artigo 59.º da 
Directiva 2001/83/CE, com a redacção que 
lhe foi dada pela presente directiva, os 
Estados-Membros garantem que essa 
exigência é aplicável às autorizações de 
introdução no mercado concedidas até à 
data fixada no segundo parágrafo do n.º 1 
do artigo 3.º da presente directiva aquando 
da renovação dessas autorizações ou 
decorridos três anos após a referida data, 
consoante o que ocorra primeiro. 
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