
 

AM\1164531PT.docx  PE624.119v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

2.10.2018 A8-0289/208/rev 

Alteração  208/rev. 

Gesine Meissner 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Avaliação das tecnologias de saúde 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. No prazo de [6 meses] a contar da 

data de entrada em vigor do presente 

regulamento, o Grupo de Coordenação 

deve elaborar um projeto de regulamento 

de execução relativo às metodologias a 

utilizar de forma coerente para realizar as 

avaliações e consultas clínicas conjuntas 

e definir o conteúdo dessas avaliações e 

consultas. As metodologias devem ser 

desenvolvidas com base nas atuais 

orientações metodológicas e nos modelos 

para apresentação de elementos de prova 

da EUnetHTA. Em qualquer caso, as 

metodologias devem respeitar os seguintes 

critérios: 

 a) As metodologias devem basear-se 

em elevados padrões de qualidade, nos 

melhores elementos de prova científicos 

disponíveis, sobretudo provenientes, 

quando exequível e eticamente 

justificável, de ensaios clínicos 

comparativos aleatórios duplamente 

cegos, meta-análises e revisões 

sistemáticas; 

 b) As avaliações da eficácia relativa 

devem basar-se em parâmetros de 

avaliação final relevantes para o doente, 

de acordo com critérios clínicos úteis, 

pertinentes, tangíveis, concretos e 

adaptados à situação clínica em causa; 
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 c) As metodologias devem ter em 

conta as especificidades dos novos 

procedimentos e de certos tipos de 

medicamentos para os quais a 

disponibilidade de provas clínicas no 

momento da autorização de introdução no 

mercado é mais reduzida (como os 

medicamentos órfãos ou as autorizações 

condicionais de introdução no mercado). 

Todavia, uma eventual falta de provas 

dessa natureza não deve impedir que 

sejam gerados elementos de prova 

suplementares, que devem ser 

monitorizados a posteriori e para os quais 

possa ser necessária uma pós-avaliação, e 

não deve afetar a segurança dos doentes′ 
ou a qualidade científica; 

 d) Os comparadores são os 

comparadores de referência para a 

entidade clínica em causa, os melhores 

e/ou habituais de tipo tecnológico ou 

processo; 

 e) No que se refere aos 

medicamentos, os criadores de 

tecnologias, para efeitos de realização da 

sua avaliação clínica, devem facultar ao 

Grupo de Coordenação o dossier, em 

formato eCTD, apresentado à Agência 

Europeia de Medicamentos com vista à 

autorização centralizada. O dossier deve 

incluir o relatório de estudo clínico; 

 f) A informação a facultar pelo 

criador de tecnologias de saúde assenta 

nos dados públicos mais recentes. O não 

cumprimento deste requisito pode 

desencadear um mecanismo de sanção; 

 g) No domínio da biomedicina, os 

ensaios clínicos são o tipo de estudo por 

excelência, pelo que o recurso a outro tipo 

de estudos, nomeadamente estudos 

epidemiológicos, só é possível em 

situações excecionais e deve ser 

plenamente justificado; 

 h) Os métodos comuns, bem como os 

requisitos em matéria de dados e as 

medidas com base nos resultados, têm em 
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conta as especificidades dos dispositivos 

médicos e dos dispositivos médicos para 

diagnóstico in vitro; 

 i) Em matéria de vacinas, a 

metodologia tem em conta o efeito ao 

longo da vida de uma vacina através do 

estabelecimento de um horizonte temporal 

apropriado para as análises, os efeitos 

indiretos, como a imunidade de grupo, e 

os elementos independentes da vacina 

enquanto tal, por exemplo, as taxas de 

cobertura associadas a programas; 

 j) Sempre que for viável do ponto de 

vista prático e justificável do ponto de 

vista ético, o criador de tecnologias de 

saúde realiza pelo menos um ensaio 

clínico controlado aleatório, em que 

compara a sua nova tecnologia de saúde 

em termos de resultados clinicamente 

pertinentes com um comparador ativo 

considerado como sendo, 

comprovadamente, uma das melhores 

intervenções no momento em que o ensaio 

foi concebido (tratamento padrão), ou que 

seja a intervenção mais comum, caso não 

exista um tratamento padrão. O criador 

de tecnologias deve incluir os dados e os 

resultados dos ensaios comparativos 

realizados no dossier de documentação 

apresentado para efeitos da avaliação 

clínica conjunta. 

 Caso se trate de um dispositivo médico, a 

metodologia deve ser adaptada às suas 

características e especificidades, tomando 

como base a metodologia já desenvolvida 

pela EUnetHTA. 

 O Grupo de Coordenação apresenta o 

projeto de regulamento de execução à 

Comissão, para aprovação. 

 No prazo de [3 meses] a contar da receção 

do projeto de medida, a Comissão decide 

da sua aprovação por meio de um ato de 

execução, adotado em conformidade com 

o procedimento de exame referido no 

artigo 30.º, n.º 2. 
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 Se a Comissão tencionar não aprovar um 

projeto de medida ou aprová-lo 

parcialmente ou com alterações, remete o 

projeto ao Grupo de Coordenação, 

indicando as razões que a motivaram. No 

prazo de [seis semanas], o Grupo de 

Coordenação pode alterar o projeto de 

medida, com base nas indicações da 

Comissão e nas alterações propostas, e 

submetê-lo de novo à Comissão. 

 Se, findo o prazo de [seis semanas], o 

Grupo de Coordenação não tiver 

apresentado um projeto de medida 

alterado, ou tiver apresentado um projeto 

de medida alterado de uma forma que não 

seja coerente com as propostas de 

alteração da Comissão, esta pode adotar o 

regulamento de execução com as 

alterações que considerar relevantes ou 

rejeitá-lo. 

 Caso o Grupo de Coordenação não 

apresente um projeto de medida à 

Comissão dentro do prazo referido no 

[n.º 1], a Comissão pode adotar o 

regulamento de execução sem o Grupo de 

Coordenação apresentar um projeto. 

Or. en 

 

 


