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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A presente proposta tem como objectivo reforçar a competitividade e a segurança no sector 
dos dispositivos médicos. Os dispositivos médicos constituem um segmento cada vez mais 
importante do sector da saúde, com um importante impacto na saúde pública e nas despesas 
com a saúde. A expressão "dispositivo médico" abrange uma vasta gama de produtos. É 
possível distinguir no mercado cerca de 400.000 dispositivos médicos diferentes, que vão
desde dispositivos simples (como as seringas e os óculos) a instrumentos mais sofisticados e 
complexos (como dispositivos implantáveis, imagiologia médica e equipamento cirúrgico 
pouco invasivo), passando por aparelhos que permitem identificar e diagnosticar doenças e as 
condições de saúde.

O público espera, com razão, que todos estes produtos respeitem as normas de segurança mais 
elevadas. Este sector, por sua vez, é particularmente importante para a indústria europeia -
7.000 empresas empregam mais de 350.000 pessoas e registam regularmente um dos índices
mais elevados de crescimento da produção - e requer um quadro legislativo coerente e claro 
que promova a competitividade e a inovação.

O actual quadro legislativo, que regula uma tão grande diversidade de produtos, consiste em 
três directivas, as quais definem os requisitos essenciais que os dispositivos médicos devem 
satisfazer uma vez comercializados, em função da sua classificação (avaliação do risco, 
gestão do risco e análise custo/benefício). As directivas prevêem um sistema de 
procedimentos de avaliação da conformidade com base no risco, habitualmente levados a 
cabo por organismos independentes (os chamados "organismos notificados"). Além disso, as 
directivas impõem às autoridades nacionais obrigações visando garantir o funcionamento 
adequado do mercado mediante, nomeadamente, uma vigilância do mercado, orientações, 
objecções às normas ou reclassificação dos dispositivos.

Em 2002, a Comissão reviu o funcionamento do quadro regulamentar, tendo concluído que, 
de um modo geral, as directivas forneciam um quadro jurídico adequado, ainda que certos 
aspectos específicos pudessem ser melhorados. É esse precisamente o objectivo da proposta 
de directiva. As propostas mais importantes dizem respeito a clarificações nos seguintes 
domínios:

• Avaliação da conformidade, incluindo regras claras no que se refere à documentação 
da concepção e à análise da concepção;

• Requisitos em matéria de avaliação clínica
• Actividades e coordenação entre organismos notificados;
• Dispositivos médicos que integrem produtos da engenharia de tecidos de origem 

humana;
• Medidas para aumentar a transparência.

O relator congratula-se com esta proposta da Comissão, há muito esperada pelo sector da 
indústria. As propostas práticas contidas na directiva traduzir-se-ão numa maior harmonização 
neste sector altamente complexo e diversificado, fornecendo normas mais claras e simples. 
Ao reforçar a clareza jurídica, a transparência e a certeza para todos os operadores de mercado 
e ao melhorar o quadro regulamentar no seu conjunto, a proposta sustentará um progresso 



PE 374.018v02-00 4/13 AD\623713PT.doc

PT

técnico rápido garantindo um nível elevado de protecção da saúde pública.

O relator salienta que, embora as mudanças possam parecer à primeira vista diminutas e de 
natureza técnica, os seus efeitos no sector da indústria em questão podem ser profundos. A
reclassificação de certos dispositivos numa categoria de risco mais elevada, por exemplo,
poderá aumentar significativamente os custos. Por outro lado, para os dispositivos que se 
situam no limite de diferentes definições ou para os dispositivos combinados, a clareza e a 
coerência jurídicas podem ser muito importantes na medida em que clarificam qual a directiva 
e, por conseguinte, qual o procedimento aplicáveis.

O relator desejaria chamar a atenção para o facto de o âmbito de aplicação desta directiva 
revista dever ser exactamente conforme com a nova proposta de Regulamento relativo a 
Medicamentos de Terapias Avançadas, no sentido em que todos os produtos devem ser 
abrangidos, quer por esta directiva quer pelo novo regulamento, evitando quaisquer 
sobreposições inúteis. Se necessário, a Comissão deverá, logo que possível, apresentar uma 
proposta que clarifique o âmbito de aplicação desses actos legislativos.

Por último, tendo em conta o facto de este sector operar no mercado global, o processo de 
cooperação internacional e de harmonização das normas é fundamental. O relator considera, 
por conseguinte, serem necessários mais esforços para promover a cooperação internacional, 
tanto sob a forma de acordos bilaterais (acordos de reconhecimento mútuo) como mediante 
uma cooperação mais informal (por exemplo, a Task Force Harmonização Global dos 
Dispositivos Médicos).

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:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 17

(17) A fim de coordenar melhor a aplicação 
e a eficácia dos recursos nacionais nas 
matérias objecto da Directiva 93/42/CEE, os 
Estados-Membros deveriam cooperar entre 
si e também a nível internacional.

(17) A fim de coordenar melhor a aplicação 
e a eficácia dos recursos nacionais nas 
matérias objecto da Directiva 93/42/CEE, os 
Estados-Membros deveriam cooperar entre 
si e também a nível internacional. A 
normalização e a cooperação 
internacionais são necessárias para 
permitir à indústria competir globalmente 

  
1 Ainda não publicado em JO.
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em condições de igualdade.

Justificação

A indústria europeia dos dispositivos médicos vende os seus produtos no mundo inteiro. As 
normas europeias, fundadas num processo de normalização internacional, são, por 
conseguinte, preferíveis. São necessários esforços acrescidos para promover a cooperação 
internacional, tanto sob a forma de acordos bilaterais como mediante uma cooperação mais 
informal (p. ex. Task Force Harmonização Global dos Dispositivos Médicos).

Alteração 2
CONSIDERANDO 21 BIS (novo)

(21 bis) O reprocessamento de dispositivos 
médicos constitui um sector promissor do 
ponto de vista da redução de custos. Não 
existindo actualmente uma harmonização 
das condições de concorrência, e tendo em 
conta a necessidade de garantir a 
segurança dos doentes, a Comissão deveria 
apresentar uma proposta sobre o 
reprocessamento dos dispositivos médicos, 
com base numa avaliação de impacto e 
num estudo de mercado.

Justificação

Actualmente, o reprocessamento dos dispositivos médicos não se encontra regulamentado a 
nível da EU. Segundo a Associação Europeia para a Reciclagem dos Aparelhos Médicos 
(EAMDR), seria possível poupar cerca de 3 mil milhões de euros por ano, na EU, se se 
aproveitassem plenamente todas as potencialidades do reprocessamento de dispositivos 
médicos. A fim de garantir a segurança dos pacientes, a legislação deve centrar-se na 
qualidade do reprocessamento. Toda e qualquer proposta deve basear-se numa avaliação de 
impacto adequada, centrada na regulamentação em vigor nos Estados-Membros, e num 
estudo de mercado. 

Alteração 3

ARTIGO 2, PONTO 1, ALÍNEA A), SUBALÍNEA I BIS) (novo)
Artigo 1, nº 2, alínea a) (Directiva 93/42/CEE)

i bis) Na alínea a), é aditada a seguinte 
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frase final:
Nos termos  da presente directiva, todas as 
lentes de contacto devem ser consideradas 
dispositivos médicos;

Justificação

Na Europa, as lentes cosméticas não se encontram actualmente regulamentadas como 
dispositivos médicos, embora tenham os mesmos efeitos e riscos potenciais para a saúde 
ocular se o seu fabrico não for adequado ou se forem utilizadas sem a consulta e a 
supervisão de um especialista em cuidados oftalmológicos.

Alteração 4
ARTIGO 2, PONTO 1, ALÍNEA F), SUBALÍNEA I) (novo)

Artigo 1, nº 5, alínea c) (Directiva 93/42/CEE)

«c) Aos medicamentos abrangidos pela 
Directiva 2001/83/CE. Para decidir se um 
determinado produto se rege por essa 
directiva ou pela presente directiva, deve 
tomar-se especialmente em conta o 
mecanismo de acção principal desse 
produto;»,

«c) Aos medicamentos abrangidos pela 
Directiva 2001/83/CE. Para decidir se um 
determinado produto se rege por essa 
directiva por força da definição 
estabelecida na alínea b) do nº 2 do artigo 
1º da Directiva 2001/83/CE ou pela presente 
directiva, deve tomar-se especialmente em 
conta o mecanismo de acção principal desse 
produto;»,

Justificação

A proposta de directiva deve ser modificada a fim de tornar mais rigorosa a definição de 
dispositivos médicos. Será assim mais difícil registar medicamentos como dispositivos 
médicos. O projecto de proposta da Comissão destinado a rever a directiva inclui alterações 
à secção de definições do artigo1º. Contudo, a definição de “dispositivo médico” constante 
na alínea a) do nº 2 do artigo 1º é substancialmente idêntica à que é enunciada na directiva 
em vigor.
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Alteração 5
ARTIGO 2, PONTO 1, ALÍNEA (F), PONTO 1 BIS (novo)

Artigo 1, nº 5, alínea (d) (Directiva 93/42/CEE)

(1 bis) A alínea (d) passa a ter a seguinte 
redacção:
"(d) Aos produtos cosméticos abrangidos 
pela Directiva 76/768/CEE. Ao decidir se 
determinado produto se rege pela Directiva 
76/768/CE ou pela presente directiva, deve 
tomar-se nomeadamente em conta a 
principal finalidade desse produto e o 
mecanismo de acção pertinente;"

Justificação

Em certos casos, os produtos cosméticos têm uma finalidade médica (p. ex. no tratamento de 
uma doença), pelo que devem ser classificados como dispositivos médicos. A decisão sobre 
qual a directiva aplicável deve, pois, ser tomada caso a caso tendo em conta a finalidade do 
produto.

Alteração 6
ARTIGO 2, Nº, 1, ALÍNEA (G)

Artigo 1, nº 6 (Directiva 93/42/CEE)

(g) É suprimido o nº 6. Suprimido

Justificação

A presente alteração visa restabelecer a isenção do equipamento de protecção pessoal do 
âmbito de aplicação da presente directiva. Estes produtos estão suficientemente cobertos pela 
Directiva 89/686/CEE. Deve evitar-se a aplicação desnecessária de duas directivas com 
diferentes procedimentos de avaliação de conformidade.

Alteração 7
ARTIGO 2, PONTO 1 BIS (novo)

Artigo 2, nº 1 bis (novo) (Directiva 93/42/CEE)

1 bis. É aditado o seguinte parágrafo ao 
artigo 2º:
“Os Estados-Membros tomarão todas as 
medidas necessárias para garantir que os 
dispositivos médicos vendidos através da 
Internet, de correio electrónico e de outros 
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canais de distribuição não ponham em 
risco a saúde e a segurança dos 
consumidores e cumpram todas as 
disposições da presente directiva.”

Justificação

A venda de dispositivos médicos através da Internet, de correio electrónico e de outros canais 
alternativos de distribuição está a tornar-se cada vez mais comum em muitos países 
europeus, implicando riscos potenciais para a saúde dos cidadãos europeus já que não está 
sujeita a qualquer tipo de consulta ou aconselhamento por parte de especialistas.

Alteração 8
ARTIGO 2, Nº 3

Artigo 9, nº 3 (Directiva 93/42/CEE)

3. Sempre que um Estado-Membro 
considerar que as regras de classificação 
constantes do anexo IX carecem de 
adaptação em função do progresso técnico 
ou de informações entretanto disponíveis por 
intermédio do sistema de informação 
previsto no artigo 10.º, deverá apresentar à 
Comissão um pedido devidamente 
circunstanciado, solicitando-lhe que tome as 
medidas necessárias. A Comissão adoptará 
essas medidas em conformidade com o 
procedimento referido no n° 2 do artigo 7. °.

3. Sempre que um Estado-Membro 
considerar que as regras de classificação 
constantes do anexo IX carecem de 
adaptação em função do progresso técnico 
ou de informações entretanto disponíveis por 
intermédio do sistema de informação 
previsto no artigo 10.º, deverá apresentar à 
Comissão um pedido devidamente 
circunstanciado, solicitando-lhe que tome as 
medidas necessárias. A Comissão adoptará 
essas medidas em conformidade com o 
procedimento referido no n° 2 do artigo 7.°. 
A Comissão assegurará que as informações 
pertinentes sobre as medidas previstas 
sejam colocadas, sem demora, à disposição 
das partes interessadas.

Justificação

As modificações de classificação podem ser de grande importância para a indústria 
atendendo aos diferentes requisitos de cada classe. Para que a indústria possa realizar 
investimentos em I&D bem planificados e eficazes em termos de custos, as informações 
relevantes sobre as modificações de classificação previstas devem ser divulgadas o mais 
rapidamente possível.
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Alteração 9
ARTIGO 2, Nº 5, ALÍNEA (A)

Artigo 12, nº 3 (Directiva 93/42/CEE)

a) No n.º 3, os termos «anexos IV, V ou VI» 
são substituídos por «anexos II, IV, V ou 
VI»;

a) No n.º 3, os termos «anexos IV, V ou VI» 
são substituídos por «anexos II, IV, V ou 
VI» e os termos "relativas à esterilização" 
são substituídos por "relativas à obtenção e 
manutenção da esterilização durante o 
período de vida do dispositivo ou até que a 
embalagem esterilizada seja aberta ou 
danificada;"

Alteração 10
ARTIGO 2, Nº 10

Artigo 15, nº 2, parágrafo 1 (Directiva 93/42/CEE)

2. No que respeita aos dispositivos de classe 
III, bem como aos dispositivos implantáveis 
e aos dispositivos invasivos das classes IIa 
ou IIb para utilização por longos períodos, o 
fabricante pode dar início à investigação 
clínica em causa passado um prazo de 
sessenta dias a contar da notificação, salvo 
se as autoridades competentes o notificarem 
dentro desse mesmo prazo de uma decisão 
em contrário por motivos de saúde pública 
ou de ordem pública. Essas decisões deverão 
ser comunicadas pela autoridade competente 
aos demais Estados-Membros.

2. No que respeita aos dispositivos de classe 
III, bem como aos dispositivos implantáveis 
e aos dispositivos invasivos das classes IIa 
ou IIb para utilização por longos períodos, o 
fabricante pode dar início à investigação 
clínica em causa passado um prazo de 
sessenta dias a contar da notificação, salvo 
se as autoridades competentes o notificarem 
dentro desse mesmo prazo de uma decisão 
em contrário por motivos de saúde pública 
ou de ordem pública. Essas decisões e as 
respectivas justificações deverão ser 
comunicadas pela autoridade competente aos 
demais Estados-Membros e às partes 
interessadas.

Alteração 11
ARTIGO 4, Nº 1, PARÁGRAFO 2

Os Estados-Membros aplicarão tais 
disposições a partir de […12 meses após a 
transposição].

Os Estados-Membros aplicarão tais 
disposições a partir de […18 meses após a 
transposição].
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Justificação

O período transitório deve ser suficientemente longo para garantir que os fabricantes 
disponham de tempo suficiente para realizar os testes e aplicações necessários e não tenham 
que interromper desnecessariamente a produção que estiver em curso.

Alteração 12
ANEXO I, PONTO 1, ALÍNEA B)

Anexo I, Secção 10, parágrafo 4 bis (novo) (Directiva 93/42/CEE)

O organismo notificado verifica a utilidade 
da substância.
O único papel da AEAM e das autoridades 
competentes designadas pelos 
Estados-Membros consiste na emissão de 
pareceres científicos sobre a qualidade e a 
segurança da substância. 

Justificação

A clarificação do papel dos organismos notificados e da AEAM/autoridades competentes 
impedirá que a homologação de dispositivos médicos, que integrem substâncias medicinais 
plenamente documentadas, seja tratada na prática como as substâncias farmacêuticas, o que 
aumentaria de forma desproporcionada os custos e os prazos sem oferecer aos doentes 
quaisquer benefícios. 

Alteração 13
ANEXO II, PONTO 1, ALÍNEA B)

Anexo I, Secção 7.4, nº 2, parte final (Directiva 93/42/CEE)

o organismo notificado, após verificação da 
utilidade da substância como parte do 
dispositivo e tendo em conta a sua 
finalidade, solicitará à Agência Europeia de 
Medicamentos (AEM) um parecer científico 
quanto à qualidade e à segurança da 
substância. Ao emitir o seu parecer, a AEM 
tomará em devida conta o processo de 
fabrico e os dados relacionados com a
incorporação da substância no dispositivo.

o organismo notificado, após verificação da 
utilidade da substância como parte do 
dispositivo e tendo em conta a sua 
finalidade, solicitará à autoridade nacional 
competente, designada pelo 
Estado-Membro em conformidade com a 
Directiva 2001/83/CE, ou à AEM um 
parecer científico quanto à qualidade e à 
segurança da substância. Ao emitir o seu 
parecer, a autoridade competente ou a AEM 
tomará em devida conta o processo de 
fabrico e os dados relacionados, assim como 
a utilidade da incorporação da substância no 
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dispositivo, tal como determinado pelo 
organismo notificado.

Justificação

O actual sistema, que permite aos organismos notificados solicitar o parecer de uma 
autoridade nacional competente, deve ser mantido a fim de garantir o exame atempado e 
eficaz em termos de custos da segurança e da qualidade da substância em causa. A tarefa de 
avaliar a utilidade de se incluir a substância médica no dispositivo médico deve competir ao 
organismo responsável pela avaliação global do dispositivo.

Alteração 14
ANEXO II, Nº 1, ALÍNEA (F)

Anexo I, ponto 13.1, parágrafo 1 (Directiva 93/42/CEE)

13.1. Cada dispositivo deve ser 
acompanhado das informações necessárias 
para a sua utilização correcta e com 
segurança e para a identificação do 
fabricante, tendo em conta a formação e os 
conhecimentos dos potenciais utilizadores.

13.1. Para cada dispositivo, cumpre 
transmitir as informações necessárias para a 
sua utilização para os fins previstos e com 
segurança e para a identificação do 
fabricante, tendo em conta a formação e os 
conhecimentos dos potenciais utilizadores.

Justificação

A presente alteração cria clareza jurídica introduzindo a expressão geralmente aceite de 
"fins previstos";

Alteração 15
ANEXO II, PONTO 1, ALÍNEA G), SUBALÍNEA II)
Anexo I, Secção 13.3, alínea b) (Directiva 93/42/CEE)

ii) a alínea b) passa a ter a seguinte 
redacção: 

Suprimido

«b) As informações estritamente 
necessárias para que o utilizador possa 
identificar o dispositivo e o conteúdo da 
embalagem, incluindo o respectivo código 
numa nomenclatura genérica de 
dispositivos médicos internacionalmente 
reconhecida;»
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Justificação

Acrescentar códigos suplementares aos produtos, à embalagem e às instruções para 
utilização apenas se traduzirá num agravamento dos custos administrativos sem oferecer 
qualquer benefício aos doentes. Os códigos GMDN já são utilizados para os relatórios de 
vigilância, permitindo assim às autoridades avaliar potenciais riscos. 

Alteração 16
ANEXO II, Nº 7, ALÍNEA B), ponto iii)

Anexo VII, Secção 3, travessão 7 bis (novo) (Directiva 93/42/CEE)

– a avaliação clínica em conformidade com 
o anexo X,

– sendo caso disso, a avaliação clínica em 
conformidade com o anexo X,

Justificação

Este caso é aplicável aos produtos da classe I, como espátulas para compressão da língua, 
algodão absorvente, bengalas e aros de óculos. Não é necessário recolher todas as 
informações para uma avaliação clínica deste tipo de produtos.

Alteração 17
ANEXO II, Nº 9, ALÍNEA C), PONTO VII)
Anexo IX, Secção 4.4 (Directiva 93/42/CEE)

vii) No ponto 4.4, os termos «dispositivos 
não activos» são substituídos pelo termo 
«dispositivos»;

vii) O ponto 4.4 passa a ter a seguinte 
redacção: "Os dispositivos destinados a 
registar raios X para gerar imagens de 
diagnóstico inserem-se na classe IIa".

Justificação

Clarificação. O texto original poderia involuntariamente abranger outros dispositivos (p. ex. 
o registo de imagens de diagnóstico de raios X em suporte digital) para os quais a 
classificação na classe IIa se afigura desproporcionada.
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