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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O objectivo da presente proposta de Directiva, que altera três outras Directivas, é 
particularmente bem acolhido pela relatora. As experiências dos últimos anos, desde a 
adopção da Directiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos, tornaram indispensável 
proceder a esta reforma regulamentar. A necessidade de uma melhor aplicação das normas 
existentes justifica a proposta.

Quanto ao âmbito da Directiva, a relatora apoia o entendimento da Comissão no sentido de 
não incluir o reprocessamento dos dispositivos médicos nesta reforma da regulamentação. 
Contudo, exorta a Comissão a ponderar a realização futura de um trabalho legislativo nesta 
área, depois do adequado processo de reflexão e consulta.

Um problema com a definição de “dispositivo médico” pode derivar da circunstância de um 
determinado produto cair sob a alçada da presente Directiva e, ao mesmo tempo, ser 
abrangido pelo âmbito de aplicação de outras Directivas, relativas, por exemplo, aos produtos 
farmacêuticos, aos cosméticos, etc. Neste caso, a determinação da Directiva aplicável deverá 
fundamentar-se na avaliação do principal objectivo pretendido, bem como do funcionamento 
e do impacto do produto.

O objectivo fulcral das alterações propostas é o de reforçar os aspectos da segurança dos 
doentes e da saúde pública, bem como a segurança e a qualidade das substâncias. A fim de 
alcançar estes objectivos, a relatora defende, em alguns artigos, uma formulação mais clara, 
susceptível de produzir um maior grau de certeza legal para todas as partes envolvidas. No 
que toca à segurança dos doentes, a relatora pretende dar ênfase à solicitação de que os 
produtos-cópia devem ser incluídos na mesma categoria e na mesma legislação que os 
produtos originais.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores 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 Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 2 BIS (novo)

(2 bis) No domínio do reprocessamento, a 
Comissão é instada a levar a cabo uma 
reflexão suplementar e um mais amplo 
processo de consultas, de molde a explorar 
a possível elaboração de legislação 
adequada, susceptível de contemplar um 
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elevado nível de segurança para os doentes. 

Alteração 2
CONSIDERANDO 2 TER (novo)

(2 ter) A Comissão deverá igualmente 
apresentar-se perante as comissões 
relevantes do Parlamento Europeu no 
prazo de dois meses a contar da data de 
aprovação da presente Directiva, a fim de 
dar conta dos progressos alcançados neste 
domínio.

Alteração 3
CONSIDERANDO 2 QUATER (novo)

(2 quater) Para os fins da presente 
Directiva, as lentes de contacto cosméticas 
usadas para alterar a aparência dos olhos 
não são consideradas dispositivos médicos.
Não obstante, a venda e a distribuição 
dessas lentes sem receita médica e na 
ausência de supervisão ou vigilância a 
cargo de um profissional de cuidados de 
saúde oftalmológicos acarreta o aumento 
da sua utilização incorrecta, que comporta, 
por isso, um risco potencial para a saúde 
pública.

Alteração 4
CONSIDERANDO 2 QUINQUIES (novo)

(2 quinquies) A Comissão deverá proceder 
a uma investigação acerca do actual 
sistema de venda e distribuição de lentes de 
contacto nos Estados-Membros, a fim de 
avaliar os riscos potenciais para a saúde e a 
segurança dos consumidores que elas 
comportam e tomar as medidas adequadas, 
legislativas e não legislativas, à 
salvaguarda de um elevado nível de 
protecção sanitária na UE.
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Alteração 5
CONSIDERANDO 6

(6) É necessário esclarecer que, ao 
considerar que um produto tem uma 
finalidade médica, está inerente a definição 
de dispositivo médico e que o suporte lógico 
(software) pode ser, por si só, definido 
como um dispositivo médico.

Suprimido

Justificação

O programa (enquanto tal) não poderá ser considerado como um dispositivo médico.

Alteração 6
CONSIDERANDO 15

(15) A fim de reforçar a saúde e a segurança 
públicas, convém prever uma aplicação mais 
consistente das disposições relativas às 
medidas em matéria de protecção da saúde.

(15) A fim de reforçar a saúde e a segurança 
públicas, convém prever uma aplicação mais 
consistente das disposições relativas às 
medidas em matéria de protecção da saúde, 
garantindo, em particular, que os 
dispositivos não corram o risco de 
comprometer a segurança ou a saúde dos 
doentes no momento da utilização.

Justificação

Por razões de saúde pública, os Estados-Membros têm a responsabilidade de assegurar a 
utilização adequada dos dispositivos no seu território durante toda a vida dos dispositivos em 
causa.

Alteração 7
CONSIDERANDO 20

(20) Tendo em consideração a importância 
crescente dos suportes lógicos no domínio 
dos dispositivos médicos, quer por si só 
quer incorporados em dispositivos, a sua 
validação em conformidade com o estado 
da técnica deveria constituir um requisito 
essencial.

Suprimido
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Justificação

O programa (enquanto tal) não poderá ser considerado como um dispositivo médico.

Alteração 8
ARTIGO 1, PONTO 1, ALÍNEA A) SUBALÍNEA (I)

Artigo 1, nº 2, alínea a), introdução (Directiva 90/385/CEE)

a) Dispositivo medicinal: qualquer 
instrumento, aparelho, equipamento, suporte 
lógico, material ou outro artigo, utilizado 
isoladamente ou combinado com quaisquer 
acessórios, incluindo o suporte lógico 
necessário para o seu bom funcionamento, 
destinado pelo fabricante a ser utilizado para 
fins médicos em seres humanos para efeitos 
de:

a) Dispositivo medicinal: qualquer 
instrumento, aparelho, equipamento, 
material ou outro artigo, utilizado 
isoladamente ou combinado com quaisquer 
acessórios, incluindo o suporte lógico 
necessário para o seu bom funcionamento, 
destinado pelo fabricante a ser utilizado para 
fins médicos em seres humanos para efeitos 
de:

Justificação

O programa (enquanto tal) não poderá ser considerado como um dispositivo médico.

Alteração 9
ARTIGO 1, PONTO 2, ALÍNEA A BIS) (nova)

Artigo 2 (Directiva 90/385/CEE)

(1 bis) O artigo 2° é substituído pela 
seguinte redacção:
"Artigo 2º
1. Os Estados-Membros Membros tomarão 
todas as medidas necessárias para 
assegurar que os dispositivos só possam ser 
comercializados e/ou entrar em serviço, se 
obedecerem aos requisitos estabelecidos na 
presente Directiva e desde que sejam 
devidamente fornecidos, correctamente 
instalados, mantidos e utilizados de acordo 
com o seu objectivo declarado.
2. Os Estados-Membros tomarão 
igualmente todas as medidas necessárias 
para se certificarem de que a venda de 
dispositivos médicos através da Internet, 
por via postal e por intermédio de canais de 
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distribuição alternativos não ponham em 
risco a saúde e a segurança dos
consumidores e respeitem todas as 
disposições estabelecidas na presente 
Directiva."

Justificação

A venda de lentes de contacto através da Internet, por via postal e por intermédio de canais 
de distribuição alternativos está a tornar-se cada vez mais frequente em muitos países da 
Europa e comporta eventuais riscos para a saúde do cidadão europeu, uma vez que não está 
sujeita a qualquer consulta ou aconselhamento a cargo de profissionais de oftalmologia. Nos 
termos do nº 1 do artigo 152º do Tratado, a garantia de um elevado nível de protecção da 
saúde assume particular relevância na definição e aplicação de todas as políticas e 
actividades comunitárias.

Alteração 10
ARTIGO 2, PONTO 1, ALÍNEA A) SUNALÍNEA I)

Artigo 1, nº 2, alínea a), parte introdutória (Directiva 93/42/CEE)

a) "Dispositivo médico: qualquer 
instrumento, aparelho, equipamento, suporte 
lógico, material ou outro artigo, utilizado 
isoladamente ou combinado, incluindo o 
suporte lógicos necessário para o seu bom 
funcionamento, destinado pelo fabricante a 
ser utilizado para fins médicos em seres 
humanos para efeitos de:",

a) "Dispositivo médico: qualquer 
instrumento, aparelho, equipamento, 
material ou outro artigo, utilizado 
isoladamente ou combinado, incluindo o 
suporte lógicos necessário para o seu bom 
funcionamento, destinado pelo fabricante a 
ser utilizado para fins médicos em seres 
humanos para efeitos de:",

Justificação

O programa (enquanto tal) não poderá ser considerado como um dispositivo médico.

Alteração 11
ARTIGO 2, PONTO 1, ALÍNEA A) SUNALÍNEA I BIS) (nova)

Artigo 1, nº 2, alínea a), parágrafo 2 (Directiva 93/42/CEE)
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I bis) Na alínea a), a última frase é 
substituída pelo seguinte:
“e que não 
- produza o seu principal efeito pretendido 
no corpo humano por meios 
farmacológicos, imunológicos ou 
metabólicos, embora a sua função possa 
ser apoiada por esses meios;
- produza na população em geral a 
impressão de que o produto em causa 
possui propriedades medicinais para o 
tratamento ou a prevenção de doenças nos 
seres humanos, seja pela sua forma, seja 
pelo modo como o fabricante o apresenta 
ou o comercializa;”

(A primeira parte do texto foi retirada da Directiva original)

Justificação

A segurança dos doentes tem de ser salvaguardada. A distinção entre dispositivo médico e 
produtos farmacêuticos deve ser clarificada. Os produtos-cópia devem ser incluídos na 
mesma categoria que o original.

Alteração 12
ARTIGO 2, PONTO 1, ALÍNEA F) SUBALÍNEA I)

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

c) Aos medicamentos abrangidos pela 
Directiva 2001/83/CE.

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;»,

Para decidir se um determinado produto se 
rege por essa directiva em virtude da 
aplicação dos critérios estabelecidos na 
segunda alínea do nº 2 do seu artigo 2º, ou
pela presente directiva, deve tomar-se 
especialmente em conta o mecanismo de 
acção principal desse produto;»,

Justificação

A análise do mecanismo de acção principal do produto só deveria ser tornada expressamente 
relevante na segunda parte do ensaio do produto farmacêutico. A aplicação da segunda parte 
do ensaio do produto farmacêutico não é vista, deste modo, como tendo precedência sobre a 
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primeira parte da definição.

Alteração 13
ARTIGO 2, PONTO 1, ALÍNEA F), SUBALÍNEA I BIS) (novo)

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

i bis. A alínea d) passa a ter a seguinte 
redacção:
“6. Aos produtos cosméticos abrangidos 
pela Directiva 76/768/CEE. Para decidir se 
determinado produto se rege pela referida 
Directiva ou pela presente Directiva, deve 
ter-se em conta, nomeadamente, a principal 
finalidade desse produto e o mecanismo de 
acção pertinente.”

(A primeira parte do texto foi retirada da Directiva original)

Justificação

Quando um produto é abrangido pela definição de “dispositivo médico” e se enquadra 
potencialmente no âmbito de outras Directivas (relativas, por exemplo, aos produtos 
farmacêuticos, aos cosméticos, aos equipamentos de protecção pessoal, à maquinaria), a 
determinação da Directiva que deverá ser aplicada radicará na avaliação da finalidade 
primordialmente atribuída ao produto e ao respectivo mecanismo de acção relevante, de 
molde a facultar segurança jurídica/clareza ao fabricante e a todos os outros interessados.

Alteração 14
ARTIGO 2, PONTO 1, ALÍNEA G)
Artigo 1, nº 6, (Directiva 93/42/CEE)

g) É suprimido o n.º 6; g) O n.º 6 passa a ter a seguinte redacção:
"6. A presente Directiva não é aplicável aos 
equipamentos de protecção individual 
regidos pela Directiva 89/686/CEE. Para 
decidir se um determinado produto se rege 
pela referida Directiva ou pela presente 
Directiva, deve ter-se em conta, 
nomeadamente, a principal finalidade 
desse produto e o mecanismo de acção 
relevante".
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(A primeira parte do texto foi retirada da Directiva original)

Justificação

Quando um produto é abrangido pela definição de “dispositivo médico” e se enquadra 
potencialmente no âmbito de outras Directivas (relativas, por exemplo, aos produtos 
farmacêuticos, aos cosméticos, aos equipamentos de protecção pessoal, à maquinaria), a 
determinação da Directiva que deverá ser aplicada radicará na avaliação da finalidade 
primordialmente atribuída ao produto e ao respectivo mecanismo de acção relevante, de 
molde a facultar segurança jurídica/clareza ao fabricante e a todos os outros interessados.

Alteração 15
ARTIGO 2, PONTO 2

Artigo 4, nº 2, travessão 2 (Directiva 93/42/CEE)

– os dispositivos feitos por medida sejam 
colocados no mercado e entrem em serviço, 
caso preencham as condições previstas no 
artigo 11.º em conjugação com o anexo VIII, 
devendo os dispositivos das classes IIa, IIb e 
III ser acompanhados da declaração referida 
nesse anexo, que será facultada ao doente 
em questão."

– os dispositivos feitos por medida sejam 
colocados no mercado e entrem em serviço, 
caso preencham as condições previstas no 
artigo 11.º em conjugação com o anexo VIII, 
tendo os dispositivos das classes IIa, IIb e III 
de ser acompanhados da declaração referida 
nesse anexo, que será facultada ao doente 
em questão."

Justificação

A presente alteração explica-se a si própria. É necessária uma formulação mais clara, a fim 
de assegurar um elevado nível de implementação e, consequentemente, de defesa do 
consumidor.

Alteração 16
ARTIGO 2, PONTO 4, ALÍNEA B) 

Artigo 11, nº 14 (Directiva 93/42/CEE)

b)É aditado o n.º 14, com a seguinte 
redacção:

Suprimido

«14. A Comissão pode, em conformidade 
com o procedimento referido no n.º 2 do 
artigo 7.º, adoptar medidas que autorizem 
que as instruções de utilização sejam 
fornecidas por outros meios.».
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Justificação

Deverá haver a possibilidade de facultar informação sobre o uso correcto e seguro de 
dispositivos médicos por profissionais através dos modernos meios de comunicação (por 
exemplo, por intermédio da rotulagem electrónica). Sendo assim, o novo nº 14 deveria ser 
suprimido, sendo igualmente necessário proceder à consequente alteração do ponto 13.1 do 
Anexo I.

Alteração 17
ARTIGO 2, PONTO 13 

Artigo 20, nº 1, parágrafo 2, (Directiva 93/42/CEE)

Tal não prejudica, no entanto, as obrigações 
dos Estados-Membros e dos organismos 
notificados no que se refere à informação 
recíproca e à divulgação das advertências, 
nem o dever de informação que incumbe às 
pessoas em questão no âmbito do direito 
penal.

Tal não prejudica, no entanto, as obrigações 
dos Estados-Membros e dos organismos 
notificados no que se refere à informação 
recíproca e à divulgação das advertências,
na acepção do nº 1 do artigo 10º, nem o 
dever de informação que incumbe às pessoas 
em questão no âmbito do direito penal.

Justificação

É conveniente fazer uma referência, em prol da clareza, ao nº 1 do artigo 10°, que alude aos 
incidentes que ocorrem após a comercialização de determinados dispositivos.

Alteração 18
ANEXO I, PONTO 1, ALÍNEA A)

Anexo I, ponto 9, travessão 7 (Directiva 90/385/CEE)

No respeitante a dispositivos que 
incorporem um suporte lógico ou que sejam 
eles próprios um suporte lógico médico, 
este deve ser validado de acordo com o 
estado da técnica, tendo em consideração os 
princípios do ciclo de vida do 
desenvolvimento, da gestão dos riscos, da 
validação e da verificação.

No respeitante a dispositivos que 
incorporem um suporte lógico este deve ser 
validado de acordo com o estado da técnica, 
tendo em consideração os princípios do ciclo 
de vida do desenvolvimento, da gestão dos 
riscos, da validação e da verificação.

Justificação

O programa (enquanto tal) não poderá ser considerado como um dispositivo médico.
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Alteração 19
ANEXO II, PONTO 1, ALÍNEA B)

Anexo I, secção 7.4., parágrafos 1 a 4 (Directiva 93/42/CEE)

7.4. Sempre que um dispositivo inclua, 
como parte integrante, uma substância que, 
quando utilizada separadamente, seja 
susceptível de ser considerada como um 
medicamento, na acepção do artigo 1.º da 
Directiva 2001/83/CE, e que possa ter 
efeitos sobre o corpo humano através de 
uma acção acessória à do dispositivo, deve-
se verificar a qualidade, segurança e 
utilidade da substância, por analogia com os 
métodos previstos na Directiva 2001/83/CE.

7.4 Sempre que um dispositivo inclua, como 
parte integrante, uma substância que, quando 
utilizada separadamente, seja susceptível de 
ser considerada como um medicamento, na 
acepção do artigo 1.º da Directiva 
2001/83/CE, e que possa ter efeitos sobre o 
corpo humano através de uma acção 
acessória à do dispositivo, deve-se verificar 
a qualidade, segurança e utilidade da 
substância, por analogia com os métodos 
relevantes previstos no Anexo I da
Directiva 2001/83/CE.

Para qualquer substância que:
– já tenha sido objecto, enquanto 
medicamento, de uma autorização de 
introdução no mercado comunitário em 
conformidade com o Regulamento (CEE) 
n.º 2309/93 do Conselho(*) ou com o 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, ou
– esteja abrangida pelo âmbito de aplicação 
do anexo do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004,
ou
seja uma substância derivada do sangue 
humano,
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 a uma das autoridades 
competentes designadas pelos 
Estados-Membros de acordo com o disposto 
na Directiva 2001/83/CE, ou à Agência 
Europeia de Medicamentos (AEM) um 
parecer científico quanto à qualidade e à 
segurança da substância. Ao emitir o seu 
parecer, a autoridade competente ou a AEM 
tomarão em devida conta o processo de 
fabrico e os dados relacionados com a 
utilidade da incorporação da substância no 
dispositivo, tal como determinada pelo 
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organismo notificado.

Relativamente às outras substâncias, o 
organismo notificado, após verificação da 
utilidade da substância como parte do 
dispositivo e tendo em conta a sua 
finalidade, solicitará a uma das autoridades 
competentes designadas pelo 
Estado-Membro em conformidade com a 
Directiva 2001/83/CE um parecer científico 
quanto à qualidade e à segurança da 
substância. Ao emitir o seu parecer, a 
autoridade competente em causa tomará em 
devida conta o processo de fabrico e os 
dados relacionados com a incorporação da 
substância no dispositivo.

Relativamente a uma substância derivada 
de sangue humano, 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 Agência Europeia de 
Medicamentos (AEM) tomará em devida 
conta o processo de fabrico e os dados 
relacionados com a utilidade da
incorporação da substância no dispositivo, 
tal como determinada pelo organismo 
notificado.

(*) JO L 214, de 24.8.1993, p. 1.

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. 

Alteração 20
ANEXO II, PONTO 1, ALÍNEA B)

Anexo II, secção 7.4., parágrafo 1 bis (novo) (Directiva 93/42/CEE)

O poder de verificação da utilidade da 
substância cabe ao organismo notificado, 
ao passo que o papel da Agência Europeia 
de Avaliação dos Medicamentos, ou das 
autoridades competentes designadas pelos 
Estados-Membros, é o de dar um parecer 
científico sobre a qualidade e segurança da 
substância.

Justificação

O esclarecimento dos papéis respectivos dos organismos notificados, da Agência Europeia de 
Avaliação dos Medicamentos e das autoridades competentes impedirá que a aprovação de 
dispositivos médicos que incluam, como parte integrante, substâncias medicinais 
devidamente documentadas seja, na prática, considerada como um produto farmacêutico, o 
que acarretaria uma sobrecarga de custos e uma perda de tempo, sem quaisquer 
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contrapartidas para os doentes.

Alteração 21
ANEXO II, PONTO 1, ALÍNEA B)

Anexo I, secção 7.4, parágrafo 5 (Directiva 93/42/CEE)

Sempre que se fizerem alterações a uma 
substância acessória incorporada num 
dispositivo, em especial no que toca ao seu 
processo de fabrico, essas alterações devem 
ser avaliadas por analogia com os 
procedimentos de avaliação das alterações 
dos medicamentos, estabelecidos no 
Regulamento (CE) n.º 1084/2003 da 
Comissão(**) e no Regulamento (CE) 
n.º 1085/2003 da Comissão(***). O 
organismo notificado deve ser informado 
das alterações e deve consultar a autoridade 
competente em matéria de medicamentos 
(ou seja, a que interveio na consulta inicial) 
a fim de confirmar que a qualidade e a 
segurança da substância acessória se 
mantêm e de garantir que as alterações não 
têm um impacto negativo sobre o perfil 
risco/benefício estabelecido para a adição da 
substância ao dispositivo.

Sempre que se fizerem alterações a uma 
substância acessória incorporada num 
dispositivo, em especial no que toca ao seu 
processo de fabrico, o organismo notificado 
deve ser informado das alterações e deve 
consultar a autoridade competente em 
matéria de medicamentos (ou seja, a que 
interveio na consulta inicial) a fim de 
confirmar que a qualidade e a segurança da 
substância acessória se mantêm e de garantir 
que as alterações não têm um impacto 
negativo sobre o perfil risco/benefício 
estabelecido para a adição da substância ao 
dispositivo.

___________

(**) JO L 159 de 27.6.2003, p. 1.

(***) JO L 159 de 27.6.2003, p. 24.

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.

Alteração 22
ANEXO II, PONTO 1, ALÍNEA E)

Anexo I, secção 12.1 A (Directiva 93/42/CEE)

12.1. A. No respeitante a dispositivos que 
incorporem um suporte lógico ou que sejam 

12.1A. No respeitante a dispositivos que 
incorporem um suporte lógico, este deve ser 
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eles próprios um suporte lógico médico, 
este deve ser validado de acordo com o 
estado da técnica, tendo em consideração os 
princípios do ciclo de vida do 
desenvolvimento, da gestão dos riscos, da 
validação e da verificação.»;

validado de acordo com o estado da técnica, 
tendo em consideração os princípios do ciclo 
de vida do desenvolvimento, da gestão dos 
riscos, da validação e da verificação.»;

Justificação

O programa (enquanto tal) não poderá ser considerado como um dispositivo médico.

Alteração 23
ANEXO II, PONTO 1, ALÍNEA F)

Anexo I, secção 13.1 (Directiva 93/42/CEE)

f) No ponto 13.1, o primeiro parágrafo
passa a ter a seguinte redacção:

b) O ponto 13.1 passa a ter a seguinte 
redacção:

«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. Cada dispositivo deve ser fornecido 
com 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.

Essas informações incluem as indicações 
inscritas no rótulo e os dados que constam 
das instruções de utilização.
Sempre que seja exequível e adequado, as 
informações necessárias para a utilização 
do dispositivo com toda a segurança devem 
figurar, no próprio dispositivo e/ou na 
embalagem individual, ou, eventualmente, 
na embalagem comercial. Se os dispositivos 
não puderem ser embalados 
individualmente, as informações devem ser 
apostas e fornecidas juntamente com um 
ou mais dispositivos.
As instruções de utilização serão 
fornecidas, para cada dispositivo, por um 
sistema de informação avançado. Só 
poderão ser veiculadas por outros meios 
que não em suporte papel as instruções de 
utilização relativas a dispositivos médicos 
que se destinem a ser utilizados por 
profissionais de saúde em estabelecimentos 
de saúde. Neste caso, o fabricante deverá 
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proporcionar aos estabelecimentos de 
saúde a possibilidade de solicitarem 
informações em suporte papel em tempo 
oportuno. Excepcionalmente, tais 
instruções de utilização não são 
necessárias para os dispositivos das classes 
I ou IIa, caso possam ser utilizados com 
segurança na ausência das referidas 
instruções.

(O texto foi extraído da Directiva original)

Justificação

Deverá haver a possibilidade de facultar informação sobre o uso correcto e seguro de 
dispositivos médicos por profissionais através dos modernos meios de comunicação (por 
exemplo, por intermédio da rotulagem electrónica). Sendo assim, o novo nº 14 deveria ser 
suprimido, sendo igualmente necessário proceder à consequente alteração do ponto 13.1 do 
Anexo I.

Alteração 24
ANEXO II, PONTO 1, ALÍNEA G, SUBALÍNEA II)

Anexo I, secção 13.3 (Directiva 93/42/CEE)

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;»,

b) As informações estritamente necessárias 
para que o utilizador possa identificar o 
dispositivo e o conteúdo da embalagem;»,

(O texto foi extraído da Directiva original.)

Justificação

O “código da nomenclatura reconhecida internacionalmente”, introduzido na proposta, 
deveria ser considerado parte da informação fornecida pelo fabricante. Contudo, não deveria 
exigir-se que ele figure no rótulo, como este trecho sugere. A obrigação de apor esse código 
— sujeito a actualização contínua — no rótulo do produto é passível de dar azo a frequentes 
mudanças de rótulo, com custos significativos para as empresas do sector, sem contribuir 
para a segurança do produto.

Acrescentar mais códigos ao produto, à embalagem e às instruções de uso só servirá para 
aumentar os custos administrativos, sem trazer quaisquer contrapartidas para os doentes. Os 
códigos da Nomenclatura Global dos Dispositivos Médicos (GMDN, em inglês) já são 
utilizados para efeitos de comunicação dos resultados de acções de fiscalização, permitindo, 
assim, que as autoridades avaliem situações de risco potencial
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Alteração 25
ANEXO II, PONTO 8, ALÍNEA E)

Anexo VIII, secção 5, ponto 1 (Directiva 93/42/CEE)

«5. Em relação aos dispositivos feitos por 
medida, o fabricante comprometer-se-á a
criar e manter actualizado um processo de 
análise sistemática da experiência adquirida 
com os dispositivos na fase de 
pós-produção, incluindo as disposições 
referidas no anexo X, e a desenvolver meios 
adequados de execução de quaisquer acções 
de correcção necessárias. Este compromisso 
incluirá a obrigação de o fabricante informar 
as autoridades competentes sobre as 
seguintes ocorrências, assim que delas tiver 
conhecimento:

«5. Em relação aos dispositivos feitos por 
medida, o fabricante comprometer-se-á a 
analisar a experiência adquirida com os 
dispositivos na fase de pós-produção e a 
desenvolver meios adequados de execução 
de quaisquer acções de correcção 
necessárias. Este compromisso incluirá a 
obrigação de o fabricante informar as 
autoridades competentes sobre as seguintes 
ocorrências e concomitantes sobre as 
acções de correcção, assim que delas tiver 
conhecimento:

Alteração 26
ANEXO II, PONTO 9, ALÍNEA A, SUABALÍNEA I)

Anexo IX, capítulo I, secção 1.4. (Directiva 93/42/CEE)

i) ao ponto 1.4 é aditada a frase seguinte: Suprimido
Os suportes lógicos por si sós são 
considerados dispositivos médicos activos

Justificação

O programa (enquanto tal) não poderá ser considerado como um dispositivo médico.

Alteração 27
ANEXO II, PONTO 9, ALÍNEA B)

Anexo IX, capítulo II, secção 2.6 (Directiva 93/42/CEE)

«2.6. Ao calcular a duração referida no 
ponto 1.1 do capítulo I, uma utilização de 
forma contínua significa uma utilização real 
ininterrupta do dispositivo para a finalidade 
prevista. Todavia, sempre que o uso de um 
dispositivo for descontinuado para o 
substituir imediatamente pelo mesmo 
dispositivo ou por outro idêntico, 

«2.6. Ao calcular a duração referida no 
ponto 1.1 do capítulo I, uma utilização de 
forma contínua significa uma utilização real 
ininterrupta do dispositivo para a finalidade 
prevista. Todavia, sempre que o uso de um 
dispositivo for descontinuado para o 
substituir imediatamente pelo mesmo 
dispositivo ou por outro idêntico, 
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considera-se que isto constitui uma extensão 
da utilização do dispositivo de forma 
contínua.»;

considera-se que isto constitui uma extensão 
da utilização do dispositivo de forma 
contínua, a menos que possa ser 
demonstrado que essa substituição elimina 
os riscos advenientes do uso prolongado do 
dispositivo.

Justificação

A proposta actual é susceptível de afectar a classificação de vários produtos, inscrevendo-os 
numa classe superior, o que carece de justificação, porquanto o período de duração do 
contacto do doente com o dispositivo médico não é o único factor que determina a 
classificação do risco. A determinação do período de duração do contacto entre doente e 
dispositivo deveria estar associada à análise dos riscos inerentes a esse contacto.
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