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Esta brochura explica o funcionamento do sistema regulador europeu de medicamentos.
Descreve o modo como os medicamentos1 são autorizados e monitorizados na União
Europeia (UE) e o modo como funciona a rede europeia de regulação de medicamentos –
uma parceria entre a Comissão Europeia, as autoridades reguladoras de medicamentos dos
Estados-Membros da UE e do Espaço Económico Europeu (EEE) e a Agência Europeia de Medicamentos
(European Medicines Agency – EMA) – por forma a assegurar que os doentes na UE têm acesso
a medicamentos seguros, eficazes e de elevada qualidade.

O sistema regulador europeu
de medicamentos
O sistema regulador europeu de medicamentos é composto por uma rede de cerca de 50 autoridades reguladoras dos 31 países do EEE (28 Estados-Membros da UE,
Islândia, Listenstaine e Noruega), a Comissão Europeia e a EMA.
É esta rede que torna único o sistema regulador europeu da UE.
A rede conta com o apoio de
milhares de peritos oriundos
de toda a Europa, o que lhe
permite reunir os melhores
conhecimentos científicos
especializados disponíveis
no campo da regulação
de medicamentos na UE
e prestar aconselhamento
científico da mais elevada
qualidade.

A diversidade
dos peritos que
participam na regulação
dos medicamentos
na UE incentiva a troca
de conhecimentos, ideias
e melhores práticas entre
os cientistas que procuram
assegurar osmais elevados
padrões em matéria
de regulação dos
medicamentos.

A EMA e os Estados-Membros
cooperam e partilham conhecimentos
especializados no domínio da avaliação de novos medicamentos e de novas informações de segurança. Também trabalham
em conjunto no intercâmbio de informações relativas à regulação
de medicamentos como, por exemplo, a comunicação de efeitos
secundários de medicamentos, a supervisão de ensaios clínicos,
a realização de inspeções a fabricantes de medicamentos e a
conformidade com as boas práticas clínicas, as boas práticas
de fabrico, as boas práticas de distribuição e as boas práticas
em farmacovigilância. Esta rede funciona porque a legislação
da UE exige que cada Estado-Membro opere segundo as mesmas
regras e os mesmos requisitos no que diz respeito à autorização
e monitorização de medicamentos.
Os sistemas informáticos que
interligam todas as partes da
rede facilitam o intercâmbio de
informações sobre aspetos como
a monitorização da segurança
dos medicamentos, a autorização
e a supervisão de ensaios clínicos
ou a conformidade com as boas
práticas de fabrico e de distribuição.

Ao trabalharem
em estreita
cooperação, os EstadosMembros reduzem
a duplicação, partilham
o trabalho e asseguram
uma regulação
eficiente e eficaz dos
medicamentos
em toda a UE.

Autorização de
introdução no mercado
Tendo em vista proteger a saúde pública e assegurar
a disponibilidade de medicamentos eficazes, seguros
e de elevada qualidade para os cidadãos europeus, todos
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os medicamentos carecem de uma autorização antes de serem
colocados no mercado da UE. O sistema europeu oferece
diferentes vias para obter essa autorização.
O procedimento centralizado permite a comercialização de
um medicamento com base numa única avaliação e autorização
de introdução no mercado a nível da UE, válida em toda a União.
As empresas farmacêuticas apresentam apenas um pedido de
autorização à EMA. O Comité dos Medicamentos para Uso Humano ou o Comité dos Medicamentos para Uso Veterinário da EMA
procedem a uma avaliação científica do pedido e emitem uma
recomendação à Comissão Europeia para a concessão, ou não,
da autorização de introdução no mercado. Depois de concedida
pela Comissão Europeia, a autorização centralizada de introdução
no mercado é válida em todos os Estados-Membros da UE.
A utilização do procedimento autorizado a nível central
é obrigatória para a maior parte dos medicamentos inovadores,
nomeadamente os medicamentos para doenças raras.
A grande maioria dos medicamentos autorizados na UE não se insere no âmbito
A EMA garante
do procedimento centralizado, sendo
um pedido, uma
autorizados pelas autoridades nacioavaliação e uma
nais competentes dos vários Estadosautorização de
Membros.
introdução no mercado

válidos para toda
Quando uma empresa pretende obter
a União Europeia.
a autorização de um medicamento
em diferentes Estados-Membros, pode
optar por um dos seguintes procedimentos:
•

o procedimento descentralizado, em que as empresas
podem pedir a autorização simultânea de um medicamento
em mais de um Estado-Membro da UE, caso este ainda não
tenha sido autorizado num país da União e não se insira
no âmbito do procedimento centralizado;

•

o procedimento de reconhecimento mútuo, em que
as empresas que possuem um medicamento autorizado
num dos Estados-Membros da UE podem pedir que essa
autorização seja reconhecida noutros países da União.
Este processo requer a confiança nas avaliações científicas
realizadas por outros Estados-Membros.

As regras e os requisitos aplicáveis às empresas
farmacêuticas na UE são os mesmos, indepenDiferentes
vias de
dentemente da via de autorização do mediautorização:
camento.
um corpo
A transparência no modo de funcionamento
de regras
comuns.
e no processo de decisão é um aspeto importante do sistema regulador de medicamentos
da UE.
É publicado um Relatório Público Europeu de Avaliação (ou
EPAR) para cada medicamento de uso humano ou veterinário

A regulação de dispositivos médicos não se insere no âmbito de aplicação do sistema regulador europeu de medicamentos.
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cuja autorização de introdução no mercado é concedida ou recusada na sequência da avaliação realizada pela EMA. No caso
de um medicamento autorizado por um Estado-Membro, são
igualmente disponibilizadas informações sobre a avaliação
do medicamento num Relatório Público de Avaliação.

Preços e reembolsos
Uma vez concedida a autorização, as decisões relativas
aos preços e reembolsos são tomadas a nível de cada
Estado-Membro, tendo em conta o potencial papel e
uso do medicamento no contexto do sistema nacional de saúde
do país em causa.

Comités científicos da EMA
A EMA dispõe de sete comités científicos que realizam as
avaliações científicas da respetiva competência, a saber:
•

Comité dos Medicamentos para Uso Humano

•

Comité de Avaliação do Risco de Farmacovigilância

•

Comité dos Medicamentos para Uso Veterinário

•

Comité dos Medicamentos Órfãos

•

Comité dos Medicamentos à Base de Plantas

•

Comité das Terapias Avançadas

•

Comité Pediátrico

O papel da Comissão Europeia
A Comissão Europeia desempenha um papel importante
na regulação dos medicamentos na UE. Com base numa
avaliação científica realizada pela EMA, concede, recusa,
altera ou suspende as autorizações de introdução no mercado de medicamentos, apresentadas mediante o procedimento
centralizado. Está habilitada a intervir à escala da UE sempre
que se identifique uma questão de segurança relacionada com
um produto autorizado a nível nacional e sempre que se considere necessário aplicar medidas de regulação harmonizadas
em todos os Estados-Membros, na sequência de uma avaliação
do Comité de Avaliação do Risco de Farmacovigilância da EMA.
A Comissão Europeia está igualmente habilitada a intervir noutros
aspetos da regulação dos medicamentos, nomeadamente:
•

Direito de iniciativa – pode propor legislação nova
ou alterações à legislação do setor farmacêutico;

•

Execução – pode adotar medidas de execução
e supervisionar a aplicação correta da legislação da UE
no setor farmacêutico;

•

Dimensão global – assegura a devida colaboração
com os parceiros internacionais pertinentes e promove
o sistema regulador da UE à escala global.

O papel da EMA
A EMA é responsável pela avaliação científica, principalmente de medicamentos inovadores e resultantes
de alta tecnologia desenvolvidos por empresas
farmacêuticas e cuja utilização se destina à UE. A EMA foi
criada em 1995 com o objetivo de assegurar a plena utilização
dos recursos científicos em toda a Europa no domínio da
avaliação, supervisão e farmacovigilância de medicamentos.
A EMA conta com a participação de peritos na qualidade
de membros dos respetivos comités científicos, grupos de
trabalho, grupos de aconselhamento científico e outros grupos
de aconselhamento ad hoc, ou na qualidade de membros das
equipas nacionais de avaliação de medicamentos. Os peritos são
selecionados com base na sua área de especialização científica,
sendo, na sua maioria, colocados à disposição da EMA pelas
autoridades nacionais competentes dos Estados-Membros.
Regista-se, igualmente, uma participação cada vez maior dos
doentes e dos profissionais de cuidados de saúde no trabalho
desenvolvido pela Agência, nomeadamente na avaliação de
medicamentos.
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Autoridades nacionais competentes
As autoridades nacionais competentes (ANC), responsáveis pela
regulação dos medicamentos para uso humano e veterinário
na UE, coordenam o respetivo trabalho num fórum denominado Grupo de Responsáveis pelas Agências de Medicamentos
[Heads of Medicines Agencies (HMA)]. Os responsáveis das
ANC trabalham em estreita colaboração com a EMA e a Comissão Europeia de modo a assegurar o bom funcionamento e a
cooperação eficaz e eficiente no âmbito da rede europeia de regulação de medicamentos. O Grupo HMA reúne-se quatro vezes
por ano para tratar de questões estratégicas fundamentais para
a rede, como o intercâmbio de informações, os desenvolvimentos de TI e a partilha de boas práticas, e simplificar os procedimentos de reconhecimento mútuo e descentralizado.

Orientações e aconselhamento
científico
A EMA prepara orientações científicas em cooperação
com peritos dos comités científicos e dos grupos de
trabalho, que traduzem as mais recentes reflexões sobre
os desenvolvimentos da ciência biomédica. São disponibilizadas
a todos os responsáveis pelo desenvolvimento de medicamentos
a nível mundial, que pretendam apresentar um pedido de autorização de introdução no mercado na UE, no sentido de lhes servir
de orientação nos respetivos programas de desenvolvimento
e assegurar que os medicamentos são desenvolvidos de
maneira coerente e segundo os mais elevados padrões de
qualidade em toda a UE.
A EMA também presta aconselhamento científico às empresas
sobre produtos específicos, no âmbito do desenvolvimento de
medicamentos. Trata-se de um instrumento importante que
promove o desenvolvimento e a disponibilização de medicamentos
seguros, eficazes e de elevada qualidade, para benefício
dos doentes. O aconselhamento científico pode igualmente ser
prestado pelas autoridades nacionais competentes.
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Autorização e supervisão de fabricantes
Os fabricantes, importadores e distribuidores de medicamentos na UE carecem de uma licença prévia para
o exercício de tais atividades. As autoridades reguladoras
de cada Estado-Membro são responsáveis pela atribuição de
licenças para as atividades dessa natureza exercidas nos respetivos territórios. Todas as licenças de fabrico e de importação são
registadas na EudraGMDP, a base de dados europeia de acesso
público, operada pela EMA.
Os fabricantes que constam do dossiê de pedido de autorização
de um medicamento destinado ao mercado da UE são objeto
de uma inspeção da autoridade competente da UE, nomeadamente os situados fora do espaço da União, a menos que esteja
em vigor um acordo de reconhecimento mútuo entre a União
Europeia e o país de fabrico. Os resultados da inspeção podem
ser consultados por todos os Estados-Membros da UE, sendo
disponibilizados ao público através da EudraGMDP.
A equivalência entre os serviços de inspeção dos vários Estados-Membros é assegurada e mantida de diversas formas, designadamente, mediante legislação comum, boas práticas de fabrico
comuns, procedimentos comuns para os serviços de inspeção, apoio
técnico, reuniões, formações e auditorias internas e externas.
A importação para a UE de um princípio farmacêutico ativo tem
de ser acompanhada por uma Confirmação Escrita emitida pela
autoridade competente do país onde foi produzido, a confirmar
que as boas práticas de fabrico aplicadas são, no mínimo, equivalentes às correspondentes normas reconhecidas na UE. Existe
uma dispensa aplicável a determinados países que solicitaram
que os seus sistemas reguladores de supervisão de fabricantes
de princípios farmacêuticos ativos fossem avaliados pela UE
e que foram considerados equivalentes às normas da UE.

dados são permanentemente monitorizados pela EMA e pelos
Estados-Membros de modo a identificar qualquer informação
nova de segurança.
A EMA disponibiliza o acesso público aos relatórios de suspeitas
de efeitos secundários de medicamentos centralmente autorizados na base de dados europeia de relatórios de suspeitas
de reações adversas. Este sítio Web permite aos utilizadores
conhecer todos os relatórios de suspeitas de efeitos secundários
enviados para o sistema EudraVigilance.
O Comité de Avaliação do Risco de Farmacovigilância possui
um mandato amplo que abrange todos os aspetos da farmacovigilância. Além do seu papel na avaliação dos riscos, o Comité
presta aconselhamento e emite recomendações para a rede
europeia de regulação dos medicamentos, em matéria de
planeamento da gestão dos riscos e avaliação dos riscos
e benefícios dos medicamentos após a introdução no mercado.

Audições públicas
Além disso, a legislação em matéria de farmacovigilância
da UE habilita o Comité de Avaliação do Risco de Farmacovigilância a realizar, se considerar útil, audições públicas durante os processos de revisão da segurança dos medicamentos.
As audições públicas destinam-se a fundamentar as decisões
do Comité, facultando perspetivas, conhecimentos e perceções sobre as formas como os medicamentos são utilizados
na prática clínica.

Ensaios clínicos

Antes de ser lançado no mercado da UE, cada lote de medicamentos carece de uma certificação de que foi fabricado e testado
de acordo com as boas práticas de fabrico e em conformidade
com a autorização de introdução no mercado. Se o produto for
fabricado fora da UE e importado, tem de ser sujeito a testes
analíticos completos na União, a menos que esteja em vigor
um acordo de reconhecimento mútuo entre a União Europeia
e o país exportador.

A autorização e a supervisão de um ensaio clínico são
da responsabilidade do Estado-Membro onde se realiza
o dito ensaio. A Base de dados europeia de ensaios
clínicos (EudraCT) controla os ensaios clínicos que foram autorizados na UE. É utilizada pelas autoridades nacionais competentes
e pelos promotores de ensaios clínicos para inserirem protocolos
de informação e resultados de ensaios clínicos. A EMA disponibiliza ao público um subconjunto desta informação através do registo
de ensaios clínicos da UE.

Monitorização da segurança
dos medicamentos

Cooperação internacional

O sistema regulador europeu de medicamentos monitoriza a segurança de todos os medicamentos disponíveis
no mercado europeu ao longo do seu tempo de vida.
A EMA dispõe de um comité especializado em segurança dos
medicamentos para uso humano – o Comité de Avaliação do
Risco de Farmacovigilância (ou PRAC). Se surgir uma questão
de segurança relativa a um medicamento autorizado em mais
de um Estado-Membro, é aplicada a mesma ação reguladora
em toda a UE, e os pacientes e profissionais de cuidados de saúde de todos os Estados-Membros recebem a mesma orientação.
Todas as suspeitas de efeitos secundários comunicadas por
pacientes e profissionais de cuidados de saúde devem ser registadas no EudraVigilance, o sistema de informação via Internet
da UE, operado pela EMA, que recolhe, gere e analisa relatórios
de suspeitas de efeitos secundários de medicamentos. Estes
EMA/716925/2016

A Comissão Europeia e a EMA, em estreita cooperação
com os Estados-Membros, trabalham no sentido de criar
uma relação mais próxima com as organizações parceiras de todo o mundo. Estas atividades visam promover o intercâmbio atempado de conhecimentos especializados nos domínios
científico e regulador e a elaboração de boas práticas no campo
da regulação em todo o mundo.
A Comissão Europeia e a EMA colaboram com a Organização
Mundial de Saúde (OMS) em diversas matérias, nomeadamente,
medicamentos destinados a mercados fora da UE (medicamentos
avaliados ao abrigo do denominado «procedimento do artigo 58»
da EMA), qualidade dos medicamentos e desenvolvimento de
denominações comuns internacionais.
Para a UE, um dos principais fóruns de cooperação multilateral
internacional é a Conferência Internacional de Harmonização dos
Requisitos Técnicos para os Medicamentos para Uso Humano
4
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de novos medicamentos. A Veterinary International Conference
on Harmonization (VICH) é o fórum equivalente de harmonização em matéria de medicamentos para uso veterinário.

Apoio à ciência regulatória fora da UE –
o procedimento do artigo 58

A EMA e diversas autoridades nacionais competentes participam
igualmente na Convenção sobre a Inspeção Farmacêutica e no
Sistema de Cooperação de Inspeção Farmacêutica (Pharmaceutical Inspection Convention e Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme, em conjunto, PIC/S), um sistema internacional
de estreita cooperação entre autoridades de inspeção do setor
farmacêutico no domínio das boas práticas de fabrico.

O Comité dos Medicamentos para Uso Humano pode realizar
avaliações científicas e emitir pareceres, no quadro da cooperação com a OMS, sobre medicamentos destinados exclusivamente
aos mercados fora da UE. Na avaliação de tais medicamentos,
o Comité dos Medicamentos para Uso Humano aplica os mesmos
padrões rigorosos aplicados aos medicamentos comercializados
no âmbito da UE. Os medicamentos elegíveis para este procedimento, resultante do disposto no artigo 58.º do regulamento que
institui a Agência, são utilizados para prevenir ou tratar doenças
com impacto na saúde pública a nível global. De referir, a este
propósito, as vacinas utilizadas no Programa Alargado de Imunização ou para proteção contra doenças prioritárias no domínio
da saúde pública, bem como os medicamentos para doenças-alvo da OMS, como o VIH/SIDA, a malária ou a tuberculose.

Através do Fórum internacional de reguladores farmacêuticos
(International Pharmaceutical Regulators’ Forum – IPRF), é assegurada a cooperação em matéria de regulação e o intercâmbio
de informações com reguladores internacionais.
Recentemente foi criado um fórum estratégico a nível de agências
globais – a Coligação internacional de autoridades reguladoras
de medicamentos (International Coalition of Medicines Regulatory Authorities – ICMRA). A ICMRA é uma organização de nível
executivo e de caráter voluntário, representativa de autoridades
reguladoras de medicamentos de todo o mundo, que se dedica
à coordenação estratégica, defesa de causas e liderança.

(International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use – ICH), que reúne
as autoridades reguladoras de medicamentos e a indústria farmacêutica da Europa, do Japão e dos Estados Unidos. A ICH
dedica-se à harmonização em matéria de segurança, qualidade
e eficácia – os principais critérios de aprovação e autorização

Existem ainda em vigor vários acordos de cooperação bilateral
que promovem o intercâmbio de informações importantes sobre
medicamentos entre reguladores, dentro e fora do espaço da UE.

A União Europeia – factos essenciais
População:
mais de 500 milhões

PIB:
12,9 triliões de euros

A União
Europeia (UE) criou
um mercado único através
de um sistema padronizado
de leis que se aplicam a todos
os Estados-Membros. No que
diz respeito à autorização de
medicamentos e à supervisão da
segurança dos medicamentos,
aplicam-se as mesmas
regras e procedimentos
harmonizados em todos
os Estados-Membros.

A adesão
à UE implica
o compromisso de
aplicação do «acervo
comunitário» (o corpo de
legislação e de orientações
da UE), garantindo assim que
todos os Estados-Membros
da União operam
segundo os mesmos
padrões.

Autoridades reguladoras
de medicamentos:50+

Línguas oficiais:
24

Espaço Econômico Europeu
(EEE) é composta por
28 União Europeia (UE) plus:

UE Estados-Membros: 28

Austria
Áustria

Italy
Itália

Belgium

Bélgica

Bulgaria
Bulgária

Croatia

Croácia

Cyprus

Latvia
Letônia

Lithuania
Lituânia

Luxemburg
Luxemburgo

Malta
Malta
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Chipre

Czech Republic Denmark

República
Checa

Dinamarca

Estonia

Estônia

Finland
Finlândia

France

França

Germany

Alemanha

Greece

Hungary

Netherlands
Países

Poland
Polônia

Portugal
Portugal

Romania
Romênia

Slovakia
Eslováquia

Slovenia
Eslovênia

Spain
Espanha

Sweden
Suécia United
ReinoKingdom
Unido

Baixos

Grécia

Hungria

Ireland

Irlanda

Iceland

Islândia

Liechtenstein

Liechtenstein

Norway

Noruega
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