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resumo 
 

 

O impacto que o setor médico e farmacêutico tem a nível global e 
nacional tem vindo a aumentar de forma gradual com a produção 
de terapias inovadoras. Pela sua implicação na saúde pública, é 
fundamental que este seja altamente regulamentado para 
assegurar a segurança e eficácia dos novos medicamentos e 
produtos de saúde. Assim, pode-se considerar os assuntos 
regulamentares como a aplicação da legislação e requisitos, num 
enquadramento regulamentar válido a um nível nacional, europeu 
e/ou global. Neste âmbito, foi elaborado um estágio curricular na 
empresa de consultoria farmacêutica, Pharmaissues, em que se 
procedeu a um conjunto de atividades inseridas na área 
regulamentar e da investigação clínica. A experiência descrita 
neste relatório viabilizou a aplicação prática de conhecimentos 
adquiridos ao longo da formação académica, para além do 
desenvolvimento de competências pessoais e técnicas a nível 
profissional. 
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Medical and pharmaceutical sector impact at a global and national 
level has been gradually increasing with the production of 
innovative therapies. Due to its implications in public health, a 
strict regulatory framework is essential to ensure safety and 
efficacy of new medicines. Thus, Regulatory Affairs can be 
considered as the application of legislation and requirements in a 
regulatory framework valid at a national, European and / or global 
level. This curricular internship was developed at the 
pharmaceutical consulting company, Pharmaissues, in which a 
set of activities were carried out in the regulatory area and in 
clinical research. The experience, described in this report, 
enabled the practical application of knowledge acquired during 
academic classes, in addition to the development of personal 
features and technical skills at professional level. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório enquadra-se no âmbito do 2º ano do Mestrado de Gestão 

da Investigação Clínica e pretende abordar as atividades realizadas ao longo do 

Estágio Curricular, integrado na empresa Pharmaissues – Consultoria, Lda., na 

área dos assuntos regulamentares. 

Primeiramente, este relatório irá introduzir o tema de assuntos regulamentares, 

fazendo uma breve contextualização teórica e, analisando o atual estado da arte 

acerca do mesmo e a legislação vigente de uma forma geral.  

Em seguida, será efetuada uma revisão bibliográfica acerca de Folheto 

Informativo, Resumo das Características dos Medicamentos e Rotulagem de 

Medicamentos. 

Posteriormente, será apresentada a empresa de acolhimento e serão definidos 

os principais objetivos e atividades desenvolvidas, ao longo do Estágio Curricular.  

Por último, irão ser discutidas algumas ideias alusivas ao Estágio tais como, as 

competências obtidas, aplicação dos conhecimentos adquiridos na componente 

letiva e, relevância do Estágio, como experiência profissional, na área dos 

assuntos regulamentares, bem como, uma conclusão geral que pretende sumariar 

e rematar o relatório. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

2. ESTADO DA ARTE 

2.1. Investigação Clínica 

2.1.1. Visão Global Acerca da Investigação Clínica 

Os quatro elementos caracterizadores da investigação são: a curiosidade, 

como foco da atenção e consequente transformação em observação, o raciocínio 

que por sua vez valida a observação e a transforma num conceito e, por último, a 

experimentação que testa o conceito definido e cuja relevância indicará se este 

será adicionado ao conhecimento já existente, ou por outro lado, será modificado 

ou descartado. O conhecimento obtido através do processo de investigação, 

baseado nesta cascata sucessiva de elementos-chave, torna possível o progresso 

constante e exponencial da investigação clínica (1). 

Anteriormente à condução de qualquer estudo de investigação clínica, devem 

ser obtidos resultados de investigação não-clínica, com intuito de validar a 

aceitabilidade das práticas e se estas são seguras e eficazes (2). Esta fase não-

clínica é também fundamental para a compreensão de patologias, de forma a 

promover a identificação de potenciais alvos biológicos para o desenvolvimento 

de uma terapêutica adequada. Estes estudos podem ser desenvolvidos em 

células, tecidos e modelos animais. Toda a informação obtida, através da 

investigação não-clínica, incluindo dados de toxicologia, farmacologia e 

farmacocinética, é essencial para suportar os ensaios clínicos (3).  

A investigação clínica segue a lógica apresentada anteriormente ao permitir o 

desenvolvimento e atualização do conhecimento científico, com repercussão na 

consolidação de evidência para novas abordagens seguras e eficazes, bem 

como, para a melhoria dos cuidados prestados em saúde (4). Ou seja, torna 

possível a recolocação do conhecimento, adquirido da investigação pré-clínica, na 

sua aplicação prática no ser humano (5).  

Assim, a investigação clínica pode ser definida como uma componente médica 

e de saúde que através do estudo sistemático direcionado realizado em seres 

humanos, pacientes e/ou voluntários saudáveis, visa à compreensão de doenças 



3 

 

humanas, prevenção e tratamento de enfermidades, promoção de saúde, 

verificação da segurança, desempenho e viabilidade dos estudos desenvolvidos 

na área (4,6,7).  

Este estudo pode ser efetuado por intermédio de intervenção direta ou colheita 

e análise de materiais biológicos, como sangue e tecidos, contudo sempre 

orientado ao paciente (8). O seu propósito é a descoberta, o desenvolvimento e, 

numa fase posterior, a implementação de novas práticas, medicamentos e 

produtos de saúde inovadores de qualidade. Estes, por sua vez, possibilitam o 

aumento de qualidade de vida dos pacientes a quem se destinam e, que de outra 

forma não estariam disponíveis ou, surgem como o único meio de tratamento para 

certas doenças que não possuem outras terapêuticas alternativas disponíveis (7).  

 

2.1.2. Tipos de Estudos Clínicos 

Existem diferentes tipos de estudos de investigação clínica, dependendo do 

foco de estudo dos investigadores, podendo variar desde estudos de 

mecanismos, terapias e intervenções de doenças, a estudos epidemiológicos e 

comportamentais e ainda investigação acerca de serviços de saúde (9,10). O 

desenho do tipo de estudo a ser implementado é dependente de fatores como a 

questão de investigação que se pretende responder, o foco da investigação e a 

disponibilidade de recursos. Selecionar o tipo de estudo mais adequado é 

fundamental, uma vez que pode impactar a validade dos resultados obtidos (11).  

Tal como descrito anteriormente, um estudo clínico é um tipo de investigação, 

conduzida no ser humano ou a partir de dados de saúde individuais (6), com o 

intuito de aumentar o conhecimento médico (12). Os estudos clínicos podem ser 

divididos em duas categorias principais, observacionais e intervencionais. A 

diferença primária entre estes dois tipos é que os estudos observacionais não 

envolvem qualquer intervenção ativa do investigador no participante, sendo que 

os investigadores documentam uma relação que ocorra naturalmente entre a 

exposição e o resultado estudado (11). Exemplos deste tipo de estudos são 
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estudos de satisfação com procedimentos terapêuticos de rotina e avaliação da 

adequação de ferramentas de diagnóstico (13). Já os estudos intervencionais, 

pelo contrário, são estudos experimentais, onde o investigador realiza uma 

intervenção ativa num grupo de participantes e o efeito dessa intervenção é 

documentado ao longo do tempo. A intervenção pode assumir diversas formas, 

tais como, administração de medicamentos ou vacinas e realização de 

procedimentos de diagnóstico ou terapêuticos (11).  

 

2.1.3. Ensaios Clínicos 

São um tipo de estudo clínico intervencional, cujo objetivo é avaliar e testar 

novos tratamentos, tecnologias e métodos (4,10). As intervenções realizadas 

seguem um plano pré-definido ou protocolo e pretendem avaliar os efeitos de uma 

intervenção médica ou comportamental na saúde dos pacientes. Estas 

intervenções podem ser teste de produtos médicos, como medicamentos ou 

dispositivos médicos, procedimentos ou alterações do comportamento dos 

participantes. Os voluntários ao participar nos ensaios clínicos, para além de 

terem um papel mais ativo nos seus cuidados de saúde, têm oportunidade de 

acesso a tratamentos experimentais, que só estarão disponíveis no mercado 

muito tempo depois. Para além disso, contribuem em grande parte para os 

avanços da investigação clínica (8)  .  

Em Portugal, a legislação, atualmente em vigor, que regula esta área, é a “Lei 

da Investigação Clínica”, nº21/2014 de 16 de abril, atualizada pela Lei nº 73/2015, 

de 27 de julho e, mais recentemente, pela Lei n.º 49/2018 de 14 de agosto. Esta 

lei define todos os principais conceitos envolvidos na investigação clínica e 

descreve os requisitos obrigatórios a que um ensaio clínico deve obedecer 

aquando da sua realização (6).  
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2.1.4. Processo de Desenvolvimento 

A investigação clínica é desenvolvida, na sua maioria, pela indústria 

farmacêutica sendo esta, globalmente, líder da inovação de medicamentos, 

vacinas e outros produtos terapêuticos que aumentam, significativamente, a 

qualidade da saúde, a nível mundial. No entanto, apesar dos interesses 

socioeconómicos que permitem o desenvolvimento de estudos, por parte da 

indústria farmacêutica, este não deixa de ser um processo que requer um 

planeamento cuidado. Para além disso, é dispendioso e demorado, envolvendo 

diversas etapas distintas, desde a génese do novo composto, onde são realizados 

os primeiros testes laboratoriais, e caso este composto seja promissor o seu 

estudo em modelos animais. Só depois ocorre experimentação clínica em larga 

escala, aprovação regulamentar e, por fim, disponibilidade ao paciente (Figura 1)  

(3,14).  

 

 

 

Normalmente, este processo de desenvolvimento está organizado em 

diferentes fases temporais, puramente descritivas, passíveis de serem alteradas 

e, não um conjunto de requisitos obrigatórios. Assim, o processo de 

desenvolvimento está organizado da seguinte forma: 

 

Figura 1- Processo de desenvolvimento, discriminando os principais eventos que ocorrem. 
Adaptado de IFPMA. The New Frontiers of Biopharmaceutical Innovation. 2012;1–44  
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1. Fase de screening (2-4 anos) – são identificados e estudados os 

potenciais novos produtos sendo que os selecionados irão prosseguir 

para estudos não-clínicos; 

2. Fase pré-clínica (1-2 anos) – realização de testes de segurança e 

eficácia em células, tecidos e animais; 

3. Desenvolvimento Clínico (6-7 anos) – experimentação em seres 

humanos. Divide-se em 3 fases: 

i. Fase I – Farmacologia humana, onde é definido o perfil 

farmacocinético e farmacodinâmico e é avaliada a segurança e 

tolerabilidade. É efetuada num grupo de 20-80 voluntários 

saudáveis ou pacientes com condições graves; 

ii. Fase II – Ensaios exploratórios, onde são determinadas as doses e 

regimes terapêuticos e avaliada a eficácia terapêutica e 

segurança. Realizado num grupo de 25-100 pacientes com a 

condição em estudo; 

iii. Fase III – Terapêutica confirmatória, procede-se à confirmação da 

eficácia e segurança. Normalmente, é realizado no grupo de 

pacientes com a condição em estudo; 

4. Pedido de Autorização de Introdução no Mercado (AIM) – a fase de 

desenvolvimento clínico é fundamental para o novo medicamento obter 

a aprovação para a introdução no mercado pelas autoridades 

competentes; 

5. Fase IV – após a aprovação do medicamento no mercado. Nesta fase, 

pretende-se observar os efeitos do medicamento num ambiente não 

controlado sendo, que os estudos desenvolvidos já não são 

necessários para a aprovação mas relevantes para observar a utilização 

do medicamento, a longo-termo. São avaliadas interações 

medicamentosas e efeitos adversos adicionais, ou seja, realizadas 

atividades de farmacovigilância (3,4,14).  
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2.2. Assuntos Regulamentares 

 

2.2.1. Definição de Assuntos Regulamentares 

Definir a regulamentação não é elementar, devido à possível aplicação em 

diversas áreas de estudo. Mesmo na área médica e farmacêutica, não existe uma 

única definição consensual. No entanto, pode definir-se, de uma forma 

abrangente, os assuntos regulamentares como a aplicação dos princípios 

regulamentares, anteriormente definidos, referentes ao desenvolvimento de um 

produto médico, inserindo assim a área científica num enquadramento 

regulamentar (15).  

A área médica e farmacêutica é um setor cujo grau de importância tem vindo a 

crescer, gradualmente, ao produzir e fornecer inúmeras terapias inovadoras, a 

nível global e nacional. Este setor, ao ter implicações e resultados aplicáveis 

numa larga escala, intervindo ao nível da saúde pública, tornou-se um dos 

campos mais regulamentados, caracterizando-se por regulamentar a segurança 

de produtos médicos e farmacêuticos (16).  

 

2.2.2. Principais Marcos da Área Regulamentar 

De uma forma abrangente, os trágicos acontecimentos do passado levaram à 

necessidade da estipulação de uma regulamentação mais severa relativa ao 

desenvolvimento de produtos médicos. Um dos principais impulsionadores foi o 

envenenamento de mais de 100 crianças nos EUA, em 1937, devido ao elixir de 

sulfanilamida, contendo o solvente venenoso dietilenoglicol. Este evento acentuou 

a necessidade de estabelecer a segurança do medicamento, antes da 

comercialização, e de reforçar a legislação sobre alimentos e medicamentos. 

Assim, em 1938, foi introduzida a Lei Federal de Alimentos, Medicamentos e 

Cosméticos que definia a obrigatoriedade de uma notificação antes da introdução 

de novos medicamentos, no mercado dos EUA (15,17).  
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Na Europa, a emergência de um elevado grau de regulamentação surgiu como 

consequência do desastre da Talidomida. O medicamento, contendo este 

composto, foi lançado na Alemanha Ocidental, em 1957, como um sedativo e 

hipnótico, supostamente bastante seguro. No entanto, em mulheres grávidas 

verificaram-se efeitos colaterais graves levando a que os bebés nascessem com 

anomalias congénitas. Após este trágico evento, surgiu a primeira diretiva no 

campo regulamentar, Diretiva 65/65/ECC, publicada pela Comunidade Económica 

Europeia (CEE) (18) que estabeleceu critérios de qualidade, segurança e eficácia, 

fundamentais para a aprovação de um novo medicamento no mercado (15).  

Devido aos inúmeros incidentes, resultantes da falta de legislação adequada 

que ocorreram no século XX, destacou-se a necessidade de instituir Agências 

Reguladoras de Medicamentos (ARMs) para a realização de ensaios clínicos 

robustos que cumprissem com requisitos de segurança e eficácia (15). Assim, 

numa tentativa de estabelecer procedimentos de aprovação padronizados, na 

Europa, foi criada uma agência independente, a European Medicines Agency 

(EMA) em 1995 (16,19). Este processo de harmonização estendeu-se, 

globalmente, quando representantes das autoridades reguladoras tanto da 

Europa como do Japão e EUA (os principais representantes da maioria da 

indústria farmacêutica global) se reuniram para planear uma International 

Conference on Harmonisation. No entanto, esta reunião foi muito mais longe e 

acabou por sugerir os termos de referência para o International Concil on 

Harmonisation (ICH) e criação de um Comitê Diretivo representante das três 

regiões. Os tópicos selecionados para harmonização dividiram-se em segurança, 

qualidade e eficácia, refletindo a base para a aprovação e autorização de novos 

medicamentos (3,20).  

Posteriormente, a ICH desenvolveu um conjunto de princípios designados por 

Boas Práticas Clínicas (BPC). Neste documento, são definidas normas padrão 

para a realização de ensaios clínicos, assegurando que os dados e resultados 

são fiáveis e precisos e, os direitos, integridade e confidencialidade, dos 

participantes, são protegidos. Este documento é aceite globalmente e as 

entidades reguladoras, como a EMA, aderem às BPC (19,21).  
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Em 2003, numa tentativa de harmonizar o formato do pedido de novos 

medicamentos, surgiu o Documento Técnico Comum (DTC) que reúne todas as 

informações relativas à Qualidade, Segurança e Eficácia num documento único. 

Este documento tornou-se obrigatório tanto na Europa como no Japão e, 

fortemente recomendado, nos EUA e, desta forma, alterou os processos de 

revisão regulamentar conduzindo a uma submissão eletrónica harmonizada e à 

implementação de boas práticas de revisão. Para além disso, permitiu a utilização 

de um modelo único da informação para envio às diferentes autoridades 

reguladoras (22).  

O DTC está compilado em 5 módulos. O módulo 1 é específico da região, 

escrito na língua oficial do país. Já os módulos 2,3,4 e 5 são comuns a todas as 

regiões (22). De uma forma mais pormenorizada, o módulo 1 é referente à 

informação administrativa e de prescrição, o módulo 2 faz uma abordagem geral e 

sumariza os módulos 3, 4 e 5. Este módulo inicia-se com uma introdução geral 

acerca do produto farmacêutico, incluindo a sua classe farmacológica, o modo de 

ação e uso clínico proposto e aborda as seguintes secções: índice do DTC, 

introdução ao DTC, resumo geral da qualidade, visão geral não clínica, visão 

clínica, resumo não clínico escrito e tabulado e, resumo clínico. O módulo 3 

especifica os requisitos de qualidade a que a documentação farmacêutica deve 

obedecer, incluindo os registos acerca do fabrico, química e controlo do produto 

médico e da substância ativa. O módulo 4 trata da informação não clínica, 

dividindo-se nas seguintes secções: farmacologia, farmacocinética e toxicologia. 

Por último, o módulo 5 é relativo à informação de estudos clínicos (ensaios 

clínicos) e fornece informações específicas acerca do estudo clínico bem como, 

informações relevantes para a sua preparação. Este módulo aborda as seguintes 

secções: relatório de estudos biofarmacêuticos, relatórios de estudos relevantes 

para a farmacocinética utilizando biomateriais humanos, relatório de estudos 

farmacocinéticos em humanos, relatório de estudos farmacodinâmicos em 

humanos, relatório de estudos de eficácia e segurança, relatório de experiência 

pós-comercialização e, formulários de notificação de casos e registos individuais 

dos participantes. Atualmente, o DTC ainda é usado como formato comum 

fornecendo toda a informação relevante (23,24).  
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Figura 2 - Triângulo DTC. O DTC divide-se nos 5 módulos, no entanto, o módulo 1 é específico 
para cada região enquanto os módulos seguintes são aplicáveis a todas as regiões. Adaptado de 
ICH Official website: ICH [Internet]. [cited 2021 Apr 27]. Available from: 
https://www.ich.org/page/ctd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2010, o conceito de regulamentação, aplicável à área científica, teve um 

maior destaque, na comunidade regulamentar farmacêutica, ao serem 

promovidas diversas conferências, acerca deste tópico, por parte da EMA e da 

Food and Drug Administration (FDA) (15), a entidade responsável pelo controlo e 

supervisão da segurança alimentar, medicamentos e cosméticos nos EUA (25).  

Atualmente, a legislação aplicável ao setor farmacêutico, na União Europeia, é 

da responsabilidade da Comissão Europeia e está disponível no EudraLex. A 

legislação encontra-se compilada numa série de 10 volumes, sendo que os 

volumes 1 e 5 são relativos às regras que regem os produtos medicinais na União 

Europeia. Enquanto, os restantes (volumes 2,3,4,6,7,8,9 e 10) são uma série de 

guidelines que suportam os outros dois volumes (26).  
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2.2.3. Evolução Regulamentar em Portugal 

Portugal, foi um dos países europeus pioneiros no estabelecimento de 

legislação de medicamentos ao aprovar o Decreto n.º 41448 de 18 de dezembro, 

em 1957. Este decreto permitiu a criação da Comissão Técnica dos Novos 

Medicamentos que efetuava verificação laboratorial de novos medicamentos. 

Apesar de Portugal ter a sua própria legislação vigente esta permaneceu 

inalterada desde 1957 e, apenas em 1986 é que Portugal deu entrada na CEE. 

Isto teve um importante impacto na área do medicamento, ao exigir a adoção de 

inúmeras novas diretivas, respetivas ao setor de atuação, resultando, em 1991, 

no 1º Estatuto do Medicamento, Decreto-Lei n.º 72/91 de 8 de fevereiro que 

reunia, num único documento, toda a legislação dispersa e, conduziu a uma 

modernização do sistema (27).  

Posteriormente, em 1993, foi criado o Instituto Nacional de Farmácia e do 

Medicamento, atualmente denominado por Autoridade Nacional do Medicamento 

e Produtos de Saúde, I. P (INFARMED) que integra todas as valências relativas 

ao medicamento e cujo propósito é a regulação e supervisão dos setores de 

medicamentos e produtos de saúde (28). Já em 2004, procedeu-se à criação da 

Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC) que, no ano seguinte, 

passou a ser a entidade responsável por emitir o parecer ético sobre a realização 

de ensaios clínicos. O 2º Estatuto do Medicamento (Decreto-Lei nº176/2006, de 

30 de agosto) é criado em 2006 e o INFARMED passa a ser a Autoridade 

Nacional relativa aos produtos medicinais. Isto marca uma mudança significativa 

no setor de medicamento reforçando as áreas do fabrico, controlo da qualidade, 

segurança e eficácia, introdução no mercado e comercialização dos 

medicamentos para uso humano (27). Em Portugal, para a realização de um 

ensaio clínico, é necessário obter autorização da autoridade competente, 

INFARMED, e o parecer favorável da Comissão de Ética Competente (CEC), 

neste caso, a CEIC. É ainda necessário obter uma autorização do Conselho de 

Administração (CA) do centro de investigação (6).  
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2.2.4. Funções Regulamentares 

Cada vez mais, a área regulamentar influencia o setor médico e farmacêutico 

e, desta forma, todas as empresas farmacêuticas devem obedecer e aplicar as 

leis e regulamentos estabelecidos pelas autoridades de saúde mencionadas 

anteriormente. Estes regulamentos, para além de protegerem a saúde pública, 

promovem o progresso na área terapêutica, garantem a qualidade e segurança 

dos produtos e asseguram que os novos medicamentos cumprem com toda a 

legislação aplicável à AIM (15,29). Assim, é fundamental que as agências, ou 

departamentos, de assuntos regulamentares possuam conhecimento do 

enquadramento regulamentar, tanto local como global, bem como, das funções 

que os membros responsáveis pela aplicação da legislação devem ter (29). É da 

sua responsabilidade estar familiarizado com a legislação, diretrizes e outras 

informações regulamentares em vigor. Numa empresa farmacêutica, o 

departamento de assuntos regulamentares é responsável por obter aprovação 

para novos produtos medicinais, garantindo que esta seja mantida enquanto o 

produto estiver no mercado. Para além disso, é o principal intermediário de 

comunicação entre a autoridade reguladora e a equipa do projeto, nas suas 

diferentes fases, garantindo assim que o plano do projeto antecipa corretamente o 

que a autoridade reguladora exigirá antes de aprovar o produto (20).  

Os serviços de assuntos regulamentares podem variar desde tarefas isoladas a 

projetos muito complexos que envolvem uma consulta detalhada das diretrizes 

relevantes e em vigor (30). No entanto, de uma forma geral, as suas principais 

funções consistem em: 

▪ Suporte no desenvolvimento, fabrico, registo e marketing do novo produto 

medicinal. O requerente procede ao registo do produto e a agência orienta-

o, sinalizando-o para otimização da documentação e das práticas clínicas 

preferíveis para diminuição de erros; 

▪ Estar informado e assegurar a aplicação da política regulamentar global 

para desenvolvimento, fabrico, registo do novo produto medicinal. Isto 

permite que o requerente introduza no mercado um produto aceite 

globalmente; 
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▪ Desenvolver e manter uma relação dependente com as autoridades 

reguladoras durante os processos de aplicação do novo produto medicinal;  

▪ Desenvolvimento de documentos, rotulagem e folhetos adequados como 

Resumo das Características do Medicamento (RCM) e Folheto Informativo 

(FI). Na Europa, estes documentos devem estar de acordo com os 

modelos elaborados pelo grupo de Quality Review of Documents (QRD) da 

EMA; 

▪ Completar os dados de registo do produto e manter os documentos 

conforme a legislação em vigor; 

▪  Manter registos e compilar informação acerca do produto; 

▪ Preparar dados acerca do novo produto direcionado a médicos e 

profissionais de saúde para uma prática, do produto médico, segura e 

eficaz; 

▪ Prover treino contínuo para a equipa de manutenção de registos e 

relatórios, investigação e desenvolvimento. Os registos auxiliam no 

cumprimento dos procedimentos operacionais padrão para facilitar as 

auditorias e inspeções (29).  

2.2.5. Procedimento de Autorização de Introdução no Mercado 

O pedido de autorização de introdução no mercado, AIM, é reunido e 

apresentado assim que o processo de desenvolvimento do novo medicamento 

esteja concluído e, seja considerado satisfatório pela empresa. Dependendo da 

região e, consequentemente, das diferentes autoridades reguladoras, existem 

requisitos diferentes quanto ao nível de detalhe e formato das apresentações. 

Desta forma, é responsabilidade dos departamentos de assuntos regulamentares 

das empresas reunir todos os dados da forma mais eficiente possível, 

satisfazendo esses requisitos com o mínimo de reformulação possível (20).  

Portugal, como membro da União Europeia, rege-se pela legislação aplicável 

relativa à aprovação de medicamentos do sistema europeu de regulação (31). A 

AIM deve assentar nos critérios de qualidade, segurança e eficácia terapêuticas 

do medicamento tendo como finalidade a proteção da saúde pública. Após a 
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obtenção da AIM quaisquer dosagens, formas farmacêuticas, vias de 

administração, demais apresentações e alterações e extensões que possam vir a 

ser autorizadas estão incluídas na AIM inicial (32).  

O pedido de AIM deve ser acompanhado dos seguintes dados: 

▪ Denominação do requerente e, eventualmente, do fabricante; 

▪ Denominação do medicamento; 

▪ Composição qualitativa e quantitativa dos componentes do 

medicamento; 

▪ Modo de fabrico; 

▪ Posologia, forma farmacêutica, modo e via de administração e prazo de 

validade; 

▪ Indicações terapêuticas, contraindicações e reações adversas; 

▪ Medidas de prevenção e segurança na administração, armazenamento e 

eliminação de resíduos do produto médico, e indicação dos potenciais 

riscos para o ambiente;  

▪ Métodos de controlo utilizados pelo fabricante; 

▪ Resultado dos ensaios, físico-químicos, biológicos ou microbiológicos, 

toxicológicos e farmacológicos e, clínicos; 

▪ RCM, incluindo uma ou várias amostras ou reproduções da embalagem 

externa e do acondicionamento primário do medicamento, assim como o 

FI; 

▪ Documento de autorização de produção de medicamentos no país; 

▪ Cópias de toda e qualquer AIM do produto médico em questão emitida 

por outro Estado-Membro, bem como uma lista dos Estados-Membros 

em que se estiver a proceder à análise de pedidos de autorização;  

▪ Cópias do RCM e FI proposto pelo requerente ou aprovado pela 

autoridade competente do Estado-Membro; 

▪ Informações pormenorizadas sobre toda e qualquer decisão de recusa 

de autorização e respetiva fundamentação (33).  
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2.2.6. Tipos de Procedimentos de Pedido de Autorização de Introdução no 

Mercado 

O sistema europeu compreende quatro procedimentos para a aquisição da AIM 

de um novo medicamento em mais do que um Estado-Membro e estes são: 

 

1. Procedimento Nacional – Esta aplicação é avaliada por uma autoridade 

reguladora nacional, sendo que este procedimento é válido apenas para 

produtos destinados a esse Estado-Membro.  

2. Procedimento de Reconhecimento Mútuo – O primeiro passo é a 

obtenção de uma AIM num Estado-Membro (procedimento nacional) por 

uma autoridade reguladora que, posteriormente, defende a aprovação e 

avaliação a fim de obter reconhecimento mútuo por outras autoridades 

reguladoras. A empresa pode selecionar os países de interesse para 

comercialização do produto médico sendo que esses Estados-Membros 

possuem um prazo de 90 dias para reconhecer a avaliação inicial. Este 

procedimento é utilizado como forma de harmonização e conversão dos 

produtos aprovados nacionalmente.  

3. Procedimento Descentralizado – utilizado apenas quando o produto 

médico não possui AIM em nenhum Estado-Membro. O pedido é 

submetido, em simultâneo, em múltiplos Estados-Membros, no entanto, 

apenas um deles será o Estado-Membro de Referência (EMR) cuja 

função é elaborar o relatório de avaliação. Os restantes, designados 

como Estados-Membros Envolvidos (EME), têm como função comentar 

o relatório que será atualizado, caso necessário. 

4. Processo Centralizado – é um procedimento realizado pela EMA, 

através de cientistas selecionados do Committee for Human Medicines 

(CHMP), nomeados por cada Estado-Membro. Este procedimento inicia-

se com a seleção de membros, do CHMP, para relator e co-relator, que 

selecionam e lideram a equipa de avaliação e procedem a uma 

avaliação independente, estando a restante equipa encarregue de fazer 

uma revisão paralela. O relatório de avaliação é então revisto e 
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aprovado pelo CHMP e, com base nele, a Comissão Europeia toma uma 

decisão (20,31).  

Após a obtenção da AIM, não devem ser descuradas as atividades relativas ao 

medicamento, uma vez que novas informações podem surgir, e é necessário 

manter toda a documentação atualizada. Para além disso, a AIM é apenas válida 

por 5 anos e necessita de ser renovada, devendo ser efetuado o pedido às 

entidades reguladoras competentes. Após a primeira renovação, esta passa a ser 

válida por tempo indeterminado, exceto se surgirem situações de 

farmacovigilância que obriguem a renovação por um período adicional de 5 anos. 

A renovação tem como objetivo assegurar que o balanço entre risco-benefício, do 

medicamento, permanece positivo (32).  
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2.3. Revisão Bibliográfica 

2.3.1 Modelos de Quality Review of Documents 

Para a submissão do pedido de AIM é necessário que a documentação de 

apoio ao medicamento também esteja de acordo com a legislação vigente. Assim, 

textos informativos, como o RCM, o FI e a rotulagem, devem ser adequados. A 

nível europeu, devido à harmonização entre os Estados-Membros da Europa, 

estes documentos devem seguir os modelos definidos (34).  

Os modelos e conteúdos da informação são estabelecidos pelo grupo QRD. 

Este grupo foi fundado em 1996 e reúne os representantes das autoridades 

nacionais de cada Estado-Membro, especialistas em assuntos regulamentares e 

informação sobre os medicamentos e, representantes da EMA. A principal 

incumbência do grupo QRD é garantir que a clareza, consistência e precisão de 

todas as informações, bem como das respetivas traduções, cumprem com 

padrões de qualidade adequados. Para além da garantia da qualidade dos textos, 

o grupo QRD tem uma série de outras tarefas como:  

▪ Verificação da terminologia na escrita das traduções e comparação da 

sua consistência com o documento original. A terminologia usada, nos 

textos de informações do produto, deve estar de acordo com Medical 

Dictionary for Regulatory Activities Terminology (MedDRA) e com a lista 

de termos padrão definido pela European Directorate for the Quality of 

Medicines (EDQM); 

▪ Assegurar coerência e consistência linguística entre as diferentes 

terminologias utilizadas em pareceres científicos e promoção de 

iniciativas de padronização de terminologia; 

▪ Revisão e atualização dos modelos; 

▪ Promoção da legibilidade das informações do paciente e verificação das 

apresentações / maquetes de amostras de vendas do produto, em todas 

as línguas oficiais da União Europeia; 

▪ Consideração das questões que podem levar a atrasos no processo de 

tomada de decisão da Comissão Europeia (CE) e, caso necessário, 
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aconselhamento baseado num entendimento comum sobre a 

implementação da legislação (35).  

Os modelos QRD têm como propósito aconselhar os requerentes de como 

redigir os documentos de informação acerca do produto medicinal sem 

contradizerem as imposições estabelecidas pelas autoridades reguladoras quanto 

ao conteúdo do documento. Para além disso, permitem definir quais os títulos 

padrão (ex: “1. Nome do Medicamento”) das diferentes secções dos documentos 

e, indicam as frases/termos padrão mais comumente utilizados. Fornecem 

diversas informações úteis acerca do conteúdo necessário em cada secção, 

incluindo notas explicativas, e definem o formato e layout da informação do RCM, 

FI e rotulagem. Além disso, estes documentos concedem orientações mais 

detalhadas acerca de vários aspetos relativos a terminologia e legibilidade. As 

versões mais recentes, dos modelos QRD, estão disponíveis no site da EMA em 

formato word editável e, disponíveis nas 20 línguas oficiais da União Europeia 

(além do islandês e norueguês), para que possam ser facilmente utilizadas (35).  

No entanto, é de notar que estes modelos não abordam questões relativas ao 

design, nem fornecem detalhes acerca do desenvolvimento de uma linguagem 

acessível ao paciente. Os modelos têm apenas como propósito instruir, 

garantindo que a informação essencial é considerada, juntamente com a 

necessidade de tradução para todos os idiomas (36). E, embora os modelos, 

inclusive as suas notas de orientação, visam proporcionar, aos requerentes, dicas 

práticas relativas à escrita da informação, não devem ser utilizados como um guia 

específico, pois não incluem todas informações necessárias da documentação do 

produto. Assim, os requerentes devem sempre reger-se, para além dos modelos, 

pela legislação vigente na União Europeia, outras diretrizes, indicações do CHMP 

para orientação, guidelines e boas práticas, ao redigir a documentação, de 

maneira a cumprir integralmente com os requisitos legais relativos às informações 

do produto (35).  
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 2.3.2. Resumo das Características do Medicamento 

O Resumo das Características do Medicamento, RCM, tal como visto 

anteriormente, é uma parte fundamental para a aquisição da AIM, para todos os 

medicamentos, na União Europeia (37), sendo um documento destinado aos 

profissionais de saúde (38) acerca da utilização do medicamento de forma segura 

e eficaz. Este documento deve ser escrito de acordo com a Diretiva 2001/83/CE e 

acompanhado da leitura do documento “A Guideline on Summary of Product 

Characteristics (SmPC)”  (39).  

O RCM deve ser constantemente atualizado, ao longo do ciclo de 

desenvolvimento do medicamento, de acordo com as novas informações de 

eficácia e segurança que possam surgir. Adicionalmente, este documento é a 

base para a preparação do FI, o documento que permite que a informação acerca 

do medicamento alcance os pacientes (37).  

O RCM contém a informação essencial acerca do medicamento incluindo: 

▪ Informação qualitativa e quantitativa dos benefícios e risco; 

▪ Informação para tratamento individualizado como: 

 População pediátrica e idosa; 

 Doenças concomitantes; 

 Interação com outros produtos médicos; 

 Fatores genómicos; 

 Gravidez, amamentação e fertilidade; 

 Composição medicinal – prevenção de hipersensibilidade e 

excipientes com efeitos conhecidos; 

 Informação direcionada a situações específicas; 

▪ Informação farmacêutica (39).  

A escrita do RCM deve obedecer a vários princípios de forma a apresentar a 

informação acerca do medicamento da melhor forma. Assim, a linguagem deve 

ser clara e concisa (39), basear-se em termos técnicos e científicos (38), devendo 

ser usada terminologia médica consistente ao longo de todo o documento 
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(terminologia MedDRA). O RCM deve providenciar informação acerca do 

medicamento em específico e não incluir referências a outros produtos, exceto 

acerca das interações medicamentosas. O RCM não tem como propósito fornecer 

indicações gerais sobre o tratamento de condições médicas particulares, contudo, 

o documento deve mencionar e especificar as características, ou os efeitos, do 

tratamento, relacionados ao uso do medicamento. Da mesma forma, 

aconselhamento generalizado, relativo aos procedimentos de administração, não 

deve ser referido. Contudo, aconselhamento específico, relativo ao medicamento 

em questão, deve ser incluído no RCM (39).  

O RCM é escrito de acordo com o modelo QRD, apresentado em anexo (Anexo 

1) e, a informação deve ser disposta de acordo com a estrutura pré-definida 

nesse modelo (39). As secções, pré-definidas do RCM, são as seguintes: 

1. Nome do Medicamento – é apresentado o nome de fantasia do 

medicamento, seguido da dosagem e forma farmacêutica. A dosagem deve 

ser consistente com a quantidade indicada na composição quantitativa e 

posologia e, dosagens diferentes, relativas ao mesmo medicamento, 

devem ser indicadas da mesma forma; 

2. Composição Qualitativa e Quantitativa – são apresentados os detalhes 

completos da composição qualitativa e quantitativa em termos da(s) 

substância(s) ativa(s) e excipientes. A substância ativa deve ser escrita de 

acordo com a Denominação Comum Internacional (DCI) ou, pelo nome 

designado pela European Pharmacopeia (Ph. Eur.). Já a informação 

quantitativa da substância ativa deve ser expressa por unidade de 

dosagem, por unidade de volume ou por unidade de peso e, deve ser 

expressa em termos padrão internacionalmente reconhecidos; 

3. Forma Farmacêutica – deve ser descrita num único termo padrão definido 

pela Ph. Eur. e escrita no singular (ex: comprimido) e, o termo usado deve 

coincidir com o utilizado na secção 1 (Nome do medicamento). Esta secção 

(secção 3) deve ainda incluir uma descrição visual da aparência do 

medicamento (cor, marcações) e, no caso de comprimidos que possuam 

uma ranhura a meio, deve ser incluída informação sobre o seu propósito, 
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se se destina a facilitar a deglutição ou se pode ser dividido em doses 

iguais; 

4. Informações Clínicas 

i. Indicações terapêuticas – devem ser declaradas de forma clara e 

concisa, definindo a doença alvo ou condição e, distinguindo entre 

tratamento, prevenção e indicação diagnóstica. Se apropriado, nesta 

subsecção, deve ainda ser definida a população-alvo, especialmente 

quando houver restrições; 

ii. Posologia e modo de administração – a dosagem deve ser 

claramente especificada para cada método/via de administração e, 

para cada indicação, como apropriado. Devem ainda ser indicados 

ajustes de dosagem ou outras informações relacionadas com a 

posologia em grupos de pacientes específicos, quando necessário, 

em subsecções bem definidas e ordenadas por importância (ex: 

idosos, insuficiência renal, insuficiência hepática). Já a população 

pediátrica deve ser sempre incluída. Quanto ao modo de 

administração, quaisquer precauções especiais, via de 

administração e, instruções concisas, acerca da correta 

administração e uso, devem ser mencionadas; 

iii. Contraindicações – refere-se a situações cujo medicamento não 

deve ser administrado, por razões de segurança. As 

contraindicações podem incluir diagnósticos clínicos particulares, 

doenças concomitantes, fatores demográficos ou predisposições. 

Estas devem ser escritas de uma forma inequívoca, abrangente e 

clara; 

iv. Advertências e precauções especiais de utilização – a sua ordem 

deve ser determinada pela importância das informações de 

segurança fornecidas. É de notar que o conteúdo exato desta seção 

será diferente para cada medicamento e as condições terapêuticas 

a que se destina. No entanto, é recomendado inserir informações 

sobre riscos específicos, grupos especiais de população com risco 

acrescido, reações adversas graves e, medidas especiais que 
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possam ser tomadas para identificar os pacientes em risco e 

prevenir a ocorrência; 

v. Interações medicamentosas e outras formas de interação – inclui 

informação acerca das interações clinicamente relevantes, 

baseadas em propriedades farmacodinâmicas e estudos in vivo 

farmacocinéticos. A ordem de apresentação deve primeiramente 

incluir as combinações contraindicadas, seguidas daquelas cujo uso 

concomitante não é recomendado; 

vi. Fertilidade, gravidez e aleitamento – as recomendações indicadas 

nesta secção são importantes para os profissionais de saúde que 

informam o paciente. Todo o conhecimento disponível como, 

estudos e vigilância pós-comercialização, atividade farmacológica, 

resultados de estudos não clínicos, e conhecimento sobre 

compostos dentro da mesma classe, devem ser considerados. Para 

além disso, as recomendações devem ser constantemente 

atualizadas; 

vii. Efeito sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas – devem 

ser incluídas informações acerca do segurança, especificando quais 

os efeitos que o medicamento possa ter no desempenho da 

condução e utilização de máquinas; 

viii. Efeitos indesejáveis - deve incluir todas as reações adversas onde 

se verificou uma relação causal entre o medicamento e, o evento 

adverso é pelo menos uma possibilidade razoável; 

ix. Sobredosagem – descreve os sinais, sintomas e potenciais sequelas 

de diferentes dosagens do medicamento, com base em todas as 

informações disponíveis, incluindo ingestão acidental, erros e 

tentativas de suicídio por parte dos pacientes; 

5. Propriedades Farmacológicas 

i. Propriedades farmacodinâmicas – inclui o grupo farmacoterapêutico 

e o código Anatomical Therapeutic Chemical Classification System 

(ATC) bem como, o mecanismo de ação (se conhecido), os efeitos 

farmacodinâmicos, a eficácia e segurança clínicas do medicamento. 
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Para além disso, deve incluir todos os resultados clinicamente 

relevantes relativos a estudos de farmacodinâmica e eficácia 

conduzidos na população pediátrica; 

ii. Propriedades farmacocinéticas – inclui informação da absorção, 

distribuição, biotransformação, eliminação, linearidade/não-

linearidade do medicamento. Pode ainda incluir informação relativa 

a grupos específicos de pacientes e relações 

farmacocinéticas/farmacodinâmicas. E, novamente deve incluir 

estudos efetuados na população pediátrica; 

iii. Dados de segurança pré-clínica – informações sobre achados nos 

testes não clínicos que possam ser relevantes para o prescritor; 

6. Informações Farmacêuticas 

i. Lista dos excipientes – devem ser incluídos todos os excipientes 

presentes no medicamento, mesmo aqueles que estejam presentes 

em pouca quantidade e, os ingredientes devem ser listados 

individualmente; 

ii. Incompatibilidades – informações acerca de incompatibilidades 

físicas e químicas do medicamento com outros produtos, com o qual 

é provável que seja misturado ou coadministrado; 

iii. Prazo de validade – deve estar conforme embalado para venda e, 

se apropriado, após diluição ou reconstituição ou após a primeira 

abertura do medicamento. Para além disso, deve estar escrito de 

forma clara, numa unidade de tempo apropriada; 

iv. Precauções especiais de conservação – deve estar escrito de 

acordo com os termos padrão definidos;  

v. Natureza e conteúdo do recipiente – deve ser usada a terminologia 

padrão da Ph. Eur., referente ao recipiente do medicamento, sendo 

que deve ser indicado o seu material de construção, bem como 

qualquer outro componente; 

vi. Precauções especiais de eliminação e manuseamento – incluídas 

todas as indicações (que ainda não tenham sido mencionadas nas 

outras secções) quanto ao manuseamento e eliminação do 
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medicamento. Caso não existam requisitos especiais, deve ser 

indicado com o termo “Não existem requisitos especiais”; 

7. Titular da Autorização de Introdução no Mercado – é descrito o nome e 

endereço permanente do titular de AIM, podendo ainda ser incluídas, nesta 

secção informações relativas aos números de telefone, fax e endereço de 

email; 

8. Número(s) da Autorização de Introdução no Mercado – completado pelo 

titular de AIM ou pela autoridade competente, assim que a AIM seja 

fornecida; 

9. Data da Primeira Autorização/Renovação da Autorização de Introdução no 

Mercado - completado pelo titular de AIM ou pela autoridade competente, 

assim que a AIM seja fornecida; 

10. Data da Revisão do Texto – caso seja a primeira AIM deve ser deixada em 

branco. Quando aplicável, completado pelo titular de AIM ou pela 

autoridade competente aquando da impressão do RCM; 

11. Dosimetria – relativa a radiofarmacêuticos. Só preenchida caso aplicável. 

12. Instruções de Preparação de Radiofármacos – instruções adicionais no 

caso de radiofarmacêuticos (39,40).  

2.3.3. Folheto Informativo 

O Folheto Informativo, FI, é um documento técnico incluído em todas as 

embalagens dos medicamentos de forma a oferecer informação escrita acerca do 

medicamento. O FI é, tal como o RCM, um requisito essencial do pedido de AIM e 

deve ser providenciado pelo titular de autorização (41). A informação presente, no 

FI, deve estar de acordo com a legislação europeia e nacional, sendo que a sua 

preparação deve obedecer aos requisitos legislativos descritos na Diretiva 

2001/83/CE que especifica o conteúdo que deve ser incluído no documento (33).  

O principal objetivo do FI é informar os pacientes acerca da administração, 

precauções e potenciais efeitos secundários da sua medicação (41) permitindo 

que estes dependam das informações fornecidas e, assim possam tomar 

decisões informadas acerca do uso seguro e eficaz dos medicamentos. Isto é 
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especialmente importante, no caso de compra de produtos sem receita médica, 

onde não se realiza o contacto entre o paciente e o profissional de saúde, 

acrescendo a relevância da informação escrita e detalhada, para um uso seguro 

do produto (36).  

Apesar de todos os FI serem revistos e aprovados, pelas agências reguladoras 

competentes, verificou-se que, muitas das vezes, a qualidade da informação era 

bastante variável e, daí surgiram diversos documentos que pretendem auxiliar o 

titular de AIM na apresentação do FI com qualidade (42). Entre esses, destaca-se 

o documento de boas práticas “Always Read the Leaflet – getting the best 

information with every medicine” (ARTL), desenvolvido pela Medicines and 

Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) em conjunto com a Commission 

on Human Medicines (CHM) sendo, este documento, a fonte primária de 

informação relativa às boas práticas na área. Para maximizar a qualidade do FI, o 

ARTL bem como a guideline “Best Practise Guidance on Patient Information 

Leaflets” devem ser lidos acompanhando a legislação adequada (36).  

Para assegurar a qualidade da informação, o folheto deve ser escrito com 

linguagem clara e concisa, ou seja, o texto deve apresentar as principais 

mensagens de forma a serem compreendidas pela população-alvo a que se 

destina, evitando linguagem complexa e jargões. É de notar também que o FI, na 

maior parte dos casos, se destina à população em geral e, assim é de evitar 

termos técnicos e abreviaturas que possam ser desconhecidas a este público. 

Para facilitar a leitura e compreensão da informação, é recomendado o uso de 

frases curtas e organização do texto em pontos-chave. Para além disso, embora o 

FI se baseie no RCM, o seu conteúdo não deve ser idêntico à informação 

presente no RCM, uma vez que se destinam a populações-alvo diferentes. O FI 

deve ainda ser traduzido na língua oficial do país, onde o medicamento que 

acompanha será comercializado, no entanto, a informação deve ser idêntica à da 

versão original, escrita em inglês. Aquando da preparação do documento, deve-se 

assegurar que todos os termos traduzidos são possíveis de serem 

compreendidos, pelo paciente, devendo tomar-se especial atenção nas seguintes 

secções: contraindicações, avisos, precauções e, efeitos adversos, uma vez que 
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geralmente são as secções cujo texto é mais longo e complexo. Ainda, de forma a 

facilitar a leitura, nas secções que descrevem os efeitos adversos e riscos, estes 

devem estar claramente expressos e organizados por ordem de gravidade 

(36,43).    

A “Guideline on the Readability of the Labelling and Package Leaflet of 

Medicinal Products for Human Use” é um documento auxiliar cujo objetivo é 

orientar, os requerentes e titulares de AIM, sobre como garantir que as 

informações presentes, no FI, são acessíveis e podem ser compreendidas por 

aqueles que o recebem, para que possam usar o medicamento de forma segura e 

adequada (43). Esta guideline, em conjunto com a “Best Practise Guidance on 

Patient Information Leaflets”, inclui alguns pontos extra que devem ser 

considerados na redação do FI: 

▪ Estruturação da informação – a ordem e organização, facilitam a 

navegação da leitura ao longo do documento e, o modo de disposição da 

informação é fundamental para assegurar a sua leitura; 

▪ Tipografia – o tipo e tamanho da letra e cor do texto devem ser tomados 

em consideração, consoante a audiência a que a informação se destina. 

Para além disso, espaçamento entre o texto escrito é fundamental para 

ajudar na leitura bem como o uso de colunas, o que permite aos leitores 

assimilarem melhor a informação. Outros aspetos importantes são o 

tamanho das linhas (mais curtas) e o espaçamento entre linhas (não muito 

juntas); 

▪ Títulos e subtítulos – devem ser posicionados na página de modo a facilitar 

a navegação pelo documento. Os títulos indicam o início de uma secção, 

ajudam o leitor a localizar a informação e, indicam qual o tipo de 

informação a que a secção se destina. Assim, devem ser visualmente 

distintos e mais curtos que o restante texto, para serem facilmente 

reconhecidos pelos leitores. Devem ainda exprimir adequadamente o tipo 

de informação apresentada na secção a que se destinam; 

▪ Informação-chave – a informação mais relevante, para o uso seguro e 

adequado, do medicamento deve estar destacada; 
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▪ Audiência – na escrita do FI devem ser considerados grupos de pacientes 

como, a população pediátrica, idosa e pacientes com condições médicas 

específicas, uma vez que as necessidades destes pacientes podem ser 

diferentes exigindo a indicação de outras fontes de informação 

especificamente elaboradas para esses grupos. A informação deve 

também estar descrita numa secção individual para facilitar o acesso à 

informação (36,43).  

A legislação requere que o folheto seja elaborado de acordo com o RCM e 

contém informações específicas numa ordem específica. Este documento segue, 

tal como o RCM, o modelo padronizado QRD (Anexo 2) apresentando assim o 

mesmo tipo de informação para todos os medicamentos, divididas nas seguintes 

secções: 

1. Identificação do medicamento e indicações terapêuticas – inclui o nome, 

substância(s) ativa(s), forma farmacêutica e dosagem. Lista ainda as 

condições para as quais o produto está autorizado. Esta secção deve 

incluir qualquer informação beneficiária considerada apropriada; 

2. Informação necessária antes da utilização – inclui informação acerca de 

situações em que o medicamento não deve ser usado, quaisquer 

precauções, avisos, interações com outros medicamentos ou comidas, 

informação para grupos específicos (grávidas, amamentação), e 

quaisquer efeitos que o medicamento possa ter na habilidade do 

paciente conduzir; 

3. Dosagem – descreve como tomar/usar o produto, incluindo a via e 

método de administração, frequência da toma/uso, indicações de como 

atuar em caso de esquecimento e, se relevante, o que fazer em caso de 

sobredosagem. Inclui também os potenciais riscos que podem advir do 

abandono da toma/uso; 

4. Descrição dos efeitos indesejáveis – são apresentados todos os efeitos 

que podem ocorrer na toma/uso normal do produto, devendo ser 

tomadas ações caso ocorram. Os eventos adversos devem ser listados 

pela sua gravidade e frequência; 
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5. Modo de conservação do produto – define o prazo de validade, 

estabelece as condições de armazenamento, descreve as instruções e 

cuidados especiais a ter com o medicamento, incluindo advertências 

como “Manter fora da vista e do alcance das crianças” e, inclui as 

instruções de eliminação; 

6. Conteúdo da embalagem e informação adicional – inclui detalhes acerca 

dos excipientes, descrição do medicamento e conteúdo da embalagem, 

nome, endereço e contacto do Titular de AIM e fabricante (36,40).  

O modelo QRD permite que o FI cubra todos os tópicos necessários e 

requeridos pela Diretiva 2001/83/CE e, ainda, que esta informação seja 

apresentada na ordem e formatação correta, facilitando a leitura e compreensão 

de informação complexa por parte dos pacientes. Consequentemente, maximiza o 

número de pessoas que utiliza essa informação para tomar decisões conscientes 

acerca do seu medicamento e permite um uso mais seguro e mais eficaz (36).   

2.3.4. Rotulagem 

Para além do RCM e do FI, o pedido de AIM deve ser acompanhado pelo texto 

relativo à rotulagem do medicamento. A rotulagem deve estar escrita de acordo 

com a Diretiva 2001/83/CE e, para maximizar a qualidade do documento, deve 

ser acompanhada da leitura das guidelines referentes, “Guideline on the 

Packaging Information of Medicinal Products for Human Use Authorised by the 

Union” e “Guideline on the readability of the label and package leaflet of medicinal 

products for human use”, com a finalidade de auxiliar, os requerentes e titulares 

de AIM, a transmitir informação acessível e compreensível aos usuários para que 

possam utilizar o medicamento de forma segura e eficaz. Adicionalmente, a 

rotulagem, tal como o FI, deve ser escrita de acordo com o disposto no RCM 

(43,44).  

A rotulagem abrange tanto a embalagem externa como a interna e, é 

fundamental para garantir que a informação crítica necessária, para o uso seguro 

do produto medicinal, é de fácil acesso e, auxilia os pacientes, na assimilação da 
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informação e, consequente minimização de erros (43). As informações 

apresentadas na rotulagem devem ser facilmente legíveis, compreendidas de 

forma clara e, indeléveis. Para tal, os requerentes e titulares de AIM devem fazer 

um bom uso do espaço da embalagem, uma vez que este é bastante limitado, 

assegurando que a informação mais importante é apresentada. O tamanho da 

letra do texto deve ser adequado, o espaçamento entre linhas, o uso de espaços 

em branco, cores que assegurem contraste entre o texto e o fundo, são também 

fatores decisivos para a legibilidade do texto. As embalagens podem apresentar 

elementos como, logótipos da empresa e pictogramas, no entanto, estes não 

devem prejudicar a legibilidade da informação relevante. A rotulagem deve ser 

escrita consoante a língua oficial do Estado-Membro, em cujo produto irá ser 

comercializado. Caso exista mais do que uma língua oficial, no Estado-Membro, o 

conteúdo da rotulagem deve ser apresentado em todas as línguas oficiais, ser 

idêntico e, a legibilidade da informação não deve ser afetada por isso (44).  

A rotulagem deve conter os elementos, mencionados na Diretiva 2001/83/CE, 

organizados nas secções estabelecidas no modelo QRD (Anexo 3): 

1. Nome do medicamento – deve incluir o nome completo do medicamento, 

incluindo nome de fantasia, a sua dosagem, forma farmacêutica e 

substância(s) ativa(s). Para além disso, se apropriado, deve descrever, 

na embalagem externa ou, acondicionamento primário (embalagem mais 

próxima do produto), se o produto se destina a ser tomado/utilizado por 

bebés, crianças ou adultos, para permitir uma identificação precisa do 

medicamento; 

2. Descrição da(s) substância(s) ativa(s); 

3. Lista de excipientes; 

4. Forma farmacêutica e conteúdo – apresentada em substâncias ativas 

por unidade de administração ou para um volume/peso, dependendo do 

modo de administração; 

5. Modo e via de administração – esta secção deve ser escrita tal como 

registada no RCM. No entanto, algumas vias de administração podem 
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não ser familiares aos pacientes e, nessas situações, a sua descrição 

deve ser acompanhada de uma explicação; 

6. Advertência especial de que o medicamento deve ser mantido fora da 

vista e do alcance das crianças; 

7.  Outras advertências especiais, se necessário – relativas ao 

medicamento em questão; 

8. Prazo de validade – descrito em formato de mês e ano; 

9. Condições especiais de conservação; 

10.  Cuidados especiais quanto à eliminação do medicamento não utilizado 

ou dos resíduos provenientes desse medicamento, se aplicável; 

11. Nome e endereço do titular de AIM – pode ainda incluir o contacto 

telefónico, fax e endereço eletrónico; 

12. Número(s) da Autorização de Introdução no Mercado; 

13. Número de lote de fabrico; 

14. Classificação quanto à dispensa ao público – especificando se o 

medicamento é de automedicação, sujeito a receita médica ou para uso 

exclusivo hospitalar; 

15. Instruções de utilização; 

16. Informação em Braille – uma vez que é diferente nos vários países, o 

tipo de letra Braille (tamanho da célula) deve ser padronizado. O sistema 

Braille não contraído deve ser usado. Neste sistema, cada célula Braille 

compõe uma letra do alfabeto, sinal de pontuação, números, etc.; 

17. Identificador único – código de barras 2D; 

18.  Identificador único – dados para leitura humana – inclui o código do 

produto (PC), o número de série (SN) e, o número de reembolso 

nacional ou número de registo que identifica o medicamento a nível 

nacional. (33,40) 

A rotulagem pode também incluir, na sua apresentação, símbolos e 

pictogramas desenvolvidos para tornar certas informações mais claras para o 

paciente. No entanto, devem ser sempre compatíveis com o RCM do 

medicamento, úteis para o paciente e, não apresentarem elementos promocionais 

(44).  
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Por vezes, nem todas as informações de rotulagem, estabelecidas na 

legislação, podem ser aplicadas na íntegra na rotulagem de pequenos recipientes. 

Isto aplica-se no caso das embalagens blister, fitas contentoras e pequenas 

unidades de acondicionamento primário. No caso de embalagens blister ou fitas 

contentoras é importante que os dados permaneçam disponíveis, para os 

usuários do medicamento, até ao fim da toma/utilização. Uma vez que não é 

possível a inclusão de toda a informação, as informações que devem ser 

incluídas, segundo o modelo QRD, são: nome do medicamento, nome do titular 

de autorização de AIM, prazo de validade, número do lote e, outras informações 

que possam ser relevantes, caso aplicável. Todas estas informações devem 

aparecer em cada dose unitária da embalagem blister. Deve-se assegurar a 

legibilidade da informação, através da utilização de um estilo de fonte adequado, 

tamanho de letra suficientemente grande e, cor do texto adequado. Isto é 

especialmente importante devido à natureza do material onde as informações são 

impressas.  

Quanto às pequenas unidades de acondicionamento primário, as informações 

a serem contidas também são ligeiramente diferentes e, de acordo com o modelo 

QRD, as indicações mínimas que devem ser incluídas são: nome do 

medicamento e via(s) de administração, modo de administração, prazo de 

validade, número do lote, conteúdo em peso, volume ou unidade e, caso 

aplicável, outras informações. Este tipo de rotulagem é aplicável, de uma forma 

geral, a recipientes de capacidade de cerca de 10ml ou inferior. E, tal como nas 

embalagens blister, é necessário ter especial atenção à quantidade de informação 

que o rótulo deve conter (pois pode ser variável) e, ao tamanho e fonte da letra, 

para garantir a legibilidade da informação (40,43).  

Para além destas informações, existem requisitos nacionais, para cada Estado-

Membro, que especificam que outros dados incluir na rotulagem. Estes podem 

incluir informações como: preço do produto medicinal, condições de 

comparticipação, classificação quanto à dispensa ao público e, elementos de 

garantia da identidade e autenticidade do produto. Estas informações, aplicáveis 

ao Estado-Membro, devem ser dispostas numa secção exclusiva delimitada, 



32 

 

designada por “blue box”, num dos lados da embalagem. No entanto, apesar das 

diferenças de informação, a blue box deve ser disposta no mesmo local do 

acondicionamento, em todos os países. Para além disso, é fundamental que a 

blue box seja escrita na língua oficial do Estado-Membro em cujo o produto irá ser 

comercializado (44).  

Em Portugal, a blue box pode incluir informações relativas ao preço e 

comparticipação que devem estar de acordo com a legislação nacional. 

Adicionalmente, deve incluir a classificação do medicamento: medicamento 

sujeito a receita médica, medicamento não sujeito a receita médica, medicamento 

sujeito de receita médica especial, medicamento sujeito de receita médica restrita, 

de utilização reservada a certos meios especializados ou, medicamento de receita 

médica renovável. Para além disso, essa secção inclui um código digital, código 

de barras e o número de identidade (ou registo) nacional, como elemento 

identificativo e de autenticidade do medicamento (44).  
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3. ESTÁGIO CURRICULAR 

3.1. Objetivos do Estágio 

 

No âmbito do Estágio curricular, como componente final do Mestrado em 

Gestão da Investigação Clínica, foram estabelecidos os seguintes objetivos:  

▪ Consolidar e aplicar, na prática, os conhecimentos teóricos adquiridos 

na componente letiva do mestrado; 

▪ Contactar com o ambiente real de trabalho de uma empresa de 

consultoria farmacêutica (mesmo que grandemente em regime de 

teletrabalho) e, conhecer as responsabilidades associadas ao mundo 

profissional; 

▪ Adquirir conhecimentos, capacidades e competências em contexto de 

trabalho na área dos assuntos regulamentares; 

▪ Conhecer a empresa e os seus procedimentos e método de trabalho; 

▪ Integrar uma equipa multidisciplinar e promover a entreajuda; 

▪ Realizar as diversas tarefas atribuídas, de forma precisa e, obedecendo 

aos prazos e necessidades da empresa; 

▪ Aprender a dar resposta às necessidades e pedidos dos clientes; 

▪ Gerir prioridades e tempo de acordo com o grau de urgência da entrega 

das tarefas em mãos; 

▪ Desenvolver soft skills tais como, organização, gestão de tempo, 

trabalho em equipa, capacidade de comunicação (maioritariamente 

escrita), pensamento crítico, autonomia, dinamismo, foco e rigor. 
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3.2. Entidade de Acolhimento 

A entidade onde, ao longo deste ano letivo, foi realizado o Estágio Curricular, 

denomina-se Pharmaissues – Consultoria, Lda. e, tal como o nome indica, esta é 

uma empresa de consultoria farmacêutica que presta serviços globais como:  

▪ Compliance – inclui serviços de código de conduta ética na interação 

entre a indústria farmacêutica e os profissionais de saúde, a avaliação 

de ações ou eventos de cariz científico ou de divulgação de 

medicamentos e custos de acolhimento, atendendo à legislação 

nacional. E, notificações acerca de transparência e publicidade e, 

formação à indústria farmacêutica acerca de estratégias de compliance; 

▪ Apoio técnico-científico – engloba serviços de consultoria relativos a 

medicamentos, dispositivos médicos, cosméticos e produtos de higiene 

corporal, produtos de saúde e, suplementos alimentares; 

▪ Textos – elaboração e revisão de textos relativos a medicamentos, 

incluindo RCM, FI e rotulagem; 

▪ Testes de legibilidade – serviços de testes de legibilidade completos e 

relatórios de bridging; 

▪ Medical Writing – elaboração de relatórios de perito e de equipa médica; 

▪ Traduções – realização de traduções técnicas e médicas; 

▪ Marketing e Publicidade – apoio regulamentar na área do marketing e 

publicidade e no relacionamento com as autoridades reguladoras na 

área dos medicamentos e produtos de saúde. Isto inclui, revisão de 

peças publicitárias/materiais promocionais, notificação dos materiais 

promocionais às autoridades competentes, suporte no marketing de 

produto, apoio ao lançamento de produtos, formação de produto a 

equipas comerciais, serviços de telemarketing, equipas de vendas e, 

estudos de mercado; 

▪ Preços – elaboração de memórias descritivas para pedidos de 

comparticipação de preço e taxas de Sistema de Gestão de Receitas e 

Cobrança de Taxas (SRCT); 

▪ Serviços de suporte; 



35 

 

▪ Formação e eventos científicos – organização de ações ou eventos de 

cariz científico ou de divulgação de medicamentos e, organização de 

cursos de formação de acordo com os requisitos do cliente. 

A sua missão assenta em ser uma empresa de referência, nos setores 

mencionados anteriormente, oferecendo serviços de excelência e de qualidade e, 

satisfazendo desta forma as necessidades dos clientes. 

A sua visão passa por ser um referencial de excelência e reconhecida como 

uma das principais empresas adjuvantes, através dos serviços que presta, da 

Indústria Farmacêutica. 

Os principais valores da Pharmaissues são: 

1. Satisfação do cliente – estabelecer relações de confiança e 

responsabilidade duradouras; 

2. Valorização e respeito pelas pessoas – estabelecer relações de 

entreajuda e confiança entre a equipa; 

3. Resultados extraordinários – excelência dos serviços prestados. 

Assim, o principal intuito da Pharmaissues é prestar sempre um serviço de 

excelência, satisfazendo os pedidos e necessidades dos clientes com quem 

colabora (45).  

3.3. Decorrer do Estágio 

O Estágio curricular decorreu na empresa mencionada anteriormente, a 

Pharmaissues, iniciando-se em novembro de 2020 e com conclusão em junho de 

2021, sob a tutoria da Dra. Inês Coelho.  

Devido ao contexto pandémico que se vivenciou, ao longo deste ano letivo, as 

atividades desenvolvidas, no contexto de estágio, foram efetuadas, na sua 

maioria, em regime de teletrabalho, com deslocações à empresa, quando foi 

possível. 
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3.4. Confidencialidade  

 

Uma vez que a Pharmaissues lida com os mais variados clientes e, por vezes, 

tem acesso a documentos que exigem sigilo, é necessário assegurar a 

confidencialidade dos colaboradores que lidam com estas tarefas. Assim, todos 

os novos colaboradores da empresa necessitam de assinar um Acordo de 

Confidencialidade antes de darem início às atividades na empresa. Neste caso, 

foi apresentado um Acordo de Confidencialidade, relativo à informação acessada 

durante o período de estágio. 

3.5. Atividades Desenvolvidas 

A Pharmaissues, como uma empresa em crescimento de consultoria 

farmacêutica e, pela diversidade de serviços que dispõe, possibilitou a realização 

de tarefas distintas e em diversas áreas, no âmbito do estágio, tais como:  

1. Requisitos regulamentares de cosméticos; 

2. Sistema de Gestão de Qualidade; 

3. Formações; 

4. Pesquisa Bibliográfica; 

5. Validação de CRFs; 

6. SOP – Tratamento e Recolha de Dados Pessoais; 

7. Modelos QRD; 

8. Outras atividades . 

Devido à diversidade de tarefas realizadas, as consideradas mais relevantes 

vão ser descritas de forma pormenorizada, enquanto as restantes serão 

abordadas de uma forma mais generalizada. 

As principais atividades desenvolvidas foram distribuídas, ao longo do tempo, 

tal como apresentadas na seguinte tabela: 
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Tabela 1 - Descrição das atividades ao longo do tempo 

 

Atividade desenvolvida 

Mês (intervalo entre o início até ao final do 

estágio) 

Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Requisitos regulamentares de 

cosméticos 
X X       

Sistema de Gestão de 

Qualidade 
 X  X X    

Formações  X  X   X X 

Pesquisa Bibliográfica   X      

Validação de CRFs    X     

SOP – Tratamento e Recolha 

de Dados Pessoais 
    X    

Modelos QRD     X X   

Outras atividades X X X   X X X 
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3.5.1. Requisitos Regulamentares de Cosméticos 

Uma das primeiras tarefas solicitada, foi a elaboração de um documento 

resumo, descrevendo os principais requisitos regulamentares acerca da 

rotulagem de produtos cosméticos. 

Um produto cosmético é definido como qualquer substância ou mistura cuja 

finalidade seja que ao contactar com a parte externa do corpo humano, dentes ou, 

mucosas labiais, as limpe, perfume, modifique o aspeto, proteja, conserve ou 

corrija odores corporais. Os produtos cosméticos diferem dos medicamentos pois 

não podem ser ingeridos, inalados, injetados ou implantados no corpo. Existe uma 

enorme gama de produtos que podem ser considerados cosméticos desde 

sabonetes, géis de banho, champôs, desodorizantes, produtos de beleza e pastas 

de dentes (46).  

A rotulagem dos produtos cosméticos não obedece, exatamente, aos mesmos 

princípios da rotulagem de medicamentos e, não possui um modelo QRD 

associado. De acordo com a legislação nacional, nomeadamente, o Decreto-Lei 

n.º 189/2008 de 24 de setembro e, o Regulamento n.º 1223/2009 de 30 de 

novembro, as seguintes menções são obrigatórias na apresentação da rotulagem 

de produtos cosméticos: 

1. Nome ou firma – deve incluir a identificação da empresa, o endereço 

completo ou a sede social do fabricante ou do responsável pela sua 

colocação no mercado, e ainda o país de origem, nos produtos 

cosméticos fabricados fora do território de um Estado-Membro; 

2. Conteúdo nominal – indicado em peso ou volume; 

3. Período pós-abertura – inclusão do período após abertura, ou a data de 

durabilidade mínima acompanhada, quando for caso disso, das 

condições de conservação; 

4. Precauções especiais de utilização – devem constar no recipiente e na 

embalagem. Pode ainda incluir eventuais indicações sobre cuidados 

especiais a tomar em relação aos produtos cosméticos para utilização 

profissional, designadamente os destinados a cabeleireiros; 
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Figura 3 - Pictogramas referentes a " Referência a informação junta ou anexa”, “Período pós-
abertura” e, “Data de durabilidade mínima” que podem constar na rotulagem do cosmético desde 
que sejam adequados e não contrariem a restante informação. Adaptado de Regulamento (CE) 
No1223/2009. 

5. Número de lote de fabrico ou referência – que permita a identificação da 

fabricação. Em caso de impossibilidade prática, devido às dimensões 

reduzidas dos produtos cosméticos, esta informação pode apenas 

figurar na embalagem; 

6. Função do produto cosmético; 

7. Lista de ingredientes cosméticos (47,48) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas estas informações devem ser escritas em caracteres indeléveis, 

facilmente visíveis, legíveis e redigidos em termos corretos, não podendo 

qualquer das menções obrigatórias ser dissimulada, encoberta ou separada por 

outras menções ou imagens. No caso de a pequena dimensão do produto 

cosmético não permitir a inserção das precauções especiais de utilização, o rótulo 

do recipiente e a embalagem exterior devem incluir uma indicação abreviada ou 

do símbolo “remissão para folheto informativo” pertencente ao produto cosmético. 

Já a lista de ingredientes também pode ser apenas indicada na embalagem e 

apresentada no folheto informativo do produto cosmético (47).  

É de notar ainda que na rotulagem, o texto, denominações, marcas, imagens 

ou outros sinais, não podem ser utilizados para atribuir, ao produto cosmético, 

 

- Referência a informação junta ou anexa 
 

- Período pós-abertura 
 

- Data de durabilidade mínima 
 

Símbologia mencionada: 
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características ou funções que este não possui. A apresentação das informações, 

incluídas na rotulagem dos produtos cosméticos, deve ser aprovada pelos 

Estados-Membros e pela Autoridade Reguladora competente (48).  

 

3.5.2. Sistema de Gestão de Qualidade 

O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) é um conjunto de elementos 

integrados numa organização cujo propósito é assegurar a qualidade dos serviços 

e os objetivos da entidade, através do controlo e padronização dos processos 

(49).  

Uma vez que o SGQ da Pharmaissues assentava na ISO 9001:2008 e por, 

atualmente, uma nova versão da ISO, ISO 9001:2015, se encontrar em vigor, 

surgiu a necessidade de atualizar o SGQ da empresa. Para tal, inicialmente foi 

elaborado um documento que apresentasse os principais requisitos e elementos 

para a implementação de um SGQ baseado na ISO 9001. Posteriormente, 

procedeu-se a uma revisão dos documentos, relativos ao SGQ, implementados 

na empresa, segundo a última versão da norma. 

A Organização Internacional de Normalização (ISO) é uma federação sem fins 

lucrativos dos organismos nacionais de normalização publicando normas 

internacionais, de diversos tópicos, baseadas num consenso internacional entre 

grupos de peritos reconhecidos e nomeados pelos seus respetivos organismos. A 

norma ISO 9001 foi publicada pela primeira vez em 1987 sendo submetida a 

várias revisões, a última publicada em 2015. Esta norma pretende refletir os 

avanços na tecnologia e aplicação da gestão da qualidade numa organização. Ao 

longo do tempo, ganhou uma ampla aceitação, tornando-se uma indicação de que 

a organização que a aplica tem a capacidade de atender, de forma constante, aos 

requisitos relevantes legais e dos clientes (50).  
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Assim, foram definidos os principais requisitos apresentados na ISO 9001: 

2015, para a implementação de um SGQ numa empresa, descrevendo os 

seguintes elementos: 

▪ Aplicação – aplicável a qualquer organização, independentemente do 

seu tipo ou dimensão, ou dos produtos e serviços que fornece; 

▪ Importância – melhoria do desempenho global e proporciona as bases 

para um desenvolvimento sustentável da empresa; 

▪ Princípios de gestão de qualidade – baseia-se nos seguintes elementos: 

 Foco no cliente; 

 Liderança; 

 Comprometimento das pessoas; 

 Abordagem por processos; 

 Melhoria; 

 Tomada de decisão baseada em evidências; 

 Gestão das relações; 

▪ Potenciais benefícios – fornecer produtos e serviços que satisfaçam 

requisitos dos clientes e exigências estatuárias e regulamentares 

aplicáveis, aumentar a satisfação do cliente através da aplicação eficaz 

do sistema, incluindo processos para a melhoria do sistema e para a 

garantia da conformidade e, tratar riscos e oportunidades (49).  

Os termos descritos anteriormente, foram desenvolvidos com maior pormenor 

no documento resumo elaborado. Posteriormente, baseado nesse documento, foi  

efetuada uma revisão e, quando necessário, atualização, dos documentos do 

SGQ da Pharmaissues. 

Neste sentido, e uma vez que é uma das principais atualizações da versão de 

2015, o foco foi integrar aspetos como: abordagem por processos, incluindo ciclo 

Plan-Do-Check-Act (PDCA) e pensamento baseado em risco e, ainda melhoria 

contínua. Uma vez que a Pharmaissues ainda não possuía, na sua organização, 

um procedimento escrito que desenvolvesse o tema Abordagem por Processos, 

foi elaborado um documento relativo a esse tópico, baseando na ISO 9001:2015. 
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Figura 4 - Representação esquemática do ciclo PDCA, envolvendo os principais elementos a 
considerar no SGQ. Adaptado de NP EN ISO 9001:2015 - Sistemas de Gestão da Qualidade. 
Requisitos 

Abordagem por processos: 

De uma forma geral, a estrutura adotada para o SGQ assenta numa 

abordagem por processos interligados entre si, onde em muitos casos o resultado 

(saída) de um processo consiste no elemento que ativa (entrada) outro processo. 

Assim através do entendimento, avaliação e melhoria das interações e influências 

entre os vários processos, é garantida uma maior eficiência e eficácia (50).  

Ciclo PDCA 

Inserido numa abordagem por processos funcional, destaca-se o ciclo PDCA 

(Figura 4) cujo propósito é estabelecer os objetivos do sistema e os processos 

existentes na empresa, bem como os recursos necessários para obter resultados 

de acordo com os requisitos dos clientes e as políticas da organização, 

identificando e tratando os riscos e, determinando e implementando as 

oportunidades de melhoria. O ciclo PDCA é usado de forma contínua como parte 

da estratégia da empresa. Assim, a aplicação de uma abordagem por processos, 

através do ciclo PDCA, permite contextualizar a gestão do conhecimento como 

recurso e também como suporte à prossecução dos objetivos da qualidade e à 

geração de valor (49).  
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Na tabela seguinte (Tabela 2) são apresentadas e desenvolvidas as 4 

principais etapas do Ciclo PDCA: 

Tabela 2 - Etapas Ciclo PDCA  

Etapa do 
ciclo 

 

Descrição (objetivos) 
 

Responsável 
 

Plan 
(Planear) 

 
▪ Estabelecer os objetivos da organização e 

os seus processos, bem como os recursos 
necessários para obter resultados de 
acordo com os requisitos do cliente e as 
políticas da organização.  

▪ O mercado-alvo é analisado e são 
avaliados novos requisitos regulamentares 
e/ou do mercado/cliente.  

▪ Pretende-se identificar e tratar riscos e 
oportunidades. 

▪  Inclui o plano de ação incluindo atividades, 
datas e responsáveis e, caso se aplique, 
outros aspetos como recursos, materiais, 
riscos, fatores críticos de sucesso, meios e 
especificações do cumprimento da 
atividade.  

▪ Dentro desta fase é ainda importante 
estabelecer os indicadores e prazos. 

Responsável 
pelo Sistema de 
Gestão de 
Qualidade 
(RSGQ) 
Chief Executive 
Officer (CEO) 
Colaboradores 

Do 
(Executar) 

▪ Implementado o plano de ação na prática.  
▪ Os requisitos devem ser identificados, 

projetos desenvolvidos e, serviços 
recebidos de fornecedores verificados de 
acordo com os requisitos.  

Em resumo, as atividades de fazer e apoiar o 
serviço/projeto para os clientes precisam de 
ser realizadas. 

RSGQ 
CEO 
Colaboradores 

Check 
(Verificar) 

e 
Act 

(Atuar) 

▪ Realização de tarefas de monitorização e 
validação. 

▪ Tratamento de quaisquer serviços não 
conformes dos projetos elaborados na 
etapa anterior.  

▪ Pode incluir ainda a averiguação da 
satisfação do cliente e auditorias internas 
na empresa.  

▪ A fase de atuação envolve as ações 
necessárias para resolver quaisquer 
problemas encontrados na etapa de 
verificação, ou seja, atividades de melhoria 
abordando as não conformidades e 
aplicando ações corretivas. 

RSGQ 
CEO 
Colaboradores 
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Plan 
(Planear) 

O ciclo recomeça, para assegurar que as 
melhorias adicionais, ações corretivas ou 
preventivas, verificadas na fase anterior, são 
acrescentadas, uma vez que exigirão mudanças 
no planeamento para atender aos requisitos 
atualizados na fase “Executar”. Com base nestas 
alterações, a Gerência define os objetivos para o 
novo ciclo PDCA. 

RSGQ 
CEO 

 

Pensamento Baseado em Risco 

Ainda inserido na temática de Abordagem por Processos, surge o tópico 

Pensamento Baseado em Risco que pretende ser uma abordagem sistemática, 

inserida em todo o SGQ da empresa, considerando o risco ao longo de todo o 

sistema e processos e, consequentemente, permite o estabelecimento de uma 

base para aumentar a eficácia do SGQ, obter melhores resultados e prevenir 

efeitos negativos. Ou seja, a consideração dos riscos deve ser proativa e não 

reativa e, desta forma tirar vantagem das oportunidades e prevenir resultados 

indesejados.  

Assim, a aplicação do Pensamento Baseado em Risco, na empresa, tem os 

seguintes objetivos:  

 

▪ Melhorar a governança da empresa; 

▪ Estabelecer uma cultura proativa de melhoria; 

▪ Assegurar consistência da qualidade dos serviços prestados; 

▪ Melhorar a confiança e a satisfação dos clientes (49).  

3.5.3. Formações 

Como referido anteriormente, um dos serviços prestados pela Pharmaissues é 

a organização de cursos de formação. Neste sentido, desenvolveram-se duas 

tarefas distintas.  

Primeiramente auxiliou-se uma formação que a empresa ia fornecer acerca de 

“Boas Práticas de Distribuição e Gestão de Risco” (Good Distribution Practice, 
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GDP) aplicadas ao circuito de distribuição de medicamentos. A GDP descreve os 

requisitos mínimos que o distribuidor deve atingir, de forma a assegurar a 

qualidade e integridade dos produtos medicinais, ao longo do circuito de 

distribuição. Para tal, a conformidade com a GDP assegura que: 

▪ Os medicamentos, inseridos no circuito de distribuição, são autorizados, 

de acordo com a legislação europeia; 

▪ Os medicamentos são armazenados nas condições adequadas, 

incluindo durante o seu transporte; 

▪ É evitada a contaminação do próprio produto ou de outros produtos; 

▪ É realizada uma rotatividade adequada dos medicamentos 

armazenados; 

▪ Os produtos certos são entregues ao seu correto destinatário, dentro de 

um período de tempo satisfatório (51).  

 

Esta formação abordava tópicos relativos ao SGQ, qualidade do produto, 

distribuição, gestão de risco, qualificação de equipamentos e rotas de transporte, 

entre outros. Com estes temas em mente, efetuou-se uma pesquisa acerca de 

material de apoio visual, para colocar no meio de apresentação, de forma a 

complementar a aprendizagem dos temas.  

Outra atividade pedida, no contexto de formações, foi a pesquisa e proposta de 

potenciais temas para novas formações que a Pharmaissues possa oferecer aos 

clientes. Os temas poderiam ser de carácter científico, técnico ou direcionados a 

soft skills, sendo que o mais importante seria o impacto e relevância na 

atualidade. Para tal foi elaborado um documento descrevendo o tema, explicando 

o seu propósito e como poderia ser aplicado. Alguns dos temas propostos  foram:  

▪ Soft skills 

 Maximizar Performance – o objetivo é converter o potencial 

inerente, em cada pessoa, em produtividade altamente eficaz; 

 Pensar fora da caixa – promover a criatividade e inovação no 

trabalho para gerar pensamentos criativos e ideias exclusivas que 

transformam problemas em oportunidades; 
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▪ Inovação Responsável: Ética, Segurança e Tecnologia – inclusão de 

questões éticas com respeito às (novas) tecnologias, conhecer várias 

formas/instrumentos de análise de riscos das novas tecnologias, 

compreender o que é a inovação e as condições para o sucesso;  

▪ Candidaturas e Gestão de Projetos – descreve os tipos e fontes de 

financiamento e como obter e procurar. Estabelecer ainda como elaborar 

e submeter candidaturas de projetos e, como gerir projetos (diferente 

das operações base) numa organização. 

3.5.4. Pesquisa Bibliográfica 

Uma outra atividade desenvolvida na Pharmaissues foi a pesquisa bibliográfica 

de estudos clínicos e não-clínicos, de um medicamento, nos últimos 5 anos. 

De uma forma geral, a pesquisa bibliográfica é essencial para providenciar 

contexto, metodologia, inovação, minimização de pesquisa duplicada e, assegurar 

que os principais requisitos profissionais são cumpridos (52). Este tipo de 

pesquisa deve equilibrar entre ser ampla o suficiente para identificar todas as 

informações relevantes (sensibilidade), sem ter tantos artigos que torne 

impossível rever todos (especificidade). De forma a equilibrar estes dois 

elementos, é fundamental conhecer quais as ferramentas de pesquisa, bancos de 

dados disponíveis e ainda, técnicas de como restringir uma pesquisa. Ou seja, 

saber como e onde pesquisar (53). A primeira etapa da pesquisa bibliográfica é a 

identificação das fontes de dados que abordam o tema escolhido para o estudo. 

Atualmente, este processo é, maioritariamente, realizado em bancos de dados 

online, substituindo a pesquisa em revistas, livros ou jornais em formato físico, 

impresso. Os bancos de dados, dependendo do tema de interesse, variam 

bastante sendo que os mais comuns utilizados na área científica são: PubMed, 

Cochrane Library, Embase, AMED (Allied and Complementary Medicine 

Database) e ScienceDirect (54). No caso da tarefa desenvolvida na 

Pharmaissues, foi utilizado PubMed e ScienceDirect como as principais fontes de 

pesquisa de artigos relevantes. 
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Uma pesquisa bibliográfica abrangente e sistemática é efetuada através do uso 

de critérios de inclusão previamente estabelecidos. Normalmente, estes incluem o 

termo específico da pesquisa como, doença-alvo ou medicamento e outros filtros 

adicionais, como definição de resultados por ano, palavras-chave e temas, 

usando para tal “AND” e “OR”. Isto é uma estratégia útil para limitar e/ou ampliar a 

pesquisa (54). Para a tarefa de pesquisa bibliográfica desenvolvida, filtrou-se a 

pesquisa limitando os resultados a 5 anos e, utilizando o termo de pesquisa 

juntamente com outras palavras-chave. Exemplo: (2016-2021) “nome do 

medicamento” AND “pre clinical study”, uma vez que um dos aspetos pedido foi 

efetuar pesquisa bibliográfica, nos últimos 5 anos, de estudos não-clínicos de um 

medicamento. 

3.5.5. Validação de Case Report Forms 

 

Ao longo do estágio, procedeu-se à validação de dados do Case Report Form 

(CRF) de um estudo clínico. Um CRF é um documento especializado, utilizado em 

investigação clínica, para a recolha de dados dos participantes do estudo. Este 

documento deve ter como base o protocolo de estudo, o seu conteúdo deve ser 

robusto e deve recolher os dados específicos do estudo. O principal objetivo do 

CRF é manter a qualidade e integridade dos dados sendo que estes devem estar 

organizados de modo a facilitar a sua posterior análise. O conteúdo de um CRF 

varia bastante, consoante o estudo a que se destina (55). No caso do estudo, 

cujos dados foram validados, incluía campos como:  

 

▪ ID do participante (codificado); 

▪ Questionário médico; 

▪ Questionário do participante – incluía idade, escolaridade, estado 

civil, peso, altura, entre outras questões específicas para o estudo em 

questão. 

 

No contexto deste estudo, foi realizada uma validação independente, com o 

intuito de uniformizar a entrada dos dados, incluindo fatores como escrita em 
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maiúscula/minúscula, motivos repetidos, mas com linguagem diferente e 

identificação de possíveis incongruências nas respostas. Também foi necessário 

validar a existência de campos em branco/não preenchidos de forma a rever se 

não houve resposta ou se não é aplicável.  

 

 

3.5.6. SOP – Tratamento e Recolha de Dados Pessoais 

A Pharmaissues, lidando de forma contínua com diferentes clientes, deve 

assegurar, na sua estrutura organizacional, que os dados dos seus clientes são 

devidamente protegidos. Neste contexto, procedeu-se à preparação de um 

Standard Operating Procedure (SOP) relativo à Recolha e Tratamento de Dados 

Pessoais, baseado no Procedimento Escrito “Tratamento de Dados Pessoais” já 

existente e implementado na empresa. 

 

O SOP foi escrito segundo a estrutura padrão, definindo: 

 

▪ Objetivo; 

▪ Âmbito; 

▪ Abreviaturas e definições; 

▪ Responsabilidades; 

▪ Procedimento; 

▪ Referências; 

▪ Histórico de revisões. 

 

O propósito desta SOP é gerir a recolha e o tratamento de dados pessoais, na 

empresa, descrevendo estes processos no contexto de atividades 

desempenhadas na Pharmaissues que envolvam o acesso e o manuseamento 

destes dados. Isto deve estar de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis à 

Proteção de Dados Pessoais vigente em Portugal, mais especificamente, o 

Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (RGPD) n.º 2016/679, de 27 de 

abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados bem como a 
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qualquer lei, norma ou regulamento nacionais que o implemente ou complemente 

no Território (56).  

 

Os principais objetivos da SOP são: 

 

▪ Definir o conjunto mínimo de dados pessoais necessários à Pharmaissues; 

▪ Delinear a melhor prática para a gestão dos dados, incluindo a recolha e o 

tratamento; 

▪ Assegurar a proteção dos dados pessoais; 

▪ Assegurar a confidencialidade em relação aos profissionais que acedem 

aos dados; 

▪ Clarificar as funções e responsabilidades dos envolvidos. 

3.5.7. Modelos Elaborados pelo Grupo de Quality Review of Documents 

 

Durante o estágio foi realizada uma atividade relativa aos modelos QRD, 

abordada com maior pormenor anteriormente, que consistiu em colocar os textos 

recebidos, por parte do cliente, relativos a medicamentos, de acordo com o 

modelo QRD, para processos de AIM descentralizados com o intuito destes 

produtos poderem ser aprovados em Portugal. Assim, procedeu-se à colocação 

do texto relativo ao RCM, FI e rotulagem do medicamento de acordo com o 

modelo QRD, para procedimentos descentralizados “mutual-recognition-

decentralised-referral-product-information-template-version-41_pt” (57). Para 

auxiliar esta tarefa, procedeu-se à leitura dos seguintes documentos: 

 

▪ RCM – “a Guideline on Summary of Product Characteristics (SmPC)” 

(39);  

▪ FI – “Best Practice Guidance on Patient Information Leaflets”, “Always 

Read the Leaflet” e “Guideline on the Readability of the Labelling and 

Package Leaflet of Medicinal Products for Human Use” (36,42,43);  

▪ Rotulagem – “Guideline on the Readability of the Labelling and Package 

Leaflet of Medicinal Products for Human Use” e “Guideline on the 
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Figura 5 - Exemplo das anotações incluídas no modelo QRD editável. Adaptado de qrd-product-
information-template-version  

Packaging Information of Medicinal Products for Human Use Authorised 

by the Union” (43,44); 

▪ Documentos, em formato de apresentação, disponíveis no website da 

EMA, para o auxílio na escrita de informações de RCM, FI e rotulagem 

de medicamentos (37). 

Para além disso, os próprios modelos editáveis QRD têm, nas diferentes 

secções do documento, indicações e notas explicativas e, definem o formato e 

layout da informação do RCM, FI, rotulagem e embalagem. De modo a ilustrar de 

forma mais clara, é apresentado o exemplo a seguir: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Triângulo preto invertido – seguido da frase “sujeito a monitorização 

adicional” é aplicável apenas a medicamentos que requerem 

monitorização adicional. A monitorização adicional é realizada em 

medicamentos cuja evidência clínica não se encontra tão bem 

desenvolvida, ou seja, pode existir menos informação disponível acerca 

do medicamento em questão por ser um produto novo no mercado ou 

por existirem poucos dados acerca do seu uso a longo prazo. Desta 

forma, estes medicamentos necessitam de uma monitorização ainda 

mais restrita que os restantes. O objetivo da monitorização adicional é 

recolher dados clinicamente relevantes, o mais rápido possível, para 

aumentar a informação conhecida acerca da segurança e eficácia bem 
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como, do balanço benefício-risco, do medicamento no seu uso na 

prática médica diária. Para além disso, pretende aumentar o reporte de 

reações adversas dos medicamentos listados. É necessário realizar 

monitorização adicional em medicamentos que: contêm uma nova 

substância ativa autorizada, biológicos, aos quais foi concedida uma 

autorização condicionada ou uma autorização em circunstâncias 

excecionais, que exigem a realização de estudos adicionais sobre a 

utilização a longo prazo ou sobre os efeitos secundários raros 

observados em ensaios clínicos (58);  

2. Explicações e notas – frases escritas a verde sobre a informação que 

deve ser disposta na secção correspondente. Na versão final do 

documento, estas não devem constar, apenas são relevantes na fase de 

escrita do modelo; 

3. < Texto > – escrito a preto, é relativo ao local onde deve ser inserido o 

texto relativo ao medicamento, ou seja, deve-se substituir o texto 

auxiliar, que normalmente apenas descreve o que deve ser indicado 

naquela secção, pela informação específica acerca do medicamento em 

questão; 

4. Especificações – frases escritas a vermelho, especificam o que incluir na 

secção referente, em casos especiais, neste caso, uma vez que é o 

modelo para processos descentralizados, possui recomendações extra 

para o preenchimento adequado. Tal como as explicações e notas, na 

versão final do documento, não devem constar na apresentação do 

documento (57).  

Os modelos QRD com as anotações podem ser consultados nos anexos 1, 2 e 

3, relativos ao RCM, FI e Rotulagem, respetivamente, deste relatório. 

 

3.5.8. Outras Atividades 

 

Para além das que foram descritas, foram desenvolvidas outras atividades 

como: 
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▪ Transcrição e validação de documentos relativos ao dossier do 

medicamento de uso humano que incluiu o protocolo de estudo e 

anexos relativos aos participantes, eventos adversos, entre outros; 

▪ Atualização de contactos de titulares de AIM, onde se procedeu a uma 

pesquisa de contacto de titulares de AIM, constantes na lista de 

contactos da Pharmaissues e, seguidamente efetuou-se uma 

atualização dessa lista uma vez, que algumas empresas foram 

encerradas ou fusionadas com outras; 

▪ Pesquisa e recolha de informação acerca de suplementos alimentares à 

venda no mercado português com potenciais efeitos para a saúde. 

Neste sentido foi elaborado um documento descrevendo os seguintes 

elementos: marca do suplemento, preço, local de venda, descrição do 

produto e, alegações para a saúde. Esta tarefa foi efetuada na 

sequência de uma pesquisa bibliográfica acerca de suplementos 

alimentares com efeitos terapêuticos. 
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4. DISCUSSÃO 

 

A Investigação Clínica é uma área que tem vindo a ganhar uma relevância 

crescente na atualidade e, pela sua importância, necessita de ser altamente 

regulamentada. Daí o papel fundamental dos assuntos regulamentares na área 

científica e médica, pois permite que sejam realizados estudos em seres humanos 

e aprovados medicamentos inovadores e novas terapêuticas de uma forma mais 

segura e eficaz.  

 

O Mestrado em Gestão de Investigação Clínica tem como foco a formação de 

pessoal qualificado para exercer atividades no âmbito da Investigação Clínica, em 

diversos níveis. Os conhecimentos teóricos adquiridos, maioritariamente, ao longo 

do primeiro ano de mestrado, tais como conceitos básicos de investigação clínica, 

legislação aplicável, enquadramento regulamentar, entidades reguladoras, 

funcionamento de ensaios clínicos, produtos médicos, noções de Sistema de 

Gestão de Qualidade, Medical Writing, entre outros, foram fundamentais para a 

realização de diversas atividades relativas ao estágio curricular. Do decorrer do 

mesmo, foi possível aplicar muitos dos conhecimentos teóricos aprendidos o que 

permitiu uma adaptação mais rápida às novas atividades propostas. 

 

O facto da Pharmaissues ser uma empresa de consultoria farmacêutica, de 

pequenas dimensões, permitiu a realização de diversas atividades em áreas 

distintas. Desta forma, foi possível contactar com a área regulamentar, 

executando atividades relacionadas com a regulamentação de produtos 

cosméticos, pesquisa bibliográfica, validação de CRFs, escrita de SOPs, entre 

outras tarefas. De igual modo, foi possível contactar com a área de Qualidade, 

onde foram realizadas atividades relacionadas com o SGQ da empresa e ainda 

elaboração de documentos na área da Medical Writing, com na colocação de 

textos, relativos a medicamentos, no modelo QRD. 

 

Mais especificamente, a elaboração da atividade relativa aos requisitos 

regulamentares de rotulagem de produtos cosméticos permitiu: 
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▪ Familiarização com a legislação aplicável; 

▪ Desenvolvimento da capacidade de recolha e síntese da informação 

mais importante. 

 

As atividades relacionadas com o SGQ permitiram: 

 

▪ Contacto com diversos documentos da empresa;  

▪ Revisão e atualização da documentação de uma forma autónoma; 

▪ Criação de um procedimento escrito completamente independente.  

 

Para além disso, uma das tarefas mais enriquecedoras, a nível de 

aprendizagem, foi a escrita da SOP de Recolha e Tratamento de Dados Pessoais 

que permitiu: 

 

▪ Aplicar conhecimentos teóricos, adquiridos ao longo do ano letivo anterior, 

na prática; 

▪ Pesquisa e conhecimento da legislação em vigor;  

▪ Capacidade de escolha e resumo da informação mais importante.  

 

Ao longo do estágio, também foram melhoradas a capacidade de pesquisa 

bibliográfica e de estratégias para encontrar artigos relativos a temas específicos.  

 

Outra tarefa desafiante, foi a colocação da informação relativa a produtos 

médicos, de acordo com o modelo QRD, para processos de AIM 

descentralizados. Esta atividade, pela sua importância, exigiu um conhecimento 

mais específico acerca da legislação aplicável, envolvendo a leitura do 

regulamento e de diversas guidelines.  

 

De uma forma geral, a oportunidade de estagiar na Pharmaissues permitiu a 

aprendizagem em diferentes áreas técnicas e a aquisição e melhoria de 

competências tanto profissionais como pessoais. Entre estas, destaca-se a 



55 

 

organização, responsabilidade, autonomia. Quando surgiu mais de uma tarefa 

para realizar, em simultâneo, envolveu ainda uma aprendizagem de uma melhor 

gestão de tempo. Adicionalmente, foi desenvolvida a capacidade de resolução de 

problemas, através da pesquisa e aprendizagem, de forma proativa, de diversas 

informações com o intuito de efetuar a tarefa atribuída. O espírito crítico também 

foi fortalecido, na realização de atividades de validação, revisão e atualização de 

documentos.  

 

No entanto, o contexto pandémico vivenciado, levou a que o estágio fosse 

realizado, maioritariamente, em regime de teletrabalho e mesmo que a grande 

maioria das tarefas, relativas aos assuntos regulamentares, possam ser 

realizadas à distância, tornou mais difícil a realização de tarefas mais complexas 

ou atividades que requeressem acompanhamento ou formação inicial. Assim, é 

possível que certas competências como trabalho de equipa, comunicação e 

entreajuda, não tenham sido tão desenvolvidas como se o regime tivesse sido 

presencial. Apesar disso, sempre que necessário, os restantes membros da 

equipa, ajudaram e aconselharam na realização das tarefas bem como, 

esclareceram todas as dúvidas que surgiram durante as atividades. Para atenuar 

as dificuldades resultantes do regime em teletrabalho, foi realizado um 

acompanhamento regular, através de reuniões virtuais efetuadas via Skype e 

Google Meet, para assegurar a orientação das tarefas e a comunicação dentro da 

equipa. 

 

Embora os conhecimentos teóricos prévios tenham sido úteis, para a 

elaboração de várias tarefas, ocorreu o contacto com uma quantidade enorme de 

informação nova a que houve uma necessidade de adaptação. Em especial, 

sentiram-se algumas dificuldades na familiarização com a legislação e requisitos 

aplicáveis nas diferentes temáticas, para além de existirem tipos de documentos 

variados como, leis nacionais, europeias, guidelines, boas práticas, entre outros, 

referentes à maior parte da informação envolvida na área médica e regulamentar 

e, cuja leitura, compreensão e, respetiva integração é um processo exigente. 
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Contudo, apesar dos obstáculos, estes foram ultrapassados e todas as tarefas 

propostas foram completadas com sucesso. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O estágio curricular desenvolvido, ao longo deste ano letivo na Pharmaissues, 

foi uma experiência enriquecedora a nível profissional e permitiu a aquisição de 

diversas competências no âmbito dos assuntos regulamentares, para além de ser 

uma experiência de contacto com o ambiente real de trabalho nesta área.  

Foram realizadas várias tarefas em diversas áreas, passando por atividades de 

assuntos regulamentares como, escrita de SOPs, pesquisa bibliográfica, RCM, FI 

e rotulagem de medicamentos para procedimentos de AIM. Foram ainda 

realizadas tarefas de consultoria farmacêutica como elaboração de tarefas para 

clientes, pesquisa de temas e material auxiliar para formações e, elaboradas 

atividades relacionadas com o SGQ da empresa.  

Ao longo deste estágio curricular, foram atingidos todos os objetivos 

estabelecidos e, acima de tudo, houve ganho de experiência profissional e 

prática, na área dos assuntos regulamentares. Este estágio foi um dos primeiros 

passos na carreira profissional e importante, no sentido que contribuiu para a 

aquisição e desenvolvimento de competências técnicas e pessoais na área da 

Investigação Clínica. 
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ANEXO 1 – MODELO QRD DO RCM 

 

 

< Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Isto irá permitir a rápida identificação de nova 

informação de segurança. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações 

adversas. Para saber como notificar reações adversas, ver secção 4.8.> [APENAS para medicamentos sujeitos 

a monitorização adicional] 

 

 

1. NOME DO MEDICAMENTO 

 

{Nome (de fantasia) dosagem forma farmacêutica} 

 

 

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

 

<2.1 Descrição geral> [Apenas para medicamentos de terapia avançada] 

 

<2.2 Composição qualitativa e quantitativa> [Apenas para medicamentos de terapia avançada] 

 

<Excipiente(s) com efeito conhecido> 
<Lista completa de excipientes, ver secção 6.1.> 

 

 

3. FORMA FARMACÊUTICA 

 

<A ranhura destina-se apenas a facilitar a divisão, para ajudar a deglutição e não para dividir em doses 

iguais.> 

<A ranhura do comprimido não se destina à sua divisão.> 

<O comprimido pode ser dividido em doses iguais.> 

 

 

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 

 

4.1 Indicações terapêuticas 

 

<Este medicamento é apenas para uso em diagnóstico.> 

 

<{X} é indicado em <adultos> <recém-nascidos> <lactentes> <crianças> <adolescentes> <com {x a y}> 

<anos> <meses> de idade>.> 

 

4.2 Posologia e modo de administração 

 

Posologia 

 

População pediátrica 

 

<A <segurança> <e> <eficácia> de {X} em crianças com {x a y} <meses> <anos> de idade [ou quaisquer 

outros subgrupos relevantes, p. ex. peso, idade pubertária, género] não <foi> <foram> <ainda> 

estabelecida(s).>  

<Não existem dados disponíveis.>  

<Os dados atualmente disponíveis encontram-se descritos na secção <4.8> <5.1> <5.2> mas não pode ser 

feita qualquer recomendação posológica.> 
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<{X} não deve ser utilizado(a) em crianças com {x a y} <anos> <meses> de idade [ou quaisquer outros 

subgrupos relevantes, p. ex. peso, idade pubertária, género] devido a preocupação(ões) com a <segurança> 

<eficácia>.>  

 

<Não existe utilização relevante de {X} <na população pediátrica> <em crianças com {x a y} <anos> 

<meses> de idade [ou quaisquer outros subgrupos relevantes, p. ex. peso, idade pubertária, género] <para a 

indicação…>.> 

 

<{X} é contraindicado(a) em crianças com {x a y} <anos> <meses> de idade [ou quaisquer outros subgrupos 

relevantes, p. ex. peso, idade pubertária, género] <para a indicação…> (ver secção 4.3).> 

 

Modo de administração  

 

<Precauções a ter em conta antes de manusear ou administrar o medicamento> 

 

<Para instruções acerca da <reconstituição> <diluição> do medicamento antes da administração, ver secção 

<6.6> <e> <12>.> 

 

4.3 Contraindicações 

 

<Hipersensibilidade à(s) substância(s) ativa(s) ou a qualquer um dos excipientes mencionados na secção 6.1 

<ou {nome do(s) resíduo(s)}>.> 

 

4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 

 

<Rastreabilidade 

De modo a melhorar a rastreabilidade dos medicamentos biológicos, o nome e o número de lote do 

medicamento administrado devem ser registados de forma clara.> 

 

<População pediátrica> 

 

4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 

 

<Não foram realizados estudos de interação.> 

 

<População pediátrica> 

<Os estudos de interação só foram realizados em adultos.> 

 

4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 

 

<Gravidez> 

<Amamentação> 

<Fertilidade> 

 

4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 

 

<Os efeitos de {nome de fantasia } sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são <nulos ou 

desprezáveis> <reduzidos> <moderados> <consideráveis.>  

 

<Não relevante.> 

 

4.8 Efeitos indesejáveis 

 

<População pediátrica> 

 

Notificação de suspeitas de reações adversas 

A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma vez 

que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos 
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profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas através do sistema nacional de 

notificação mencionado no Apêndice V.* 

 

[*Para os materiais impressos, consulte as orientações do modelo QRD anotado] 

 

4.9 Sobredosagem 

 

<População pediátrica> 

 

 

5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 

 

5.1 Propriedades farmacodinâmicas 

 

Grupo farmacoterapêutico: {grupo}, código ATC: <{código}> <ainda não atribuído> 

 

<{Nome (de fantasia)} é um medicamento biológico similar. Está disponível informação pormenorizada no 

sítio da internet da Agência Europeia de Medicamentos http://www.ema.europa.eu.> 

 

<Mecanismo de ação> 

<Efeitos farmacodinâmicos> 

<Eficácia e segurança clínicas> 

<População pediátrica> 

 

<A Agência Europeia de Medicamentos dispensou a obrigação de apresentação dos resultados dos estudos 

com <{nome (de fantasia)}> [ou para medicamentos genéricos: <o medicamento de referência contendo 

{nome da(s) substância(s) ativa(s)}>] em todos os subgrupos da população pediátrica em {condições de 

acordo com a decisão do Plano de Investigação Pediátrica (PIP), para a indicação concedida} (ver secção 4.2 

para informação sobre utilização pediátrica).> 

 

<A Agência Europeia de Medicamentos diferiu a obrigação de apresentação dos resultados dos estudos com 

<{nome (de fantasia)}> [ou para medicamentos genéricos: <o medicamento de referência contendo {nome 

da(s) substância(s) ativa(s)}>] em um ou mais subgrupos da população pediátrica em {condições de acordo 

com a decisão do Plano de Investigação Pediátrica (PIP), para a  indicação concedida} (ver secção 4.2 para 

informação sobre utilização pediátrica).> 

 

<Foi concedida a este medicamento uma «Autorização de Introdução no Mercado condicional». Isto significa 

que se aguarda evidência adicional sobre este medicamento. 

A Agência Europeia de Medicamentos procederá, pelo menos anualmente, à análise da nova informação 

sobre este medicamento e, se necessário, à atualização deste RCM.> 

 

<Foi concedida a este medicamento uma «Autorização de Introdução no Mercado em circunstâncias 

excecionais». Isto significa que não foi possível obter informação completa sobre este medicamento <devido 

à raridade da doença> <por razões científicas> < por razões éticas>. 

A Agência Europeia de Medicamentos procederá anualmente à análise de qualquer nova informação que 

possa estar disponível sobre o medicamento e, se necessário, à atualização deste RCM.> 

 

<Foi concedida uma «Autorização de Introdução no Mercado em circunstâncias excecionais» ao 

medicamento de referência que contém {substância ativa}. Isto significa que não foi possível obter 

informação completa sobre o medicamento de referência <devido à raridade da doença><por razões 

científicas><por razões éticas>. A Agência Europeia de Medicamentos procederá anualmente à análise de 

qualquer nova informação que possa estar disponível e este RCM será atualizado conforme necessário de 

acordo com o RCM do medicamento de referência.> 

 

5.2 Propriedades farmacocinéticas 

 

<Absorção> 

<Distribuição> 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
http://www.ema.europa.eu/
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<Biotransformação> 

<Eliminação> 

<Linearidade/não linearidade> 

<Relação(ões) farmacocinética/farmacodinâmica> 

 

5.3 Dados de segurança pré-clínica 

 

<Os dados não clínicos não revelam riscos especiais para o ser humano, segundo estudos convencionais de 

farmacologia de segurança, toxicidade de dose repetida, genotoxicidade, potencial carcinogénico, toxicidade 

reprodutiva e desenvolvimento.> 

 

<Apenas se observaram efeitos em estudos não clínicos a partir de níveis de exposição considerados 

suficientemente excessivos em relação ao nível máximo de exposição humana, pelo que se revelam pouco 

pertinentes para a utilização clínica.> 

 

<As reações adversas não observadas durante os estudos clínicos, mas constatadas nos animais sujeitos a 

níveis de exposição análogos aos níveis de exposição clínica, e com eventual relevância para a utilização 

clínica, foram as seguintes:> 

 

<Avaliação do risco ambiental (ARA)> 

 

 

6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 

 

6.1 Lista dos excipientes 

 

<Não existentes.> 

 

6.2 Incompatibilidades 

 

<Não aplicável.>  

 

<Na ausência de estudos de compatibilidade, este medicamento não pode ser misturado com outros 

medicamentos.>  

 

<Este medicamento não pode ser misturado com outros medicamentos, exceto os mencionados na secção 

<6.6> <e> <12>.> 

 

6.3 Prazo de validade 

 

<…> <6 meses> <...> <1 ano> <18 meses> <2 anos> <30 meses> <3 anos> <…> 

 

6.4 Precauções especiais de conservação 

 

<Condições de conservação do medicamento após <reconstituição> <diluição> <primeira abertura>, ver 

secção 6.3.> 

 

6.5 Natureza e conteúdo do recipiente <e equipamento especial para utilização, administração ou 

implantação> 

 

<É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.> 

 

6.6 Precauções especiais de eliminação <e manuseamento> 

 

<Utilização na população pediátrica> 

 

<Não existem requisitos especiais <para a eliminação>.> 
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<Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências 

locais.>  

 

 

7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

{Nome e endereço} 

<{tel}> 

<{fax}> 

<{e-mail}> 

 

 

8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO  

 

 

9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 

INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

<Data da primeira autorização: {DD de mês de AAAA}> 

<Data da última renovação: {DD de mês de AAAA}> 

 

 

10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 

 

<{MM/AAAA}> 

<{DD/MM/AAAA}> 

<{DD de mês de AAAA}> 

 

 

<11. DOSIMETRIA> 

 

 

<12. INSTRUÇÕES PARA A PREPARAÇÃO DE RADIOFÁRMACOS> 

 

<Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências 

locais.> 

 

Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência Europeia 

de Medicamentos http://www.ema.europa.eu/ <,e no sítio da internet do(a) {nome da agência (link)}>. 

 

http://www.ema.europa.eu/
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ANEXO 2 – MODELO QRD DO FI 

 

Folheto informativo: Informação para o <doente> <utilizador> 

 

{Nome (de fantasia) dosagem forma farmacêutica} 

{substância(s) ativa(s)} 

 

< Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Isto irá permitir a rápida identificação de nova 

informação de segurança. Poderá ajudar, comunicando quaisquer efeitos indesejáveis que tenha. Para saber 

como comunicar efeitos indesejáveis, veja o final da secção 4.> [APENAS para medicamentos sujeitos a 

monitorização adicional] 

 

<Leia com atenção todo este folheto antes de começar a <tomar> <utilizar> este medicamento, pois 

contém informação importante para si. 

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.  

- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu <médico> <,> <ou> <farmacêutico> <ou enfermeiro>. 

<- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode ser-lhes 

prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença.>  

- Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste 

folheto, fale com o seu <médico> <,> <ou> <farmacêutico> <ou enfermeiro>. Ver secção 4. 

 

<Leia com atenção todo este folheto antes de começar a <tomar> <utilizar> este medicamento, pois 

contém informação importante para si. 

<Tome> <Utilize> este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as 

indicações do seu <médico> <,> <ou> <farmacêutico> <ou enfermeiro>.  

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.  

- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico. 

- Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste 

folheto, fale com o seu <médico> <,> <ou> <farmacêutico> <ou enfermeiro>. Ver secção 4. 

- <Se não se sentir melhor ou se piorar <após {número de} dias>, tem de consultar um médico.> 

 

O que contém este folheto: 

 

1. O que é X e para que é utilizado  

2. O que precisa de saber antes de <tomar> <utilizar> X  

3. Como <tomar> <utilizar> X  

4. Efeitos indesejáveis possíveis  

5. Como conservar X  

6. Conteúdo da embalagem e outras informações 

 

 

1. O que é X e para que é utilizado 

 

<Se não se sentir melhor ou se piorar <após {número de} dias>, tem de consultar um médico.> 

 

 

2. O que precisa de saber antes de <tomar> <utilizar> X  

 

Não <tome> <utilize> X 

- <se tem alergia à (ao) {substância(s) ativa(s)} ou a qualquer outro componente deste medicamento 

(indicados na secção 6).>  

 

Advertências e precauções  

Fale com o seu médico <ou> <,> <farmacêutico> <ou enfermeiro> antes de <tomar> <utilizar> X 
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Crianças <e adolescentes> 

 

Outros medicamentos e X 

<Informe o seu <médico> <ou> <farmacêutico> se estiver a <tomar> <utilizar>, tiver <tomado> <utilizado> 

recentemente, ou se vier a <tomar> <utilizar> outros medicamentos.> 

 

X com <alimentos> <e> <,> <bebidas> <e> <álcool> 

 

Gravidez <e> <,> amamentação <e fertilidade> 

<Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu <médico> 

<ou> <farmacêutico> antes de tomar este medicamento.> 

 

Condução de veículos e utilização de máquinas 

 

<X contém {nome do(s) excipiente(s)}> 

 

 

3. Como <tomar> <utilizar> X 

 

<<Tome> <Utilize> este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico <ou farmacêutico>. Fale 

com o seu <médico> <ou> <farmacêutico> se tiver dúvidas.>  

 

<A dose recomendada é...> 

 

<<Tome> <Utilize> este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as 

indicações do seu <médico> <,> <ou> <farmacêutico> <ou enfermeiro>. Fale com o seu <médico> <ou> <,> 

<farmacêutico> <ou enfermeiro> se tiver dúvidas.>  

 

<A dose recomendada é...>  

 

<Utilização em crianças <e adolescentes>> 

<A ranhura existe apenas para o ajudar a partir o comprimido, caso tenha dificuldade em engoli-lo inteiro.> 

<O comprimido pode ser dividido em doses iguais.> 

<A ranhura do comprimido não se destina à sua divisão.> 

 

<Se <tomar> <utilizar> mais X do que deveria> 

 

<Caso se tenha esquecido de <tomar> <utilizar> X> 

<Não tome uma dose a dobrar para compensar <um comprimido> <uma dose> <...> que se esqueceu de 

tomar.> 

 

<Se parar de <tomar> <utilizar> X> 

<Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu <médico> <,> <ou> 

<farmacêutico> <ou enfermeiro>.> 

 

 

4. Efeitos indesejáveis possíveis 

 

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não se 

manifestem em todas as pessoas. 

 

<Efeitos indesejáveis adicionais em crianças <e adolescentes>> 

 

Comunicação de efeitos indesejáveis 

Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste 

folheto, fale com o seu <médico> <,> <ou> <farmacêutico> <ou enfermeiro>. Também poderá 

comunicar efeitos indesejáveis diretamente através do sistema nacional de notificação mencionado 



70 

 

no Apêndice V.* Ao comunicar efeitos indesejáveis, estará a ajudar a fornecer mais informações 

sobre a segurança deste medicamento. 

 
[*Para os materiais impressos, consulte as orientações do modelo QRD anotado] 

 

 

5. Como conservar X 

 

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças. 

 

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso no <rótulo> <embalagem exterior> 

<frasco> <...>, <após {abreviatura utilizada para prazo de validade}.> <O prazo de validade corresponde ao 

último dia do mês indicado.> 

 

<Não utilize este medicamento se verificar {descrição de sinais visíveis de deterioração}.> 

 

<Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização <ou no lixo doméstico>. Pergunte ao seu 

farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o 

ambiente.> 

 

 

6. Conteúdo da embalagem e outras informações 

 

Qual a composição de X  

- A(s) substância(s) ativa(s) é (são)…  

- O(s) outro(s) <componente(s)> <(excipiente(s))> é (são) …  

 

Qual o aspeto de X e conteúdo da embalagem 

 

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante 

{Nome e endereço} 

<{tel}> 

<{fax}> 

<{e-mail}> 

 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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ANEXO 3 – MODELO QRD DA ROTULAGEM 

 

INDICAÇÕES A INCLUIR <NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO> <E> <NO 

ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO> 

 

{NATUREZA/TIPO} 

 

 

1. NOME DO MEDICAMENTO 

 

{Nome (de fantasia) dosagem forma farmacêutica}  

{substância(s) ativa(s)}  

 

 

2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) 

 

<Este medicamento contém células de origem <humana><animal>.> 

 

 

3. LISTA DOS EXCIPIENTES 

 

 

4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 

 

 

5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Consultar o folheto informativo antes de utilizar. 

 

 

6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA 

DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 

 

Manter fora da vista e do alcance das crianças. 

 

 

7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 

 

<Apenas para utilização autóloga.> 

 

 

8. PRAZO DE VALIDADE 

 

 

9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 

UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 

APLICÁVEL 
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11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 

MERCADO 

 

{Nome e endereço} 

<{tel}> 

<{fax}> 

<{e-mail}>  

 

 

12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO  

 

EU/0/00/000/000  

 

 

13. NÚMERO DO LOTE<, CÓDIGOS DA DÁDIVA E DO PRODUTO> 

 

 

14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 

 

 

15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

 

 

16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE 

 

<Foi aceite a justificação para não incluir a informação em Braille.> 

 

 

17. IDENTIFICADOR ÚNICO – CÓDIGO DE BARRAS 2D 

 

<Código de barras 2D com identificador único incluído.> 

 

<Não aplicável.>  

 

 

18. IDENTIFICADOR ÚNICO - DADOS PARA LEITURA HUMANA 

 

< PC {número} [código do produto] 

SN {número} [número de série] 

NN {número} [número de reembolso nacional ou número de registo que identifica o medicamento a nível 

nacional]>  

 

<Não aplicável.> 
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR NAS EMBALAGENS BLISTER OU FITAS 

CONTENTORAS 

 

{NATUREZA/TIPO} 

 

 

1. NOME DO MEDICAMENTO 

 

{Nome (de fantasia) dosagem forma farmacêutica} 

{substância(s) ativa(s)} 

 

 

2. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

{Nome} 

 

 

3. PRAZO DE VALIDADE 

 

 

4. NÚMERO DO LOTE<, CÓDIGOS DA DÁDIVA E DO PRODUTO> 

 

 

5. OUTROS 

 

<Apenas para utilização autóloga.> 
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR EM PEQUENAS UNIDADES DE ACONDICIONAMENTO 

PRIMÁRIO 

 

{NATUREZA/TIPO}  

 

 

1. NOME DO MEDICAMENTO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 

 

{Nome (de fantasia) dosagem forma farmacêutica} 

{substância(s) ativa(s)} 

{Via de administração} 

 

 

2. MODO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

3. PRAZO DE VALIDADE 

 

 

4. NÚMERO DO LOTE<, CÓDIGOS DA DÁDIVA E DO PRODUTO> 

 

 

5. CONTEÚDO EM PESO, VOLUME OU UNIDADE 

 

 

6. OUTROS 

 

<Apenas para utilização autóloga.>  


