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palavras-chave 

 

Assuntos Regulamentares, Farmacovigilância, Cosmetovigilância 

resumo A área dos Assuntos Regulamentares surgiu da necessidade de promover a 

proteção da saúde pública, através da garantia de segurança e eficácia dos 

medicamentos e produtos de saúde, enquanto a Farmacovigilância adveio da 

necessidade de monitorizar a segurança do medicamento, quando utilizado no 

âmbito da prática clínica normal. 

O presente relatório tem como objetivo descrever as atividades desenvolvidas 

ao longo do estágio curricular realizado na empresa Owlpharma, no âmbito 

dos Assuntos Regulamentares e da Farmacovigilância, bem como apresentar 

uma revisão bibliográfica sobre o tema “Cosmetovigilância: paradigma europeu 

e principais diferenças existentes nos sistemas de cosmetovigilância português 

e francês”. 

Este trabalho dividiu-se em duas partes: uma primeira parte, de cariz mais 

teórico, na qual foi feita a apresentação da empresa, a análise do estado da 

arte no âmbito dos Assuntos Regulamentares e Farmacovigilância e a revisão 

bibliográfica sobre o tema mencionado acima. Na segunda parte, foram 

descritas as atividades práticas previstas e adicionais, realizadas durante o 

estágio, sendo que para cada uma delas foi feito o devido enquadramento 

teórico. 

Em suma, este trabalho permitiu fazer a contextualização da área de estágio, a 

descrição das atividades realizadas, a aquisição e aplicação de conhecimentos 

teóricos e o desenvolvimento de diversas aptidões úteis, para aplicação em 

contexto de trabalho, no futuro. 
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keywords 

 

Regulatory Affairs, Pharmacovigilance, Cosmetovigilance 

abstract Regulatory Affairs emerged from the need to promote public health protection, 

by ensuring safety and efficacy of drugs and health products, while 

Pharmacovigilance arose from the need to monitor the safety of drugs when 

used within normal clinical practice. 

This report aims to describe the activities developed during the curricular 

internship at Owlpharma company, under the scope of Regulatory Affairs and 

Pharmacovigilance, as well as to present a literature review on the topic 

"Cosmetovigilance: European paradigm and main differences between 

Portuguese and French cosmetovigilance systems". 

This work was divided into two parts: a first part (more theoretical) which 

comprised company presentation, state of the art in the context of Regulatory 

Affairs and Pharmacovigilance and a literature review on the previously 

mentioned theme. The second part contains a description of expected and 

additional activities performed during the internship and their theoretical 

background. 

In conclusion, this work allowed the internship area contextualistion, description 

of performed activities, acquisition and application of theoretical knowledge and 

the development of various useful skills for future application, in a work context. 
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1. Introdução 

1.1. Empresa 

 

O estágio curricular realizado no âmbito do Mestrado em Gestão da Investigação 

Clínica, decorreu na empresa Owlpharma – Consulting Lda., entre 06/10/2020 e 

24/03/2021, maioritariamente na modalidade de tele-estágio.  

A Owlpharma é uma empresa de consultoria direcionada para a Indústria 

Farmacêutica e de Cuidados de Saúde, que inclui quatro Departamentos a fim de 

abranger integralmente o ciclo de vida dos medicamentos e produtos de saúde, sendo 

estes: o Departamento de Assuntos Regulamentares, Farmacovigilância, Garantia de 

Qualidade e de Assuntos Médicos e Científicos (1). 

Esta empresa foi criada no ano de 2013, tendo a sua sede no Instituto Pedro 

Nunes (IPN) em Coimbra e desde então, tem vindo a tornar-se numa empresa de 

referência em termos de Consultoria na Área Farmacêutica (1).  

Na sequência do seu crescimento ao longo dos últimos anos, a Owlpharma possui 

atualmente escritórios em Coimbra e Lisboa, atuando tanto a nível nacional como 

internacional, com o objetivo de prestar serviços de elevada qualidade, através de 

soluções inovadoras que vão ao encontro das necessidades dos seus clientes e 

promovendo a proximidade entre ambas as partes (1). 
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Departamentos 

 

Tabela 1: Departamento de Assuntos Regulamentares- Contextualização e Serviços Prestados (2) 
 

Departamento de Assuntos Regulamentares 

A empresa possui diversos serviços regulamentares no âmbito dos Medicamentos, 

Cosméticos, Dispositivos Médicos e Suplementos Alimentares, em concordância com a 

legislação aplicável, tanto a nível nacional como internacional (2). 

Serviços Prestados (2) 

Desenvolvimento: Preparar, rever e auditar os Dossiês de AIM; 

Definir as estratégias regulamentares a utilizar para obter a 

aprovação das AIMs; 

Preparar e converter os Dossiês de AIM, para o formato 

CTD. 

Autorização de Introdução 

no Mercado (AIM) e 

Comercialização: 

Preparar, submeter e gerir os pedidos de AIM, tanto a nível 

de países pertencentes à União Europeia (UE), como não 

pertencentes; 

Representar a nível local os Titulares de AIM; 

Preços e efetuar pedidos de comparticipação; 

Prestar apoio regulamentar aquando do lançamento e 

comercialização dos produtos. 

Manutenção do Mercado: Preparar, submeter e gerir os pedidos de alteração, 

renovação de AIM, tanto a nível de países pertencentes à 

União Europeia (UE), como não pertencentes; 

Gerir as informações do produto a nível da plataforma da 

EudraVigilance - Extended EudraVigilance medicinal product 

dictionary (XEVMPD); 

Prestar apoio regulamentar na publicidade feita para 

medicamentos. 
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Tabela 2: Departamento de Farmacovigilância- Contextualização e Serviços Prestados (3) 
 

Departamento de Farmacovigilância 

A empresa tanto realiza tarefas isoladas ou personalizadas para determinadas atividades, 

bem como elabora um Sistema de Farmacovigilância completo, assegurando o seu 

funcionamento enquanto dá resposta às restantes necessidades a nível da indústria (3). 

Serviços Prestados (3) 

Sistemas de 

Farmacovigilância: 

Criar Procedimentos Operacionais Normalizados (SOPs) 

assim como instruções de trabalho; 

Dossiê Principal do Sistema de Farmacovigilância (PSMF); 

Efetuar a manutenção do sistema de gestão de qualidade 

que dá apoio às atividades de Farmacovigilância. 

Atividades de 

Farmacovigilância: 

Elaborar Relatórios Periódicos de Segurança (PSUR) e 

Planos de Gestão de Risco (RMP); 

Efetuar a gestão de eventos e reações adversas;  

Efetuar a revisão médica de reações adversas;  

Monitorizar a Plataforma EudraVigilance; 

Efetuar a gestão de Sinais; 

Fazer auditorias relacionadas com Farmacovigilância; 

Dar Treinos de Farmacovigilância. 

Pessoa Qualificada 

Responsável pela 

Farmacovigilância: 

Pessoa Qualificada Responsável pela Farmacovigilância (na 

União Europeia); 

Pessoa Qualificada Responsável pela Farmacovigilância (a 

nível local); 

Pessoa Qualificada Responsável pela Farmacovigilância 

(substituto); 

Suporte a nível médico. 
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Tabela 3: Departamento de Garantia de Qualidade- Contextualização e Serviços Prestados (4) 
 

Departamento de Garantia de Qualidade 

A empresa possui diversos serviços de Garantia de Qualidade direcionados para 

Fabricantes, Titulares de AIM e Distribuidores Grossistas (4). 

Serviços Prestados (4) 

Auditorias: Auditorias às Boas Práticas de Fabrico (GMP) tanto para 

fabricantes de Substância Ativa (SA) como de Produto 

Acabado (PA); 

Simulação de inspeções; 

Auditorias a Dispositivos Médicos, Cosméticos e 

Suplementos Alimentares; 

Auditorias a fabricantes de excipientes;  

Auditorias às Boas Práticas de Distribuição (GDP ou BPD) 

tanto para distribuidores grossistas como para 

transportadores. 

Preparação e Certificação: Efetuar análises de risco; 

Elaborar Procedimentos Operacionais Normalizados 

(SOPs); 

Implementação de sistemas de qualidade; 

Dar Treinos de Boas Práticas (BPx GxP); 

Estabelecer a articulação com as Autoridades Competentes. 
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Tabela 4: Departamento de Assuntos Médicos e Científicos- Contextualização e Serviços 
Prestados (5) 
 

Departamento de Assuntos Médicos e Científicos 

A empresa fornece um serviço de escrita científica sólida, fundamentada e em conformidade 

com os requisitos regulamentares vigentes (5). 

Serviços Prestados (5) 

A nível Clínico: Elaborar módulos clínicos e não clínicos do CTD; 

Elaborar anexos relacionados com a parte clínica;  

Efetuar testes de legibilidade; 

Elaborar relatórios de similaridade; 

Redigir e efetuar a revisão científica de textos, 

nomeadamente: Resumo das Características do 

Medicamento (RCM) e Folheto Informativo (FI); 

Elaborar pósteres, abstracts e apresentações; 

Participar em conselhos de consultoria e mesas redondas. 

Toxicologia: Elaborar relatórios toxicológicos; 

Elaborar relatórios com o cálculo da Exposição Diária 

Permitida (EDP); 

Elaborar relatórios de Avaliação de Risco Ambiental (ARA); 

Elaborar relatórios de avaliação de risco, em impurezas 

elementares. 
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1.2. O estado da arte  

 

A área de Assuntos Regulamentares surgiu da necessidade de promover a 

proteção da saúde pública, através da existência de um maior controlo sobre a eficácia e 

segurança dos medicamentos e produtos de saúde, resultantes dos inúmeros progressos 

e descobertas feitas a nível da investigação clínica. Esta necessidade estende-se a 

medicamentos de uso humano, dispositivos médicos, produtos cosméticos, 

medicamentos de uso veterinário, entre outros e também inclui a supervisão das 

empresas responsáveis pela descoberta, pela investigação, pelo fabrico e pela 

comercialização destes produtos (5).  

As tarefas desenvolvidas no âmbito dos Assuntos Regulamentares incluem a 

garantia de conformidade com a legislação, orientações, requisitos, restrições legais, 

científicas ou outras orientações regulamentares vigentes, em todos os países nos quais 

determinada empresa pretenda comercializar um medicamento ou produto de saúde; a 

recolha, comparação e avaliação de dados científicos, com intuito de promover a 

segurança e eficácia do medicamento ou produto de saúde; a elaboração de informações 

de prescrição, necessárias para a obtenção da Autorização de Introdução no Mercado 

(AIM); a manutenção adequada dos registos; o fornecimento às autoridades 

competentes, dos documentos necessários para obtenção ou manutenção de AIMs, 

assim como o fornecimento de suporte técnico, estratégico, científico, publicitário e a 

nível de marketing, às empresas, para promover o sucesso do processo de 

desenvolvimento de determinado medicamento ou produto de saúde e da própria 

empresa (5). 

Os profissionais na Área de Assuntos Regulamentares são responsáveis por 

estabelecer a comunicação entre a equipa que desenvolve um determinado projeto e as 

autoridades competentes. Sendo que estes devem antecipar possíveis dificuldades 

impostas pela última, e auxiliar no planeamento do projeto, a fim de garantir o 

cumprimento dos requisitos necessários para a obtenção de aprovação (6).   

Assim, é possível concluir que a área de Assuntos Regulamentares é fundamental 

para a investigação clínica, na medida em que permite o desenvolvimento de 

medicamentos ou produtos de saúde, seguros e eficazes, em conformidade com os 

requisitos vigentes, protegendo a saúde pública (7).   

A Farmacovigilância é definida como a ciência e atividades que permitem a 

detetar, avaliar, compreender e prevenir a ocorrência de reações adversa, bem como de 
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outros problemas associados a medicamentos (8). A Agência Europeia do Medicamento 

(EMA), é responsável pela coordenação do sistema de Farmacovigilância a nível da 

União Europeia (UE), através da prestação de serviços e da criação de processos que a 

suportem [(8),(9)]. 

A avaliação e monitorização da segurança dos medicamentos é da 

responsabilidade do Comité de Avaliação do Risco em Farmacovigilância (PRAC) da 

EMA, adicionalmente esta última é também responsável pela elaboração das guidelines 

de boas práticas de Farmacovigilância e pelo desenvolvimento e manutenção da 

plataforma EudraVigilance, sistema utilizado par analisar e gerir as informações relativas 

a suspeitas de reações adversas a medicamentos, que possuem AIM aprovada na Área 

Económica Europeia [(8),(9)]. 

 A população de doentes incluída num ensaio clínico é uma amostra relativamente 

pequena, selecionada de forma bastante criteriosa, monitorizada rigorosamente, num 

curto período de tempo, pelo que, aquando da obtenção da AIM, existem poucas 

informações acerca da segurança e eficácia do medicamento. Porém, depois de ser 

aprovada a AIM, o medicamento poderá ser comercializado e consequentemente 

utilizado num número de doentes muito superior, que podem tomar medicações 

concomitantes, possuir inúmeras comorbilidades e por períodos mais longos. Face a 

estas variáveis podem surgir novos acontecimentos/ reações adversas, pelo que é 

obrigatório que cada titular de AIM, autoridade nacional competente e a EMA, disponham 

de um sistema de Farmacovigilância que na UE, funciona através da cooperação entre os 

diversos estados-membros (em alguns países existem vários centros regionais sob a 

tutela da autoridade nacional competente), a EMA e a Comissão Europeia [(8),(9)].  

Em suma, a Farmacovigilância é fundamental para garantir a monitorização da 

segurança do medicamento, quando utilizado no âmbito da prática clínica normal [(8),(9)]. 
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1.3. Revisão bibliográfica: “Cosmetovigilância: paradigma europeu” 

 

A Europa é a principal potência industrial e de exportação de produtos cosméticos 

a nível mundial, assim, nesta secção do relatório, numa primeira parte será feita uma 

abordagem mais abrangente, com o intuito de contextualizar o paradigma europeu 

existente no âmbito da cosmetovigilância e numa segunda parte serão analisadas de 

forma mais específica, as principais diferenças existentes entre os sistemas de 

cosmetovigilância português e francês, na tentativa de, não só fazer a sua identificação 

mas também com o objetivo de as justificar e discutir (10).    

Assim, França foi o país escolhido para esta comparação uma vez que possui 

23% da quota de mercado, a nível mundial, sendo assim o país que lidera a indústria de 

produtos cosméticos, tendo por base a aposta no desenvolvimento de produtos 

inovadores e de alta qualidade (11).  

Abaixo serão abordados um conjunto de tópicos com o objetivo de recolher a 

informação necessária. 

 

1.3.1. Produto Cosmético 

 

A definição de produto cosmético abrange todas as substâncias ou mistura de 

substâncias, que se destinam a contactar com as partes externas do corpo humano, ou 

com os dentes e mucosas bucais, exclusiva ou maioritariamente com o propósito de os 

limpar, perfumar, alterar o seu aspeto, proteger, manter o seu bom estado ou corrigir 

odores corporais. Quando nesta definição são mencionadas as partes externas do corpo 

humano, estão a ser especificamente consideradas a epiderme, os lábios, as unhas, os 

sistemas piloso e capilar e os órgãos genitais externos (12).  

A rotulagem do produto cosmético deve incluir informações visíveis e legíveis, no 

recipiente ou embalagem relativamente ao nome, empresa e endereço da pessoa 

responsável, bem como nome do país de origem, caso o  produto tenha sido importado; 

ao conteúdo nominal presente aquando do acondicionamento, salvo as exceções 

presentes na alínea b) do artigo 19º do Regulamento 1223/2009 de 30 de novembro de 

2009; à data de durabilidade mínima; às precauções especiais de utilização de acordo 

com o previsto na alínea d) do artigo 19º do Regulamento 1223/2009 de 30 de novembro 

de 2009;  ao número de lote (pode estar apenas na embalagem); à função do produto 
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cosmético, exceto se esta for percetível através da sua apresentação; à lista de 

ingredientes (pode estar apenas na embalagem); às impurezas existentes nas matérias-

primas e substâncias utilizadas na mistura mas que não se encontram no produto final 

(12). 

 

1.3.2. Enquadramento legal 

 

O Regulamento (CE) nº 1223/2009 de 30 de novembro de 2009, relativo a 

produtos cosméticos, veio substituir a Diretiva 76/768/CEE de 27 de julho de 1976, tendo 

entrado em vigor a 11 de julho de 2013. A diretiva mencionada anteriormente, foi alterada 

diversas vezes, tendo sido verificadas discrepâncias na transposição do texto para a lei 

nacional dos vários Estados-Membros, o que levou à existência de inúmeras dificuldades 

relacionadas com o modo de interpretação e aplicação da mesma. Face a estas 

circunstâncias, foi necessário fazer a sua reformulação sob a forma de regulamento, com 

normas e terminologia claras, de forma a promover a simplificação dos procedimentos e 

reduzir as ambiguidades, num texto transversal, que permita a aplicação dos requisitos, 

de forma simultânea, em todos os Estados-Membros, a fim de assegurar o maior nível de 

proteção da saúde humana [(12), (13)]. 

Adicionalmente podem destacar-se as principais alterações e objetivos incluídos 

no novo regulamento, nomeadamente a introdução do conceito de pessoa responsável 

(uma vez que apenas podem ser comercializados, produtos cosméticos para os quais 

tenha sido designada uma pessoa singular ou coletiva responsável dentro da UE), a 

obrigação de notificação dos efeitos indesejáveis graves, o reforço dos requisitos de 

segurança a seguir durante o processo de fabrico, a notificação centralizada através do 

Portal de Notificação de Produtos Cosméticos (CPNP), a substituição do inventário por 

um glossário com as denominações comuns dos ingredientes, o reforço da proibição de 

utilização de ingredientes Carcinogénicos, Mutagénicos ou Tóxicos para a Reprodução, o 

reforço da informação de segurança relativa a produtos cosméticos que apresentem 

nanopartículas e/ou nanomateriais na sua constituição, o aumento da proteção das 

populações especiais, entre outras. Por outro lado, o novo regulamento não altera o 

regime em vigor no que diz respeito aos testes realizados em animais, sendo que se 

encontra estabelecido que não poderão ser comercializados produtos cosméticos cujos 

ingredientes, combinação de ingredientes ou formulação final, tenham sido ensaiados em 

animais, estando proibida a realização de ensaios em animais [(12), (14)]   
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O CPNP é o sistema de notificação gratuito, criado para permitir o cumprimento 

dos requisitos presentes no Regulamento (CE) nº 1223/2009, sendo de utilização 

obrigatória desde o dia em que este regulamento entrou em vigor. A pessoa responsável 

ou o distribuidor, devem utilizar este sistema para fazer a notificação de informações 

relativas aos produtos cosméticos antes da sua comercialização na UE, em conformidade 

com o que se encontra descrito no regulamento, posteriormente, algumas destas 

informações serão transmitidas às Autoridades Competentes ou a outras entidades (15).  

 

1.3.3. Cosmetovigilância 

 

O termo cosmetovigilância é utilizado para definir o processo de recolha, 

avaliação e monitorização de notificações espontâneas de acontecimentos indesejáveis. 

Nomeadamente, aqueles que são observáveis no decorrer, ou num momento posterior à 

utilização de um produto cosmético, de acordo com o modo de uso normal ou 

razoavelmente previsível e que tanto podem ser graves como não graves [(13), (16), (17), 

(18)]. 

A cosmetovigilância ao ter por base a gestão de notificações espontâneas de 

acontecimentos indesejáveis, contribui para a deteção de sinal, bem como para a 

vigilância realizada após a comercialização do produto cosmético. A vigilância pós 

comercialização permite a monitorização e avaliação do perfil de segurança do produto 

cosmético em causa, na população que o utiliza, através de diversos métodos e 

instrumentos técnicos, contribuindo para o processo de gestão do risco [(13), (18)].  

As notificações espontâneas traduzem as comunicações não solicitadas que 

descrevem pelo menos uma suspeita de acontecimentos indesejáveis, num indivíduo que 

tenha utilizado pelo menos um produto cosmético, estas notificações podem ser feitas 

pelo utilizador ou por profissionais de saúde e podem ser destinadas à pessoa 

responsável, ao distribuidor ou à autoridade competente. Apesar das notificações 

espontâneas não permitirem estabelecer valores absolutos relativamente à ocorrência de 

efeitos indesejáveis, podem permitir a deteção de sinais de segurança [(13), (18)]. Os 

sinais de segurança podem desencadear novas informações que levem à modificação da 

avaliação de segurança do produto cosmético ou a novas investigações, estes surgem 

habitualmente na sequência de uma alteração inesperada nas taxas de notificação 

existentes, tendo em conta aspetos quantitativos e qualitativos (18).  
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 Para que um determinado acontecimento indesejável seja considerado válido, 

deve apresentar informações sobre o notificador, o utilizador final, a sua natureza e o 

produto cosmético suspeito. Quanto ao notificador e ao utilizador final, é necessária 

informação que permita validar a sua existência, assim para o primeiro devem constar 

dados sobre a idade, género ou as iniciais do seu nome, e caso se trate de um 

profissional de saúde deve apresentar ainda dados relativos ao nome e morada; para a 

identificação do segundo deve ser apresentada informação sobre pelo menos um dos 

seguintes: género, data de nascimento, iniciais do seu nome ou idade/ faixa etária a que 

pertence. A natureza do acontecimento indesejável deve ser apresentada de forma exata, 

através da descrição da reação, dos sintomas e menção sobre a data, ou pelo menos o 

ano, em que teve início. Por fim, o produto cosmético suspeito pode ser identificado 

através do seu nome comercial, tipo, categoria, número de lote, entre outros (18).  

Um acontecimento indesejável passa a ser classificado como efeito indesejável 

quando é possível estabelecer uma relação de causalidade entre a utilização do produto 

cosmético e a reação adversa (13). Um efeito indesejável é definido como qualquer 

reação adversa para saúde humana, resultante da utilização normal ou razoavelmente 

previsível de um produto cosmético, assim, não são incluídos nesta classificação aqueles 

que resultam do abuso ou da utilização inadequada do produto cosmético (12).  

Adicionalmente, os efeitos indesejáveis responsáveis por causar incapacidade 

funcional (tanto temporária como permanente), hospitalizações, anomalias congénitas, 

invalidez, risco de vida no imediato ou mesmo morte, definem-se como efeitos 

indesejáveis graves (12). 

Os efeitos indesejáveis graves têm que ser notificados por parte da pessoa 

responsável ou pelo distribuidor do produto cosmético, à Autoridade Nacional 

Competente. Para a realização desta notificação estão disponíveis os formulários A, B e 

C (19).  

O formulário A, deve ser utilizado quando a pessoa responsável ou o distribuidor 

recebem a informação sobre o efeito indesejável grave, proveniente do utilizador final ou 

de profissionais de saúde e fazem a notificação do mesmo, à Autoridade Nacional 

Competente. Esta notificação deve ser feita no período de 20 dias, após a tomada de 

conhecimento sobre o efeito indesejável grave, por parte de qualquer membro da 

empresa responsável, ou do distribuidor do produto cosmético ou da Autoridade Nacional 

Competente (19). 

O formulário B, é preenchido pela Autoridade Nacional Competente de modo a 

contextualizar o caso notificado, resumindo-o e incorporando a perspetiva da autoridade. 
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Ao formulário B é anexado o formulário A, quando a Autoridade Nacional Competente 

comunica a informação, às restantes Autoridades Competentes dos países da União 

Europeia, bem como à pessoa responsável pelo produto cosmético, sendo esta última 

obrigatória, sempre que a notificação inicial é gerada pelo distribuidor (19). 

O formulário C, deve ser utilizado quando a Autoridade Nacional Competente 

recebe a informação sobre o efeito indesejável grave diretamente através do utilizador 

final ou de profissionais de saúde e pretende transmiti-la às restantes autoridades 

competentes, dos países da União Europeia e à pessoa responsável pelo produto 

cosmético (19). 

Adicionalmente, encontra-se estabelecido que o Relatório de Segurança do 

Produto Cosmético deve conter todos os dados que se encontrem disponíveis sobre os 

efeitos indesejáveis graves e não graves, relativos ao produto cosmético em causa, ou a 

outros, caso seja considerada a sua relevância, nomeadamente através da inclusão de 

dados estatísticos. A informação sobre os efeitos indesejáveis graves e não graves deve 

ser disponibilizada, de modo a permitir o acesso por parte da comunidade (19). 

 

1.3.4. Causalidade 

 

A avaliação da causalidade advém da análise da relação causal, realizada com o 

intuito de estabelecer a probabilidade de um determinado produto cosmético ser 

responsável pelo aparecimento de um acontecimento indesejável válido, num 

determinado utilizador final, caso este seja considerado como resultado da utilização do 

produto cosmético, poderá ser classificado como efeito indesejável. A avaliação da 

causalidade é feita de forma individual para cada caso, pelo que não é possível avaliar o 

risco do produto cosmético para a população em geral (18).  

 Existe um método que permite avaliar esta relação causa-efeito, de forma 

padronizada e reprodutível para cada produto cosmético ide forma individual, que se 

baseia em seis critérios, divididos em dois grupos, que se utilizam no cálculo da 

pontuação cronológica e semiológica, por fim, o nível de causalidade é determinado 

através da utilização de tabelas de decisão, nas quais são combinadas as pontuações 

cronológicas e semiológicas, resultando num dos seguintes níveis de causalidade: muito 

provável, provável, possível, pouco provável, excluída (20). 

As pontuações das Tabelas 5 e 6, são combinados na Tabela 7, tabela de decisão de 

modo a determinar o nível de causalidade 
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Tabela 5: Determinação da Pontuação Cronológica. Tabela adaptada do documento intitulado 
“Causality Assessment of undesirable effects caused by cosmetic produtcs” (20) 
 

 

 

Tabela 6: Determinação da Pontuação Semiológica. Tabela adaptada do documento intitulado 
“Causality Assessment of undesirable effects caused by cosmetic produtcs” (20) 
 

Pontuação Semiológica 

A pontuação semiológica calcula-se a partir da informação existente sobre a natureza do efeito 

indesejável, dos resultados de determinados exames complementares ou da reexposição ao 

produto cosmético (20). 

Sintomatologia Conjunto de sintomas, detalhados, que apontem para a utilização normal ou 

razoavelmente previsível de um produto cosmético (caso esta premissa não 

se verifique, a causalidade é apenas parcial ou não sugerida) e que permitam 

estabelecer um diagnóstico 

Exames 

complementares 

Devem ser realizados por especialistas e específicos para o efeito indesejável 

observado, podendo ser classificados como:  

Ec (+): positivo;  

Ec (-): negativo;       

Ec (?): quando não foram realizados Ecs ou em caso de resultados ambíguos. 

(Ec) 

Reexposição (R) 

ao produto 

cosmético 

No seguimento da diminuição dos sinais clínicos, se os efeitos se tornarem a 

verificar após a reexposição acidental ou propositada aos produtos cosmético, 

existem três possibilidades: 

R (+, positivo): reaparecimento dos sintomas iniciais com intensidade igual ou 

Pontuação Cronológica 

A pontuação cronológica calcula-se a partir da análise da sequência temporal existente entre a 

utilização do produto cosmético e o aparecimento dos sintomas, associados ao possível efeito 

indesejável (20). 

Compatível  Normal tendo em consideração os sintomas notificados. 

Parcialmente 

compatível   

Atípico tendo em conta os sintomas notificados. 

Desconhecido  Não se conhece. 

Incompatível  

 

Quando o efeito indesejável é anterior à utilização do produto cosmético ou 

quando os sintomas notificados aparecem logo a seguir à utilização do 

produto. Em suma, sempre que a sequência temporal não seja consistente. 
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superior, face à reexposição do utilizador ao produto cosmético; 

R (-, negativo): o efeito não reaparece face à reexposição, em condições 

idênticas às iniciais sem provocar um efeito indesejável semelhante; 

R (?):  quando não foi realizada R ou em caso as condições de R não sejam 

idênticas às iniciais. 

 

 

Tabela 7: Tabela de Decisão, adaptada do documento intitulado “Causality Assessment of 
undesirable effects caused by cosmetic produtcs” (20) 
 

 

 

Sintomas sugestivos da utilização 

do produto cosmético 

Sintomas apenas parcialmente ou 

não sugestivos da utilização do 

produto cosmético 

Sequência 

temporal 

entre a 

exposição e o 

aparecimento 

de sintomas 

Reexposição 

(R) e/ou 

Exame 

complementar 

(Ec) positivo 

(+) 

R e/ou 

Ec (?) 

R e/ou Ec 

(-) 

Reexposição 

(R) e/ou 

Exame 

complementar 

(Ec) positivo 

(+) 

R e/ou Ec 

(?) 

R e/ou 

Ec  

(-) 

Compatível Muito 

provável 

Provável Possível Provável Possível Pouco 

provável 

Parcialmente 

compatível ou 

desconhecido 

Provável Possível Pouco 

provável 

Possível Pouco 

provável 

Pouco 

provável 

Incompatível Excluída Excluída Excluída Excluída Excluída Excluída 

 

1.3.5. Sistema de cosmetovigilância português 

 

 Em Portugal, o INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Saúde, I.P. (Infarmed) é a entidade responsável por regular e supervisionar os produtos 

cosméticos, de modo a garantir que os consumidores, os profissionais de saúde e os 

utilizadores profissionais tenham acesso a produtos cosméticos seguros e com 

qualidade. A ação do Infarmed é regida por elevados padrões de proteção da saúde 
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pública (21). Consequentemente, esta entidade é a responsável por gerir o sistema de 

cosmetovigilância no país, ao recolher e monitorizar de forma constante os efeitos 

indesejáveis decorrentes da utilização de produtos cosméticos e ao divulgar as respetivas 

informações de segurança, uma vez que a utilização de produtos cosméticos pode gerar 

efeitos indesejáveis, mesmo quando estes cumprem os requisitos exigidos [(22), (23)].  

 A cosmetovigilância tem por base diversas atividades, nomeadamente a 

notificação dos efeitos indesejáveis decorrentes da utilização de produtos cosméticos e 

obtenção de informações adicionais, por exemplo através de análises laboratoriais ou 

testes epicutâneos – a investigação feita atendendo aos efeitos indesejáveis notificados 

pode levar à descontinuação temporária ou definitiva da comercialização do produto 

cosmético, à alteração da sua rotulagem, ou à alteração da lista de ingredientes. 

Adicionalmente, a cosmetovigilância está dependente da análise e da avaliação dos 

efeitos indesejáveis notificados, com o intuito de evitar a repetição dos mesmos; da 

realização estudos de segurança adicionais, que decorram da utilização de produtos 

cosméticos, bem como da adotação de medidas corretivas e promoção do seu 

cumprimento, sempre que necessário (23).  

 Antes da comercialização de um produto cosmético, a pessoa responsável tem 

que garantir que este foi submetido a uma avaliação de segurança, com base nas 

caraterísticas toxicológicas dos seus ingredientes e do produto final, que salvaguarde a 

sua utilização em humanos (23).  

 Quando os produtos cosméticos são utilizados de acordo com as suas condições 

normais ou condições classificáveis como razoavelmente previsíveis, atendendo às 

informações transmitidas pela pessoa responsável através das instruções de utilização 

ou eliminação do produto, à sua rotulagem, à sua apresentação ou a menções feitas 

através de publicidade, não é expectável que causem danos a nível da saúde humana 

(24).   

 Os consumidores e os utilizadores profissionais, podem notificar os efeitos 

indesejáveis ou os efeitos indesejáveis graves que resultem da utilização de determinado 

produto cosmético, através do preenchimento do formulário disponível na página do 

Infarmed e posterior envio para o e-mail indicado na mesma (24).  

 A notificação de efeitos indesejáveis graves deve ser feita de acordo com o que 

se encontra descrito no Regulamento (CE) nº 1223/2009 de 30 de novembro e que foi 

mencionado anteriormente, neste relatório (23).  
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1.3.6. Sistema de cosmetovigilância francês  

 

O termo cosmetovigilância foi utilizado pela primeira vez, em França, no ano de 

1997 [(25), (26)]. Uma vez que na UE, cada país é responsável por garantir a segurança 

dos produtos nele comercializados, França tomou a iniciativa de tentar esclarecer se a 

monitorização de produtos cosméticos seria relevante para a saúde pública. 

Consequentemente, o governo francês tomou a decisão de substituir a “Agence dú 

médicament”, pela “Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé” 

(AFSSAPS), no ano de 1999, com o objetivo de assegurar a qualidade, a eficiência e a 

utilização adequada de todos os produtos destinados a promover a saúde humana, 

nomeadamente: os medicamentos, as matérias-primas, os produtos biológicos, os 

dispositivos médicos e os produtos cosméticos [(25), (26)]. Em 2000, dentro da 

AFSSAPS, foi criada uma comissão de cosmetovigilância e em 2002 foi estabelecido um 

grupo de trabalho, que se debruçava sobre a segurança da utilização de produtos 

cosméticos e tinha como objetivo criar a base para um sistema nacional de 

cosmetovigilância, um sistema de vigilância e dar orientações acerca da organização da 

recolha de dados relativos a efeitos indesejáveis, associados à utilização de produtos 

cosméticos. Este grupo de trabalho implementou um estudo-piloto, em 2004, que tinha 

como objetivo convidar profissionais e empresas a notificar efeitos indesejáveis 

observados ao longo de um período de 4 meses, e que resultou na criação da Lei de 

Saúde Pública de agosto de 2004, que estabeleceu a base para a cosmetovigilância em 

França [(25), (27)].   

Em março de 2012, a AFSSAPS, foi substituída pela “Agence nationale de 

sécurité du médicament et des produits de santé” (ANSM), que é atualmente a autoridade 

competente, e permite, em nome do estado francês, o acesso a produtos de saúde 

seguros, fazendo a avaliação do sua relação benefício-risco, ao longo do seu ciclo de 

vida, dando assim continuidade à missão da ADSSAPS (28).  

O Regulamento (CE) nº 1223/2009 de 30 de novembro de 2009, relativo a 

produtos cosméticos, entrou em vigor em 2013, e criou a base para um sistema de 

cosmetovigilância sustentado pela notificação de casos (29). Para além deste 

regulamento, são também seguidos determinados artigos presentes no Código de Saúde 

Pública francês, nomeadamente os artigos L.5131-5 (Código de Saúde Pública / Parte 

Legislativa / Quinta parte: Produtos de saúde/ Livro I: Produtos farmacêuticos/ Título III: 

Outros produtos e substâncias farmacêuticas regulamentadas/ Capítulo I: Produtos 

cosméticos), L.5431-8 (Código de Saúde Pública / Parte Legislativa / Quinta parte: 
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Produtos de saúde/ Livro IV: Sanções penais e financeiras/ Título III: Outros produtos e 

substâncias farmacêuticas regulamentadas/ Capítulo I: Produtos cosméticos) e R.5131-6 

a R.5131-15 (Código de Saúde Pública / Parte Legislativa / Quinta parte: Produtos de 

saúde/ Livro I: Produtos farmacêuticos / Título III: Outros produtos e substâncias 

farmacêuticas regulamentadas/ Capítulo I: Produtos cosméticos/ Secção cinco: Sistema 

nacional de cosmetovigilância) [(30), (31), (32), (33), (34), (35)]. 

Desde março de 2017, que a notificação de efeitos indesejáveis resultantes da 

utilização de cosméticos, pode ser feita através do portal de notificação de 

acontecimentos adversos para a saúde, em França (34). A notificação dos efeitos 

indesejáveis graves pode ser feita pela pessoa responsável, que representa a empresa 

que coloca o produto cosmético no mercado da UE; pelo distribuidor; pelos profissionais 

de saúde, que podem notificar efeitos indesejáveis graves e não graves, porém, quando 

se tratam de efeitos indesejáveis graves, a notificação deve ser feita de forma imediata à 

ANSM; e ainda pelos consumidores ou utilizadores profissionais, sendo que estes 

também podem fazer a notificação de efeitos indesejáveis graves e não graves (34). 

Em suma, a notificação de efeitos indesejáveis graves deve ser feita de acordo 

com o que se encontra descrito no Regulamento (CE) nº 1223/2009 de 30 de novembro e 

que foi mencionado anteriormente, neste relatório (12). 

 

1.3.7. Discussão  

 

Através da pesquisa de literatura realizada, foi possível perceber que desde a 

implementação do Regulamento (CE) nº 1223/2009 de 30 de novembro, os estados-

membros do Espaço Económico Europeu (EEE), seguem as mesmas orientações, pelo 

que não existem diferenças significativas entre os sistemas de cosmetovigilância 

português e francês, ainda assim, foram detetadas algumas diferenças, pouco 

significativas, a nível das autoridades competentes, das normas aplicáveis no âmbito da 

cosmetovigilância, assim como a nível das partes constituintes e funções do sistema de 

cosmetovigilância [(23), (36)].  

Como seria expectável, estes países diferem a nível da Autoridade Nacional 

Competente: em Portugal a autoridade competente é o Infarmed, este trata-se de um 

instituto público, com um regime especial, que possui autonomia financeira, 

administrativa e é dotado de património próprio, fazendo parte da administração indireta 

do Estado português e que segue as atribuições do Ministério da Saúde, estando sob 
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tutela do respetivo ministro. Esta entidade tem como função regular os medicamentos de 

uso humano, produtos de saúde como produtos cosméticos e produtos de higiene 

corporal, bem como dispositivos médicos (37).  

Em França, a “Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 

santè” (ANSM), é atualmente a autoridade nacional competente, que segue as 

atribuições do Ministério da Solidariedade e da Saúde, sendo o organismo público 

responsável, em nome do Estado francês, por proporcionar o acesso a produtos de 

saúde seguros, assegurando a avaliação do sua relação benefício-risco, ao longo do seu 

ciclo de vida [(38), (39)].  A ANSM tem como principal missão garantir que os doentes 

têm acesso precoce e equitativo a produtos de saúde seguros, inovadores e com uma 

relação benefício-risco positiva (40).  

Uma outra diferença reside no facto de em Portugal a cosmetovigilância seguir 

apenas o Regulamento (CE) nº 1223/2009 de 30 de novembro, enquanto em França, 

para além deste são considerados doze artigos presentes no Código de Saúde Pública 

francês, sobre produtos farmacêuticos - produtos cosméticos, sanções penais e 

financeiras - produtos cosméticos e ainda sobre produtos cosméticos - sistema nacional 

de cosmetovigilância [(23), (41)].  

Em Portugal, sistema de cosmetovigilância é o nome atribuído à recolha e 

monitorização constante dos efeitos indesejáveis decorrentes da utilização de produtos 

cosméticos e à divulgação da respetiva informação de segurança. Assim, as partes 

intervenientes neste sistema são os operadores económicos, em particular a pessoa 

responsável ou o distribuidor (que têm obrigação legal de comunicar efeitos 

indesejáveis), os consumidores, utilizadores profissionais, comerciantes ou profissionais 

de saúde, devem informar a Autoridade Nacional Competente, Infarmed, sobre a 

ocorrência de efeitos indesejáveis aquando da utilização de produtos cosméticos (22).  

Enquanto que em França, o sistema de cosmetovigilância tem como propósito 

monitorizar a ocorrência de efeitos indesejáveis relacionados com produtos cosméticos e 

também de situações em que existe má utilização destes produtos, depois de serem 

comercializados (35). O sistema de cosmetovigilância é constituído pelas seguintes 

partes: a autoridade competente ANSM, a direção geral para o consumo, concorrência e 

controlo de fraudes, pela pessoa responsável e pelo distribuidor de produtos cosméticos, 

pelos profissionais de saúde, pelos consumidores e pelos utilizadores profissionais (35). 

Assim, é possível concluir que são pouco significativas as diferenças existentes 

entre os sistemas de cosmetovigilância português e francês, o que pode ser justificado 

pela existência de um regulamento em vigor, de modo transversal a todos os estados-
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membros do Espaço EEE, o que adicionalmente corrobora as semelhanças existentes 

entre os sistemas de cosmetovigilância destes dois países, uma vez que se verificou 

alguma convergência nos termos utilizados, nas definições, na obrigatoriedade de 

notificar os efeitos indesejáveis graves e na promoção da segurança dos produtos 

cosméticos.  

Em suma, através da pesquisa bibliográfica realizada foi possível contextualizar o 

paradigma existente na Europa, no que diz respeito à cosmetovigilância, através da 

recolha de informação sobre definições relevantes, enquadramento legal aplicável no 

EEE, sobre a determinação da relação causal entre a utilização de um produto cosmético 

e a ocorrência de efeitos indesejáveis, entre outras.  

Adicionalmente, foram analisados de forma mais específica, os sistemas de 

cosmetovigilância português e francês, com o objetivo de identificar as principais 

diferenças existentes entre os mesmos. Apesar de existirem algumas diferenças, 

nomeadamente a nível das autoridades competentes, das normas aplicáveis no âmbito 

da cosmetovigilância, bem como a nível das partes integrantes e funções do sistema de 

cosmetovigilância, estas foram consideradas pouco significativas, comparativamente com 

as semelhanças observadas a nível dos termos utilizados, definições, obrigatoriedade de 

notificar os efeitos indesejáveis graves e promoção da segurança dos produtos 

cosméticos. 
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2. Objetivos do Estágio e o seu enquadramento nas atividades 

propostas 

 

• O estágio curricular realizado na empresa Owlpharma, proporcionou o ambiente 

necessário para: 

• Adquirir competências específicas no contexto real de trabalho; 

• Desenvolver capacidade pessoais, através do apoio e esclarecimentos dados pela 

tutora, Dra. Ana Margarida Andrade e pelos colegas; 

• Obter experiência prática na realização de tarefas, previstas no Plano de Estágio, 

que seriam posteriormente revistas pelos colegas; 

• Participar em reuniões de Zoom, onde eram discutidos os projetos existentes; 

Considerando a Lei nº 21/2014, que regula a investigação clínica e a define como 

“todo o estudo sistemático destinado a descobrir ou verificar a distribuição ou o efeito de 

fatores de saúde, de estados ou resultados em saúde, de processos de saúde ou de 

doença, do desempenho e, ou, segurança de intervenções ou da prestação de cuidados 

de saúde.”, é possível aferir que as atividades previstas no Plano de Estágio têm como 

objetivo assegurar que os medicamentos continuam a ser seguros, eficazes e que as 

modificações aos termos das Autorizações de Introdução de Mercado são efetuadas de 

modo a que a informação disponível seja sempre a mais atualizada e fidedigna (42).  

Adicionalmente, este estágio curricular teve como principal objetivo permitir o 

contacto com determinadas atividades, que se enquadram e outras que sustentam a 

investigação clínica de acordo com a sua própria definição, garantindo que tudo decorre 

em conformidade com as Leis vigentes, os Regulamentos e Diretivas aplicáveis e com as 

Guidelines existentes. 

 

Objetivos previstos no âmbito do Estágio em Assuntos Regulamentares e 

Farmacovigilância: 

• Pesquisar na literatura científica nacional e internacional; 

• Processar casos de Reações Adversas; 

• Elaborar Planos de Gestão de Risco; 

• Elaborar Relatórios Periódicos de Segurança; 

• Efetuar a Deteção de Sinal; 
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• Preparar, rever e traduzir textos de Resumo das Características do Medicamento 

(RCM), Folheto Informativo (FI) e Rotulagem; 

• Rever as artes gráficas de Rotulagem e FI; 

• Consolidar dossiers e preparar módulos em formato de Documento Técnico 

Comum; 

• Preparar Comparative Core Safety Information ; 

• Preparar alterações ao termos de Autorização de Introdução no Mercado;  

• Preparar renovações de Autorizações de Introdução no Mercado; 

• Elaborar e rever listagens em formato Excel. 
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3. Descrição das atividades realizadas durante o estágio  

 

Nesta secção é apresentado o enquadramento teórico de cada uma das tarefas 

propostas no Plano de Estágio, o relato da minha experiência na empresa Owlpharma 

durante a realização de cada uma delas, bem como os elementos que acrescentaram 

valor a estas experiências.  

 

3.1. Pesquisar na literatura científica nacional e internacional 

 

3.1.1. Parte Teórica 

 

A monitorização da literatura tem que ser realizada pelo titular de AIM, com o 

intuito de identificar novas suspeitas de reações adversas ou outras informações de 

segurança relevantes, nomeadamente utilização off-label, utilização incorreta ou em 

excesso, overdose, interações medicamentosas ou com alimentos, utilização durante a 

gravidez ou amamentação, efeito benéfico inesperado, entre outros.  

Nos países da UE, após a submissão do pedido de AIM, o titular tem que realizar 

pesquisas na literatura internacional com a periodicidade de pelo menos uma vez por 

semana, a fim de conseguir identificar as informações de segurança mais recentes. A 

pesquisa na literatura local também é necessária, pois permitirá fazer a revisão de 

revistas relevantes, numa determinada área terapêutica ou população de doentes [(43), 

(44)].  

 

3.1.2. Experiência Prática 

 

A Pesquisa na Literatura Nacional consistia na consulta semanal de um 

documento Excel com um conjunto de revistas médicas portuguesas, previamente 

definidas e no qual constavam diversos dados relativos à edição mais recente, 

nomeadamente: nome da revista, link para a revista nacional, volume, número, data de 

publicação, entre outras informações. Todas as novas edições de revistas médicas 

portuguesas identificadas eram analisadas com base numa lista de substâncias ativas, 
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com o objetivo de identificar artigos com informação de segurança relevante.  A tarefa de 

Pesquisa na Literatura Nacional está descrita na Figura 1.  

 

Figura 1: Pesquisa na literatura nacional 

 

A Pesquisa na Literatura Internacional começava pela conversão de diversos e-

mails enviados semanalmente, pela PubMed, com informação resultante da querie pré-

definida para cada substância ativa, em documentos PDF. De seguida era efetuada a 

leitura dos abstracts ou apenas dos títulos dos artigos, quando os primeiros não se 

encontravam disponíveis. Se desta leitura fosse possível concluir que os artigos tinham 

informação de segurança relevante, estes eram descarregados e colocados na pasta da 

respetiva substância ativa, na semana correspondente à pesquisa. Por outro lado, se não 

fossem considerados relevantes não eram descarregados.  

No documento PDF criado inicialmente era colocada uma nota com o número de 

artigos revistos (número total de artigos que constavam no e-mail daquela SA, naquela 

semana) e o número de artigos que foram considerados relevantes. 

A Figura 2 contém a descrição simplificada desta atividade; 

 

 

 

Figura 2: Pesquisa na literatura internacional 
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3.2. Processar casos de Reações Adversas 

 

3.2.1. Parte Teórica 

 

Os Relatórios de Segurança de Casos Individuais (em inglês: Individual Case 

Safety Report- ICSR), possuem o conteúdo e o formato necessários para a notificação de 

apenas uma, ou várias, suspeitas de reações adversas, que ocorreram num único 

doente, num momento específico, face à toma de um ou vários medicamentos (45). 

Para que os Relatórios de Segurança de Casos Individuais sejam considerados 

válidos têm que cumprir os seguintes requisitos (44): 

• Incluir apenas um único doente, possível de identificar, que pode ser caraterizado 

pela sua data de nascimento, género, grupo etário ou mesmo idade, pelas iniciais do seu 

nome ou número de registo médico, entre outros, que permitam verificar a existência do 

doente em causa, atendendo à informação disponível (44); 

• Incluir pelo menos um notificador, possível de identificar, que pode ser 

caraterizado pela sua qualificação (como consumidor, profissional de saúde, profissional 

não pertencente ao ramo da saúde, entre outros), pelas iniciais do seu nome ou mesmo 

pelo nome, ou ainda pelo seu endereço (como por exemplo código postal, país, e-mail, 

número de telefone, organização a que pertence, entre outros) (44);  

• Incluir pelo menos um medicamento suspeito (44);  

• Incluir pelo menos uma suspeita de reação adversa, com relação de causalidade 

com o medicamento suspeito (44). 

Se algum destes quatro requisitos não for cumprido, o caso é considerado 

incompleto, não podendo ser submetido como Relatório de Segurança de Casos 

Individuais (44). 

 

A Monitorização de Literatura Médica (MLM), com intuito de descobrir novas 

suspeitas de reações adversas a medicamentos autorizados na UE, é da 

responsabilidade da EMA, desde setembro de 2015, para determinadas substâncias 

ativas e em bases de dados definidas, que contém literatura médica, nomeadamente a 

EMBASE e a EBSCO (46). 

A EMA, publica a lista de substâncias ativas e literatura médica abrangidas por 

esta pesquisa e é responsável pela inserção da informação relevante, na base de dados 

EudraVigilance (46).  
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A MLM é realizada pela EMA, com o intuito de diminuir a duplicação das 

notificações por parte dos titulares de AIM, melhorar a monitorização da segurança, bem 

como promover a consistência e qualidade da informação notificada (47).  

Os titulares com AIM na Área Económica Europeia, são responsáveis por realizar 

a monitorização da literatura médica, que diga respeito ao seu medicamento. 

Adicionalmente, têm que notificar, através da plataforma Eudravigilance e das bases de 

dados de segurança nacionais, os casos individuais de suspeita de reações adversas 

(47). Caso a substância ativa do medicamento conste na lista mencionada acima, o titular 

de AIM deve monitorizar a plataforma Eudravigilance e descarregar os ICSR, que digam 

respeito ao seu medicamento e incluir na base de dados de segurança [(43), (47)].   

 

As Autoridades Nacionais Competentes (NCA) ou os titulares de AIM recebem 

notificações de suspeitas de reações adversas associadas a medicamentos e de seguida, 

criam e registam o ICSR numa plataforma de Farmacovigilância, caso este seja 

considerado válido, deve ser submetido na plataforma da EudraVigilance (44).  

Adicionalmente, o titular de AIM também deve monitorizar e descarregar os ICSR 

submetidos pelas Autoridades Nacionais Competentes à Eudravigilance (48).  

 

3.2.2. Experiência Prática 

 

Na empresa Owlpharma eram processados casos de ICSRs provenientes da 

pesquisa da EudraVigilance e submetidos pelas Autoridades Nacionais Competentes 

(NCA) e pela Agência Europeia do Medicamento (EMA), através do serviço de 

Monitorização de Literatura Médica.  

A Figura 3 contém a descrição simplificada desta atividade: 
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Figura 3: Processamento de casos de Reações Adversas 
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3.3. Rever e traduzir textos de Resumo das Características do 

Medicamento, Folheto Informativo e Rotulagem 

 

3.3.1. Parte Teórica 

 

No Decreto-Lei nº 176/2006, consta o Regime jurídico aplicável aos 

medicamentos destinados a uso humano e no Artigo 10º encontra-se a “Informação do 

Medicamento”. De acordo com o mesmo, o RCM, FI e a Rotulagem de cada 

medicamento autorizado ou apenas registado, devem ser escritos com o propósito de 

assegurar a segurança e eficácia, aquando da utilização dos medicamentos. Estes 

devem estar presentes em cada apresentação do medicamento, de forma adaptada para 

o consumidor e para os profissionais de saúde, de modo a evitar problemas na 

identificação dos medicamentos, na distinção das formas farmacêuticas ou dosagens 

(49).  

O grupo de trabalho da Agência Europeia do Medicamento (EMA), responsável 

pela Revisão da Qualidade dos Documentos (em inglês Quality Review of Documents - 

QRD), tem como funções desenvolver, rever e atualizar os templates com informação 

sucinta para guiar a construção dos documentos com as informações do medicamento, 

disponíveis em várias línguas (template para o RCM, FI e Rotulagem), que são utilizados 

na sua versão mais recente, pelos titulares de AIM ou pelos requerentes, quando se 

tratam de medicamentos de uso humano (50). 

Os medicamentos aprovados por procedimentos nacionais, descentralizado e de 

reconhecimento mútuo possuem o mesmo template de QRD, enquanto que para os 

medicamentos aprovados por procedimento centralizado, o template QRD a utilizar 

apresenta algumas diferenças relativamente aos dos procedimentos anteriormente 

referidos. Adicionalmente, existem diversos anexos e apêndices que podem ser 

consultados para esclarecer dúvidas aquando do preenchimento destes documentos 

(50).  
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3.3.2. Experiência Prática 

 

A Compação de Core Safety Information pode ser considerada um exemplo de 

revisão de RCMs, assim esta será abordada com mais detalhe no ponto 3.6 deste 

relatório. 

O processo de tradução de textos partia de um documento comum (texto 

common), escrito em inglês que era traduzido para a língua de cada país, neste caso 

português. De seguida era necessário obter o template QRD na versão portuguesa, mais 

atualizada, e apropriada consoante o tipo de procedimento de obtenção de AIM.  

A partir do documento QRD, eram criados três documentos Word individuais: um 

para o RCM, FI e ainda para a Rotulagem. O template QRD possui apêndices que 

apresentam frases e terminologia específicas, para auxiliar nas traduções de várias 

secções, disponíveis em diversas línguas. 

O texto traduzido para português, em cada um destes documentos, tinha que ser 

uma tradução direta do texto presente no documento comum. Caso exista um 

medicamento de referência cujos textos (RCM, FI, Rotulagem) tenham sido aprovados 

anteriormente, este pode servir de auxílio aquando da tradução dos novos textos. A 

Figura 4 contém a descrição simplificada desta atividade: 

Figura 4: Tradução de textos do medicamento 
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3.4. Rever as artes gráficas de Rotulagem e Folheto Informativo 

 

3.4.1. Parte Teórica   

 

O FI é concebido para o utilizador/doente, pelo que deve conter uma linguagem 

clara e ser bem desenvolvido, a fim de facilitar a sua compreensão por parte de um maior 

número de pessoas - incluindo indivíduos com baixo nível de literacia, com problemas de 

visão, adolescentes, crianças ou idosos (51).  

A rotulagem permite assegurar que a informação fundamental, necessária para 

que a utilização do medicamento seja considerada segura, se encontra legível e 

acessível de modo que os utilizadores possam receber os esclarecimentos necessários 

para evitar erros associados ao mau uso do medicamento. A rotulagem existe tanto a 

nível da embalagem exterior como interior, esta última possui menos informações, uma 

vez que muitas delas se aplicam a ambos os tipos de embalagem (51).  

 

3.4.2. Experiência Prática 

 

O processo de Revisão de Artes Gráficas (AG) de Rotulagem e FI é efetuado de 

forma semelhante. Nesta tarefa é feita a comparação do documento PDF onde se 

encontra a Arte Gráfica da Rotulagem ou do FI com o documento Word no qual se 

encontra o texto aprovado para cada um destes. O documento Word é considerado a 

base de trabalho e, por isso, o texto e a pontuação que se encontra no PDF das Artes 

Gráficas tem que ser igual à do documento Word. Caso isso não aconteça deve ser 

adicionado um comentário no documento PDF, com indicação do que é necessário 

corrigir. A Figura 5 contém a descrição simplificada desta atividade: 

 

 

 

Figura 5: Revisão de artes gráficas de Rotulagem e Folheto Informativo. 
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3.5. Consolidar dossiers e preparar módulos em formato de Documento 

Técnico Comum 

 

3.5.1. Parte Teórica 

 

O Documento Técnico Comum (CTD) trata-se de um formato acordado 

internacionalmente e válido de modo transversal nas três regiões do ICH (Europa, Japão 

e Estados Unidos da América), que deve ser utilizado aquando da preparação dos 

pedidos de AIM, que serão submetidos às autoridades, para aprovação de novos 

medicamentos (52).  

  Este documento foi criado com o objetivo de facilitar a revisão regulamentar, a 

comunicação e diminuir a quantidade de recursos e tempo gastos na avaliação dos 

pedidos de AIM, uma vez que indica qual o formato em que deve ser enviada a 

informação. A sua utilização é obrigatória na Europa e no Japão desde 2003 e fortemente 

recomendado nos EUA (53).  

O CTD está dividido em cinco Módulos. O Módulo 1 contém informação regional e 

administrativa e por isso não é considerado parte do CTD. O Módulo 2 contém o índice, a 

introdução e os resumos dos Módulos 3, 4 e 5: Módulo 3 (Qualidade), Módulo 4 

(Relatórios de estudos não clínicos - informação de segurança), Módulo 5 (Relatório de 

estudos clínicos – informação de eficácia). Assim, os módulos que constituem o CTD são 

o 2, 3, 4 e 5, que devem ser comuns nas três regiões ICH [(52), (53)].   

O Módulo 2.3 inclui o Resumo Geral de Qualidade (em inglês Quality Overall 

Summary - QOS), que está em concordância com o Módulo 3 e por isso não deve incluir 

justificações ou informações que não constem no mesmo, ou em qualquer outra parte do 

CTD. Este inclui a parte S, que diz respeito à substância ativa; a parte P, que diz respeito 

ao Produto Acabado; a parte A, na qual são incluídos os apêndices e a parte R que 

contém informação regional, cada parte está subdividida nos tópicos apresentados na 

Tabela 8 [(52), (54)]. 
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Tabela 8: Conteúdos presentes no Módulo 2.3- Resumo Geral de Qualidade (54) 
 

 

3.5.2. Experiência Prática 

 

Nesta tarefa era feito o preenchimento do Módulo 2.3 Quality Overall Summary 

(QOS) num formato semelhante ao do CTD europeu, mas em conformidade com as 

instruções das Autoridades Africanas.  

Para cada medicamento, era necessário completar um formulário 2.3 Quality 

Overall Summary - Parte S e Parte P, da seguinte forma: 

Módulo 2.3 - Resumo Geral de Qualidade (QOS) (54) 

Divide-se nas seguintes Partes: 

Parte S-SA 2.3.S.1 Informações gerais; 

2.3.S.2 Fabrico; 

2.3.S.3 Caraterização; 

2.3.S.4 Controlo da SA; 

2.3.S.5 Padrões ou Materiais de Referência; 

2.3.S.6 Sistema de Fecho; 

2.3.S.7 Estabilidade. 

Parte P-PA 2.3.P.1 Descrição e Composição do PA; 

2.3.P.2 Desenvolvimento Farmacêutico;  

2.3.P.3 Fabrico; 

2.3.P.4 Controlo dos Excipientes; 

2.3.P.5 Controlo do PA; 

2.3.P.6 Padrões ou Materiais de Referência; 

2.3.P.7 Sistema de Fecho; 

2.3.P.8 Estabilidade. 

Parte A-Apêndices 2.3.A.1 Instalações e Equipamento; 

2.3.A.2 Avaliação de Segurança de Agentes Acidentais; 

2.3.A.3 Excipientes novos. 

Parte R-Informações 

Regionais 

2.3.R.1 Esquema do processo de validação do PA; 

2.3.R.2 Dispositivos médicos; 

2.3.R.3 Certificado de conformidade da Farmacopeia Europeia; 

2.3.R.4 Medicamentos contendo ou utilizando materiais de origem 

humana ou animal no processo de fabrico. 



51 

 

• O 2.3 Quality Overall Summary – Parte S era preenchido com informações 

relativas à Substância Ativa (SA) que se encontravam nas respetivas secções do Módulo 

3, do Dossiê do Fabricante de S.A., a exceção era a secção 2.3.S.4. que era preenchida 

com informação acerca da SA, mas proveniente do Dossiê do Fabricante do Produto 

Acabado (PA). Quando o fabricante de SA e de PA era coincidente, esta questão não se 

colocava. Caso o medicamento possuísse mais do que uma substância ativa, era 

necessário repetir este procedimento para cada uma delas. 

• O 2.3 Quality Overall Summary - Parte P era preenchido com informações 

relativas ao Produto Acabado (PA) que se encontravam nas respetivas secções do 

Módulo 3, do Dossiê do Fabricante de PA. 

• As Figuras 6 e 7 contêm a descrição simplificada desta atividade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Orientações de preenchimento do Módulo 2.3 Quality Overall Summary – Parte S  

Figura 7: Orientações de preenchimento do Módulo 2.3 Quality Overall Summary – Parte P 
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3.6. Preparar Comparative Core Safety Information  

 

3.6.1. Parte Teórica  

 

Designa-se por Core Safety Information (CSI), toda a informação de segurança 

sobre o medicamento, que é considerada relevante. Esta informação é preparada pelo 

titular de AIM, para ser incluída nos textos do medicamento em todos os países nos quais 

existe comercialização do mesmo, com exceção de circunstâncias nas quais as 

autoridades competentes requeiram alguma alteração específica [(45), (55)].  

A Core Safety Information de uma empresa, está presente na sua Company Core 

Data Sheet (CCDS), que se trata de um documento preparado pelo titular de AIM sobre o 

medicamento, no qual se encontram, entre outras, informações de segurança e de 

farmacologia, dosagens, indicações, etc. [(45), (55)].  

 

3.6.2. Experiência Prática 

 

Nesta tarefa era feita a comparação do documento Word com o formulário de 

Core Safety Information (CSIs), ou seja, aquele que continha toda a informação de 

segurança que o titular possuía acerca de determinada substância ativa e que em teoria 

deveria constar no RCM, desse mesmo titular. Estes documentos eram apenas 

comparados a nível das secções 4. Informações Clínicas e 5. Propriedades 

Farmacológicas, com o objetivo de verificar se estavam exatamente iguais, se existiam 

diferenças, ou informação em falta. 

A comparação de Core Safety Information (CSIs) era apenas feita para um cliente 

e para medicamentos com Autorização de Introdução no Mercado aprovada a nível 

nacional. Caso fossem detetadas diferenças significativas estas comparações podiam 

levar a alteração do RCM. 

Esta tarefa realizava-se de acordo com os seguintes passos:  

a. Fazer uma cópia do formulário CSI enviado pelo cliente para a empresa;  

b. Identificá-lo conforme as normas da Owlpharma; 

c. Preencher o cabeçalho com as informações relativas ao medicamento a analisar; 
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d. Preencher uma determinada coluna com o nome do ficheiro que contém o RCM 

aprovado, que será utilizado na comparação; 

e. No decorrer da comparação podem ser utilizadas diferentes cores, 

nomeadamente: amarelo, verde, azul ou cinzento, existindo para cada uma delas 

sugestões de comentários associados; 

f. Quando existe um medicamento de referência aprovado, a comparação é feita 

com 3 documentos, nomeadamente: CSI enviado pelo cliente, RCM aprovado para o 

medicamento em análise e RCM aprovado para o medicamento de referência. Nestas 

situações é feita a comparação do RCM do medicamento em análise com o CSI recebido, 

caso exista informação em falta no primeiro, deve verificar-se se essa informação está ou 

não presente no RCM de referência. Se a informação em falta no RCM em análise não 

estiver no RCM de referência: deve ser sublinhada a amarelo no formulário CSI; Se a 

informação em falta no RCM em análise estiver no RCM de referência: deve ser 

sublinhada a verde no formulário CSI;  

g. Quando o medicamento de referência não existe ou está revogado, a comparação 

é feita com 2 documentos, nomeadamente: CSI enviado pelo cliente e RCM aprovado 

para o medicamento. Nestas situações é feita a comparação do RCM do medicamento 

em análise com o CSI recebido, caso exista informação em falta no primeiro, deve ser 

sublinhada a amarelo no formulário CSI;  

h. Na Figura 8 encontra-se descrito o modo de utilização das cores numa 

comparação CSI. Adicionalmente, é necessário referir que quando a diferença não é 

significativa, não é necessário sublinhar o texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Orientações sobre o modo de utilização das cores numa comparação CSI. 
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3.7. Preparar alterações ao termos de Autorização de Introdução no 

Mercado 

 

3.7.1. Parte Teórica 

 

As alterações ao termos de Autorização de Introdução no Mercado (AIM) podem 

incluir qualquer alteração implementada ou que se pretenda implementar ao conteúdo de 

documentos existentes no Dossiê de AIM (como por exemplo a nível do RCM, FI e 

Rotulagem), de um medicamento aprovado [(49), (56), (57)]. 

  O pedido deve ser submetido na versão mais recente do formulário de alterações 

em conjunto com toda a documentação necessária (56).  

Tabela 9: Classificação das Alterações aos termos da AIM (56) 

Tipo I - Alterações Menores Tipo II - 

Alterações 

Maiores 

Extensão 

Alterações que podem ser 

implementadas pelo Titular de AIM 

antes da notificação à(s) 

Autoridade(s) Competente(s) 

Alterações que requerem aprovação por parte da(s) 

Autoridade(s) Competente(s) antes se serem 

implementadas pelo Titular de AIM 

Tipo IA Tipo IAIN Tipo IB Tipo II Extensão 

Alterações com 

pouco ou 

nenhum impacto 

na segurança, 

eficácia e 

qualidade do 

medicamento 

Alterações do 

tipo IA que 

requerem uma 

notificação 

imediata (em 

inglês immediate 

notification – IN) 

• após terem 

sido 

implementadas, 

de forma a 

assegurar a 

supervisão 

constante do 

medicamento 

Alterações que 

não possam ser 

classificadas 

como IA, II ou 

extensão. 

Alterações com 

impacto 

significativo na 

segurança, 

eficácia e 

qualidade do 

medicamento, e 

que não são 

qualificáveis como 

extensão 

Alterações 

presentes no 

Anexo I do 

Regulamento 

(CE) nº 

1234/2008 de 

24 de 

novembro de 

2008 – relativo 

às alterações 

aos termos de 

AIM 
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3.7.2. Experiência Prática 

 

Durante o período de estágio na empresa Owlpharma tive a oportunidade de 

ajudar a preparar alterações de segurança aos termos de AIM, nomeadamente, para 

harmonização dos textos RCM e FI de um medicamento com os textos do medicamento 

de referência. Estas alterações tinham que ter uma pasta de suporte com um 

requerimento (cover letter) e um formulário (electronic application form - eAF) que eram 

preenchidos consoante o medicamento para o qual se iria submeter a alteração, os textos 

RCM e FI aprovados para o respetivo medicamento (que posteriormente seriam 

convertidos em PDF, na sua versão original), uma cópia de cada um desses documentos, 

na qual iriam ser feitas as atualizações resultantes da comparação do RCM e FI do 

medicamento em análise com os respetivos textos pertencentes ao medicamento de 

referência. O texto do RCM e do FI do medicamento, para o qual se pretendia submeter o 

pedido de alteração ao termos de AIM tinha que ser exatamente igual aos textos do 

medicamento de referência, com exceção de informações específicas do medicamento 

como por exemplo os seus excipientes, as precauções especiais de conservação, entre 

outras. 

Esta tarefa realiza-se de acordo com os seguintes passos:  

a. Criar a pasta de suporte com a cover letter (com informação sobre o medicamento 

e o tipo de alteração submetida), o eAF (formulário da alteração), a tracking table (tabela 

com registo de todas as alterações) e preenchê-los de forma adequada; 

b. Consultar a Plataforma SMUH-ALTER do Infarmed para determinar qual seria o 

número de processo referente à alteração (este seria sequencial); 

c. Criar dentro da pasta de suporte uma pasta para os textos; 

d. Consultar a Plataforma Infomed do Infarmed para verificar se os textos do RCM e 

do FI, do medicamento para o qual se pretende fazer o pedido de alteração dos termos 

de AIM, possuíam todas as dosagens no mesmo documento (se sim, apenas era 

necessário descarregar no SMUH-ALTER o RCM e FI de uma das dosagens, se não era 

necessário descarregar os textos para todas as dosagens, em separado); 

e. Consultar a Plataforma SMUH-ALTER do Infarmed para descarregar o RCM e do 

FI aprovados, do medicamento aprovado; 

f. Colocar na pasta textos, o RCM e FI aprovados e convertê-los para documentos 

PDF; 

g. Fazer uma cópia de cada um dos documentos criados no ponto anterior (versão 

com alterações destacadas), sendo que era nestes documentos que se registavam, com 
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alterações destacadas, as diferenças encontradas na comparação com o RCM e FI do 

medicamento de referência; 

h. Colocar na pasta o RCM e FI do medicamento de referência; 

i. O texto do RCM e do FI do medicamento para o qual se pretende fazer o pedido 

de alteração aos termos de AIM tem que ser atualizado para ficar exatamente igual aos 

textos do medicamento de referência (exceto nas suas caraterísticas específicas); 

j. Repetir a comparação para todas as dosagens (caso existam); 

k. Ter em atenção a versão do template QRD mais atualizado. 

l. A Figura 9 contém a descrição simplificada desta atividade: 

 

 

Figura 9: Orientações para a preparação de alterações ao termos de AIM. 
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3.8. Preparar renovações de Autorizações de Introdução no Mercado 

 

3.8.1. Parte Teórica 

 

Quando aprovada uma Autorização de Introdução no Mercado esta é válida por 5 

anos, devendo nessa altura ser submetido um pedido de renovação da AIM. O pedido de 

renovação da AIM deve ser apresentado com pelo menos 9 meses de antecedência face 

ao fim da validade da mesma (49). Na sequência do pedido submetido, é feita por parte 

do INFAMED, uma reavaliação da relação benefício-risco relativamente à utilização do 

medicamento, se esta se mantiver favorável, o medicamento apresenta condições para 

manter a AIM (58).  

Desde fevereiro de 2017, os pedidos de renovação de AIM são submetidos 

apenas eletronicamente, através da Plataforma do Infarmed, SMUH-ALTER (destinada à 

submissão eletrónica de alterações), independentemente do procedimento pelo qual foi 

obtida a AIM (58).  

O pedido deve ser submetido na versão mais recente do formulário de 

renovações em conjunto com toda a documentação necessária (59).  

 

3.8.2. Experiência Prática 

 

No decorrer do período de estágio na empresa OwlPharma tive a oportunidade de 

ajudar a preparar pedidos de renovação de Autorizações de Introdução no Mercado. Para 

a sua submissão, era necessário preencher diversos documentos, nomeadamente: o eAF 

(formulário da renovação), a tracking table (tabela com registo de todas as renovações), 

um documento indicativo de todas as apresentações do medicamento com os respetivos 

números de registo, entre outros.  

O preenchimento do eAF implicava a consulta da Plataforma Infomed do 

Infarmed, para obter diversas informações, nomeadamente: composição quantitativa e 

qualitativa em termos de substância ativa, nome do medicamento, forma farmacêutica, 

número de processo, dosagem, número de registo das várias apresentações, código ATC 

do medicamento, entre outras. Adicionalmente, o preenchimento deste formulário 

requeria informações acerca da descrição/composição do medicamento e ainda sobre 
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cadeia de fabrico, nomeadamente: funções, contactos e morada de cada fabricante 

presente na mesma. Caso o medicamento possuísse mais do que uma dosagem era 

necessário repetir o preenchimento do eAF para cada uma delas. 

A Figura 10 contém a descrição simplificada desta atividade: 

 

 

Figura 10: Orientações para a preparação de renovações ao termos de AIM. 
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3.9. Elaborar e rever listagens em formato Excel 

 

3.9.1. Parte Teórica 

 

A elaboração e revisão de listagens pode ser feita em diversos formatos, como 

por exemplo o Excel, este possui diversas ferramentas que auxiliam na construção e 

revisão das mesmas, nomeadamente através da possibilidade de localizar termos, de os 

assinalar, de colocar filtros para facilitar a procura de informações, de adicionar ou 

eliminar informação, entre muitas outras (60).  

 

3.9.2. Experiência Prática 

 

Durante o estágio tive a oportunidade de completar o Portfólio de determinados 

titulares de AIM, clientes da empresa.  

Mais especificamente, uma destas tarefas passava pela análise de um documento 

mais extenso, a partir do qual se filtrava a informação necessária para a atualização do 

Portfólio, que iria permitir futuramente organizar a pesquisa da literatura. Na Figura 11, 

segue um exemplo: 

 

 

 

 

 

Figura 11: Exemplo de elaboração e revisão de listagens em formato Excel 
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4. Desvios ao plano de atividades e respetivas justificações 

 

Nesta secção encontram-se atividades realizadas que não constavam no Plano de 

Atividades inicial e por outro lado, atividades que estavam presentes no mesmo, mas 

com as quais apenas contactei de forma teórica. 

  

4.1. Tarefas realizadas que não constavam no Plano de Atividades inicial: 

 

De seguida serão apresentadas as atividades realizadas no decorrer do estágio, 

que não constavam no Plano de Atividades inicial. 

 

4.1.1. Departamento de Assuntos Regulamentares 

 

Bridging Reports  

 

a. Parte Teórica 

 

Os Relatórios de Bridging podem ser elaborados quando os Folhetos Informativos 

de dois medicamentos diferentes, relativos às mesmas substâncias ativas ou classe 

farmacoterapêutica, são suficientemente idênticos tanto a nível do seu conteúdo, como 

do layout e estilo de escrita, o que permite fazer a seguinte extrapolação: a legibilidade 

bem-sucedida de um FI (FI “pai”), pode ser utilizada para demonstrar a legibilidade de um 

novo FI (FI “filho”) (61). 

Estes relatórios devem demonstrar que o novo FI apresenta um design e layout 

semelhantes ao FI já aprovado, tendo também que demonstrar semelhança em termos 

de conteúdo - o tipo/complexidade da linguagem utilizada e as principais informações 

sobre a segurança do medicamento devem ser semelhantes às que se encontram no FI 

aprovado (61). 
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b. Experiência Prática 

 

Para a realização desta tarefa foi feita a comparação em termos de conteúdo e de 

design e layout do FI já aprovado em relação ao FI para o qual se pretendia comprovar a 

legibilidade. Na prática, foram identificados dois FI “pai” para comprovação da legibilidade 

em termos de design e layout e de conteúdo e foi efetuada a comparação para identificar 

diferenças entre os FI “pai” e “filho”.   

A Figura 12, contém a descrição simplificada desta atividade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Orientações para a elaboração de um Bridging Report. 
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Tradução de Procedimento Operacional Normalizado 

 

a. Parte Teórica 

 

O Procedimento Operacional Normalizado (PON, em inglês Standard Operating 

Procedure – SOP) é definido como um conjunto de instruções que descrevem todas as 

etapas e atividades consideradas relevantes para um determinado processo ou 

procedimento, de forma a facilitar a organização das equipas, da informação e das 

tarefas, utilizando uma linguagem simples concisa e clara (62).  

Estes possuem estruturas definidas. A que se apresenta abaixo, segue um 

modelo que está de acordo com a ISO-9001:2015, contendo: Introdução, Histórico de 

alterações, Propósito, Responsabilidades, Âmbito, Procedimento, Síntese [(63), (64)].  

 

b. Experiência Prática 

 

Para a realização desta tarefa foi efetuada a tradução integral de SOPs, nos quais 

o texto se encontrava em espanhol para novos documentos Word com formatação 

idêntica ao SOP original, mas com o texto traduzido para inglês. 

A Figura 13, contém a descrição simplificada desta atividade: 

 

 

 

Figura 13: Orientações para a tradução de SOPs de espanhol para inglês. 
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4.1.2. Departamento de Assuntos Médicos e Científicos 

 

Tradução científica  

 

a. Parte Teórica 

 

A comunicação de ciência é de extrema importância, pois possibilita a passagem de 

conhecimento científico, dos investigadores ou promotores para os profissionais de 

saúde, para os doentes e para a comunidade de um modo geral. Adicionalmente, tem 

vindo a verificar-se uma procura crescente de informações, sobretudo no que diz respeito 

às descobertas feitas a nível da medicina (65).  

As apresentações de PowerPoint são uma das ferramentas utilizadas na 

comunicação de ciência, estas devem utilizar uma linguagem simples e clara, cada slide 

deve ser construído de modo a transmitir uma determinada mensagem de forma explícita, 

devem utilizar diagramas simples, destacar as informações relevantes e transmitir a 

mensagem de forma sucinta (66). 

 

b. Experiência Prática 

 

Para a realização desta tarefa foi efetuada a tradução integral de documentos 

PowerPoint com conteúdo científico, nos quais o texto se encontrava em inglês para 

novos documentos com formatação idêntica ao PPTs originais, mas com o texto 

traduzido para português. 

Quando necessário era possível fazer pequenos ajustes linguísticos, mas mantendo 

sempre o sentido da frase original. 

 A Figura 14 contém a descrição simplificada desta atividade 

 

 

Figura 14: Orientações para a tradução científica de apresentações PowerPoint. 
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4.1.3. Departamento de Garantia de Qualidade 

 

Avaliação do risco de presença de Nitrosaminas em medicamentos de uso 

humano  

 

a. Parte Teórica  

 

As Nitrosaminas são compostos químicos, que com base em estudos conduzidos 

em animais são considerados como prováveis carcinogéneos para os humanos. Face à 

descoberta da presença de Nitrosaminas em medicamentos, feita em meados de 2018, a 

EMA desenvolveu orientações destinadas aos titulares de AIM, a fim de evitar a presença 

de impurezas de Nitrosaminas nos seus medicamentos de uso humano. Adicionalmente, 

foi avaliado por parte da EMA o risco de formação ou de presença de Nitrosaminas, 

durante o processo de fabrico de medicamentos para uso humano (67).  

Os titulares e AIM são responsáveis por rever todos os seus medicamentos de 

uso humano, tanto químicos como biológicos, no que diz respeito à(s) substância(s) 

ativa(s) e ao produto acabado, a fim de detetar a presença de Nitrosaminas nos mesmos, 

e testar todos os produtos considerados em risco. Para além disso, estes devem possuir 

estratégias que permitam evitar ou limitar a presença de impurezas de Nitrosaminas e 

caso seja necessário, permitam melhorar o processo de fabrico dos medicamentos (67). 

Assim, a EMA e as Autoridades Nacionais Competentes irão continuar a fazer a 

monitorização da eventual presença de impurezas de Nitrosaminas nos medicamentos, 

em colaboração com outros reguladores externos à UE, e em conjunto com os titulares 

de AIM, vão tentar encontrar soluções para resolver quaisquer descobertas adversas 

(67). 

 

b. Experiência Prática 

 

A realização desta tarefa implicou a consulta de vários documentos, 

nomeadamente de tabelas Excel desenhadas à luz da ICH Q9 (Guideline on Quality Risk 

Management), com informação sobre as substâncias ativas, excipientes, produtos 

acabados, grau de risco de presença de nitrosaminas tendo em conta os estudos feitos 

pelo titular de AIM, entre outras. A consulta destes documentos tinha como objetivo 

permitir o preenchimento correto, com a informação em falta, das tabelas 
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(nomeadamente sobre o fabricante de SA, sobre a SA, sobre os excipientes e sobre a 

embalagem), presentes no documento Excel relativo ao PA e ainda permitir o 

preenchimento de um relatório no qual se estabelecia qual o risco de presença de 

Nitrosaminas no medicamento em causa, tendo em consideração o risco existente na 

substância ativa, excipientes, material de embalagem e processo de fabrico a ele 

associados.  A Figura 15, contém a descrição simplificada desta atividade: 

 

 

 

 

Figura 15: Orientações para análise do Risco de presença de Nitrosaminas e preenchimento do 
respetivo relatório. 
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4.2. Tarefas não realizadas, que constavam no Plano de Atividades inicial 

 

De seguida serão apresentadas as atividades com as quais apenas foi possível 

contactar de forma teórica, através de formações e sessões de esclarecimento com 

colaboradores da empresa, consulta do site da Agência Europeia do Medicamento, 

consulta de Guidelines, SOPs e exemplos anteriormente preparados na empresa.  

O contacto teórico com estas atividades aconteceu por vários motivos: durante a 

passagem pelos Departamentos estas tarefas não terem sido solicitadas por parte dos 

clientes ou pela existência de tarefas cuja realização era mais urgente (tarefas 4.2.1-

4.2.3), outro dos motivos residia no facto da empresa não realizar a atividade com 

frequência (tarefa 4.2.4). 

Apesar de não ter sido possível realizar estas tarefas, as explicações e 

contextualização sobre os temas, dadas pelos colaboradores da Owlpharma permitiram 

compreender determinados conceitos e estabelecer a base teórica, para possibilitar o 

desempenho prático das mesmas no futuro. 

 

4.2.1. Elaborar Planos de Gestão de Risco 

 

a. Parte Teórica  

 

A gestão de risco tem como propósito garantir que os benefícios associados ao 

medicamento excedem os seus riscos, com a maior margem de diferença possível.  

Estes possuem uma estrutura específica, definida de acordo com as orientações da EMA, 

devem conter informação detalhada e ser atualizados sempre que necessário, através da 

adição, reclassificação ou remoção de preocupações de segurança (riscos), face ao 

conhecimento crescente acerca do perfil de segurança do medicamento, ao longo de 

todo o seu ciclo de vida (68).  

A quantidade de informação incluída num Plano de Gestão de Risco (em inglês 

Risk Management Plan - RMP) deve ser proporcional à necessidade de obtenção de 

dados de segurança sobre o medicamento, numa fase posterior à obtenção de AIM, 

assim como aos riscos conhecidos/potenciais a ele associados e estará dependente do 

tipo, assim como da fase do ciclo de vida em que se encontra (68). 
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Assim, os planos de gestão de risco têm como principal objetivo assegurar que a 

gestão de risco do medicamento é planeada de forma adequada, ao longo do seu ciclo 

de vida (68). 

 

4.2.2. Elaborar Relatórios Periódicos de Segurança  

 

a. Parte Teórica 

 

Os Relatórios Periódicos de Segurança (em inglês Periodic Update Safety Report - 

PSUR) têm como principal propósito analisar a relação risco-benefício do medicamento, 

atendendo às informações mais recentes no contexto de informação cumulativa sobre 

estes fatores (disponível desde a data da primeira autorização para a condução de um 

ensaio clínico com o medicamento, em qualquer país), de modo a verificar se essa 

relação se mantém favorável. Estes têm por base a prática clínica normal e a utilização 

prolongada do medicamento, numa fase posterior à atribuição da AIM (69).  

Através da Farmacovigilância, podem ser encontradas novas informações acerca da 

eficácia, segurança e efetividade do medicamento, durante o intervalo de notificação 

estabelecido para o mesmo (tendo em conta a lista EURD), que podem dar origem a 

novos sinais, conduzindo à identificação de potenciais ou novos riscos, que podem alterar 

a sua relação benefício-risco, ou por outro lado permitir esclarecer algumas informações 

relacionadas com riscos identificados anteriormente (69). 

A lista EURD contém informação para cada substância ativa/combinações de SAs 

relativamente à data e frequência de submissão de PSURs, à data de bloqueio da 

recolha dos dados, e ainda sobre os requisitos vigentes para a submissão de PSURs que 

dizem respeito a medicamentos de uso bem estabelecido, genéricos, homeopáticos e 

produtos tradicionais feitos à base de plantas (70).  

A avaliação presente no PSUR deve ser conduzida pelo titular de AIM, em 

momentos específicos do ciclo de vida do medicamento e deve ser concisa, crítica e 

suficientemente abrangente, incluindo todas as utilizações possíveis do medicamento, ou 

seja, todas as indicações previstas e o seu uso off-label. Adicionalmente pode incluir a 

avaliação de certos endpoints ou populações, que não foram estudadas nos ensaios 

clínicos (nomeadamente a população pediátrica e na gravidez), conduzidos antes da 

atribuição da AIM [(69), (70)].  
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Os PSUR devem ainda incluir um resumo das ações de minimização de riscos 

implementadas ou planeadas, durante o período de notificação e uma perspetiva acerca 

dos planos de avaliação de risco e deteção de sinal, nomeadamente através de timelines 

e propostas para a implementação de novas atividades no âmbito da Farmacovigilância 

[(69), (70)]. 

A avaliação dos PSUR é feita pela EMA e/ou pelas Autoridades Competentes 

(AC), de modo a verificar se existem novos riscos associados ao medicamento e/ou 

alteração da sua relação risco-benefício [(69), (70)]. 

 

4.2.3. Efetuar a Deteção de Sinal 

 

a. Parte Teórica  

 

É definido como Sinal o conjunto de informações, resultantes de experiências ou 

observações, proveniente de uma ou várias fontes, que sugerem a existência de uma 

nova potencial relação causal, ou de um novo elemento que diga respeito a uma 

associação conhecida entre uma intervenção e um ou vários acontecimentos 

relacionados (nomeadamente alterações na distribuição tendo em consideração as 

diferentes faixas etárias, a localização geográfica ou o género; a frequência; a gravidade; 

a duração ou o outcome de uma reação adversa), que tanto podem ser benéficos como 

adversos, suficientemente prováveis de acontecer, de modo a justificar uma ação de 

verificação (71).  

Habitualmente, quando surge um sinal este encontra-se associado a todos os 

medicamentos que contenham determinada substância ativa, incluindo medicamentos 

combinados. Porém, pode acontecer que certos sinais apenas sejam significativos para 

dosagens, formas farmacêuticas, vias de administração, indicação ou medicamentos 

específicos ou por outro lado podem ser relevantes para uma classe de medicamentos, 

na sua totalidade (71). 

A deteção de Sinal, atendendo à quantidade de dados, pode ser feita através da 

revisão de ICSRs, análises estatísticas, ou através da combinação destes dois métodos, 

caso não seja possível ou significativo fazer a avaliação de cada caso de forma 

individual, pode ser considerar-se a avaliação dos dados de forma agrupada (71).  

Este processo deve considerar informações de todas as fontes adequadas, ter em 

consideração um parecer clínico fidedigno e seguir a metodologia apropriada, de modo a 
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ter em conta o tipo de medicamento em causa bem como a natureza/caraterísticas dos 

dados e ser documentado de forma adequada (71). 

 

4.2.4. Preparar textos de Resumo das Características do Medicamento, Folheto 

Informativo e Rotulagem 

 

a. Parte Teórica  

 

A preparação de textos como o RCM e o FI deve ser feita de acordo com 

guidelines e templates apropriados, disponibilizadas pela EMA (72).  

Na EU, o RCM é um documento de extrema importância, que entra na 

constituição dos Dossiês de AIM, enviados às autoridades aquando da submissão do 

pedido de AIM ou renovação de uma AIM já aprovada, para um determinado 

medicamento, e por isso, as empresas farmacêuticas ou os seus representantes, devem 

garantir que este documento apresenta informação de elevada qualidade e que é 

atualizado, caso surjam novas informações sobre a segurança ou eficácia do 

medicamento (73).  

Para os profissionais de saúde, este é o documento base que contém informação 

acerca de como utilizar o medicamento de forma segura e eficaz (73). 

O FI do medicamento é escrito tendo por base o texto presente no seu RCM, 

sendo que o primeiro deve conter uma linguagem acessível para possibilitar a correta 

utilização por parte da população doente, uma vez que se destina aos utilizadores de um 

modo geral (73). 
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5. Discussão  

 

 A realização deste estágio possibilitou a aquisição de inúmeras novas 

competências práticas e promoveu o desenvolvimento pessoal. De seguida, será 

apresentada uma discussão de forma crítica, das aptidões adquiridas no decorrer do 

estágio e do seu impacto, a nível do paradigma nacional da Investigação Clínica.  

Cada tarefa realizada permitiu de um modo geral rever conhecimentos adquiridos 

ao longo do percurso académico, contactar com o ambiente de trabalho de uma empresa, 

conhecer estratégias de organização, novos métodos de trabalho e ainda possibilitou o 

contacto com plataformas de uso comum no âmbito dos Assuntos Regulamentares (ex.: 

SMUH-ALTER) e da Farmacovigilância (ex.: EudraVigilance).  

As principais mais-valias deste estágio foram a sua versatilidade e abrangência, 

uma vez que foi dada a oportunidade de conhecer os vários departamentos da empresa, 

tornando possível o contacto não apenas com as duas áreas previstas inicialmente, 

Assuntos Regulamentares e Farmacovigilância, mas também com as áreas de Garantia 

de Qualidade e de Assuntos Médicos e Científicos. Apesar da maioria das tarefas terem 

sido realizadas no âmbito dos Assuntos Regulamentares, a passagem pelos quatro 

departamentos desta empresa de consultoria, foi extremamente enriquecedora, pois 

possibilitou a observação do seu âmbito de atuação como um todo e ainda perceber o 

enorme contributo que cada um destes departamentos presta para garantir o suporte 

apropriado da investigação clínica a nível nacional.  

Através deste estágio foi possível contactar com tarefas fundamentais para a 

monitorização da segurança dos novos medicamentos resultantes das investigações 

clínicas levadas a cabo pela indústria farmacêutica, como exemplos surgem a “Pesquisa 

na Literatura Científica Local e Internacional”, feita com o intuito de descobrir novas 

suspeitas de reações adversas ou outras informações de segurança relevantes [(43), 

(44)]; o “Processamento de Casos de Reações Adversas”, através dos quais eram 

notificadas uma, ou várias, suspeitas de reações adversas, num único doente, num 

momento específico, resultantes da toma de um ou vários medicamentos (45); a 

“Preparação de Comparative Core Safety Information (CSIs), de forma a garantir que os 

textos do medicamento possuíam toda a informação de segurança relevante [(45), (55)]; 

e a “Avaliação do risco de presença de Nitrosaminas em medicamentos de uso humano e 

preenchimento de um relatório acerca do risco de presença de Nitrosaminas, para cada 

SA”, uma vez estas foram descobertas em medicamentos e consideradas prováveis 
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carcinogéneos para humanos, pelo que foram desenvolvidas orientações a fim de avaliar 

o risco de formação das mesmas e evitar a sua presença (67).  

Após serem desenvolvidos novos medicamentos durante o processo de 

investigação clínica, é necessário realizar diversas tarefas para que estes possam ser 

submetidos para aprovação a nível nacional, e quando esta for positiva poderão então 

ser comercializados. Depois da obtenção da AIM, o trabalho realizado por uma empresa 

de consultoria farmacêutica continua, com o objetivo de garantir a manutenção dos 

documentos de forma atualizada e o auxílio na gestão dos projetos, para assegurar que 

se mantém em conformidade com as normas e guidelines aplicáveis. Assim, é 

fundamental a realização das seguintes atividades: “Revisão e tradução de textos como 

RCM, FI e Rotulagem” e a “Revisão das Artes Gráficas da Rotulagem e do FI”, pois 

contém as informações sobre o medicamento e necessário que se encontrem atualizados 

[(49), (51)]; a “Consolidação de Dossiers de AIM e Preparação de Módulos de Dossier em 

formato CTD”, para que possam ser submetidos às autoridades competentes, aquando 

do pedido de AIM, para os medicamentos desenvolvidos (52); a “Preparação de 

alterações aos termos de AIM” que podem incluir qualquer alteração implementada ou 

que se pretenda implementar ao conteúdo de documentos existentes no Dossiê de AIM 

(como por exemplo a nível do RCM, FI e Rotulagem), de um medicamento aprovado 

[(49), (56), (57)]; a “Preparação de renovações de AIM” uma vez que após ser aprovada, 

uma AIM apenas é válida por 5 anos, devendo nessa altura ser submetido um pedido de 

renovação da AIM, sendo conduzida por parte do Infarmed, uma reavaliação da relação 

benefício-risco do medicamento e caso esta se mantenha favorável, o medicamento 

poderá manter a AIM (58); a “Elaboração e Revisão de listagens” que pode ser feita em 

diversos formatos, facilita a procura e o processo de atualização das informações; a 

“Elaboração de relatório de Bridging”, utilizados quando FIs de dois medicamentos 

diferentes, relativos às mesmas SAs ou classe farmacoterapêutica, são suficientemente 

idênticos a nível do seu conteúdo, layout e estilo de escrita, que permitem fazer uma 

extrapolação da legibilidade do FI “filho” em relação ao FI “pai”; a “Traduções de SOPs e 

PPTs”, sendo os primeiros fundamentais para apresentação de instruções de trabalho de 

forma concisa, detalhada a com linguagem clara (62) e os segundos, são de extrema 

importância para comunicação de novas informações e descobertas científicas (65).  

Assim, este estágio permitiu o primeiro contacto prático com as tarefas descritas 

acima, a revisão e integração de conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do percurso 

académico, a melhoria da capacidade de atenção, o desenvolvimento do espírito crítico 

(muitas vezes necessário para analisar a relevância dos dados observados, por exemplo 
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em tarefas como a “Preparação de Comparações CSI”), da minha autonomia (em tarefas 

como a “Preparação de Módulos de Dossier em formato CTD”, na medida em que era 

necessário analisar a informação presente nas várias secções do Módulo 3 e perceber se 

era relevante), das aptidões linguísticas (desenvolvidas nas várias traduções de Textos 

de RCM, FI, Rotulagem, SOPs e PPTs), do contacto com novas plataformas, sites e 

templates (por exemplo através de tarefas como “Processamento de Casos de Reações 

Adversas” e “Alterações e renovações dos termos de AIM”) , a aprendizagem de novos 

conteúdos teóricos (relacionados com a Elaboração de Relatórios Periódicos de 

Segurança, de Planos de Gestão de Risco, de Deteção de Sinal e de Preparação de 

textos de RCM, FI e Rotulagem).  

Em suma, todas as atividades realizadas no estágio, ainda que não estando 

diretamente ligadas nem à investigação laboratorial, nem à investigação clínica, são uma 

fonte de apoio regulamentar, de qualidade, médico e de vigilância aos resultados obtidos 

pelas mesmas, constituindo assim um suporte imprescindível para a investigação clínica. 

 

Tabela 10: Elementos Valorativos 
 

Tarefa Elementos Valorativos 

Pesquisar na literatura 

científica nacional e 

internacional 

Possibilitou o primeiro contacto com a pesquisa de literatura; 

Possibilitou o primeiro contacto com Revistas de Sociedades 

Portuguesas; 

Promoveu o espírito crítico, uma vez que era necessário 

analisar a relevância dos abstracts ou títulos dos artigos. 

Processar casos de 

Reações Adversas 

Permitiu perceber que nem todos os países estão cobertos 

pela pesquisa MLM; 

Possibilitou o primeiro contacto com a plataforma 

Eudravigilance;  

Permitiu a revisão e integração de conhecimentos teóricos 

adquiridos no Mestrado; 

Promoveu a capacidade de atenção. 

Rever e traduzir textos de 

Resumo das 

Características do 

Medicamento, Folheto 

Informativo e Rotulagem 

Possibilitou o primeiro contacto com templates QRD e os 

seus apêndices; 

Possibilitou o primeiro contacto com textos common; 

Promoveu o desenvolvimento de aptidões linguísticas. 

Rever as artes gráficas de 

Rotulagem e Folheto 

Permitiu perceber que vão existir diferenças na formatação 

das artes gráficos relativamente ao documento Word, uma 
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Informativo vez que este último possui formatação; 

Permitiu perceber que para além do texto, também a 

pontuação tem que ser igual na AG e no documento Word 

de referência. 

Consolidar dossiers e 

preparar módulos em 

formato de Documento 

Técnico Comum 

Promoveu o desenvolvimento de autonomia; 

Promoveu o espírito crítico, uma vez que era necessário 

analisar a informação presente nas várias secções do 

Módulo 3 e perceber se era relevante e dava resposta à 

frase presente no formulário;  

Promoveu o desenvolvimento de aptidões linguísticas; 

Permitiu a revisão e integração de conhecimentos teóricos 

adquiridos no Mestrado e na Licenciatura. 

Preparar Comparative Core 

Safety Information 

Permitiu perceber que a existência de informação a mais no 

RCM do cliente não se assinalava no documento CSI; 

Permitiu perceber que na ausência de RCM de referência 

todas as diferenças relevantes eram assinaladas a amarelo 

(exceções: ver Figura 8) 

Promoveu o desenvolvimento de aptidões linguísticas; 

Promoveu o espírito crítico, uma vez que era necessário 

analisar as diferenças e perceber se eram suficientemente 

relevantes para serem assinaladas; 

Promoveu a capacidade de atenção. 

Preparar alterações ao 

termos de Autorização de 

Introdução no Mercado 

Possibilitou o primeiro contacto prático com o processo de 

alteração aos termos de AIM; 

Permitiu a revisão e integração de conhecimentos teóricos 

adquiridos no Mestrado e na Licenciatura. 

Permitiu contactar com outras Plataformas do Infarmed 

(nomeadamente o SMUH-ALTER) e perceber o seu modo 

de funcionamento; 

Promoveu a capacidade de atenção. 

Preparar renovações de 

Autorizações de 

Introdução no Mercado 

Possibilitou-me o primeiro contacto com o processo de 

renovação aos termos de AIM; 

 Permitiu a revisão e integração de conhecimentos teóricos 

adquiridos no Mestrado e na Licenciatura. 

Promoveu a capacidade de atenção. 

Elaborar e rever listagens 

em formato Excel 

Promoveu a capacidade de atenção. 

Bridging Reports  Possibilitou o primeiro contacto teórico e prático com 
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Relatórios de Bridging. 

Promoveu a capacidade de atenção. 

Tradução de SOPs de 

Espanhol para Inglês  

Promoveu o desenvolvimento de aptidões linguísticas; 

Promoveu o desenvolvimento de capacidades de pesquisa, 

com o objetivo de compreender melhor os conceitos e 

melhorar a tradução. 

Tradução científica de 

Apresentações PowerPoint  

Promoveu o desenvolvimento de aptidões linguísticas; 

Possibilitou o primeiro contacto com os materiais 

desenvolvidos pelo promotor para passar a informação aos 

profissionais de saúde acerca dos seus medicamentos 

inovadores. 

Avaliação do risco de 

presença de Nitrosaminas 

em medicamentos de uso 

humano e preenchimento 

do respetivo relatório  

Possibilitou o primeiro contacto prático com atividades de 

Gestão de Qualidade; 

Promoveu a capacidade de atenção, uma vez que era 

necessário consultar dados em diversos documentos Excel, 

para garantir o que o preenchimento do relatório era feito 

corretamente. 
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6. Conclusões 

 

A elaboração deste relatório dividiu-se em duas partes, uma parte introdutória de 

cariz teórico e uma parte mais prática.  

Em primeiro lugar, foi feita a contextualização da empresa Owlpharma – 

Consulting Lda. e a caraterização dos quatro Departamentos que a compõem: 

Departamento de Assuntos Regulamentares, Farmacovigilância, Garantia de Qualidade e 

de Assuntos Médicos e Científicos. Em segundo lugar, foi feita a análise do estado da 

arte, no âmbito dos Assuntos Regulamentares e da Farmacovigilância, tendo sido feito o 

seu enquadramento na investigação clínica, através da pesquisa realizada foi possível 

concluir que os Assuntos Regulamentares surgiram da necessidade de proteger a saúde 

pública, tendo como objetivo garantir a segurança e eficácia dos medicamentos ou 

produtos de saúde, enquanto a Farmacovigilância surgiu da necessidade de monitorizar a 

segurança do medicamento, quando utilizado no âmbito da prática clínica habitual. Em 

terceiro lugar, marcando o fim da parte teórica, foi feita uma revisão bibliográfica, 

subordinada ao tema “Cosmetovigilância: paradigma europeu e principais diferenças 

existentes nos sistemas de cosmetovigilância português e francês”, através da qual foi 

possível concluir que apesar de existirem diferenças entre os sistemas de 

cosmetovigilância português e francês, estas não são significativas uma vez que existe 

um regulamento para produtos cosméticos, aplicável aos vários países do EEE, tornando 

os princípios nele enunciados transversais a todos os estados-membros.  

A segunda parte deste relatório é de cariz mais prático e nesta foram descritas as 

atividades realizadas previstas no plano de estágio, as atividades realizadas que não 

estavam previstas no plano de estágio e por outro lado as atividades não realizadas 

previstas no plano de estágio, estando todas elas acompanhadas do respetivo 

enquadramento teórico e elementos valorativos.  

Em suma, a realização deste estágio curricular possibilitou o contacto com a 

realidade empresarial, num tempo de adaptação à modalidade de teletrabalho. 

Adicionalmente, permitiu desenvolver inúmeras aptidões, aplicar conhecimentos 

adquiridos ao longo do percurso académico, desenvolver competências de comunicação 

interpessoal e conhecer novas ferramentas/fontes de informação muito úteis para o futuro 

profissional.  
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