
▼ MEDICAMENTOS SUJEITOS A MONITORIZAÇÃO ADICIONAL  

Conhece o significado do triângulo preto? 

A União Europeia (EU) assinala com um triângulo preto invertido os medicamentos que 
necessitam de uma monitorização especial, para facilitar a sua identificação.  Este triângulo 
encontra-se incluído no Folheto Informativo e no Resumo das Características do Medicamento, 
acompanhado da frase: ▼ “Este medicamento está sujeito a monitorização adicional”  

Os medicamentos identificados com o triângulo preto encontram-se sob uma monitorização 

ainda mais intensiva do que os restantes. Geralmente, deve-se ao facto de existir menos 

informação disponível, não significa que a utilização do medicamento não seja segura.  

Quais são os medicamentos sujeitos a monitorização adicional? 

A denominação de “medicamento sujeito a monitorização adicional” aplica-se a todos os 

medicamentos nos seguintes casos: 

• Contêm uma substância ativa nova autorizada na UE após 1 de janeiro de 2011; 

• Medicamentos biológicos, tais como uma vacina ou um medicamento derivado do 
sangue ou plasma, para os quais exista uma experiência pós-autorização limitada; 

• Têm uma autorização condicional (o titular da Autorização de Introdução no Mercado 
tem de fornecer mais informação sobre o medicamento) ou foram autorizados sob 
circunstâncias excecionais; 

• Necessitam de estudos adicionais, p. ex. devem aportar mais dados sobre a utilização a 
longo prazo ou sobre uma reação adversa rara observada nos ensaios clínicos; 

• Outros medicamentos podem ser sujeitos a monitorização adicional por decisão do 
Comité de Avaliação do Risco em Farmacovigilância (PRAC) da Agência Europeia do 
Medicamento (EMA). 

Como notificar efeitos secundários  

O Sistema Nacional de Farmacovigilância monitoriza a segurança dos medicamentos, avaliando 

os eventuais problemas relacionados com reações adversas a medicamentos e implementando 

medidas de segurança sempre que necessário.  

A notificação de reações adversas é fundamental para a monitorização contínua da segurança 

dos medicamentos. Para notificar uma reação adversa basta que exista uma suspeita da sua 

existência. A notificação pode ser efetuada através do formulário online disponibilizado no 

Portal RAM do Infarmed, ou realizada através dos formulários em papel existentes.  

Os doentes e os profissionais de saúde são incentivados a notificar qualquer suspeita de reação 

adversa relacionada com medicamentos sujeitos a monitorização adicional.  
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