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Resumo 
 

Um Relatório Periódico de Segurança (RPS) é um documento elaborado periodicamente pelo 

titular de autorização de introdução no mercado (TAIM), com informação atualizada acerca 

dos riscos e benefícios do medicamento, após a sua autorização de introdução no mercado 

(AIM). O objetivo do RPS é avaliar de forma científica a relação benefício-risco do 

medicamento, considerando a informação nova, que surge dentro do período abrangido pelo 

relatório, e os dados cumulativos. 

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) e as Autoridades Nacionais Competentes (ANC) 

avaliam a informação dos RPS para determinar se existem novos riscos identificados e se a 

relação benefício-risco do medicamento foi alterada. 

A avaliação dos RPS pode determinar se é necessária uma investigação adicional sobre um 

determinado assunto ou se é necessária alguma ação para proteger a saúde pública (por 

exemplo, alterar os textos do medicamento, suspender ou revogar a AIM). 

Para as substâncias ativas ou combinações de substâncias ativas sujeitas a uma avaliação 

comum a nível Europeu, os TAIM devem submeter os RPS de acordo com a Lista das datas 

de referência da União e da frequência da apresentação dos RPS (lista EURD). 

Os RPS submetidos de acordo com a lista EURD são avaliados pelo procedimento de 

avaliação única (PSUSA). Este procedimento avalia os RPS dos medicamentos com as 

mesmas substâncias ativas ou combinações de substâncias ativas, de diferentes AIM e 

autorizados em diferentes Estados Membros (EM), com o objetivo de harmonizar e fortalecer 

a revisão do benefício-risco dos medicamentos em toda a União Europeia (UE). 

As conclusões de um PSUSA podem estender-se a outros medicamentos que não 

participaram no procedimento. Os TAIM devem ter sistemas bem implementados para a 

monitorização da publicação dos resultados das avaliações dos RPS, sendo obrigados a 

manter as suas AIM devidamente atualizadas. 

Para os medicamentos cujas substâncias ativas ou combinações de substâncias ativas não 

estão incluídas na lista EURD, a avaliação dos RPS é realizada a nível nacional, podendo 

existir um procedimento de partilha informal. 

A legislação de farmacovigilância tem vindo a evoluir ao longo dos anos, sendo que na UE os 

RPS seguem uma estrutura bem definida e todo o processo inerente à submissão e avaliação 

dos RPS e posterior implementação de ações, está bem regulamentado. 

Neste trabalho são apresentados os requisitos regulamentares e de farmacovigilância acerca 

da preparação, submissão e avaliação de RPS, bem como a implementação das ações 

decorrentes da sua avaliação, procurando incluir todo o ciclo de vida dos RPS. 
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Adicionalmente, é apresentado um ponto pessoal, consequente da experiência profissional 

nesta área, e por fim, é realizada uma reflexão acerca da mais-valia dos RPS. 

 

Palavras-chave: Farmacovigilância | Lista EURD | Procedimento de Avaliação Única | 

Relatório Periódico de Segurança 
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Introdução 
 

Quando um novo medicamento é aprovado para comercialização, a demonstração da 

segurança e eficácia são geralmente baseadas em dados de um número limitado de doentes, 

muitos dos quais estudados em condições controladas no âmbito de ensaios clínicos. 

Frequentemente, subgrupos de maior risco e doentes com doenças concomitantes, que 

necessitam de utilizar outros medicamentos, são excluídos dos ensaios clínicos e os dados 

de tratamento a longo-prazo são limitados. Ademais, os doentes nos ensaios clínicos são 

monitorizados atentamente para a ocorrência de eventos adversos. Na prática clínica, a 

monitorização é menos intensiva, uma variedade maior de doentes é tratada (incluindo 

diferentes idades, comorbilidades, outros fármacos concomitantes, etc.) e podem observar-

se eventos de frequência mais rara. Estes fatores estão na base da necessidade de continuar 

a análise de informações relevantes sobre a segurança, eficácia e efetividade ao longo do 

ciclo de vida de um medicamento - prontamente, à medida que descobertas importantes 

ocorrem - e periodicamente - para permitir uma avaliação global da acumulação de dados. 

Embora a maioria das novas informações esteja relacionada com segurança, novas 

informações sobre efetividade, limitações de uso, tratamentos alternativos e muitos outros 

aspetos do medicamento podem ser pertinentes à sua avaliação benefício-risco.1 

 

Um RPS é um documento elaborado pelo TAIM que compila a informação de segurança de 

um dado medicamento num determinado intervalo de tempo. O principal objetivo é apresentar 

uma avaliação crítica da sua relação benefício-risco tendo em conta dados novos ou 

emergentes no período abrangido pelo relatório, no contexto da informação cumulativa 

existente sobre os seus riscos e benefícios.2 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 agosto, na sua redação atual, que 

estabelece o regime jurídico dos medicamentos de uso humano em Portugal, um RPS é a 

comunicação periódica e atualizada da informação de segurança disponível a nível mundial 

referente a cada medicamento, acompanhada da avaliação científica dos riscos e benefícios 

do mesmo.3 

 

Os requisitos legais para a submissão de RPS estão estabelecidos no Regulamento (CE) n.º 

726/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, na Diretiva 2001/83/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho e no Regulamento de Execução (UE) n.º 520/2012 da Comissão, 

relativo à realização das atividades de farmacovigilância previstas no Regulamento (CE) 

n.º 726/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho e na Diretiva 2001/83/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho. O formato dos RPS deve seguir a estrutura definida no Artigo 35.º 
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do Regulamento de Execução (UE) n.º 520/2012 da Comissão.4 O Módulo VII das Boas 

Práticas de Farmacovigilância (Guideline on Good Pharmacovigilance Practices - GVP) 

providencia uma orientação mais detalhada para a preparação, submissão e avaliação de 

RPS.5 

 

O formato e o conteúdo requeridos para os RPS na UE são baseados no Relatório Periódico 

de Avaliação Risco Benefício (Periodic benefit-risk evaluation report - PBRER), descrito na 

guideline ICH-E2C(R2). O formato PBRER substitui o formato de relatório previamente 

descrito na ICH-E2C(R1). De acordo com a legislação da UE, o relatório é descrito como RPS 

nos Módulos das GVP.4 

 

O presente trabalho pretende fazer uma breve revisão do quadro legislativo, descrevendo os 

objetivos e âmbito dos RPS, princípios para a sua preparação, informação de segurança, 

formato e conteúdo dos RPS, sistema de qualidade para os RPS, procedimento geral dos 

RPS na UE, frequência, submissão, avaliação e implementação do resultado da avaliação 

dos RPS. Prentede também apresentar alguns resultados da avaliação de RPS na UE e 

avaliar a mais-valia dos RPS, de acordo com a minha experiência profissional. 
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I. Objetivos e âmbito do RPS 
 

O objetivo principal do RPS é apresentar uma análise abrangente, concisa e crítica da relação 

benefício-risco do medicamento, tendo em conta informação nova ou emergente e 

considerando toda a informação cumulativa acerca dos riscos e benefícios. O RPS é uma 

ferramenta de avaliação pós-autorização em determinadas alturas do ciclo de vida do 

medicamento.1,4 

 

O princípio é, no início do ciclo, a relação benefício-risco do medicamento é positiva, com 

base dos dados avaliados aquando da AIM, sendo efetuadas posteriormente reavaliações da 

relação benefício-risco, por exemplo, nos RPS, nos pedidos de renovação, etc.6 

 

Após a AIM do medicamento é necessário continuar a avaliar os seus riscos e benefícios ao 

longo do seu ciclo de vida, na prática clínica real e na sua utilização a longo prazo, para 

confirmar que a relação benefício-risco continua favorável. A análise da relação benefício-

risco deve incorporar a avaliação da informação de segurança, eficácia e efetividade que 

surge ao longo do ciclo de vida do medicamento. Isto inclui a avaliação de populações e 

resultados que poderão não ter sido investigados nos ensaios clínicos na fase pré-

autorização. À medida que surgem novos dados de farmacovigilância, a relação benefício-

risco do medicamento poderá alterar-se. Desta forma, o TAIM deve avaliar de forma contínua 

a relação benefício-risco dos seus medicamentos, por forma a promover e proteger a saúde 

pública e garantir a segurança dos doentes através de medidas efetivas de minimização do 

risco.4 

 

A avaliação do risco deve incluir todas as utilizações do medicamento, refletindo a prática 

médica real, incluindo indicações terapêuticas não autorizadas e não descritas. Caso existam 

lacunas críticas no conhecimento de questões específicas de segurança ou populações, para 

as quais se preveja a utilização do medicamento, tal uso deve ser relatado no RPS (por 

exemplo, utilização na população pediátrica ou em mulheres grávidas). As fontes de 

informação sobre a utilização fora dos termos da AIM podem incluir informações de casos 

espontâneos, publicações da literatura, etc.4 

 

A informação acerca do benefício deve incluir dados dos ensaios clínicos e dados de utilização 

real nas indicações autorizadas.4 

 

A avaliação integrada da relação benefício-risco deve: 
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1) Avaliar de forma crítica as informações que surgiram durante o período abrangido pelo 

RPS para determinar se surgiram novos sinais, foram identificados novos riscos 

potenciais ou identificados ou se a informação contribuiu para o conhecimento de 

riscos previamente identificados. 

2) Sumarizar criticamente novas informações relevantes sobre segurança, eficácia e 

efetividade que possam ter impacto na relação benefício-risco do medicamento. 

3) Realizar uma análise integrada do benefício-risco para todas as indicações 

autorizadas com base na informação cumulativa disponível desde a data de 

nascimento internacional do desenvolvimento, a data da primeira autorização para a 

realização de um ensaio clínico intervencional em qualquer país. Nos casos em que a 

data de nascimento internacional do desenvolvimento (Development International Birth 

Date - DIBD) é desconhecida ou o TAIM não tem acesso aos dados do período de 

desenvolvimento clínico, deve ser utilizada a data mais próxima possível como ponto 

de partida para a inclusão e avaliação da informação cumulativa. 

4) Sumarizar as ações de minimização de risco que foram tomadas ou implementadas 

durante o período abrangido pelo RPS, bem como as ações de minimização de risco 

que estão planeadas. 

5) Definir planos para a avaliação do sinal ou do risco, incluindo prazos e/ou propostas 

para atividades adicionais de farmacovigilância.4 
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II. Princípios para a preparação de RPS 
 

O RPS deve basear-se em todos os dados disponíveis e centrar-se nas novas informações 

que tenham surgido no período decorrido desde a data de fecho dos dados (data lock point) 

do último RPS.7 

 

O RPS deve fornecer uma estimativa rigorosa da população exposta ao medicamento, 

incluindo todos os dados relativos ao volume de vendas e ao volume de prescrições. A 

estimativa da exposição deve ser acompanhada de uma análise qualitativa e quantitativa da 

utilização real, que deve indicar, quando adequado, de que modo esta difere da indicação 

aprovada, com base em todos os dados de que o TAIM disponha, incluindo os resultados de 

estudos observacionais ou de estudos de utilização dos medicamentos.7 

 

Salvo disposição em contrário das autoridades competentes, deve elaborar-se um único RPS 

para todos os medicamentos que contenham a mesma substância ativa e cuja AIM pertença 

ao mesmo titular. O RPS deve abranger todas as indicações, vias de administração, doses e 

regimes posológicos, independentemente de terem sido autorizados sob nomes diferentes e 

através de procedimentos distintos. Quando relevante, os dados relativos a uma indicação, 

dose, via de administração ou regime posológico específicos devem ser apresentados numa 

secção separada do RPS e quaisquer problemas de segurança devem ser abordados em 

conformidade.7 Excecionalmente, pode haver casos em que a preparação de RPS separados 

possa ser apropriada, por exemplo, no caso de formulações diferentes para indicações 

totalmente diferentes. Neste caso, deverá ser obtido um acordo das autoridades competentes 

relevantes, de preferência no momento da autorização.4 

 

Os TAIM devem submeter os RPS de acordo com os seguintes prazos: 

- Dentro de 70 dias após a data de fecho de dados (Data Lock Point - DLP) para os RPS cujo 

período abrangido é no máximo 12 meses; 

- Dentro de 90 dias após a DLP para os RPS cujo período abrangido é superior a 12 meses; 

- Quando uma ANC solicita a um TAIM a submissão de um RPS, caso o prazo de submissão 

não esteja especificado no pedido da autoridade, o TAIM deve submeter o RPS até 90 dias 

após a data de fecho de dados.4 

 

Os TAIM não são obrigados a inserir sistematicamente listagens pormenorizadas de casos 

individuais, incluindo as narrativas dos casos, no RPS. No entanto, devem fornecer narrativas 

de casos na secção de avaliação de riscos relevante do RPS se foram essenciais para a aná- 
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lise científica de um sinal ou de um problema de segurança na secção de avaliação de riscos 

relevante.7 

 

Os RPS devem ser apresentados de acordo com o formato estabelecido no anexo II do 

Regulamento de Execução (UE) n.º 520/2012 da Comissão.7 De igual forma, também devem 

ser considerados os Módulos aplicáveis das GVP, nomeadamente o Módulo VII dos RPS e 

os Módulos sobre Considerações Específicas de Produtos ou Populações.4 

 

Com base na avaliação dos dados acumulados de segurança e na análise da relação 

benefício-risco, o TAIM deve concluir no RPS sobre a necessidade de modificações e/ou da 

adoção de medidas, incluindo as implicações em relação ao respetivo Resumo das 

Características do Medicamento (RCM) aprovado.7 
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III. Informação de Referência 
 

Um dos objetivos do RPS é avaliar se a informação obtida durante o período abrangido pelo 

relatório está de acordo com o conhecimento prévio acerca dos benefícios do medicamento 

e do seu perfil de risco, e indicar se são necessárias alterações à informação de referência 

do medicamento.1 

 

A informação de referência para o RPS deve incluir os componentes “core safety” e 

“indicações autorizadas”. A fim de facilitar a avaliação dos benefícios e da relação benefício-

risco por indicação terapêutica nas seções aplicáveis do RPS, o documento com a informação 

de referência deve listar todas as indicações autorizadas nos países ou regiões da ICH. 

Quando o RPS também é submetido noutros países onde existem indicações adicionais 

autorizadas localmente, estas indicações podem ser adicionadas à informação de referência 

ou tratadas como um anexo regional, conforme considerado mais apropriado pelo TAIM. A 

base para a avaliação dos benefícios deve ser a informação de base importante sobre a 

eficácia e efetividade incluída na seção 17.1 do RPS (“Informações de base importantes sobre 

a eficácia”).1,4 

 

A informação relacionada com uma indicação específica, formulação ou via de administração 

deve ser claramente identificada na informação de referência.4 

 

O TAIM deve considerar as seguintes opções possíveis aquando da escolha da informação 

de referência mais adequada para um RPS: 

 

1) Company Core Data Sheet (CCDS) – documento preparado pelos TAIM que reflete a 

informação de segurança, indicações, posologia, farmacologia e outra informação 

relevante sobre o medicamento. A informação core de segurança incluída no CCDS é 

referida como a company core safety information (CCSI). Quando o CCDS não contém 

informação sobre as indicações autorizadas, o TAIM deve indicar especificamente no 

RPS que documento é utilizado como informação de referência para as indicações 

autorizadas. 

2) Outras opções para a informação de referência – quando não existe um CCDS ou 

CCSI (por exemplo, quando o medicamento apenas está autorizado num país ou 

região, ou medicamentos genéricos ou de uso bem estabelecido), o TAIM deve indicar 

especificamente qual a informação de referência que utiliza. Esta poderá ser a 

informação do produto nacional ou regional como o RCM na UE. Quando a informação 

de referência para as indicações autorizadas é um documento separado da informação 
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de segurança de referência (a informação de segurança core incluída na informação 

de referência do medicamento), deve ser incluído como um anexo do RPS a versão 

em vigor no final do período de reporte.4 

 

O TAIM deve avaliar, de forma contínua, se é necessária a revisão da informação de 

referência/informação de segurança de referência, sempre que sejam obtidos novos dados 

de segurança durante o intervalo de reporte. Deve também garantir que as alterações 

efetuadas são incluídas na secção 4 do RPS (“Alterações às informações de segurança de 

referência”) e, quando relevante, discutidas na secção 16 do RPS (“Avaliação dos sinais e 

dos riscos”). Tais alterações podem incluir alterações das contraindicações ou das 

advertências/precauções, adição de reações adversas e interações, adição de nova 

informação importante sobre sobredosagem e eliminação de uma indicação ou restrição.1,4 

 

A informação de referência deve ser datada e controlada por versões.4 

 

Sempre que surjam novas informações de segurança que justifiquem alterações à informação 

aprovada do medicamento (por exemplo, novas reações adversas, advertências ou 

precauções) após a data de fecho de dados do RPS, esta informação deve ser incluída na 

secção 14 do RPS (“Informações de última hora”), se possível.4 
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IV. Formato e conteúdo do RPS 
 

O RPS deve basear-se em todos os dados disponíveis e centrar-se nas novas informações 

que tenham surgido no período decorrido desde a data de fecho dos dados do último RPS.7 

Não obstante, aquando da avaliação de segurança global e avaliação integrada do benefício-

risco, deve ser tida em consideração a informação cumulativa.4 

 

O RPS deve fornecer um resumo de dados relevantes para os benefícios e os riscos do 

medicamento, incluindo os resultados de todos os estudos que abordem o impacto potencial 

da AIM.8 

 

Exemplos de fontes de informação de segurança, eficácia e efetividade que podem ser 

utilizadas para a preparação de RPS: 

- Estudos não clínicos; 

- Notificações espontâneas; 

- Investigações sobre problemas de qualidade; 

- Ensaios clínicos, incluindo investigação em indicações ou populações não autorizadas; 

- Estudos observacionais, incluindo registos; 

- Programas de apoio a doentes; 

- Revisões sistemáticas e meta-análises; 

- Websites dos TAIM; 

- Literatura científica publicada ou informação de resumos, incluindo informação apresentada 

em encontros científicos; 

- Manuscritos não publicados; 

- Parceiros licenciados, outros promotores ou instituições académicas e redes de 

investigação; 

- Autoridades competentes (a nível global).4 

 

O nível de detalhe fornecido em determinadas secções do RPS depende dos riscos e 

benefícios conhecidos ou emergentes. Desta forma, a extensão da informação incluída nos 

RPS varia entre medicamentos.1 

 

Por exemplo, quando há novas informações importantes sobre segurança, uma apresentação 

detalhada dessas informações deve ser incluída, além das informações relevantes sobre os 

benefícios, a fim de facilitar uma análise robusta da relação benefício-risco. Por outro lado, 

quando poucas informações de segurança importantes se tornaram disponíveis durante o 

período abrangido pelo relatório, um resumo conciso das informações dos benefícios de base 
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deve ser suficiente, e a avaliação benefício-risco consistirá principalmente numa avaliação 

atualizada dos dados de segurança do período.1 

 

Quando um medicamento é aprovado para comercialização, considera-se que se este for 

usado de acordo com as informações aprovadas, os seus benefícios superam os seus riscos. 

À medida que novas informações sobre o medicamento surgem durante a experiência de 

comercialização, devem avaliar-se os riscos e determinar se os benefícios continuam a 

superar os riscos e considerar se é necessário adotar medidas para melhorar a relação 

benefício-risco por meio de atividades de minimização de riscos.1 

 

Os RPS devem ser apresentados de acordo com o formato estabelecido no anexo II do 

Regulamento de Execução (UE) n.º 520/2012 da Comissão 7: 

 

Parte I  Página de rosto, incluindo a assinatura  

Parte II Síntese 

Parte III Índice 

1. Introdução   

2. Situação em relação à autorização de introdução no mercado a nível mundial   

3. Medidas tomadas por razões de segurança durante o período abrangido pelo relatório 

4. Alterações às informações de segurança de referência   

5. Exposição estimada e padrões de utilização  

5.1.  Exposição acumulada dos participantes nos ensaios clínicos   

5.2.  Exposição dos doentes, acumulada e durante ao período considerado, no âmbito da 

experiência de comercialização   

6. Tabelas-resumo dos dados  

6.1.  Informações de referência   

6.2.  Tabelas-resumo dos dados acumulados relativos aos acontecimentos adversos 

graves em ensaios clínicos   

6.3.  Tabelas-resumo dos dados acumulados e para o período considerado 

provenientes de fontes de dados pós-comercialização   

7. Resumos das constatações significativas dos ensaios clínicos durante o período 

abrangido pelo relatório  

7.1. Ensaios clínicos concluídos 

7.2. Ensaios clínicos em curso 

7.3. Seguimento a longo prazo  

7.4. Outras utilizações terapêuticas do medicamento 



Relatórios Periódicos de Segurança 
 

 
 

21 

7.5. Novos dados de segurança relativos a tratamentos de combinação fixa   

8. Constatações dos estudos não intervencionais   

9. Informações provenientes de outras fontes e outros ensaios clínicos   

10. Dados não clínicos   

11. Literatura publicada   

12. Outros relatórios periódicos   

13. Falta de eficácia nos ensaios clínicos controlados   

14. Informações de última hora   

15. Síntese dos sinais: novos, em curso ou encerrados   

16. Avaliação dos sinais e dos riscos   

16.1. Resumos dos problemas de segurança  

16.2. Avaliação dos sinais  

16.3. Avaliação dos riscos e de novas informações  

16.4. Caracterização dos riscos  

16.5. Eficácia da minimização do risco (se aplicável)   

17. Avaliação dos benefícios 

17.1. Informações de base importantes sobre a eficácia  

17.2. Informações novas sobre a eficácia 

17.3. Caracterização dos benefícios   

18. Análise integrada da relação benefício-risco para as indicações autorizadas 

18.1. Contexto da relação benefício-risco – Necessidade médica e alternativas 

importantes 

18.2. Avaliação da análise da relação benefício-risco   

19. Conclusões e ações   

20. Anexos do relatório periódico de segurança   

 

Deve ser também tida em consideração a guideline ICH-E2C(R2) sobre o PBRER e módulo 

VII das GVP. 

  

Parte I: Página de rosto 

 

A página de rosto deve incluir o(s) nome do(s) medicamento(s) e a substância ativa, data de 

nascimento internacional (IBD) (a data da primeira AIM de qualquer produto que contenha a 

substância ativa concedida a qualquer empresa em qualquer país do mundo), intervalo de 
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reporte, data do relatório, detalhes do TAIM e declaração de confidencialidade da informação 

incluída no RPS.4 

 

A página de rosto também deve conter uma assinatura. Para a submissão de RPS na UE, fica 

ao critério da Pessoa Responsável pela Farmacovigilância (Qualified Person Responsible for 

Pharmacovigilance – QPPV) determinar a pessoa mais apropriada para assinar o documento 

de acordo com a estrutura e responsabilidades do TAIM. Deve ser incluída uma declaração a 

confirmar a designação pelo QPPV.4 

 

Como orientação para a página de rosto do RPS deverá ser consultado o modelo disponível 

no Anexo II das GVP - Cover page of Periodic Safety Update Report (PSUR).9 

 

Parte II: Síntese 

 

O objetivo da síntese é fornecer um resumo conciso do conteúdo e da informação mais 

importante do RPS. Deve incluir a seguinte informação: 

- Introdução e período abrangido pelo relatório; 

- Medicamento(s), classe(s) terapêutica(s), mecanismo(s) de ação, indicação(ões), 

formulação(ões) farmacêuticas, dose(s) e via(s) de administração; 

- Estimativa cumulativa da exposição em ensaios clínicos; 

- Estimativa na exposição referente ao período de reporte e cumulativa, sobre a 

comercialização do medicamento; 

- Número de países em que o medicamento está autorizado; 

- Resumo da avaliação global da avaliação benefício-risco (com base na subsecção 18.2 

“Avaliação da análise da relação benefício-risco”); 

- Ações tomadas e propostas por razões de segurança (por exemplo, alterações significativas 

à informação de referência ou outras atividades de minimização do risco; 

- Conclusões.4 

 

Parte III: Índice 

 

Lista das partes do RPS organizada pela ordem em que as partes aparecem. 
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1. Introdução 

 

A introdução deve conter a IBD, período de reporte, medicamento(s), classe(s) terapêutica(s), 

mecanismo(s) de ação, indicação(ões) autorizada(s), forma(s) farmacêutica(s), dose(s) e 

via(s) de administração, uma breve descrição da população alvo a ser tratada e estudada.4 

 

2. Situação em relação à autorização de introdução no mercado a nível mundial 

 

Breve visão geral da narrativa, incluindo: data da primeira autorização em todo o mundo, 

indicação(ões), dose(s) autorizada(s) e quando autorizada(s).4 

 

3. Medidas tomadas por razões de segurança durante o período abrangido pelo relatório 

 

Descrição das ações significativas relacionadas com segurança que foram tomadas a nível 

mundial durante o período abrangido pelo relatório, quer relacionadas com o uso experimental 

quer com a experiência de comercialização do medicamento pelo TAIM, promotores de 

ensaios clínicos, comités de monitorização de dados, comités de ética ou autoridades 

competentes. Estas medidas devem ter uma influência significativa na relação benefício-risco 

do medicamento autorizado e/ou um impacto na realização de ensaio(s) clínico(s) 

específico(s) ou no programa de desenvolvimento clínico geral.4 

 

Exemplos de ações significativas tomadas por razões de segurança, relacionadas com o uso 

experimental: 

- Recusa de autorização de um ensaio clínico por razões éticas ou de segurança; 

- Suspensão parcial ou completa de um ensaio clínico ou término antecipado de um ensaio 

clínico devido a razões de segurança ou falta de eficácia; 

- Recolha do fármaco objeto da investigação ou do comparador; 

- Falha na obtenção da AIM para uma indicação em teste, incluindo cancelamento voluntário 

de um pedido de AIM; 

- Atividades de gestão do risco.4 

 

Exemplos de ações significativas tomadas por razões de segurança, relacionadas com a 

experiência de comercialização4: 

- Recusa da renovação de uma AIM; 

- Revogação ou suspensão de uma AIM; 

- Suspensão da distribuição pelo TAIM; 

- Atividades de gestão do risco. 
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Caso tenham sido tomadas medidas por razões de segurança em qualquer país do mundo, 

estas devem ser descritas com suficiente detalhe para permitir ao avaliador compreender se 

as razões de segurança para as medidas têm um impacto na relação benefício-risco do 

medicamento.6 

 

4. Alterações às informações de segurança de referência 

 

Esta secção do RPS deve listar todas as alterações significativas efetuadas à informação de 

segurança de referência durante o período abrangido pelo relatório. Estas alterações podem 

incluir informações relacionadas com as contraindicações, advertências, precauções, reações 

adversas graves, interações, resultados importantes de ensaios clínicos ou ensaios não 

clínicos (por exemplo, estudos de carcinogenicidade).4 

 

5. Exposição estimada e padrões de utilização  

 

O RPS deve fornecer uma estimativa rigorosa da população exposta ao medicamento, 

incluindo todos os dados relativos ao volume de vendas e ao volume de prescrições. A 

estimativa da exposição deve ser acompanhada de uma análise qualitativa e quantitativa da 

utilização real, que deve indicar, quando adequado, de que modo esta difere da indicação 

aprovada, com base em todos os dados de que o TAIM disponha, incluindo os resultados de 

estudos observacionais ou de estudos de utilização dos medicamentos.7 

 

Esta secção do RPS deve fornecer estimativas da dimensão e natureza da população exposta 

ao medicamento, incluindo uma breve descrição do(s) método(s) utilizado(s) para estimar a 

exposição dos indivíduos/doentes e as limitações desse método.4 

 

5.1 Exposição acumulada dos participantes nos ensaios clínicos 

 

Informação dos doentes expostos em ensaios clínicos promovidos pelo TAIM, em formato 

tabelar: 

- Número cumulativo de indivíduos em ensaios clínicos a decorrer e concluídos, expostos ao 

medicamento experimental, placebo e/ou comparador(es) ativo(s) desde a DIBD; 

- Exposição cumulativa em ensaios clínicos com maior detalhe, se disponível (por exemplo, 

subagrupada por idade, género e etnia para todo o programa de desenvolvimento); 

- Diferenças importantes entre os ensaios de dose, vias de administração ou populações de 

doentes; 
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- Informação se os ensaios clínicos foram, ou estão a ser, realizados em populações especiais 

(por exemplo, mulheres grávidas, doentes com insuficiência renal, hepática ou cardíaca, ou 

doentes com polimorfismos genéticos relevantes); 

- Diferenças substanciais no tempo de exposição entre os indivíduos aleatorizados para o 

medicamento experimental ou o(s) comparador(es), ou disparidades na duração da exposição 

entre ensaios clínicos; 

- A exposição ao medicamento experimental em voluntários saudáveis pode ser menos 

relevante para o perfil geral de segurança, dependendo do tipo de reação adversa, 

particularmente quando os indivíduos são expostos a uma dose única. Tais dados podem ser 

apresentados separadamente acompanhados por uma explicação, conforme apropriado; 

- Se os eventos adversos graves dos ensaios clínicos forem apresentados por indicação nas 

tabelas-resumo, a exposição também deve ser apresentada por indicação, quando disponível; 

- Para ensaios individuais de particular interesse, os dados demográficos devem ser 

providenciados separadamente.4 

 

5.2 Exposição dos doentes, acumulada e durante o período considerado, no âmbito da 

experiência de comercialização 

 

Devem ser fornecidas estimativas separadas para exposição cumulativa (desde a IBD), 

quando possível, e exposição durante o período considerado (desde a data de fecho de dados 

do RPS anterior). Embora seja reconhecido que muitas vezes é difícil obter e validar dados 

de exposição, o número de doentes expostos deve ser fornecido sempre que possível, 

juntamente com o(s) método(s) usado(s) para determinar a estimativa. Deve ser incluída uma 

justificação se não for possível estimar o número de doentes expostos. Nesse caso, devem 

ser apresentadas estimativas alternativas de exposição, se disponíveis, juntamente com o(s) 

método(s) utilizado(s) para calculá-las. Exemplos de medidas alternativas de exposição 

incluem exposição de doentes/dia e número de prescrições. Apenas se estas medidas não 

estiverem disponíveis, poderão ser utilizados os dados de venda dos medicamentos. O 

conceito de dose diária definida também pode ser usado para calcular as estimativas de 

exposição de doentes.4 

 

6. Tabelas-resumo dos dados  

 

O objetivo desta secção do RPS é apresentar dados de segurança em tabelas-resumo com 

os eventos adversos graves de ensaios clínicos, reações graves e não graves espontâneas 

da experiência de comercialização (incluindo notificações de profissionais de saúde, 
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consumidores, literatura científica, autoridades competentes e reações graves de estudos não 

intervencionais e outras fontes solicitadas não intervencionais).4 

 

Nas tabelas-resumo devem ser utilizados os termos PT e SOC do Dicionário Médico para 

Atividades Regulamentares (Medical Dictionary for Regulatory Activities - MedDRA).4 

 

6.1 Informações de referência 

 

Esta subsecção deve especificar a(s) versão(ões) do dicionário MedDRA utilizado para 

codificar os eventos/reações adversas.4 

 

6.2 Tabelas-resumo dos dados acumulados relativos aos eventos adversos graves em 

ensaios clínicos 

 

Esta subsecção do RPS deve fornecer uma introdução para o anexo com as tabelas-resumo 

de eventos adversos graves reportados nos ensaios clínicos do TAIM, desde a DIBD até à 

data de fecho de dados do RPS. O TAIM deve explicar qualquer omissão de dados (por 

exemplo, os dados de ensaios clínicos podem não estar disponíveis para produtos 

comercializados há muitos anos). A(s) tabulação(ões) deve(m) ser organizada(s) pelo termo 

MedDRA SOC para o medicamento experimental, bem como para o(s) braço(s) 

comparador(es) (comparadores ativos, placebo) utilizados no programa de desenvolvimento 

clínico.4 

 

6.3 Tabelas-resumo dos dados acumulados e para o período considerado provenientes de 

fontes de dados pós-comercialização 

 

Esta subsecção do RPS deve fornecer uma introdução para o anexo com as tabelas-resumo 

de reações adversas, desde a IBD até à data de fecho de dados do RPS. Estas reações 

adversas são derivadas de relatórios de segurança de casos individuais (Individual Case 

Safety Reports - ICSR) espontâneos, incluindo notificações de profissionais de saúde, 

consumidores, literatura científica, autoridades competentes e ICSR solicitados não 

intervencionais, incluindo os de estudos não intervencionais. A tabela deve ser organizada 

pelo termo MedDRA SOC.4 
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7. Resumos das constatações significativas dos ensaios clínicos durante o período 

abrangido pelo relatório 

 

Esta secção do RPS deve incluir o resumo das constatações clinicamente importantes de 

eficácia e segurança emergentes, obtidas nos estudos clínicos promovidos pelo TAIM durante 

o período considerado, a partir das fontes especificadas nas subseções listadas abaixo. 

Quando possível e relevante, devem ser apresentados os dados categorizados por género e 

idade (particularmente pediátricos versus adultos), indicação, dose e região.4 

 

Quando relevante para a avaliação benefício-risco, também devem ser resumidas nesta 

secção informações sobre a falta de eficácia de ensaios clínicos para tratamentos de doenças 

não fatais em indicações autorizadas. A informação sobre a falta de eficácia em ensaios 

clínicos com medicamentos destinados a tratar ou prevenir doenças graves ou com risco de 

vida deve ser resumida na secção 13 (“Falta de eficácia nos ensaios clínicos controlados”).4 

 

Adicionalmente, o TAIM deve incluir um anexo com uma lista dos ensaios intervencionais pós-

autorização promovidos, concluídos ou a decorrer durante o período abrangido pelo relatório, 

com o objetivo principal de identificar, caracterizar ou quantificar um risco de segurança ou 

confirmar o perfil de segurança do medicamento.4 

 

7.1 Ensaios clínicos concluídos 

 

Um breve resumo das constatações clinicamente importantes de eficácia e segurança 

emergentes, obtidas em ensaios clínicos concluídos durante o período abrangido pelo 

relatório, deve ser incluído nesta subsecção do RPS. Esta informação pode ser apresentada 

em formato narrativo ou como sinopse. Pode incluir informações que suportem ou refutem 

questões de segurança previamente identificadas, bem como evidências de novos sinais de 

segurança.4 

 

7.2 Ensaios clínicos em curso 

 

Se o TAIM tiver conhecimento de informação clinicamente importante, que tenha surgido de 

ensaios clínicos em curso (por exemplo, através de análises de segurança interinas ou como 

resultado da quebra da ocultação de indivíduos com eventos adversos), esta subsecção deve 

resumir brevemente este(s) problema(s). Pode incluir informações que suportem ou refutem 

questões de segurança previamente identificadas, bem como evidências de novos sinais de 

segurança.4 
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7.3 Seguimento a longo prazo 

 

Quando aplicável, esta subsecção deve fornecer informação de seguimento a longo prazo de 

participantes de ensaios clínicos de medicamentos experimentais, particularmente 

medicamentos de terapia avançada (por exemplo, terapia genética, produtos de terapia 

celular e produtos de engenharia de tecidos).4 

 

7.4 Outras utilizações terapêuticas do medicamento 

 

Informações de segurança clinicamente importantes de outros programas conduzidos pelo 

TAIM, que seguem um protocolo específico, como relatórios solicitados de acordo com a ICH-

E2D (por exemplo, programas de uso compassivo e outros programas de recolha de dados 

organizados) devem ser incluídas nesta subsecção do RPS.4 

 

7.5 Novos dados de segurança relativos a tratamentos de combinação fixa 

 

Salvo disposição em contrário por requisitos regulamentares nacionais, ou regionais, podem 

ser usadas as seguintes opções para apresentar os dados de combinações de substâncias 

ativas: 

- Se a substância ativa, objeto do RPS, também for autorizada, ou estiver em desenvolvimento 

como componente de um produto de combinação fixa ou de um regime de múltiplos fármacos, 

esta subseção deverá resumir as constatações de segurança importantes do uso do 

tratamento de combinação; 

- Se o medicamento for uma combinação fixa, esta subsecção do RPS deve sumarizar a 

informação de segurança importante que advenha dos componentes individuais, quer 

autorizados, quer em desenvolvimento.4 

 

8. Constatações dos estudos não intervencionais 

 

Esta secção do RPS deve resumir as informações relevantes de segurança, ou informações 

com impacto potencial na avaliação benefício-risco dos estudos não intervencionais 

promovidos pelo TAIM, que se tornaram disponíveis durante o período abrangido pelo 

relatório (por exemplo, estudos observacionais, estudos epidemiológicos e registos).4 

 

O TAIM deve incluir um anexo com uma lista dos estudos não intervencionais promovidos 

pelo TAIM, com o objetivo principal de identificar, caracterizar ou quantificar um risco de 
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segurança, confirmando o perfil de segurança do medicamento, ou avaliando a eficácia das 

medidas de gestão do risco que foram concluídas ou estão a decorrer durante o período 

abrangido pelo relatório.4 

 

9. Informações provenientes de outras fontes e outros ensaios clínicos 

 

9.1 Outros ensaios clínicos 

 

O resumo das informações relevantes para a avaliação benefício-risco do medicamento de 

outras fontes de ensaios clínicos/estudos acessíveis ao TAIM durante o período abrangido 

pelo relatório (por exemplo, resultados da análise conjunta ou meta-análises de ensaios 

clínicos aleatorizados e informações de segurança fornecidas por parceiros de 

codesenvolvimento) deve ser incluído nesta subsecção.4 

 

9.2 Erros de medicação 

 

Esta subsecção do RPS deve resumir as informações relevantes sobre os padrões de erros 

de medicação e potenciais erros de medicação, mesmo quando não se encontram associados 

a resultados adversos. Um potencial erro de medicação é o reconhecimento de circunstâncias 

que poderiam levar a um erro de medicação e envolver, ou não, um doente. Essas 

informações podem ser relevantes para a interpretação dos dados de segurança ou para a 

avaliação global do benefício-risco do medicamento. Um erro de medicação pode surgir em 

qualquer fase do processo de uso de medicação e pode envolver doentes, consumidores ou 

profissionais de saúde.4 

 

10. Dados não clínicos 

 

Esta secção do RPS deve incluir o resumo das principais constatações de segurança de 

estudos não clínicos in vivo e in vitro (por exemplo, estudos de carcinogenicidade, reprodução 

ou imunotoxicidade) a decorrer, ou concluídos, durante o período abrangido pelo relatório.4 

 

11. Literatura publicada 

 

Novas constatações de segurança significativas, quer publicadas, quer incluídas em literatura 

científica revista por pares ou tornada disponível como manuscritos não publicados que o 

TAIM tem conhecimento durante o período abrangido pelo relatório devem ser incluídas nesta 

secção do RPS.4 
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A pesquisa da literatura para efeitos de RPS deve ser mais abrangente que a efetuada para 

a pesquisa de reações adversas individuais, devendo incluir resultados de segurança de 

grupos de indivíduos e outros produtos com a mesma substância ativa.4 

 

Devem ser incluídos os seguintes tipos de informação de segurança: 

- Resultados de gravidezes sem eventos adversos associados; 

- Utilização em populações pediátricas; 

- Uso compassivo; 

- Falta de eficácia; 

- Sobredosagem assintomática, abuso ou mau uso; 

- Erros de medicação sem eventos adversos associados; 

- Resultados de segurança não-clínicos importantes.4 

 

Se relevante, e aplicável, também deve ser considerada informação de outras substâncias 

ativas da mesma classe.4 

 

12. Outros relatórios periódicos 

 

Esta seção do RPS só é aplicável em determinadas circunstâncias relativas a tratamentos de 

combinação fixa ou produtos com múltiplas indicações e/ou formulações em que múltiplos 

RPS sejam preparados de acordo com a autoridade competente. Em geral, o TAIM deve 

preparar um único RPS para uma substância ativa única (salvo indicação em contrário pela 

autoridade competente); no entanto, se vários RPS forem preparados para um único 

medicamento, esta seção também deverá resumir constatações significativas de outros RPS, 

caso não sejam apresentadas noutra parte do relatório.4 

 

13. Falta de eficácia nos ensaios clínicos controlados 

 

Esta secção deve resumir os dados de ensaios clínicos indicativos de falta de eficácia, ou 

falta de eficácia relativamente a terapêuticas estabelecidas, para medicamentos destinados a 

tratar ou prevenir doenças graves, ou potencialmente fatais, que possam refletir um risco 

significativo para a população a tratar.4 
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14. Informações de última hora 

 

O TAIM deve resumir, nesta secção do RPS, as constatações potencialmente importantes em 

termos de segurança, eficácia e efetividade que surgem após a DLP mas durante o período 

de preparação do RPS. Exemplos incluem novas publicações clinicamente significativas, 

dados importantes de seguimento, constatações toxicológicas clinicamente relevantes e 

qualquer ação que o TAIM, um comitê de monitorização de dados ou uma autoridade 

competente tenha adotado por motivos de segurança. À priori, novas notificações de casos 

individuais de reações adversas não devem ser incluídas nesta secção, a menos que 

contenham informação de segurança importante.4 

 

15. Síntese dos sinais: novos, em curso ou encerrados 

 

A figura 1 reflete a localização geral para apresentação de informação sobre sinais e riscos 

no RPS. 
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Figura 1 – Localização geral para apresentação de informação sobre sinais e riscos no 

RPS4 

 

O objetivo desta seção é fornecer uma visão geral dos sinais que foram fechados (ou seja, a 

avaliação foi concluída) durante o período abrangido pelo relatório, bem como sinais em 

curso, em avaliação no final do período abrangido pelo relatório. Para efeitos do RPS, um 

sinal deve ser incluído assim que for feita a avaliação inicial, ou a etapa de clarificação, e 
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tomada a decisão de realizar uma avaliação adicional pelo TAIM. Uma desproporcionalidade 

estatística para uma combinação específica de medicamento/evento não é sinónimo de um 

sinal de segurança, sendo necessária uma etapa de validação.4 

 

As decisões sobre a classificação subsequente destes sinais e conclusões da avaliação, 

envolvem julgamento médico e interpretação científica dos dados disponíveis, apresentados 

na secção 16 do RPS (“Avaliação dos sinais e dos riscos”).4 

 

Um novo sinal refere-se a um sinal que foi identificado durante o período abrangido pelo 

relatório. Quando surgem novas informações clinicamente significativas durante o período 

abrangido pelo RPS sobre um sinal previamente fechado, tal é considerado um novo sinal 

com base no facto de que um novo aspeto de um sinal previamente refutado, ou risco 

reconhecido, justifica uma ação adicional de verificação. Novos sinais podem ser classificados 

como fechados ou em curso, dependendo do estado da avaliação do sinal no final do período 

abrangido pelo RPS.4 

 

O TAIM deve incluir uma tabela com todos os sinais em curso ou fechados no final do período 

abrangido pelo relatório, nesta secção ou num anexo do RPS.4 

 

16. Avaliação dos sinais e dos riscos 

 

O objetivo desta secção do RPS é providenciar: 

- Um resumo sucinto do que é conhecido sobre os riscos identificados e potenciais e 

informação omissa no início do período abrangido pelo RPS; 

- Uma avaliação de todos os sinais fechados durante o período de reporte; 

- Uma avaliação de informação nova sobre riscos previamente reconhecidos como 

identificados e potenciais; 

- Uma caracterização atualizada dos riscos importantes identificados e potenciais; 

- Um resumo da efetividade das atividades de minimização de risco em qualquer país ou 

região que possa ser útil para outros países ou regiões.4 

 

16.1 Resumos dos problemas de segurança 

 

Esta subsecção deve incluir o resumo dos principais problemas de segurança no início do 

período abrangido pelo relatório, contra as quais novas informações e avaliações podem ser 

feitas. Para produtos com uma especificação de segurança existente, esta seção pode ser 

igual ou derivada do resumo de especificação de segurança que estava em vigor no início do 
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período abrangido pelo relatório. Deve conter os riscos identificados importantes, os riscos 

potenciais importantes e a informação omissa. Devem ser considerados os seguintes fatores 

ao determinar a importância de cada risco:  

-  A gravidade médica do risco, incluindo o impacto em doentes individuais; 

- A sua frequência, previsibilidade, prevenção e reversibilidade; 

- O impacto potencial na saúde pública (frequência, tamanho da população tratada); 

- O potencial para evitar a utilização de um medicamento com um benefício preventivo devido 

a uma perceção pública desproporcionada do risco (por exemplo, as vacinas).4 

 

16.2 Avaliação dos sinais 

 

Esta subsecção do RPS deve resumir os resultados das avaliações de todos os sinais de 

segurança (classificados ou não como importantes) que foram fechados durante o período 

abrangido pelo relatório. Um sinal de segurança pode ser fechado porque foi refutado ou 

porque foi considerado um risco potencial ou identificado após a avaliação. As duas principais 

categorias a serem incluídas nesta subseção são: 

1. Sinais que após avaliação foram refutados como “falsos” sinais baseado em julgamento 

médico e avaliação científica das informações atualmente disponíveis; 

2. Sinais que após a avaliação foram classificados como um risco potencial ou identificado, 

incluindo falta de eficácia.4 

 

É recomendável que o nível de detalhe fornecido na descrição da avaliação do sinal reflita o 

significado médico do sinal (por exemplo, grave, irreversível, ou que conduza ao aumento da 

morbilidade ou mortalidade), a potencial importância para a saúde pública (por exemplo, 

ampla utilização, frequência, uso fora das recomendações) e a extensão da evidência 

disponível.4 

 

Conforme aplicável, as avaliações de sinais fechados podem ser apresentadas por indicação 

ou população.4 

 

As descrições das avaliações dos sinais podem ser incluídas nesta subseção do RPS ou num 

anexo. Cada avaliação deve incluir as seguintes informações, conforme apropriado: 

- Fonte do sinal; 

- Antecedentes relevantes para a avaliação; 

- Método(s) de avaliação, incluindo fontes de dados, critérios de pesquisa (terminologia 

MedDRA ou consultas padronizadas MedDRA) e abordagens analíticas; 

- Resultados - um resumo e análise crítica dos dados considerados na avaliação do sinal; 
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- Discussão; 

- Conclusão.4 

 

16.3 Avaliação dos riscos e de novas informações 

 

Esta subseção deve fornecer uma avaliação crítica de novas informações relevantes para 

riscos previamente reconhecidos que não estejam incluídos na subseção 16.2. Devem ser 

incluídas nesta subsecção informações atualizadas sobre um risco previamente reconhecido 

que não constituam um sinal. Exemplos incluem informações que confirmam um risco 

potencial como um risco identificado, ou informações que permitem qualquer outra 

caracterização adicional de um risco previamente reconhecido. O foco da(s) avaliação(ões) é 

sobre novas informações que surgiram durante o período abrangido pelo relatório. A(s) 

avaliação(ões) deve(m) ser concisa(s) e interpretar o impacto, se houver, da compreensão e 

caracterização do risco. Quando aplicável, a avaliação servirá de base para uma 

caracterização atualizada dos riscos potenciais e identificados importantes na subseção 16.4. 

A(s) avaliação(ões) das novas informações devem incluir as seguintes informações, conforme 

apropriado: 

- Fonte da nova informação; 

- Antecedentes relevantes para a avaliação; 

- Método(s) de avaliação, incluindo fontes de dados, critérios de pesquisa e abordagens 

analíticas; 

- Resultados - um resumo e análise crítica dos dados considerados na avaliação do risco; 

- Discussão; 

- Conclusão, incluindo se a avaliação suporta ou não uma atualização da caracterização de 

qualquer um dos riscos importantes identificados e potenciais na subseção 16.4.4 

 

Quaisquer novas informações sobre as populações expostas ou os dados gerados para 

abordar informações omissas detetadas anteriormente devem ser avaliadas criticamente 

nesta subseção.4 

 

16.4 Caracterização dos riscos 

 

Esta subsecção deve caracterizar os riscos importantes identificados e potenciais com base 

nos dados cumulativos e descrever a informação omissa. Dependendo da natureza da fonte 

dos dados, a caracterização dos riscos pode incluir, conforme aplicável, a frequência, o 

número de casos, extensão da utilização expressa em números de doentes, doentes-tempo, 

etc., estimativa do risco relativo e precisão da estimativa, estimativa do risco absoluto e 
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precisão da estimativa, impacto nos doentes individuais, impacto na saúde pública, 

características dos doentes relevantes para o risco, dose e via de administração, duração do 

tratamento e período do risco, prevenção, reversibilidade, potenciais mecanismos e força da 

evidência e das suas incertezas, incluindo a análise da evidência conflituosa. Quando as 

informações omissas podem constituir um risco importante, devem ser consideradas como 

um problema de segurança. Também devem ser discutidas as limitações da base de dados 

de segurança. Para os RPS de medicamentos com várias indicações, formulações ou vias de 

administração, quando existem diferenças significativas nos riscos identificados e potenciais, 

pode ser adequado apresentar os riscos por indicação, formulação ou via de administração.4 

 

16.5 Eficácia da minimização do risco (se aplicável) 

 

As atividades de minimização do risco são intervenções de saúde pública destinadas a 

prevenir a ocorrência de reações adversas a medicamentos associadas à exposição a um 

medicamento ou a reduzir a sua severidade caso ocorram. O objetivo de uma atividade de 

minimização do risco é reduzir a probabilidade ou a severidade de uma reação adversa. As 

atividades de minimização do risco podem ser atividades de rotina (por exemplo, a rotulagem 

do medicamento) ou atividades adicionais (por exemplo, os materiais educacionais). O RPS 

deve conter os resultados da avaliação da eficácia das atividades de minimização do risco 

que sejam relevantes para a avaliação da relação benefício-risco. Informações relevantes 

sobre a eficácia e/ou limitações de atividades específicas de minimização de riscos 

importantes identificados que surgiram durante o período abrangido pelo relatório devem ser 

resumidas nesta subseção do RPS.4 

 

17. Avaliação dos benefícios 

 

As subsecções 17.1 e 17.2 fornecem as informações de base e as informações novas dos 

benefícios, que suportam a caracterização dos benefícios na subsecção 17.3, que, por sua 

vez, suporta a análise integrada da relação benefício-risco na secção 18.4 

 

17.1 Informações de base importantes sobre a eficácia 

 

O resumo da informação sobre a eficácia e efetividade do medicamento no início do período 

abrangido pelo RPS que fornece a base para a avaliação dos benefícios deve ser incluído 

nesta subsecção do RPS. Esta informação deve estar relacionada com a(s) indicação(ões) 

autorizada(s) do medicamento. Para medicamentos com múltiplas indicações, populações 
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e/ou vias de administração, os benefícios devem ser caracterizados separadamente por esses 

fatores, quando relevante.4 

 

17.2 Informações novas sobre a eficácia 

 

Para alguns produtos, informações adicionais sobre a eficácia ou efetividade nas indicações 

autorizadas podem ficar disponíveis durante o período abrangido pelo relatório. Tais 

informações devem ser apresentadas nesta subseção do RPS. Novas informações sobre a 

eficácia e efetividade em utilizações diferentes das indicações autorizadas não devem ser 

incluídas nesta subsecção, a menos que sejam relevantes para a avaliação benefício-risco 

nas indicações autorizadas. Informações sobre indicações recentemente autorizadas durante 

o período abrangido pelo relatório também devem ser incluídas nesta subseção.4 

 

17.3 Caracterização dos benefícios 

 

Esta subsecção integra as informações sobre os benefícios de base e as novas informações 

de benefícios que surgiram durante o período abrangido pelo relatório, para as indicações 

autorizadas. Esta subseção deve fornecer uma avaliação concisa, mas crítica, dos pontos 

fortes e das limitações das evidências sobre eficácia e efetividade.4 

 

18. Análise integrada da relação benefício-risco para as indicações autorizadas 

 

O TAIM deve, nesta secção o RPS, fornecer uma avaliação global dos benefícios e dos riscos 

do medicamento, tal como utilizado na prática clínica. Esta seção deve fornecer uma análise 

crítica e a integração das informações-chave nas seções anteriores e não deve simplesmente 

duplicar as caracterizações dos benefícios e dos riscos apresentadas nas subseções 16.4 e 

17.3.4 

 

18.1 Contexto da relação benefício-risco – Necessidade médica e alternativas importantes 

 

Uma breve descrição da necessidade médica do medicamento nas indicações autorizadas e 

resumo das alternativas (médicas, cirúrgicas ou outras; incluindo ausência de tratamento) 

deve ser incluída nesta subsecção do RPS.4 
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18.2 Avaliação da análise da relação benefício-risco 

 

A relação benefício-risco é específica para uma indicação e população. Portanto, para 

produtos autorizados para mais do que uma indicação, as relações de benefício-risco devem 

ser avaliadas e apresentadas individualmente para cada indicação. Se existirem diferenças 

importantes na relação benefício-risco entre as populações dentro de uma indicação, a 

avaliação benefício-risco deve ser apresentada por população, se possível. A avaliação da 

análise da relação benefício-risco deve contemplar os seguintes pontos: 

- Uma vez que nem todos os benefícios e riscos contribuem de forma importante para a 

avaliação global de benefício-risco, devem ser especificados os principais benefícios e riscos 

considerados na avaliação.  

- Considerar o contexto de uso do medicamento: a condição a ser tratada, prevenida ou 

diagnosticada; a sua severidade e gravidade; e a população a ser tratada (relativamente 

saudável; doença crónica, condições raras). 

- Com respeito ao(s) benefício(s) principal(ais), considerar a sua natureza, importância clínica, 

duração, bem como evidência de eficácia em não-respondedores a outras terapias e 

tratamentos alternativos.  

- No que diz respeito ao risco, considerar a sua importância clínica (por exemplo, natureza da 

toxicidade, gravidade, frequência, previsibilidade, prevenção, reversibilidade, impacto nos 

doentes) e se surgiu de ensaios clínicos em indicações ou populações não autorizadas, uso 

off-label, ou mau uso. 

- Devem ser considerados os pontos fortes, fraquezas e incertezas das evidências. Descrever 

como as incertezas nos benefícios e riscos afetam a avaliação e discutir as limitações da 

avaliação.4 

 

19. Conclusões e ações 

 

Numa avaliação global do benefício-risco, para cada indicação autorizada (bem como para 

subgrupos relevantes, se apropriado) deve concluir-se quais as implicações que as novas 

informações detetadas têm.1,4 

 

Com base na avaliação dos dados de segurança cumulativos e na análise benefício-risco, o 

TAIM deve avaliar a necessidade de alterações na informação de referência do medicamento 

e propor alterações.1,4 

 

Além disso, e conforme aplicável, as conclusões devem incluir propostas preliminares para 

otimizar ou avaliar melhor a relação benefício-risco para posterior discussão com a(s) 
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autoridade(s) competente(s) relevante(s). Tal pode incluir propostas para atividades 

adicionais de minimização de riscos.1,4 

 

Para medicamentos com um plano de farmacovigilância ou de gestão de risco, também deve 

ser considerado se é necessário alterar os mesmos.1,4 

 

20. Anexos do relatório periódico de segurança 

 

O RPS deve incluir os seguintes anexos, conforme apropriado: 

1) Informação de referência. 

2) Tabelas-resumo dos dados acumulados relativos aos eventos adversos graves em 

ensaios clínicos e tabelas-resumo dos dados acumulados e para o período 

considerado provenientes de fontes de dados pós-comercialização. 

3) Tabela-resumo dos sinais de segurança (caso não sejam incluídos no corpo do 

relatório). 

4) Lista de todos os estudos intervencionais e não intervencionais promovidos pelo TAIM 

com o objetivo de identificar, caracterizar ou quantificar um risco de segurança ou 

confirmar o perfil de segurança de um medicamento, ou de medir a eficácia das 

medidas de gestão de risco, no caso de estudos não intervencionais. 

5) Lista das referências utilizadas na preparação do RPS (caso o TAIM assim o entenda). 

6) Anexo regional.4 

 

Anexo regional, subsecção “Informação do medicamento proposta” 

 

A avaliação dos RPS incorpora a necessidade de alterar a informação do medicamento. 

Sempre que necessário, o parecer/posição regulamentar deve incluir as atualizações 

necessárias à informação do medicamento. É nesta subsecção do anexo regional que os 

TAIM devem incluir as propostas de alteração aos textos (RCM e folheto informativo) e 

fornecer documentação de suporte a estas alterações. Apenas devem ser propostas 

alterações relacionadas com os dados apresentados no RPS. Quando aplicável, também 

deve ser incluída uma breve descrição das alterações com impacto nos textos a decorrer.4 

 

Anexo regional, subsecção “Atividades de farmacovigilância adicionais de minimização 

de risco” 

 

Este anexo deve incluir propostas para atividades adicionais de farmacovigilância de 

minimização de risco com base nas conclusões e ações do RPS, incluindo uma declaração 
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de intenção de submeter um Plano de Gestão de Risco (PGR) ou PGR atualizado, quando 

aplicável.4 

 

Anexo regional, subsecção “Resumo dos atuais problemas de segurança” 

 

Por forma a suportar a informação incluída na secção 16.1 do RPS deve ser incluída a tabela 

com o resumo dos atuais problemas de segurança nesta subsecção do RPS. A tabela deve 

ser extraída da versão do PGR em vigor no inicio do período abrangido pelo RPS.4 

 

Anexo regional, subsecção “Resultados dos estudos de segurança pós-autorização” 

 

Esta subsecção deve incluir os relatórios finais dos estudos realizados com o objetivo de 

identificar, caracterizar ou quantificar um problema de segurança, confirmar o perfil de 

segurança de um medicamento ou medir a eficácia das medidas de gestão de risco, que foram 

concluídas durante o período abrangido pelo RPS. Para os estudos que foram descontinuados 

durante o período abrangido pelo RPS, devem ser explicadas as razões da sua interrupção. 

Não obstante, os TAIM não devem utilizar o RPS como meio de comunicação inicial nem para 

submissão dos relatórios finais dos estudos às ANC, nem para notificarem qualquer 

informação nova que possa ter influência na relação benefício-risco do medicamento.4 

 

Anexo regional, subsecção “Eficácia da minimização do risco” 

 

Esta subseção deve fornecer uma avaliação adicional da eficácia das atividades de 

minimização de risco de rotina e/ou adicionais especificamente relevantes no contexto da UE. 

Tal deve incluir obrigações regulamentares impostas para a implementação de medidas de 

minimização do risco em adição ao requisito geral da monitorização da segurança e beneficio-

risco. Quando disponíveis, também devem ser incluídos os resultados de quaisquer estudos 

de avaliação do impacto ou outras avaliações formais das atividades de minimização de risco 

na UE. Como parte da sua avaliação crítica, o TAIM deve analisar os fatores que contribuem 

para o sucesso ou fracasso das atividades de minimização de risco. Se uma estratégia de 

minimização de risco em particular se revelar ineficaz, devem ser definidas atividades 

alternativas. Em algumas situações, a minimização do risco poderá não ser suficiente para 

controlar os riscos de forma suficiente a garantir uma relação benefício-risco positiva e poderá 

ser necessário retirar o medicamento do mercado ou restringi-lo aos doentes para os quais 

os benefícios superam os riscos. Como princípio, o TAIM deve distinguir, na sua avaliação, 

entre o sucesso da implementação e a obtenção do resultado pretendido.4 
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V. Relação entre o RPS e o PGR 
 

Os dois principais documentos de farmacovigilância pós-autorização são o RPS e o PGR. 

Embora exista alguma informação comum, os objetivos dos dois são diferentes e nem sempre 

são necessários na mesma altura. O objetivo principal do RPS é uma avaliação benefício-

risco pós-autorização retrospetiva e integrada, enquanto que o do PGR é o planeamento e 

gestão do benefício-risco pré e pós-autorização, de forma prospetiva. Desta forma, os dois 

documentos complementam-se.10 

 

Durante a preparação de um RPS, o TAIM deve considerar se os riscos identificados e 

potenciais incluídos no RPS são importantes e requerem uma atualização do PGR. Nestes 

casos, é necessário atualizar o PGR com os novos problemas importantes de segurança e 

submete-lo em paralelo ao RPS.4 Quando um RPS e um PGR são submetidos em paralelo, o 

PGR deve refletir as conclusões do RPS. Por exemplo, se no RPS é avaliado um novo sinal 

e é concluído que este é um risco importante identificado ou potencial que deve ser adicionado 

ao PGR, este risco importante pode ser adicionado ao PGR em paralelo com o RPS. No 

entanto, no contexto da avaliação única dos RPS, não pode ser efetuada uma submissão de 

um PGR atualizado juntamente com o RPS. Os TAIM devem submeter o PGR atualizado no 

próximo procedimento regulamentar aplicável, ou, alternativamente submeter uma alteração 

isolada para atualizar o PGR.10 

 

Caso as ANC identifiquem problemas de segurança importantes durante a avaliação de um 

RPS e não for submetido nenhum PGR ou PGR atualizado, devem ser feitas recomendações 

para submeter um PGR ou PGR atualizado de acordo com um calendário definido.4 

 

Os formatos modulares do RPS e do PGR pretendem evitar a duplicação de informação e 

facilitar a flexibilidade ao permitirem que algumas secções comuns do RPS e do PGR possam 

ser utilizadas alternadamente em ambos os relatórios.4 

 

Salienta-se que o âmbito do presente trabalho é o RPS e não o PGR, pelo que não serão 

abordadas mais informações sobre o PGR. Para informações adicionais sobre a relação entre 

o RPS e o PGR e procedimentos regulamentares aplicáveis deverá ser consultada a 

legislação aplicável, nomeadamente o módulo V das GVP. 
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VI. Renovação da autorização de introdução no mercado 
 

As AIM têm de ser renovadas após 5 anos com base numa reavaliação da relação benefício-

risco, por forma a continuarem válidas e a que os medicamentos possam ser comercializados. 

No pedido de renovação não é necessário submeter um RPS, adendas ou relatórios 

abreviados. A síntese clínica deve incluir uma adenda com as secções necessárias para a 

reavaliação da relação benefício-risco do medicamento. Os TAIM devem consultar o módulo 

VII das GVP como orientação para a preparação das adendas às sínteses clínicas.4 

 

Após a submissão de um pedido de renovação para os medicamentos autorizados por 

procedimento centralizado, o Comité de Avaliação do Risco de Farmacovigilância 

(Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee – PRAC) pode ser consultado por 

questões de segurança. No caso dos medicamentos autorizados por procedimento nacional 

(incluindo o procedimento descentralizado e o reconhecimento mútuo), o PRAC também 

poderá ser consultado, a pedido de uma ANC.4 
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VII. Sistema de qualidade para os RPS 
 

VII.I Sistemas de qualidade ao nível do TAIM 
 

Os TAIM devem ter implementados processos e estruturas para a preparação, controlo de 

qualidade, revisão e submissão de RPS, incluindo as ações de seguimento após avaliação 

dos RPS. Estas estruturas e processos devem estar descritas no sistema de qualidade do 

TAIM, de acordo com o Módulo I das GVP.4 

 

Existem várias áreas da farmacovigilância que podem afetar diretamente a qualidade dos 

RPS, como por exemplo, a gestão de notificações espontâneas e de casos de estudos, 

monitorização da literatura, gestão de sinais, atividades adicionais de farmacovigilância e 

atividades pós-comercialização, procedimentos para integração de informações sobre os 

benefícios e riscos de todas as fontes de dados disponíveis e manutenção das informações 

do medicamento. O sistema de qualidade deve descrever as ligações entre os processos, os 

canais de comunicação e as responsabilidades, com o objetivo de reunir todas as informações 

relevantes para a produção de RPS. Desta forma, devem existir procedimentos 

documentados incluindo verificações de controlo de qualidade para controlar a exatidão e 

integridade dos dados apresentados nos RPS. 4 

  

O TAIM deve ter um sistema de qualidade implementado que permita o cumprimento dos 

requisitos inerentes aos RPS, nomeadamente a sua correta submissão, inclusão de toda a 

informação necessária, sem omissão não justificada de dados, qualidade da informação 

incluída nos RPS, resposta a pedidos específicos das autoridades competentes, inclusão de 

uma avaliação explícita da relação benefício-risco do medicamento e inclusão de propostas 

adequadas para alteração da informação do medicamento. 4 

 

É da responsabilidade do TAIM verificar regularmente a lista das datas de referência da União 

e da frequência da apresentação dos RPS (ver abaixo capítulo IX. Frequência de submissão 
de RPS) por forma a garantir que cumpre com os requisitos de submissão de RPS dos seus 

medicamentos. 4 

 

Deve estar implementado um sistema que permita a correta elaboração de RPS de acordo 

com: 

- A lista das datas de referência da União e da frequência da apresentação dos RPS; ou 

- As condições definidas na AIM; ou 
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- A frequência de submissão de RPS geral definida no número 2 do artigo 107c da Diretiva 

2001/83/CE para os medicamentos autorizados antes de 2 de julho de 2012 (para os 

medicamentos autorizados por procedimento centralizado) e 21 de julho de 2012 (para os 

medicamentos autorizados por procedimento nacional), conforme aplicável (quando não 

exista nenhuma condição definida na AIM ou a substância ativa ou combinação de 

substâncias ativas não está incluída na lista EURD ou não for solicitado de forma diferente 

por uma ANC); ou 

- Os pedidos de uma ANC de um EM ou da EMA. 4 

 

Para os medicamentos para os quais não é necessária a submissão de um PGR, o TAIM deve 

manter um ficheiro com as especificações dos riscos importantes identificados, riscos 

importantes potenciais e informação omissa, para suportar a preparação dos RPS. 4 

 

Relativamente aos RPS, o QPPV deve: 

- Garantir a qualidade necessária, incluindo a inclusão de informação correta e completa nos 

RPS; 

- Garantir uma resposta completa, e dentro dos prazos previstos, a qualquer solicitação de 

uma ANC ou da EMA; 

- Ter conhecimento das conclusões dos relatórios de avaliação dos RPS, das recomendações 

do PRAC, dos pareceres do Comité dos Medicamentos para Uso Humano (Committee for 

Medicinal Products for Human Use – CHMP), das posições do Grupo de Coordenação para 

os Procedimentos de Reconhecimento Mútuo e Descentralizado (Coordination Group for 

Mutual Recognition and Decentralised Procedures – CMDh) e das decisões da Comissão 

Europeia (CE) por forma a garantir que são tomadas as devidas ações. 4 

 

Qualquer desvio aos procedimentos relativamente à preparação e submissão de RPS deve 

estar documentado e devem ser tomadas as ações corretivas e preventivas adequadas. 4 

 

Quando o TAIM delega a preparação de um RPS a uma terceira parte, deve garantir que esta 

cumpre com a legislação inerente aos RPS e que possui um sistema de qualidade conforme, 

devendo as responsabilidades de cada parte estar devidamente descritas num contrato 

escrito. 4 
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VII.II Sistemas de qualidade ao nível da EMA 
 

A EMA deve ter implementado um processo para efetuar uma validação técnica da 

integralidade das submissões dos RPS. Adicionalmente, pode utilizar listagens e tabelas 

resumo retiradas da base de dados EudraVigilance para suportar a avaliação dos RPS. 4 

 

A EMA também deve implementar processos que permitam uma comunicação e troca de 

documentos eficaz entre a EMA, os TAIM, a CE e as ANC dos EM. 4 

 

É da responsabilidade da EMA ter procedimentos que incluam as várias etapas necessárias 

à manutenção da lista EURD e a sua publicação no site da EMA. 4 

 

Em colaboração com as ANC e com a CE, a EMA cria e gere um repositório para os RPS e 

para os relatórios de avaliação correspondentes, para que estejam plena e permanentemente 

à disposição das ANC, do PRAC, do CHMP e do CMDh.11 

 

No site da EMA são publicados os seguintes documentos: 

- Lista das datas de referência da União e da frequência da apresentação dos RPS; 

- Conclusões das avaliações adotadas nos relatórios de avaliação dos RPS; 

- Recomendações do PRAC incluindo os anexos relevantes; 

- Posições do CMDh incluindo os anexos relevantes, quando aplicável e fundamentos 

científicos de quaisquer diferenças face às recomendações do PRAC; 

- Pareceres do CHMP incluindo os anexos relevantes, quando aplicável e fundamentos 

científicos de quaisquer diferenças face às recomendações do PRAC; 

- Decisões da CE.4 

 

VII.III Sistemas de qualidade ao nível das ANC nos EM 
 

Cada EM deve ter um sistema de farmacovigilância para executar as funções necessárias em 

matéria de farmacovigilância e de participação nas atividades de farmacovigilância da UE. O 

sistema de farmacovigilância é utilizado para recolher informações sobre os riscos dos 

medicamentos para os doentes ou para a saúde pública. Cada EM designa a autoridade 

competente para a execução das tarefas de farmacovigilância.8 

 

As ANC monitorizam o cumprimento das obrigações regulamentares relativamente aos RPS 

por parte dos TAIM.4 
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Uma vez não existe uma avaliação de RPS a nível europeu para os medicamentos 

autorizados por procedimento nacional em apenas um EM, as ANC devem ter procedimentos 

implementados para a avaliação destes RPS.4 

 

As ANC devem cumprir com os procedimentos estabelecidos pela EMA para a avaliação única 

de RPS, devendo existir uma comunicação eficaz entre toda a rede europeia, incluindo as 

ações necessárias relacionadas com alterações, suspensões ou revogações de AIM após 

recomendação do PRAC, parecer do CHMP, posição do CMDh ou decisão da CE, conforme 

aplicável.4 

 

Quando as atividades relacionadas com os procedimentos dos RPS forem delegadas a 

terceiros, as ANC devem assegurar que estes possuem um sistema de qualidade que cumpre 

com os requisitos e obrigações da legislação europeia.4 
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VIII. Procedimento geral dos RPS na UE 
 

A figura 2 representa o procedimento geral associado aos RPS na UE, desde a sua 

preparação até ao resultado final da avaliação dos RPS e implementação das ações 

necessárias. 
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Figura 2 – Procedimento geral dos RPS na EU.4 
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IX. Frequência de submissão de RPS 

 

A frequência da apresentação dos RPS é fixada na AIM. As datas de apresentação conformes 

com a frequência fixada são calculadas a partir da data da AIM.8  

 

Para os medicamentos autorizados antes de 2 de julho de 2012 (por procedimento 

centralizado) e 21 de julho de 2012 (por procedimento nacional) e para os quais a frequência 

de submissão de RPS não esteja definida como uma condição da AIM, ou determinada de 

outra forma na lista das datas de referência da União, os TAIM devem submeter um RPS de 

acordo com frequência descrita no número 2 do artigo 107.º-C da Diretiva 2001/83/EC.4 

 

Os RPS devem ser entregues às autoridades competentes assim que estas os solicitem ou 

nas seguintes condições:  

- Enquanto o medicamento não tiver sido introduzido no mercado, pelo menos de seis em seis 

meses a contar da autorização e até à introdução no mercado;   

- Se o medicamento tiver sido introduzido no mercado, pelo menos de seis em seis meses 

durante os primeiros dois anos a contar da primeira introdução no mercado, uma vez por ano 

nos dois anos seguintes e, em seguida, de três em três anos.8 

 

De acordo com o número 4 do artigo 107.º-C da Diretiva 2001/83/CE, no caso de 

medicamentos sujeitos a diferentes AIM, e que contenham a mesma substância ativa ou a 

mesma combinação de substâncias ativas, a frequência e as datas de apresentação dos RPS 

podem ser alteradas e harmonizadas a fim de possibilitar uma avaliação única, a efetuar no 

quadro de um procedimento de partilha das tarefas relativas aos RPS, e para fixar uma data 

de referência da União a partir da qual se determinam as datas de apresentação.8 

 

IX.I Lista das datas de referência da União e da frequência da apresentação dos RPS 
 

A lista das datas de referência da União e da frequência da apresentação dos RPS, 

denominada lista EURD, consiste numa lista de substâncias ativas ou combinações de 

substâncias ativas dispostas por ordem alfabética, para as quais devem ser submetidos 

RPS.12 

 

Após consulta do PRAC, a frequência harmonizada para a apresentação dos RPS e a data 

de referência da União podem ser fixadas por uma das seguintes entidades:  
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a) Pelo CHMP, se pelo menos uma das AIM relativas aos medicamentos que contêm a 

substância ativa em causa tiver sido concedida nos termos do procedimento 

centralizado; ou   

b) Pelo CMDh, para os outros casos.8 

 

A lista EURD foi criada para facilitar a harmonização das DLP e da frequência de submissão 

de RPS para os medicamentos que contêm a mesma substância ativa ou combinação de 

substâncias ativas, de diferentes AIM, autorizadas em mais do que um EM.12 

 

A lista EURD substitui a frequência de submissão de RPS original definida no número 2 do 

artigo 107.º-C da Diretiva 2001/83/EC e quaisquer condições relacionadas com a frequência 

de submissão de RPS incluída na AIM.5 

 

A lista EURD é publicada no site da EMA. A primeira lista EURD foi adotada pelo CHMP/CMDh 

após consulta com o PRAC em setembro de 2012 e publicada a 1 de outubro de 2012.4 

 

Os objetivos da lista EURD são: 

- Harmonização das DLP e frequências de submissão de RPS para a mesma substância ativa 

ou combinação de substâncias ativas; 

- Otimização da gestão e avaliação de RPS na EU (esta lista sobrepõe-se à frequência original 

de submissão de RPS definida no número 2 do artigo 107.ºC da Diretiva 2001/83/EC); 

- Avaliação única na UE e reavaliação da relação benefício-risco de uma substância ativa com 

base em todos os dados de segurança disponíveis. Uma avaliação única dos RPS na UE 

fornece um mecanismo para avaliar a totalidade dos dados disponíveis sobre os benefícios e 

riscos de uma substância ativa ou combinação de substâncias ativas. A aplicação eficaz dos 

princípios de partilha do trabalho é importante para evitar a duplicação de esforços e dar 

prioridade à utilização de recursos limitados no melhor interesse dos cidadãos europeus.4 

 

A data de referência da União para medicamentos que contenham a mesma substância ativa 

ou a mesma combinação de substâncias ativas é uma das seguintes:  

a) A data da primeira AIM na União de um medicamento que contenha essa substância 

ativa ou essa combinação de substâncias ativas;  

b) Se a data referida na alínea a) não puder ser apurada, a primeira das datas de AIM 

conhecidas de um medicamento que contenha essa substância ativa ou essa 

combinação de substâncias ativas.8 
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Entre outras colunas a lista EURD contém a seguinte informação para cada substância ativa 

ou combinação de substâncias ativas: 

- Data de referência na UE, que geralmente corresponde à data da primeira autorização na 

UE; 

- Frequência de submissão dos RPS: 

- DLP para a próxima submissão do RPS; 

- Data de submissão; 4,5,8,13 

- Número do procedimento PSUSA (no formato “PSUSA/00000000/AAAAMM, onde PSUSA 

significa o procedimento de avaliação única, o número de oito algarismos corresponde a um 

número de identificação único e a combinação AAAAMM corresponde ao ano e mês da DLP12 

(ver abaixo capítulo XI.III Avaliação de RPS para medicamentos autorizados por vários 
tipos de procedimentos de AIM (avaliação única de RPS - PSUSA)); 
- Data de publicação no site da EMA da frequência de submissão de RPS e da DLP. 4,5,8,13 

 

Toda e qualquer alteração das datas de apresentação e da frequência dos RPS produz efeitos 

seis meses depois de ter sido publicada na lista EURD. 4,5,8,13 

 

Adicionalmente, a lista também contém: 

- Se é necessária a submissão de RPS distintos para os medicamentos que contém a mesma 

substância ativa ou combinação de substâncias ativas, dependendo das diferentes 

indicações, vias de administração, dosagens e posologias; 

- Requisitos de submissão de RPS para os medicamentos genéricos, de uso bem 

estabelecido, homeopáticos e tradicionais à base de plantas. 4,5,8,13 

 

Em suma, para os medicamentos que contêm as substâncias ativas ou combinação de 

substâncias ativas incluídas na lista EURD, os TAIM devem seguir a frequência e datas de 

submissão de RPS definida nesta lista. Quando aplicável, (nomeadamente para AIM mais 

antigas que incluem uma condição sobre a frequência de submissão de RPS), os TAIM devem 

apresentar um pedido de alteração correspondente da AIM para submeterem os RPS de 

acordo com a Lista EURD. Caso a AIM não inclua uma condição sobre a frequência de 

submissão de RPS, não é necessário submeter uma alteração à AIM, devendo ser seguida a 

lista EURD. Para os medicamentos em que as substâncias ativas ou combinação de 

substâncias ativas não estão incluídas na lista EURD, deve ser seguida a frequência de 

submissão original definida no número 2 do artigo 107.º-C da Diretiva 2001/83/EC, até que 

seja definida uma frequência diferente na AIM ou a substância ativa, ou combinação de 

substâncias ativas, for incluída na lista EURD.4,8  

 



Relatórios Periódicos de Segurança 
 

 
 

52 

Para os casos em que uma substância ativa ou combinação de substâncias ativas não esteja 

incluída na lista EURD, mesmo que exista um medicamento autorizado em mais do que um 

EM, não pode ser iniciado um procedimento de avaliação única e terá de ser realizada uma 

submissão individual a todos os EM onde o medicamento está autorizado. Nos casos da 

submissão de RPS fora do âmbito do procedimento de avaliação única, os EM concordaram 

num procedimento de partilha informal (ver abaixo capítulo XI. Avaliação dos RPS).5 

 

A título de derrogação, os medicamentos genéricos (autorizados ao abrigo do artigo 10(1) da 

Diretiva 2001/83/CE), de uso bem estalecido (autorizados ao abrigo do artigo 10a da Diretiva 

2001/83/CE), homeopáticos (autorizados ao abrigo do artigo 14 da Diretiva 2001/83/CE) e 

tradicionais à base de plantas (autorizados ao abrigo do artigo 16a da Diretiva 2001/83/CE) 

estão isentos da submissão de RPS exceto nas seguintes circunstâncias: 

- Quando foi definido como condição na AIM a submissão de RPS; 

- Quando uma ANC requere a submissão de um RPS por questões de farmacovigilância ou 

devido à falta de RPS para uma substância ativa após a concessão da AIM (por exemplo, 

quando o medicamento de referência já não é comercializado).4 

 

A aplicação da lista EURD para a submissão de RPS para os medicamentos genéricos, de 

uso bem estabelecido, tradicionais à base de plantas e homeopáticos não exclui o direito de 

uma ANC solicitar a submissão de um RPS em qualquer altura.4 

 

Para os medicamentos para os quais já não é necessário submeter RPS por rotina, os TAIM 

devem continuar a avaliar a segurança dos seus medicamentos de forma regular e notificar 

qualquer informação de segurança nova com impacto na relação benefício-risco ou na 

informação do medicamento.4 

 

Salvo especificação em contrário na lista EURD, ou salvo acordado diferentemente com as 

ANC ou a EMA, deve elaborar-se um único RPS para todos os medicamentos que contenham 

a mesma substância ativa e cuja AIM pertença ao mesmo titular. O RPS deve abranger todas 

as indicações, vias de administração, doses e regimes posológicos, independentemente de 

terem sido autorizados sob nomes diferentes e através de procedimentos distintos. Quando 

relevante, os dados relativos a uma indicação, dose, via de administração ou regime 

posológico específicos devem ser apresentados numa secção separada do RPS, e quaisquer 

problemas de segurança devem ser abordados em conformidade.7 
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Salvo especificação em contrário na lista EURD, se a substância a que o RPS se refere estiver 

igualmente autorizada como componente de um medicamento de combinação fixa, o TAIM 

deve apresentar um RPS distinto relativo à combinação de substâncias ativas autorizada.7 

 

Se uma combinação de substâncias ativas não estiver na lista EURD, não devem ser 

submetidos RPS de acordo com a lista EURD para as substâncias individualmente. Para estes 

medicamentos, devem ser submetidos RPS de acordo com as condições definidas na AIM ou 

de acordo com o ciclo de submissão padrão de RPS (isto é, de 6 em 6 meses, anualmente e 

de 3 em 3 anos), a não ser que o medicamento esteja dentro de uma das categorias de 

medicamentos para os quais não é obrigatório submeter RPS.14 

 

O CHMP ou o CMDh, após consulta com o PRAC, podem considerar necessário alterar a 

informação incluída na lista EURD, por exemplo as substâncias ativas e combinações de 

substâncias ativas, a frequência de submissão de RPS e as DLP. Podem ser efetuadas 

alterações à lista EURD com base nos seguintes fundamentos: 

- Emergência de nova informação que possa ter impacto na relação benefício-risco de uma 

substância ativa ou combinação de substâncias ativas, e potencialmente na saúde pública; 

- Alguma alteração nos critérios utilizados na alocação da frequência de submissão de RPS; 

- Um pedido por parte dos TAIM; 

- Novas substâncias ativas autorizadas.4 

 

Por norma, a lista EURD é revista numa frequência mensal e publicada na página da EMA na 

semana seguinte às reuniões de plenário do CHMP e do CMDh.12 

 

Os TAIM podem pedir ao CHMP ou ao CMDh, conforme o caso, que fixe as datas de 

referência da União ou que altere a frequência de apresentação dos RPS por um dos 

seguintes motivos:  

a) Por motivos de saúde pública; 

b) Para evitar duplicações das avaliações; 

c) Por questões de harmonização internacional. 8 

 

O pedido de alteração deve ser enviado para eurdlist@ema.europa.eu, juntamente com o 

formulário disponível no site da EMA.5 

 

De igual fora, também podem ser submetidos pedidos para inclusão de uma nova substância 

ativa ou combinação de substâncias ativas, através do mesmo email. O pedido para adição 

deve ser submetido ao mesmo tempo que for concedida a AIM em pelo menos um EM. Caso 
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a primeira DLP implique uma data de submissão dentro dos primeiros seis meses após a 

publicação da lista EURD, a avaliação do primeiro RPS será efetuada pelo procedimento de 

partilha entre os EM (ver abaixo capítulo XI. Avaliação dos RPS) e não envolve a EMA. 

Apenas na segunda DLP poderá ser implementada a inclusão na lista EURD uma vez que já 

terão passado mais de 6 meses desde a publicação da lista.5 

 

Todos os pedidos são apresentados por escrito e devidamente justificados. O CHMP ou o 

CMDh, após consultarem o PRAC, aprovam ou rejeitam os pedidos. Qualquer alteração à lista 

EURD é publicada pela EMA. Sempre que aplicável, os TAIM devem submeter um pedido de 

alteração correspondente da AIM aplicável.8  
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X. Submissão de RPS 
 

Desde 13 de junho de 2016 é obrigatório os TAIM apresentarem os RPS para os seus 

medicamentos diretamente no repositório dos RPS. Isso significa que os TAIM devem usar o 

repositório como um ponto único para todas as submissões e não devem enviar RPS 

diretamente para as ANC. Este requisito também se aplica à apresentação de informações 

suplementares, mesmo que a submissão do RPS inicial a uma ANC tenha sido submetida 

fora do repositório.15,16 

 

A obrigação de submeter RPS via repositório não se aplica aos medicamentos para os quais 

foi emitido um parecer científico no quadro da cooperação com a Organização Mundial de 

Saúde, a fim de avaliar certos medicamentos para uso humano destinados a serem 

exclusivamente introduzidos em mercados fora da União (artigo 58 do Regulamento (CE) n.º 

726/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho).17 

 

Os RPS devem ser submetidos em formato eCTD (incluídos no módulo 5.3.6) ou outro formato 

eletrónico não-eCTD (Nees).16 

 

A submissão deve incluir uma carta/requerimento. No caso dos RPS incluídos no 

procedimento de avaliação única, esta carta deve incluir uma tabela disponível no site da EMA 

(formatted table template) que pretende facilitar o registo da submissão. Esta tabela deve ser 

preenchida de acordo com a lista EURD. Para os RPS de medicamentos puramente 

nacionais, os TAIM também são aconselhados a incluir esta tabela nas suas submissões.14,15 

 

Antes da submissão os TAIM devem garantir que a informação sobre os seus medicamentos 

autorizados está corretamente inserida na base de dados do artigo 57 do Regulamento (CE) 

n.º 726/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho. Caso um medicamento não tenha sido 

corretamente introduzido nesta base de dados, o mesmo não estará disponível no 

repositório.16 

 

X.I Repositório dos RPS 
 

O repositório dos RPS é uma plataforma central e única para os RPS e documentos 

relacionados para ser utilizado por todas as autoridades reguladoras e empresas 

farmacêuticas na UE. O repositório dos RPS permite uma importante simplificação para os 

TAIM, permitindo que estes enviem todos os RPS e submissões relacionadas para um ponto 

único. Também facilita a avaliação ao garantir que as ANC, a EMA e os comités científicos 
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têm acesso seguro e atempado aos documentos aplicáveis. O repositório foi introduzido pela 

legislação de farmacovigilância europeia para facilitar a troca de informação de segurança de 

medicamentos autorizados, entre reguladores e empresas farmacêuticas, suportando tanto o 

procedimento de avaliação única, desencadeado pela lista EURD, como também os 

procedimentos aplicáveis aos medicamentos puramente nacionais em que as substâncias 

ativas ou combinação de substâncias ativas não estão incluídas na lista EURD.18 

 

A submissão dos RPS via repositório é obrigatória para todos os medicamentos autorizados 

na Europa, tanto autorizados por procedimento centralizado, como por procedimento nacional 

(incluindo procedimento descentralizado e reconhecimento mútuo), quer sigam o 

procedimento de avaliação única ou um procedimento de avaliação puramente nacional.14,18 

 

As submissões são efetuadas via eSubmission Gateway/Web Client, utilizando um ficheiro 

XML denominado delivery file. As delivery files são utilizadas para fornecer os dados 

necessários para a EMA processar as submissões. A delivery file deve ser incluída na 

documentação a submeter (i.e., um ficheiro zip).18 

 

Orientações mais específicas, bem como sessões de formação interativas sobre como 

submeter um RPS via repositório, estão disponíveis para consulta na página eSubmission da 

EMA. 
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XI. Avaliação dos RPS 
 

As ANC avaliam os RPS a fim de determinar se existem novos riscos, se os riscos se 

alteraram, ou se existem alterações na relação benefício-risco dos medicamentos.8 

 

Para os medicamentos autorizados por procedimento puramente nacional num EM, a 

avaliação dos RPS é realizada pela ANC desse EM onde o medicamento está autorizado.4 

 

Para medicamentos autorizados em mais de um EM, com a mesma substância ativa ou 

combinação de substâncias ativas, do mesmo TAIM ou não, e para os quais as datas de 

submissão de RPS foram harmonizadas na lista EURD, é efetuada uma avaliação única na 

UE de todos os RPS, seguida de uma recomendação do PRAC.4 

 

Na sequência da avaliação dos RPS, as ANC ponderam a necessidade de adotar medidas 

relativas à AIM do medicamento em causa. Conforme adequado, as ANC mantêm, alteram, 

suspendem ou revogam a AIM.8 

 

XI.I Avaliação de RPS para medicamentos autorizados por procedimento puramente 
nacional 
 

É da responsabilidade das autoridades competentes nos EM onde os medicamentos estão 

autorizados, avaliar os RPS destes medicamentos, sendo que a avaliação é efetuada de 

acordo com a legislação nacional.4 

 

Durante a avaliação dos RPS, as ANC podem solicitar informações adicionais aos TAIM, 

nomeadamente listagens de casos individuais para reações adversas de especial interesse. 

Após a avaliação dos RPS, as ANC devem concluir se é necessária alguma ação para as AIM 

dos medicamentos para os quais foi submetido o RPS, designadamente uma alteração, 

suspensão ou revogação da AIM. 4 

 

A ANC deve partilhar com o TAIM as suas conclusões e o relatório de avaliação do RPS. 4 
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XI.II Avaliação de RPS incluindo apenas medicamentos autorizados por procedimento 
centralizado 
 

A avaliação dos RPS para medicamentos aprovados por procedimento centralizado é 

coordenada pela EMA e é realizada por um relator designado pelo PRAC. O relator trabalha 

em estreita colaboração com o relator designado pelo CHMP.11 

 

Após receção do RPS, a EMA efetua uma validação técnica do relatório para garantir que 

este cumpre com o formato correto. O procedimento inicia-se de acordo com o calendário 

publicado no site da EMA. Durante a avaliação o relator do PRAC pode solicitar ao TAIM 

informações adicionais, nomeadamente listagens de casos individuais para reações adversas 

de especial interesse. 4 

 

O relator do PRAC elabora um relatório de avaliação no prazo de 60 dias a contar da receção 

do RPS e envia-o à EMA e aos membros do PRAC. A EMA envia o relatório de avaliação 

preliminar ao TAIM. No prazo de 30 dias após a receção do relatório de avaliação, o TAIM e 

os membros do PRAC podem apresentar as suas observações à EMA e ao relator.11 

 

Após receção dos comentários, o relator do PRAC atualiza o relatório de avaliação no prazo 

de 15 dias, tendo em conta as observações apresentadas, e transmite-o ao PRAC. Na sua 

reunião seguinte, o PRAC aprova o relatório de avaliação, com ou sem alterações, e emite 

uma recomendação. A recomendação menciona as posições divergentes e expõe os motivos 

em que estas se baseiam. A EMA inclui o relatório de avaliação aprovado e a recomendação 

no repositório dos RPS e transmite-os ao TAIM.11 

  

A recomendação do PRAC deve fazer menção quanto à manutenção da AIM ou à 

necessidade de a alterar, suspender ou revogar. Também poderá incluir a necessidade de 

realizar um estudo de segurança pós-autorização, uma atualização do PGR, revisão dos 

problemas de segurança e/ou monitorização adicional de eventos de interesse. 4 

 

Caso um relatório de avaliação recomende medidas relativas à AIM, o CHMP estuda o 

relatório, no prazo de 30 dias após a receção do relatório do PRAC, e aprova um parecer 

sobre a manutenção, a alteração, a suspensão ou a revogação da AIM em causa, incluindo 

um calendário para a execução do parecer. Caso este parecer do CHMP divirja da 

recomendação do PRAC, o CHMP anexa ao seu parecer uma explicação detalhada das 

razões científicas que explicam as diferenças, juntamente com a recomendação.11 
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A EMA envia o parecer do CHMP juntamente com os seus anexos, à CE, ao TAIM e às ANC. 

4 

 

Caso o parecer determine que são necessárias medidas reguladoras da AIM, a Comissão 

aprova a decisão de alterar, suspender ou revogar a AIM.11 

 

XI.III Avaliação de RPS para medicamentos autorizados por vários tipos de 
procedimentos de AIM (avaliação única de RPS - PSUSA) 
 

É efetuada uma avaliação única dos RPS sobre medicamentos autorizados em mais de um 

EM com a mesma substância ativa ou a mesma combinação de substâncias ativas, para as 

quais tenham sido fixadas a data de referência da União e a frequência de apresentação dos 

RPS.8 Esta avaliação pode incluir uma mistura de medicamentos autorizados por 

procedimento centralizado, reconhecimento mútuo, descentralizado e puramente nacional. 4 

 

Na figura 3 está representado o procedimento de avaliação única de RPS. 
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Figura 3 – Procedimento de avaliação única de RPS.4 
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A avaliação única é efetuada: 

a) Por um EM designado pelo CMDh, se nenhuma das AIM tiver sido concedida por 

procedimento centralizado; ou   

b) Por um relator nomeado pelo PRAC, se pelo menos uma das AIM tiver sido concedida 

por procedimento centralizado.8 

 

O procedimento de avaliação única de RPS é coordenado pela EMA. Após receção dos RPS 

a EMA efetua uma validação técnica dos relatórios. 4 

 

Após elaboração de uma lista com todos os medicamentos de uso humano autorizados na 

UE, de acordo com a base de dados definida no artigo 57 do Regulamento (CE) n.º 726/2004 

do Parlamento Europeu e do Conselho (extended EudraVigilance Medicinal Product 

Dictionary - XEVMPD), a EMA deve garantir que todos os TAIM submeterem RPS para os 

medicamentos aplicáveis. Caso algum RPS não tenha sido submetido, a EMA deve contactar 

o TAIM. Não obstante, isto não impede que o procedimento de avaliação única se inicie para 

os restantes RPS submetidos. 4 

 

Na altura da DLP, a EMA enviará uma nota de aviso a todos os TAIM cujos medicamentos 

estão incluídos no procedimento, indicando o número do procedimento e uma lista com os 

medicamentos autorizados. Desta forma, é muito importante que os TAIM mantenham a 

informação dos seus medicamentos devidamente atualizada no XEVMPD. É através da 

listagem criada a partir desta base de dados que a EMA calcula as taxas a pagar por cada 

TAIM.13 

 

O procedimento inicia-se de acordo com o calendário publicado no site da EMA. O EM 

designado ou o relator do PRAC realizam a avaliação única de todos os RPS submetidos para 

uma determinada substância ativa ou combinação de substâncias ativas. Durante a avaliação 

o EM designado ou o relator do PRAC podem solicitar aos TAIM informações adicionais, 

nomeadamente listagens de casos individuais para reações adversas de especial interesse. 4 

 

O EM ou o relator, conforme o caso, elabora um relatório de avaliação no prazo de 60 dias e 

envia-o à EMA e aos EM em causa. A EMA envia o relatório preliminar aos TAIM. Após 30 

dias, os EM e os TAIM podem apresentar as suas observações à EMA e ao relator ou ao EM.8 

Estas observações devem também incluir respostas a questões levantadas pelo relator ou 

EM no relatório preliminar e que podem ser respondidas dentro do prazo definido para 

comentários. 4 Após receberem as observações, o relator ou o EM atualizam o relatório de 
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avaliação no prazo de 15 dias, tendo em conta as observações apresentadas, e transmitem-

no ao PRAC. Na sua reunião seguinte, o PRAC aprova o relatório de avaliação, com ou sem 

alterações, e emite uma recomendação. A recomendação menciona as posições divergentes 

e expõe os motivos em que estas se baseiam. A EMA inclui o relatório de avaliação aprovado 

e a recomendação no repositório dos RPS e transmite-os aos TAIM.8 

 

Após a reunião do PRAC, caso seja recomendada alguma ação regulamentar, o relatório de 

avaliação e a recomendação do PRAC são enviados para o CHMP, quando pelo menos um 

medicamento autorizado por procedimento centralizado esteja incluído no procedimento de 

avaliação única de RPS, ou para o CMDh, quando o procedimento de avaliação única não 

inclui nenhuma AIM autorizada por procedimento centralizado. 4 

 

No caso de uma avaliação única que não inclua medicamentos aprovados por procedimento 

centralizado, o CMDh estuda o relatório, no prazo de 30 dias a contar da data de receção do 

relatório do PRAC, e toma uma posição quanto à manutenção, alteração, suspensão ou 

revogação das referidas autorizações, incluindo um calendário para a execução da posição 

acordada.8,13 A posição do CMDh contém: 

- O relatório de avaliação final e recomendação adotada pelo PRAC; 

- Justificação das razões científicas que explicam as diferenças face às recomendações do 

PRAC, se aplicável; 

- Caso a posição do CMDh seja para alterar as AIM, as conclusões científicas e fundamentos 

da alteração dos termos das AIM e um anexo com as questões de segurança e 

recomendações de minimização de risco a ser incluídas nas secções aplicáveis da informação 

dos medicamentos; 

- Caso a posição do CMDh seja de suspender as AIM, as conclusões científicas e 

fundamentos da suspensão e condições para levantar a suspensão; 

- Caso a posição do CMDh seja de revogar as AIM, as conclusões científicas e fundamentos 

para a revogação; 

- Se aplicável, inclui ainda as posições divergentes dos membros do CMDh. 4 

 

As conclusões finais da avaliação e as recomendações são publicadas no site da EMA. 4 

 

Se, no seio do CMDh, os EM representados chegarem a acordo por consenso quanto às 

medidas a tomar, o presidente regista o acordo e envia-o aos TAIM e aos EM. Os EM adotam 

as medidas necessárias para manter, alterar, suspender ou revogar as AIM em conformidade 

com o calendário de execução estabelecido no acordo. Em caso de alteração, os TAIM 

apresentam às ANC um pedido adequado de alteração, incluindo o RCM e o folheto 
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informativo atualizados, dentro do calendário de execução estabelecido. Se o acordo não 

puder ser alcançado por consenso, a posição da maioria dos EM representados no CMDh é 

comunicada à CE, que toma uma decisão quanto à necessidade de alterar, suspender ou 

revogar as AIM.8 Após receção da decisão da CE, dentro de 30 dias, as ANC tomam as ações 

necessárias para alterar, suspender ou revogar as AIM. 4 

 

No caso de uma avaliação única que inclua pelo menos uma AIM concedida por procedimento 

centralizado, o CHMP estuda, no prazo de 30 dias a contar da data de receção do relatório 

do PRAC, o relatório e aprova um parecer quanto à manutenção, alteração, suspensão ou 

revogação das referidas autorizações, incluindo um calendário para a execução da posição 

acordada. Caso o parecer do CHMP divirja da recomendação do PRAC, o CHMP anexa ao 

seu parecer uma explicação detalhada das razões científicas que explicam as diferenças, 

juntamente com a recomendação. 8 Desta forma, o parecer do CHMP contém: 

- O relatório de avaliação final e recomendação adotados pelo PRAC; 

- Justificação das razões científicas que explicam as diferenças face às recomendações do 

PRAC, se aplicável; 

- Caso o parecer do CHMP seja para alterar as AIM: 

• conclusões científicas e fundamentos da alteração dos termos das AIM; 

• para os medicamentos centralizados, informação do medicamento revista, se 

aplicável, condições impostas para os TAIM e se necessário as condições ou 

restrições impostas aos EM para a utilização segura e eficaz dos medicamentos; 

• para os medicamentos nacionais, incluindo os de reconhecimento mútuo e 

descentralizado, um anexo com as questões de segurança e recomendações de 

minimização de risco a ser incluídas nas secções aplicáveis da informação dos 

medicamentos; 

- Caso o parecer do CHMP seja de suspender as AIM, as conclusões científicas e 

fundamentos da suspensão e condições para levantar a suspensão; 

- Caso o parecer do CHMP seja de revogar as AIM, as conclusões científicas e fundamentos 

para a revogação; 

- Se aplicável, posições divergentes dos membros do CHMP. 4 

 

Com base no parecer do CHMP, a CE: 

a) Adota uma decisão, dirigida aos EM quanto às medidas a tomar no que respeita às 

AIM concedidas pelos EM abrangidas pelo procedimento de avaliação única; e  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b) Se o parecer considerar que são necessárias medidas regulamentares no que 

respeita às AIM, adota uma decisão de alterar, suspender ou revogar as AIM 

concedidas nos termos do procedimento centralizado.8 

 

As conclusões de avaliação finais e as recomendações são publicadas no site da EMA. 4 

 

Em Portugal, uma vez que as conclusões adotadas na sequência da avaliação única dos RPS 

são publicadas pela EMA desde 2015, o Infarmed publicou a 19/03/2018 uma Circular 

Informativa onde comunicou a cessação da publicação dos resultados regulamentares 

decorrentes da avaliação dos RPS no seu site e que a documentação referente a cada 

procedimento está, desde então, disponível apenas nas páginas da EMA e da CE.19 

 

XI.III.I Procedimento de partilha informal para seguimento de um PSUSA de 

medicamentos autorizados por procedimento nacional (PSUFU) 

 

Ocasionalmente, pode não ser possível finalizar um problema de segurança (por exemplo um 

sinal ou um novo risco em que é necessária informação adicional antes do próximo RPS), no 

decorrer de um procedimento de avaliação única, mas é necessária a avaliação adicional de 

dados científicos. Nestes casos excecionais, um EM Responsável e/ou o PRAC podem 

recomendar ao CMDh que seja feito um pedido de seguimento aos TAIM, denominado 

PSUSA Follow-up (PSUFU).20 

 

Não existe uma base legal para o procedimento PSUFU, contudo os TAIM e as ANC 

concordaram em cooperar neste procedimento e implementar os respetivos resultados. 20 

 

Este tipo de procedimento de partilha informal, para submissão e avaliação de informação de 

seguimento após um PSUSA, para medicamentos autorizados por procedimento nacional 

(incluindo procedimento descentralizado e o reconhecimento mútuo) é de uso excecional e 

deve ser cientificamente justificado e definido em consulta entre o CMDh, o membro do PRAC 

e o respetivo EM Responsável. 20 

 

Adicionalmente o PSUFU também não deve ser utilizado quando o ciclo de submissão de 

RPS para uma determinada substância ativa, ou combinação de substâncias ativas incluída 

na lista EURD, tem uma frequência anual. 20 

 

Quando, num PSUSA para medicamentos nacionais, o EM responsável conclui que o 

seguimento de uma determinada questão é necessário antes do próximo RPS e esta 
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conclusão é reforçada pelo PRAC, ou se o PRAC recomendar tal seguimento, esta questão é 

comunicada ao CMDh. Se o CMDh concordar com a recomendação do PRAC, este pedido 

de seguimento será tratado através deste procedimento informal de partilha. Este 

procedimento aplica-se a todos os seguimentos de PSUSA para medicamentos nacionais, 

exceto quando um procedimento é aplicável apenas a um TAIM. Nesses casos, o TAIM deve 

submeter os dados de seguimento solicitados através de um procedimento de partilha de 

alteração ou uma alteração via reconhecimento mútuo. A recomendação de iniciar um PSUFU 

estará refletida no relatório final de avaliação do PSUSA e a decisão de iniciar um PSUFU 

será publicada pelo CMDh. 20 

 

É expetável que o EM responsável pelo PSUSA indique no relatório de avaliação do RPS se 

será este o EM responsável pelo PSUFU. Caso contrário, outro EM poderá voluntariar-se para 

ser responsável pelo PSUFU, ou, em última análise o CMDh nomeará um EM responsável. 20 

 

As respostas dos TAIM devem ser submetidas preferencialmente via Common European 

Submission Portal (CESP). No entanto, uma vez que o CESP ainda não é aceite por todos os 

EM, a documentação poderá ser submetida aos EM de forma individual, de acordo com os 

requisitos de submissão nacionais. Independentemente da via de submissão, esta deve ser 

efetuada a todos os EM e a documentação deve ser incluída no módulo 5.3.6 do eCTD. O 

pedido de PSUFU descrito no relatório de avaliação do PSUSA deve discriminar a que TAIM 

se aplica (i.e., se se aplica a todos os TAIM, pois poderão existir aspetos específicos de um 

determinado medicamento ou dados específicos disponíveis apenas ao TAIM do 

medicamento de referência). 20 

 

Prevê-se que o PRAC aconselhe sobre os prazos mais apropriados para a submissão das 

respostas pelo(s) titular(es), dependendo da gravidade do assunto em questão e do tempo 

realisticamente necessário para o TAIM fornecer os dados solicitados. O CMDh irá considerar 

o aconselhamento do PRAC e incluir a data de submissão na sua recomendação, com um 

período de apresentação padrão de 60 dias. Não estão previstas extensões do prazo de 

submissão. Nos casos excecionais em que o TAIM antecipe que não será possível cumprir o 

prazo de submissão, deve requerer uma extensão do tempo. 20 

 

O calendário padrão definido para os procedimentos PSUFU está descrito na tabela 1. 
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Dia Etapa do procedimento Descrição 

Dia 0 Início do procedimento. 

O dia 0 é o prazo para os TAIM 

submeterem as respostas ao 

pedido de seguimento. 

O EM responsável notifica os outros 

EM e os TAIM do início do 

procedimento. 

Dia 36 Relatório de avaliação preliminar 

do EM responsável. 

O EM responsável envia o relatório de 

avaliação aos outros EM e 

providencia uma cópia dos pontos de 

contacto dos TAIM. 

Dia 36 Pedido de aconselhamento do 

PRAC pelos EM. 

O EM responsável submete o pedido 

de aconselhamento ao PRAC. 

Dia 50 Prazo para comentários pelos 

Estado Membro Envolvido 

(EME). 

Os EM enviam quaisquer comentários 

ao EM responsável e aos outros EM. 

Dia 53 Relatório de avaliação atualizado 

pelo EM responsável. 

Após receção dos comentários e de 

quaisquer informações suplementares 

fornecidas pelos TAIM, o EM 

responsável atualiza o relatório de 

avaliação e envia aos outros EM, ao 

PRAC e aos TAIM. 

Dia 60 Aconselhamento do PRAC. O PRAC fornece aconselhamento ao 

EM responsável. 

Dia 60 O EM responsável atualiza o 

relatório de avaliação com o 

aconselhamento do PRAC. 

O EM responsável envia ao CMDh o 

relatório de avaliação atualizado com 

o aconselhamento do PRAC. 

Dia 74 Discussão do CMDh e adoção 

de um resultado 

Ou 

Discussão do CMDh e adoção 

de um pedido de informação 

adicional seguido de uma 

paragem do calendário. 

O EM responsável apresenta a 

avaliação, conclusões e 

recomendação na reunião de plenário 

do CMDh. O CMDh adota o resultado 

do procedimento 

Ou 

Adota o pedido de informação 

adicional para os TAIM e a paragem 

do calendário. 

As próximas etapas dependem do procedimento ser concluído ou ser necessário um 

pedido de informação adicional 
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Dia Etapa do procedimento Descrição 

Após o Dia 
74 

Publicação do resultado. O resultado é publicado pelo CMDh 

com um link para a página da EMA 

com os resultados dos PSUSA. 

Paragem do 
calendário 

Caso seja necessário um pedido 

de informação adicional para os 

TAIM. 

As respostas dos TAIM são avaliadas 

de acordo com o calendário definido 

para os dados submetidos 

inicialmente (ver início da tabela). 

Tabela 1 – Calendário do PSUFU.20 

 

No caso do procedimento de partilha de alterações, o calendário acima descrito não se aplica. 

A Autoridade de Referência/ Estado Membro de Referência (EMR) solicitará aconselhamento 

ao PRAC aquando da circulação do relatório de avaliação da alteração ou durante a paragem 

do calendário, de acordo com o processo do PRAC.20 

 

XI.IV Avaliação de RPS para medicamentos autorizados por procedimento nacional 
(DCP e MRP) não cobertos pela avaliação única de RPS - procedimento de partilha 
 

Quando a primeira data de submissão de um RPS para um novo medicamento autorizado por 

procedimento nacional ocorre nos primeiros seis meses após a data de publicação da lista 

EURD aplicável, a lista EURD apenas irá refletir a próxima (i.e. a segunda) DLP e respetiva 

data de submissão do RPS, uma vez que o primeiro RPS terá de ser avaliado a nível nacional.5 

 

Nestes casos um EM será o responsável pela avaliação dos RPS por procedimento de 

partilha, Estado Membro de Referência do RPS, que normalmente é o EMR do procedimento 

descentralizado ou reconhecimento mútuo e poderá ser o Estado Membro Responsável que 

já foi nomeado pelo CMDh para o futuro procedimento de avaliação única.5 

 

Os TAIM devem preparar os RPS com base na DLP acordada e submetê-los no repositório 

dos RPS de acordo com os seguintes prazos: 

- Dentro de 70 dias após a DLP para os RPS cujo período abrangido é no máximo 12 meses; 

- Dentro de 90 dias após a DLP para os RPS cujo período abrangido é superior a 12 meses.5 

 

O EM responsável elabora o relatório de avaliação do RPS dos medicamentos incluídos no 

procedimento. É recomendável que seja seguido o calendário definido no documento “CMDh 

Best Practice Guide (1) introduction of substances/combinations onto the EURD List and 

setting the initial PSUR DLP and frequency. (2) Assessment of PSURs of products where the 
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EU reference date is not yet legally binding.”, contudo, não é obrigatório. Não obstante, o EM 

deve completar o relatório de avaliação atempadamente antes da próxima DLP.5 

 

Assim, idealmente o EM responsável prepara um relatório de avaliação preliminar dentro de 

60 dias, importa-o no repositório dos RPS, informa os EME e os TAIM por email para estes 

comentarem. Os EME e os TAIM têm 30 dias para comentarem e responderem a qualquer 

pedido de informação adicional, se aplicável. Os EME enviam os comentários por email e os 

TAIM submetem as suas respostas ou informação adicional. O EM responsável atualiza o 

relatório de avaliação, preferencialmente dentro de 15 dias. Dado que não é seguido o 

procedimento de avaliação única, não existirá uma recomendação formal do PRAC. No 

entanto, caso existam opiniões divergentes ou tenha sido identificada uma questão em 

particular que beneficie de aconselhamento do PRAC, o EM responsável pode solicitar ação 

do PRAC.5 

 

O EM responsável elabora um resumo do relatório de avaliação que inclui as conclusões da 

avaliação e envia-o para o CMDh. As conclusões serão acordadas no Grupo de Partilha de 

Farmacovigilância (Pharmacovigilance Procedures Worksharing Working Party - PP WS WP) 

e adotadas em plenário do CMDh (no próximo mês da reunião do PP WS WP) e publicadas 

no site do CMDh após finalização do procedimento.5 

 

XI.V Projeto de sincronização e Partilha de RPS (procedimento substituído pela lista 
EURD) 
 

O projeto de sincronização e de partilha de RPS foi iniciado em 2002 com o objetivo de definir 

datas de nascimento harmonizadas, permitindo aos TAIM submeter RPS para os 

medicamentos com as mesmas substâncias ativas, às ANC ao mesmo tempo, reduzindo o 

encargo administrativo e permitindo uma partilha do trabalho (PSUR work sharing and 

synchronisation project).21 

 

A Diretiva 2010/84/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de dezembro de 2010 

que altera, no que diz respeito à farmacovigilância, a Diretiva 2001/83/CE, estabelece, no que 

respeita à avaliação dos RPS, ser necessário que as autoridades competentes partilhem mais 

amiúde os recursos disponíveis, devendo prever-se uma avaliação única para os RPS no caso 

de medicamentos autorizados em mais de um EM. Além disso, refere que deverão definir-se 

procedimentos para fixar a frequência e as datas de apresentação dos RPS para todos os 

medicamentos que contenham a mesma substância ativa ou a mesma combinação de 

substâncias ativas.8 Numa tentativa de implementar o procedimento dos RPS foi decidido que 
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até que o procedimento de avaliação única fosse implementado, seria seguido o projeto de 

partilha de trabalho, sendo que o procedimento de avaliação única foi introduzido 

posteriormente, para RPS com DLP após 31 de agosto de 2014.8 

 

O projeto de partilha de trabalho de RPS e as listas de sincronização foram compilados com 

a participação do Grupo de Trabalho de Farmacovigilância e representantes da Federação 

Europeia da Indústria Farmacêutica (European Federation of Pharmaceutical Industries and 

Associations – EFPIA), Associação Europeia das Especialidades Farmacêuticas sem 

Prescrição Médica (Association of the European Self-Medication Industry - AESGP) e da 

Associação Europeia de Medicamentos Genéricos (European Generic medicines Association 

- EGA). A lista de partilha de trabalho de RPS foi atualizada, com inclusão de algumas das 

substâncias da lista de sincronização e renomeada “Lista de substâncias sob o esquema de 

partilha de trabalho de RPS e outras substâncias incluídas em medicamentos autorizados por 

procedimento nacional com DLP sincronizada”.21 Desta forma, durante a implementação do 

novo quadro legislativo e estabelecimento do procedimento de avaliação única para os 

medicamentos autorizados por procedimento nacional, este projeto de partilha de trabalho de 

RPS esteve operacional na UE, ao abrigo de disposições transitórias.22 

 

Com a introdução do procedimento de avaliação única de RPS para os medicamentos 

autorizados por procedimento nacional, no final de 2014, esta lista foi substituída pela lista 

EURD. Alguns procedimentos que ainda se encontravam a decorrer encontram-se listados na 

“Lista de substâncias sob o esquema de partilha de trabalho de RPS e outras substâncias 

incluídas em medicamentos autorizados por procedimento nacional com DLP sincronizada”, 

disponível no site do CMDh.21 
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XII. Implementação do resultado da avaliação dos RPS 
 

Conforme já referido, o resultado da avaliação dos RPS é de implementação obrigatória 

podendo variar desde a manutenção à alteração ou mesmo à suspensão ou revogação da 

AIM.2 

 

A informação sobre o resultado da avaliação dos RPS para os medicamentos autorizados por 

procedimento centralizado é publicada no Relatório Público Europeu de Avaliação (European 

Public Assessment Report - EPAR) do medicamento aplicável no site da EMA. Quando os 

procedimentos envolvem simultaneamente medicamentos de AIM centralizada e não 

centralizada (nacional, de reconhecimento mútuo ou descentralizada), as conclusões 

científicas são publicadas na página do Registo comunitário da CE. A EMA assegura a 

publicação no seu site das conclusões decorrentes da avaliação única dos RPS que envolvam 

apenas medicamentos com AIM aprovada por procedimento não centralizado (nacional, de 

reconhecimento mútuo ou descentralizado) assim como a lista dos medicamentos que foram 

envolvidos na avaliação.14,23 

 

Os TAIM dos medicamentos contendo a substância ativa ou combinação de substâncias 

ativas sujeitas a avaliação única devem tomar as providências necessárias, incluindo a 

submissão de alterações aos termos da AIM, para atualização dos RCM e folhetos 

informativos, em linha com as recomendações do PRAC.23  

 

Para os PSUSA que envolvem medicamentos centralizados, a informação do medicamento é 

alterada como parte da decisão da CE, sem necessidade de submissão de uma alteração. 

Para os medicamentos autorizados por procedimento centralizado (centrally authorised 

product - CAP) fora do procedimento (por exemplo, genéricos), terá que ser submetida uma 

alteração tipo IB da categoria C.I.3.z.14 

 

Para os medicamentos autorizados por procedimento nacional incluídos num procedimento 

PSUSA, independentemente deste conter apenas medicamentos autorizados por 

procedimento nacional, incluindo o procedimento puramente nacional, de reconhecimento 

mútuo e descentralizado (nationally authorised product – NAP), ou CAP e NAP, a decisão da 

CE é endereçada aos EM e por isso deve ser implementada pelas ANC dentro de 30 dias 

após a notificação a todos os NAP envolvidos no procedimento. As respetivas alterações para 

os NAP têm de ser submetidas à ANC relevante dentro de 10 dias após a publicação da 

decisão da CE no site da CE.14 
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No caso de um PSUSA para medicamentos nacionais, para o qual foi adotada uma posição 

do CMDh por consenso ou maioria (decisão da CE), é publicado um calendário para 

submissão da alteração que é aplicável a todos os medicamentos afetados. Atualizações à 

informação do medicamento após finalização de um PSUSA (com recomendação do PRAC) 

devem ser implementadas através da submissão de uma alteração tipo IAIN da categoria 

C.I.3.a, caso existam traduções nacionais harmonizadas e não seja necessária nenhuma 

adaptação adicional do texto aprovado na decisão (decisão da CE ou posição do CMDh). 

Caso a redação do texto tiver de ser adaptada, então deverá ser submetida uma alteração 

tipo IB da categoria C.I.3.z, exceto se o TAIM submeter dados adicionais para avaliação e 

neste caso deverá ser submetida uma alteração tipo II.13,14 

 

Na tabela 2 é apresentado um resumo de como deverão ser implementados os resultados da 

avaliação dos RPS, caso sejam necessárias alterações aos textos dos medicamentos. 

 

 Medicamentos autorizados por 
procedimento centralizado 

Medicamentos autorizados por 
procedimento nacional 

Medicamentos 
envolvidos no 
procedimento 

Sim Não Sim Não 

Necessidade 
de 
implementar 
alteração, tipo 
e classificação 

Não aplicável; 

implementação 

através da 

decisão da 

comissão ao 

TAIM 

Sim 

 

IB C.I.3.z 

Sim                      Sim 

 

- IAIN C.I.3.a (traduções nacionais 

harmonizadas disponíveis) 

- IB C.I.3.z (necessário adaptar o 

texto) 

- II (novos dados submetidos; 

classificação depende das 

alterações propostas) 

Calendário 
para 
submissão da 
alteração 

Não aplicável Os TAIM devem 

submeter as 

alterações 2 

meses após 

receção da 

comunicação 

da EMA 

Posição do CMDh por consenso: 

de acordo com a data indicada no 

calendário, i.e., 105 dias após 

adoção da posição do CMDh. 

Posição do CMDh por maioria: 10 

dias após publicação da decisão 

da CE no seu site. 
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Parecer do CHMP: 10 dias após 

publicação da decisão da CE no 

seu site. 

Tabela 2 – Implementação de alterações resultantes da avaliação de RPS.14 

 

XII.I Conclusões de um PSUSA com impacto noutros medicamentos fora do âmbito do 
PSUSA 
 

Tal como evidenciado na tabela 2, as conclusões de um PSUSA podem estender-se a outros 

medicamentos que não participaram no procedimento. Por exemplo, no caso de 

medicamentos genéricos ou de uso bem estabelecido para quais a lista EURD prevê a 

isenção de submissão de RPS mas cujas conclusões do PSUSA (como a necessidade de 

submissão de uma alteração) são aplicáveis a todos os medicamentos na UE que contêm 

essa mesma substância ativa/combinação de substâncias ativas. Nestes casos, o relatório de 

avaliação e as conclusões finais do procedimento fazem menção a isto. 

 

Por outro lado, se for adicionada uma nova interação medicamentosa ou contraindicação para 

utilização concomitante, deve ser dada a devida consideração se a alteração deve ser 

estendida ao(s) outro(s) produto(s) afetado(s) (isto é, substância(s) que interage(m) que não 

estão dentro do âmbito do PSUSA) e, para esse efeito, deve existir um comentário ou uma 

proposta no relatório de avaliação, a fim de desencadear uma discussão adicional ao nível do 

PRAC e concluir sobre a implementação em relação a outros produtos.24 

 

No caso de um medicamento composto por uma única substância ativa ou medicamentos 

com combinações de substâncias ativas, deve ser avaliado, do ponto de vista científico, se a 

conclusão para um procedimento aplicável a uma substância ativa pode ser extrapolada para 

medicamentos com combinações dessa substância ativa, ou vice-versa. A determinação de 

qual o componente de uma combinação fixa que está associado a uma determinada reação 

adversa nem sempre pode ser possível e, portanto, dificulta qualquer extrapolação. Contudo, 

se for possível extrapolar, tal deve sempre ser justificado no relatório de avaliação. Caso não 

seja possível extrapolar, isto também deve ser refletido no relatório de avaliação.24 

 

Outro exemplo são os efeitos de classe. Se for verificado que a conclusão do PSUSA para 

uma determinada substância ativa é aplicável a toda à classe terapêutica dessa substância, 

os TAIM dos medicamentos com substâncias ativas dessa classe também poderão ter de 

submeter uma alteração para atualização dos textos em conformidade com o resultado desse 
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PSUSA (ver abaixo capítulo XIII.I Implementação dos resultados das avaliações dos RPS 
no dia-a-dia: exemplo prático do Laboratório Edol – Produtos Farmacêuticos, S.A.). 
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XIII. Resultados da avaliação de RPS na UE 
 

De acordo com o Relatório da CE sobre as atividades de farmacovigilância realizadas pelos 

EM e pela EMA, relativo ao período de 2012 a 2014, o número de RPS revistos pelo PRAC 

foi de 20 (entre julho e dezembro de 2012), 436 (em 2013) e 471 (em 2014). Adicionalmente, 

o número de RPS submetidos às ANC nos EM, relativamente a avaliações puramente 

nacionais, foi cerca de 5000 em 2012, 3500 em 2013 e 3000 em 2014, e para os mesmos 

anos, o número de procedimentos de partilha para medicamentos autorizados por 

procedimento nacional foi de 62, 151 e 116, respetivamente.25 

 

Na figura 4 é possível visualizar o resultado dos procedimentos de avaliação única realizados 

pelo PRAC, desde setembro de 2012 até dezembro de 2014. 

 

 
Figura 4 - Resultado dos procedimentos de avaliação única realizados pelo PRAC, desde 

setembro de 2012 até dezembro de 2014.25 

 

Analisando a lista com os medicamentos autorizados por procedimento nacional envolvidos 

em avaliações únicas de RPS e com os respetivos resultados regulamentares (“Lists of 
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nationally authorised medicines involved in PSUR single assessments and regulatory 

outcomes”)26, é possível verificar que no total, foram concluídos 1098 procedimentos de 

avaliação única até à presente data (lista retirada do site da EMA ao dia 23 de agosto de 

2019). Destes, 826 resultaram na manutenção da AIM dos medicamentos aplicáveis e 266 

em alterações à AIM (sendo que 6 não tinham o resultado disponível). 

 

XIII.I Implementação dos resultados das avaliações dos RPS no dia-a-dia: exemplo 
prático do Laboratório Edol – Produtos Farmacêuticos, S.A. 
 

Desde a entrada em vigor da legislação de farmacovigilância de 2012, a avaliação dos RPS 

na UE resultou na necessidade de submissão de 9 alterações de segurança para as 

substâncias ativas/combinação de substâncias ativas do Laboratório Edol (aplicáveis a vários 

medicamentos).  

 

Nem todas as alterações ocorreram no seguimento da submissão de RPS para os 

medicamentos do Laboratório Edol. Dado que a empresa é TAIM de vários medicamentos 

genéricos e de uso bem estabelecido com isenção de submissão de RPS, a necessidade de 

submissão das alterações adveio do resultado da avaliação de RPS para outros 

medicamentos com a mesma substância ativa/combinação de substâncias ativas de outros 

TAIM, para os quais é obrigatório submeter RPS. Por esta razão, é muito importante a 

constante monitorização dos sites das autoridades para deteção dos resultados das 

avaliações dos RPS. 

 

Uma questão de particular interesse, são os resultados das avaliações dos RPS de 

determinadas substâncias ativas/combinações de substâncias ativas com impacto noutras 

substâncias ativas fora do âmbito desses RPS.  

 

Por exemplo, em 2017, como resultado da avaliação do PSUSA da budesonida 

(PSUSA/00000449/201604)27, foi concluído que deveria ser incluída uma advertência nos 

textos do medicamento aconselhando os médicos a encaminhar os doentes para um 

oftalmologista caso ocorressem sinais de perturbações visuais, p. ex. causadas pela 

coriorretinopatia serosa central. Por conseguinte, tendo em conta os dados apresentados nos 

RPS revistos, o PRAC e o CMDh consideraram serem necessárias alterações aos textos dos 

medicamentos que contêm budesonida, bem como dos medicamentos com combinações que 

contêm budesonida. Além disso, uma vez que foi concluído que a visão turva e a 

coriorretinopatia serosa central são consideradas um problema para toda a classe dos 

corticosteroides, a informação de todos os medicamentos com corticosteroides também 
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deveria ser alterada em conformidade, de modo a incluir uma advertência sobre perturbações 

visuais e incluir a visão turva nas reações adversas.  

 

Estas informações estão nas conclusões do PSUSA/00000449/201604 para a budesonida, 

disponíveis no site da EMA, com o texto a aplicar para as formulações entéricas, inaláveis, 

intranasais e dermatológicas. O Laboratório Edol não é TAIM de nenhum medicamento com 

budesonida, no entanto é titular de outros medicamentos pertencentes à classe dos 

corticosteroides (por exemplo, dexametasona, hidrocortisona, prednisolona, etc.). 

Considerando o elevado número de PSUSA avaliados na Europa, dificilmente um TAIM 

consegue monitorizar todas as conclusões de todos os PSUSA, incluindo das substâncias 

ativas/combinações de substâncias ativas para os quais não é TAIM.  

 

Este é um dos exemplos que evidencia a necessidade dos TAIM estarem conscientes de toda 

a informação publicada diariamente, para garantirem que cumprem com as suas obrigações 

legais e requisitos da legislação de farmacovigilância. A necessidade de submissão desta 

alteração para todos os medicamentos pertencentes à classe dos corticosteroides acabou por 

ser detetada com maior facilidade no relatório da reunião do CMDh de 23-25 de janeiro de 

201728. Neste documento é referido que, para o PSUSA da budesonida, os TAIM dos 

medicamentos que contêm budesonida, combinações de budesonida, ou qualquer outro 

corticosteroide, incluindo todas as vias de administração, devem submeter uma alteração aos 

textos dos respetivos medicamentos para implementar o resultado deste PSUSA. Mais tarde, 

no relatório da reunião do CMDh de 18-19 de abril de 201729, foi publicada informação 

adicional, nomeadamente que para todas as vias de administração deveria ser implementada 

a mesma redação referida nas conclusões do PSUSA; contudo, para os outros 

corticosteroides e/ou formulações não cobertas pelo PSUSA, a frequência da reação adversa 

“visão turva” deveria ser “desconhecida”, uma vez que a frequência mencionada nas 

conclusões do PSUSA é apenas aplicável à budesonida.  

 

De salientar que no caso específico dos medicamentos do Laboratório Edol, alguns dos 

corticosteroides dizem respeito a formulações oftálmicas (incluindo colírios e pomadas 

oftálmicas) e a reação adversa “visão turva” é uma das mais frequentemente reportadas para 

este tipo de formas farmacêuticas. Por esta razão foi questionado se fazia sentido alterar a 

frequência desta reação para “desconhecida” e acrescentar uma advertência para os doentes 

consultarem o médico caso apresentassem visão turva ou outras perturbações visuais. No 

entanto, para os medicamentos do Laboratório Edol aprovados por procedimento nacional, 

não puderam ser feitas adaptações aos textos dos medicamentos com corticosteroides para 

uso oftálmico e foi implementado o texto definido nas conclusões do PSUSA. 
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No mesmo ano (2017), no resultado do PSUSA/00000973/20160130 relativo à substância ativa 

dexametasona o PRAC e o CMDh concordaram que as AIM dos medicamentos com 

dexametasona nas formulações cutâneas e oculares deviam ser alteradas. A análise efetuada 

verificou a existência de casos de síndrome de Cushing e de supressão adrenal em situações 

de utilização prolongada, em muitos casos em crianças, com preparações cutâneas e 

oculares de glucocorticoides, incluindo a dexametasona. Além disso, a dexametasona é 

metabolizada pelo citocromo P450 3A4 (CYP3A4), e a administração concomitante de 

ritonavir ou de outros inibidores CYP3A4 pode dar origem a níveis sistémicos elevados de 

dexametasona, à síndrome de Cushing e supressão do eixo adrenal, mesmo em situações 

em que a exposição sistémica seria normalmente baixa. Desta forma considerou-se que estas 

informações deveriam estar incluídas nos textos dos medicamentos, de uso cutâneo ou 

oftálmico, que contêm dexametasona.  

 

Ainda em 2017, nas recomendações do PRAC relativamente a um sinal de interação 

medicamentosa do cobicistato31 com corticosteroides que conduz a supressão adrenal 

(decorrente das atividades de deteção de sinal do PRAC, não relacionado com a submissão 

de RPS), o PRAC considerou que os textos de todos os corticosteroides exceto a 

beclometasona (excluindo formulações cutâneas) deviam ser alteradas para incluir a 

possibilidade de interação com inibidores da CYP3A.  

 

Após análise dos textos propostos nas conclusões do PSUSA da dexametasona e do sinal do 

PRAC do cobicistato, o Laboratório Edol verificou que as redações eram similares, mas não 

iguais, pelo que questionou a EMA se deveria submeter duas alterações semelhantes levando 

a textos finais com informação repetida. A EMA confirmou que as duas recomendações eram 

similares, mas que o texto do PSUSA incluía informação específica para as formulações 

oculares de dexametasona e, por isso, para estes medicamentos, devia ser implementado 

este texto. Para todos os outros corticosteroides (excluindo as formulações cutâneas), devia 

ser implementado o texto da recomendação do sinal avaliado pelo PRAC. Esta informação foi 

posteriormente publicada no relatório da reunião do CMDh de 22-24 de fevereiro de 201732.  

 

Em suma, em 2017, existiram 3 procedimentos concluídos (2 PSUSA e 1 recomendação de 

sinal do PRAC) com impacto nos medicamentos com corticosteroides cujo TAIM é o 

Laboratório Edol. 

 

Outro exemplo mais recente (2019) diz respeito ao PSUSA/00001854/20181033 referente à 

substância ativa levofloxacina. Nas conclusões científicas e fundamentos da alteração é 
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referido que deve ser submetida uma alteração para todos os medicamentos que contêm 

levofloxacina, para atualização dos textos com informação sobre distúrbios tendinosos dado 

que não pode ser excluída uma associação causal com a levofloxacina para uso oftálmico 

tópico. O Laboratório Edol não é TAIM de medicamentos cuja substância ativa é a 

levofloxacina, no entanto é TAIM de medicamentos com outra fluoroquinolona, a ofloxacina. 

Embora as conclusões do PSUSA não refiram que estas se aplicam a outras fluoroquinolonas, 

no relatório da reunião do CMDh de 27-29 de maio de 201934, é referido que no seguimento 

da avaliação do PSUSA/00001854/201810, os TAIM de medicamentos com ofloxacina para 

uso oftálmico também devem submeter uma alteração às AIM dos seus medicamentos. 

 

Uma questão relevante sobre o resultado deste PSUSA da levofloxacina é que numa 

avaliação anterior do PSUSA da ofloxacina para uso tópico (PSUSA/00002204/20150435), já 

havia sido discutido um potencial sinal de tendinopatia. Na altura concluiu-se que este sinal 

era apenas baseado num caso da literatura. Uma vez que já tinha sido realizada uma 

monitorização específica para distúrbios tendinosos pelo TAIM do medicamento de referência, 

não existia evidência de que ao longo dos anos houvesse uma relação causal entre a 

ofloxacina e estas reações adversas. Desta forma, não foi considerado alterar os textos dos 

medicamentos. No PSUSA seguinte da ofloxacina (PSUSA/00002204/20180436), esta 

questão voltou a ser analisada e mantiveram-se as conclusões de que não seria necessária 

nenhuma ação. 

 

Estes exemplos pretendem demonstrar a importância dos TAIM terem sistemas bem 

implementados para a monitorização da legislação e outros documentos aplicáveis à 

farmacovigilância, bem como a abrangência do impacto das conclusões das avaliações dos 

RPS e a importância de uma boa articulação e comunicação com as ANC, o CMDh e a EMA. 

Adicionalmente, o último exemplo ilustra as diferenças que podem existir entre os avaliadores 

dos RPS (neste caso sobre a associação entre distúrbios tendinosos e 

levofloxacina/ofloxacina). Poderá colocar-se a hipótese de terem surgido novos dados sobre 

esta associação depois do último PSUSA da ofloxacina. Com base na informação a que o 

Laboratório Edol tem acesso (nomeadamente literatura científica e notificações de reações 

adversas no EudraVigilance), não foram encontrados novos dados. Todavia, uma vez que o 

conteúdo integral dos relatórios de avaliação dos PSUSA não é público, o Laboratório Edol 

(não tendo participado no PSUSA da levofloxacina) não tem acesso ao relatório final e, como 

tal, não pode verificar que dados estiveram na base das conclusões quanto à associação 

entre distúrbios tendinosos e fluoroquinolonas. 
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Não obstante, os exemplos supramencionados não pretendem questionar o resultado das 

avaliações dos PSUSA. É apodítico que os RPS são um instrumento fundamental para 

compilar toda a informação de segurança dos medicamentos (permitindo uma avaliação 

integrada do balanço benefício-risco) e que a avaliação única permite a avaliação conjunta 

dos diferentes medicamentos para uso humano que contenham a mesma substância ativa ou 

a mesma combinação de substâncias ativas. Adicionalmente, tal como referido no número 3 

do artigo 23.º da Diretiva 2001/83/CE, todos os TAIM devem assegurar que as informações 

dos seus medicamentos se mantêm atualizadas em relação aos conhecimentos científicos 

mais recentes e incluem as conclusões da avaliação e as recomendações publicadas no portal 

europeu sobre medicamentos. Os exemplos analisados são meramente ilustrativos da 

abrangência dos resultados das avaliações dos RPS. 
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XIV. Mais-valia dos RPS 
 

Os RPS são documentos de farmacovigilância que permitem realizar uma avaliação 

benefício-risco retrospetiva e integrada após a concessão da AIM. Ao avaliarem os dados que 

surgiram durante o período de tempo abrangido pelo RPS, comparativamente com a 

informação cumulativa dos riscos e benefícios do medicamento, apresentam uma análise 

crítica e abrangente da relação benefício-risco. 

 

Para efeitos de concessão de uma AIM, a demonstração da segurança e eficácia são 

geralmente baseadas em dados de um número limitado de doentes, muitos dos quais 

estudados em condições controladas no âmbito de ensaios clínicos. Estes ensaios muitas 

vezes não incluem populações especiais ou doentes com doenças concomitantes e os dados 

de tratamento a longo-prazo são limitados. As reações adversas de frequência rara ou muita 

rara também dificilmente conseguem ser detetadas nos ensaios clínicos. Todos estes fatores 

estão na base da necessidade de continuar a recolher e analisar informações relevantes sobre 

a segurança e efetividade do medicamento na prática clínica real ao longo de todo o seu ciclo 

de vida.  

 

Por conseguinte, os RPS são uma ferramenta que permite congregar os dados de exposição 

aos medicamentos recolhidos pelos TAIM, abrangendo uma vasta categoria de informações, 

nomeadamente, exposição em ensaios clínicos, exposição decorrente da comercialização, 

padrões de utilização, medidas tomadas por razões de segurança, alterações às informações 

de segurança de referência, notificações de reações adversas, dados não clínicos, literatura 

publicada, avaliação dos sinais e dos riscos, entre outros. Os RPS permitem efetuar uma 

monitorização da segurança e do beneficio dos medicamentos, de forma continuada, no 

sentido de garantir uma utilização mais segura dos mesmos. 

 

Por outro lado, com a evolução da legislação de farmacovigilância e a constante publicação 

de documentos orientadores, os RPS seguem uma estrutura bem definida, permitindo uma 

uniformidade dos relatórios, bem como das suas avaliações. 

 

Todos os TAIM devem seguir o formato definido no Regulamento de Execução (UE) n.º 

520/2012 de 19 de junho de 2012 e as orientações descritas no módulo VII das GVP. Ao 

seguirem o mesmo formato, facilitam a análise dos dados pelos avaliadores. 

 

Adicionalmente, os relatórios de avaliação dos RPS também têm uma estrutura própria e todo 

o processo de avaliação e comunicação das conclusões está bem definido. A harmonização 
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das datas de fecho de dados e a frequência de submissão de RPS juntamente com o 

procedimento de avaliação única de RPS são sem dúvida outras mais-valias. Com a 

submissão simultânea dos RPS para as mesmas substâncias ativas/combinações de 

substâncias ativas, permite-se uma partilha do trabalho, otimiza-se a sua avaliação e reduz-

se o encargo administrativo associado, o que, por sua vez, leva a conclusões comuns a todos 

os medicamentos com as mesmas substâncias ativas/combinações de substâncias ativas e 

a uma harmonização da informação dos medicamentos a nível europeu. 

 

Os RPS são claramente um veículo para impulsionar o diálogo regulamentar. Contudo, a 

determinação do seu contributo real para o uso seguro dos medicamentos como auxiliares 

dos requisitos de farmacovigilância atualmente existentes, permanece um desafio. 

 

Em 2013, Bouvy et al. publicaram um estudo que pretendeu avaliar o custo-efetividade dos 

RPS para medicamentos biológicos na Europa. Uma vez que a regulamentação dos 

medicamentos serve uma função na sociedade (promover e proteger a saúde pública), os 

autores consideraram que devia ser avaliado se esta fornece valor monetário. Em 2004, mais 

de 17000 RPS tinham sido submetidos no Espaço Económico Europeu e por isso os autores 

realizaram uma avaliação do custo-efetividade dos RPS para determinar se os custos 

associados à preparação e avaliação dos mesmos eram justificados pelos ganhos em saúde 

que geravam. Dado o grande número de RPS apresentados anualmente na UE, o estudo foi 

limitado aos medicamentos biológicos. A partir de uma perspetiva social, avaliaram o custo-

efetividade de todos os RPS de medicamentos biológicos submetidos entre 1995 e 2009. 

Durante esse período, a submissão de RPS resultou na deteção de 2 de um total de 24 

questões urgentes de segurança para estes medicamentos.37 

 

As análises de sensibilidade indicaram que o custo-efetividade incremental dos RPS para os 

medicamentos biológicos teria sido mais favorável se a redução de risco nas duas questões 

urgentes de segurança tivesse sido 100% efetiva ou se um dos riscos tivesse uma incidência 

na população superior. As análises de sensibilidade indicaram que existia apenas uma 

pequena probabilidade de que a submissão de RPS para os medicamentos biológicos seria 

custo-efetiva. Os autores assumiram de forma conservadora que, se a submissão de RPS 

não fosse necessária entre 1995 e 2009, ambas as questões de segurança não teriam sido 

detetadas, possivelmente durante 5 anos. Contudo, é possível que estas questões tivessem 

sido detetadas através de outras ferramentas de farmacovigilância (como a monitorização da 

literatura científica). Importa ainda referir que o período coberto por este artigo é anterior à 

legislação de farmacovigilância de 2012. Tal como os autores referiram, a nova legislação 
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obriga a que a EMA, as ANC e os TAIM sejam responsáveis pela deteção de sinal periódica. 

37 

 

Nos 2 problemas de segurança identificados, as notificações de reações adversas surgiram 

na literatura anos antes das respetivas “Comunicações dirigidas aos profissionais de saúde” 

(Direct Healthcare Professional Communication - DHCP) serem difundidas. Quando foi 

diminuída a diferença entre o intervalo de tempo necessário para detetar um problema de 

segurança com a submissão de RPS face ao tempo necessário num cenário sem submissão 

de RPS, estimou-se que o custo-efetividade incremental por anos de vida ajustados pela 

qualidade aumentasse. Ademais, a efetividade dos RPS é determinada pela redução do risco 

conseguida na prática cínica. Isto estipula a necessidade de estratégias efetivas não apenas 

para comunicar um risco identificado à comunidade médica, mas também para alterar as 

práticas de tratamento e prescrição. 37 

 

De acordo com os autores, para os reguladores, o acesso aos RPS pode contribuir 

positivamente para a avaliação de sinais detetados através de outras ferramentas do sistema 

de farmacovigilância. Por outro lado, a submissão de RPS pode influenciar as atividades de 

farmacovigilância desempenhadas pelas empresas, influenciando assim outras ações 

tomadas relativamente a sinais detetados. 37 

 

Como conclusão, estes autores consideraram que deveria ser dada mais atenção às 

consequências económicas do fortalecimento das regulamentações de segurança. O estudo 

indicou apenas uma pequena probabilidade de que a submissão de RPS para os 

medicamentos biológicos entre 1995 e 2009 na Europa tenha sido custo-efetiva. 37 

 

Importa referir que este estudo foi efetuado para medicamentos biológicos e a natureza das 

reações adversas varia para as outras moléculas. Ademais, para a estimativa dos custos 

regulamentares, nesta análise apenas foram incluídas as horas despendidas na avaliação de 

RPS. Atualmente, existem taxas a pagar pelos TAIM para a avaliação dos RPS, o que poderia 

aumentar o custo-efetividade incremental por anos de vida ajustados pela qualidade. No 

entanto, se a avaliação dos RPS for partilhada entre autoridades reguladores a nível global, 

tal poderá resultar numa diminuição dos custos regulamentares. Adicionalmente, tal como 

referido, este artigo é de 2013 e abrangeu um período anterior à entrada em vigor da nova 

legislação de farmacovigilância de 2012. 

 

Noutro estudo de Ebbers et al., os autores descreveram os resultados das avaliações de RPS 

submetidos entre 1 de julho de 2008 e 30 de junho de 2010 para medicamentos biológicos 
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aprovados por procedimento centralizado na UE. A análise incluiu 70 RPS. Foram 

identificados potenciais problemas de segurança em 57 (83%) RPS e 26 (37%) concluíram 

ser necessário alterar o RCM. Excluindo os RPS submetidos para os medicamentos que 

estavam suspensos na altura da submissão (2), nenhum dos relatórios de avaliação dos RPS 

concluiu que a relação geral benefício-risco se tinha alterado; para todos os medicamentos 

analisados, os benefícios continuaram a ser superiores aos riscos. Potenciais problemas de 

segurança continuaram a emergir ao longo do ciclo de vida destes medicamentos biológicos 

e foram necessárias medidas de seguimento relacionadas com segurança para 83% dos 

medicamentos. Apesar de terem sido identificados novos problemas de segurança potenciais 

na maioria dos RPS, apenas uma minoria (9%) levou a ações regulamentares nos RPS 

seguintes. O resultado do estudo parece confirmar que os RPS contribuem para uma porção 

significativa de alterações à rotulagem dos medicamentos após aprovação da AIM. 

Adicionalmente, para os medicamentos aprovados há mais de 10 anos, a frequência de 

alterações aos textos é significativamente inferior à dos medicamentos mais novos, o que 

suporta os requisitos de submissão de RPS para medicamentos bem estabelecidos. As 

avaliações dos RPS analisadas neste estudo raramente concluíram que um sinal de 

segurança podia deixar de ser considerado um problema de segurança, o que pode 

eventualmente levar a grandes volumes de informação que precisam de ser revistos mesmo 

na ausência de problemas reais de segurança.38 

 

Um dos problemas na avaliação da contribuição dos RPS para a gestão da segurança dos 

medicamentos (biológicos) é a falta de um grupo de controlo. Como os RPS são obrigatórios 

para todos os medicamentos, não é possível determinar se as evidências de segurança 

também teriam sido identificadas sem a submissão dos RPS. 38 

 

No que respeita à avaliação dos RPS, Jullian et al. analisaram os comentários das autoridades 

reguladoras nos relatórios de avaliação de RPS, entre 1 de janeiro de 2013 e 31 de dezembro 

de 2014, com o objetivo de melhorar a qualidade dos relatórios. Cada comentário da 

autoridade foi classificado numa das seguintes categorias: pedidos para ação regulamentar 

(que englobavam maioritariamente alterações aos textos), pedidos para informação médica e 

científica (maioritariamente pedidos para investigações ou análises adicionais) e falhas nos 

dados (na apresentação dos dados ou aspetos editoriais). Por forma a classificar a 

importância de cada comentário da autoridade, os autores classificaram ainda os comentários 

quanto ao seu impacto na segurança dos doentes, perfil de benefício-risco do medicamento 

e no sistema de farmacovigilância do TAIM.39 
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Dos 63 relatórios de avaliação de RPS analisados, foram identificados 476 comentários, dos 

quais 47 (10%) diziam respeito a pedidos para ação regulamentar, 309 (65%) pedidos para 

informação médica e científica e 118 (25%) relacionavam-se com falhas nos dados. De todos 

os comentários, 6 (1%) foram classificados com impacto elevado, 2 comentários de 

informação médica e científica foram classificados como “comentários médicos de especial 

importância e 82 (17%) dos comentários foram classificados como tendo impacto significativo. 

Os pedidos para ação regulamentar relacionavam-se maioritariamente com alterações aos 

textos, enquanto que os comentários sobre falhas nos dados diziam maioritariamente respeito 

a inconsistências ou informação insuficiente sobre os ICSR. Os comentários sobre pedidos 

para informação médica e científica estavam relacionados maioritariamente com pedidos de 

informação complementar, incluindo análises de dados.39 

 

Estes autores concluíram que este instrumento de análise contínua dos relatórios de avaliação 

das autoridades suporta a avaliação da qualidade dos RPS. A análise agregada dos 

comentários, principalmente os do PRAC, relevou vários temas recorrentes, que 

despoletaram melhorias no processo da preparação dos RPS. Embora o verdadeiro impacto 

deste instrumento só possa ser evidente após várias revisões adicionais, os autores 

consideraram que este instrumento é um mecanismo valioso para melhorar a qualidade dos 

RPS e, consequentemente, contribuir para aperfeiçoar o sistema de farmacovigilância dos 

TAIM e a segurança dos doentes.39 

 

Numa perspetiva global do sistema de farmacovigilância europeu, o Relatório da CE sobre as 

atividades de farmacovigilância realizadas pelos EM e pela EMA refere que tem vindo a ser 

desenvolvidos trabalhos nas infraestruturas necessárias para suportar o desenvolvimento 

contínuo do sistema, e para simplificar e agilizar os processos existentes, sempre que 

possível, para que o encargo regulamentar seja minimizado para todas as partes 

interessadas. A entrada em funcionamento do repositório dos RPS é um dos exemplos que 

representa o aumento da eficácia e a simplificação dos processos para todas as partes 

interessadas.25 

 

Mais recentemente, em novembro de 2017 o PRAC reviu a sua estratégia para medir o 

impacto das atividades de farmacovigilância. Esta estratégia pretende melhorar a prática da 

farmacovigilância e determinar que atividades são melhor sucedidas. As atividades de 

farmacovigilância (incluindo os RPS) e as intervenções regulamentares são desenhadas para 

conduzir a alterações no conhecimento e comportamento dos indivíduos (i.e., doentes, 

consumidores, prestadores de cuidados de saúde, profissionais de saúde) e das organizações 

para conseguir os melhores resultados possíveis em saúde, através do uso seguro e eficaz 
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dos medicamentos. Contudo, permanece a possibilidade de consequências não intencionais 

de intervenções regulamentares se as medidas não forem adequadamente implementadas 

ou não forem atingidos os objetivos definidos. Desta forma, a estratégia do PRAC para medir 

o impacto das atividades de farmacovigilância visa colmatar esta lacuna com um conceito 

para medir de forma sistemática os resultados de saúde das principais intervenções 

regulamentares relevantes para o doente, deslocando o foco da farmacovigilância para 

atividades e ferramentas regulamentares que fazem a diferença nos cuidados de saúde 

diários. Assim, o objetivo desta estratégia é estabelecer uma abordagem a longo prazo para 

medir o impacto das atividades de farmacovigilância (incluindo os RPS) que forneçam dados, 

informações e conhecimento sobre as principais ações e decisões regulamentares e sobre os 

fatores por detrás destas ações e decisões.40 

 

Aguarda-se a publicação dos resultados desta estratégia acerca do impacto das atividades 

de farmacovigilância. 

 

  



Relatórios Periódicos de Segurança 
 

 
 

86 

XV. Conclusão 
 

Os RPS são documentos de farmacovigilância que permitem realizar uma avaliação 

benefício-risco retrospetiva e integrada após a concessão da AIM. Ao avaliarem os dados que 

surgiram durante o período de tempo abrangido pelo RPS, comparativamente com a 

informação cumulativa dos riscos e benefícios do medicamento, apresentam uma análise 

crítica e abrangente da relação benefício-risco. 

 

Os RPS são uma ferramenta que permite congregar os dados de exposição aos 

medicamentos recolhidos pelos TAIM, abrangendo uma vasta categoria de informações, 

nomeadamente, exposição em ensaios clínicos, exposição decorrente da comercialização 

dos medicamentos, padrões de utilização, medidas tomadas por razões de segurança, 

alterações às informações de segurança de referência, notificações de reações adversas, 

dados não clínicos, literatura publicada, avaliação dos sinais e dos riscos, etc. Os RPS 

permitem efetuar uma monitorização da segurança e do beneficio dos medicamentos, de 

forma continuada, no sentido de garantir uma utilização mais segura dos mesmos. 

 

A frequência de submissão dos RPS está definida no n.º 2 do Artigo 107.º-C da Diretiva 

2001/83/EC e é definida na AIM. Com o objetivo de harmonizar as frequências e as datas de 

submissão dos RPS, a fim de possibilitar uma avaliação única dos medicamentos sujeitos a 

diferentes AIM que contêm a mesma substância ativa ou a mesma combinação de 

substâncias ativas, foram criados vários mecanismos de partilha. Primeiramente o projeto de 

sincronização e partilha de RPS e posteriormente a lista EURD. 

 

Desta forma, para os medicamentos autorizados em mais de um EM, com a mesma 

substância ativa ou combinação de substâncias ativas, e para os quais as datas de submissão 

de RPS foram harmonizadas na lista EURD, é efetuada uma avaliação única na UE de todos 

os RPS, seguida de uma recomendação do PRAC. 

 

A avaliação única dos RPS fornece um mecanismo para avaliar a totalidade dos dados 

disponíveis sobre os benefícios e riscos de uma substância ativa/combinação de substâncias 

ativas. A aplicação eficaz dos princípios de partilha é importante para evitar a duplicação de 

esforços e para dar prioridade à utilização de recursos limitados no melhor interesse dos 

cidadãos europeus. 
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Adicionalmente, com a submissão obrigatória dos relatórios no repositório dos RPS, desde 

2016, foi criada uma plataforma central e única para os RPS e documentos relacionados que 

pode ser utilizada por todas as autoridades reguladoras e empresas farmacêuticas na UE. 

 

O resultado da avaliação dos RPS resulta numa decisão ou posição juridicamente vinculativa 

no caso de qualquer ação para alterar, suspender ou revogar as AIM dos medicamentos 

envolvidos, com base na posição do CMDh ou no parecer do CHMP após as recomendações 

do PRAC. Os TAIM são obrigados a manter as suas AIM devidamente atualizadas, sendo que 

as recomendações são implementadas de uma forma harmonizada e ao mesmo tempo para 

todos os medicamentos na UE. 

 

O número de RPS submetidos relativamente a avaliações puramente nacionais tem vindo a 

diminuir, enquanto que o número de procedimentos de avaliação única tem vindo a aumentar 

de ano para ano. 

 

É expectável que para os medicamentos mais recentes exista uma quantidade superior de  

novos dados e, consequentemente, uma necessidade maior de submissão de alterações aos 

textos, em comparação com medicamentos mais antigos e de uso bem estabelecido, cujo 

perfil de segurança é melhor conhecido. 

 

As conclusões de um procedimento de avaliação única podem ser extensíveis a outras 

substâncias ativas não abrangidas por esse procedimento. Por um lado, é crucial que os TAIM 

possuam sistemas bem implementados para a monitorização da legislação e outros 

documentos aplicáveis à farmacovigilância, incluindo a publicação dos resultados das 

avaliações dos RPS. Por outro lado, também é fundamental que exista uma boa articulação 

entre as várias partes interessadas, nomeadamente, TAIM, ANC, CMDh, PRAC, CHMP e CE. 

 

Os RPS são claramente um veículo para impulsionar o diálogo regulamentar. Contudo, a 

determinação do seu contributo para o uso seguro dos medicamentos como auxiliares dos 

requisitos de farmacovigilância atualmente existentes, permanece um desafio. 

 

Existem poucos estudos publicados com o objetivo de avaliar o impacto real dos RPS, 

incluindo os recursos necessários para a sua preparação pelos TAIM, os recursos para a 

avaliação pelas autoridades aplicáveis, a implementação das suas conclusões e a efetividade 

das ações implementadas. 
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As atividades de farmacovigilância, incluindo os RPS, têm como objetivo melhorar o 

conhecimento dos medicamentos e conduzir a alterações no comportamento dos indivíduos 

e das organizações, maximizando os benefícios dos medicamentos e minimizando os seus 

riscos. Seria interessante quantificar a redução do risco conseguida na prática clínica real com 

a implementação de ações resultantes da avaliação dos RPS e avaliar as consequências das 

decisões regulamentares nos doentes e na saúde pública. 
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