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Resumo 
 
Ao longo dos anos, o sangue e a sua utilização tem sido matéria de controvérsia e 
discussão. Sendo um componente do corpo humano, não visível, mas de grande 
importância, desde sempre suscitou um misto de reacções desde medo a reverencia. 
Durante muitos anos pouco ou nada se conhecia sobre o sangue bem como sobre o 
seu papel nas vidas humanas. Sabia-se que era muito importante, que estava associado 
à vida e á morte mas pouco mais.  
Felizmente, chegamos hoje a um conhecimento mais profundo sobre o sangue, não só 
sobre o seu papel vital no desenrolar da vida humana mas também na sua utilização 
terapêutica, quer através de transfusões quer através de medicamentos fabricados a 
partir desta matéria-prima, os designados medicamentos derivados do plasma ou 
hemoderivados.  
Com maior conhecimento chega também maior responsabilidade, originando assim a 
necessidade de um enquadramento legal que reflecte a especificidade destas 
especialidades farmacêuticas. As diferenças, dentro de um panorama geral 
harmonizado. 
Neste trabalho pretende-se dar uma visão global sobre o mercado dos hemoderivados, 
desde o seu fabrico até á sua comercialização em Portugal bem como uma perspectiva 
do impacto e do acesso a este tipo de produtos. Começando pela matéria-prima com 
todas as implicações de partirmos de uma matéria prima biológica, passando pelas 
regras de segurança viral e pela garantia de eficácia, estes produtos percorrem uma 
longa jornada até poderem ser utilizados em benefício de milhões de doentes em todo 
o mundo para os quais, em algum casos, não existe qualquer outra terapêutica viável. 
Com este trabalho pretende-se também demonstrar que o papel do responsável de 
assuntos regulamentares em Portugal, neste caso em particular, é bastante abrangente 
incluindo vários aspectos dentro de quase todas as áreas funcionais de assuntos 
regulamentares. Na verdade, para além do contexto regulamentar global, acresce a este 
circuito o entendimento e cumprimento das regras concursais, a colocação no mercado 
com a obtenção da autorização de libertação de lotes pela autoridade e por vezes a 
negociação de preço com as autoridades e a percepção do valor acrescentado destes 
produtos.  
Os medicamentos derivados do plasma são imprescindíveis no arsenal terapêutico e 
dada a sua origem, regem-se por regras diferentes dos outros medicamentos. Todas as 
particularidades a que estão sujeitos tornam esta área de trabalho desafiadora e 
fascinante.   
 
 
Palavras-chave: Medicamentos derivados do plasma; hemoderivados; plasma; 
medicamentos biológicos 
 
Disclaimer 
Os pontos de vista expressos neste trabalho reflectem apenas e exclusivamente as 
minhas opiniões pessoais.  
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Abreviaturas 
 
AIM Autorização de Introdução no Mercado 

B19V B19 Virus ou vírus B19  

BWP Biotechnology working party 

CIDP Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy, ou seja, 
Polineuropatia Desmielinizante Inflamatória Crónica 

CMV Citomegalovirus 

COELL Certificado Oficial Europeu de Libertação de Lote 

CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use  

CTD Common Technical Document, ou seja, Documento Técnico Comum 

DNA Ácido desoxirribonucleico 

DPP Dossier Principal do Plasma 

EDQM European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare 

EMA European Medicines Agency 

FE Farmacopeia Europeia 

FI Folheto Informativo 

FII Factor II da coagulação sanguínea 

FIX Factor IX da coagulação sanguínea 

FV Factor V da coagulação sanguínea 

FVII Factor VII da coagulação sanguínea 

FVIII Factor VIII da coagulação sanguínea 

FvW Factor von Willebrand da coagulação sanguínea 

FX Factor X da coagulação sanguínea 

GMP Good Manufacturing Practices, ou seja, Boas Prática de Fabrico 

HAV Hepatitis A Virus, ou seja, vírus da hepatite A 

HBsAg Hepatitis B surface antigen ou seja, antigénio de superfície do vírus da 
hepatite B 
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HBV  Hepatitis B Virus, ou seja, Vírus da Hepatite B 

HCV Hepatitis C Virus, ou seja, Vírus da Hepatite C. 

HIV Human Immunodeficiency Virus, ou seja, Vírus da Imunodeficiência 
Humana 

HIV ½ Vírus da Imunodeficiência Humana tipo 1 e tipo 2 

ITP Idiopathic Thrombocytopenic Purpura, ou seja purpura trombocitopénica 
idiopática 

MRFG  Mutual Recognition Facilitation Group 

NAT Nucleic acid amplification techniques ou seja, técnicas de amplificação 
genómica 

OCABR Official Control Authority Batch Release 

OMCL Official Medicines Control Laboratories 

OMS Organização Mundial da Saúde 

PMF Plasma Master File 

RCM Resumo das Características do Medicamento 

RNA Ácido ribonucleico 

RSV Respiratory Syncytial Virus ou seja, Vírus Sincicial Respiratório 

vCJD Variant Creutzfeldt-Jakob Disease, ou seja, variante da doença de 
Creutzfelt-Jackob 

WHA World Health Assembly 

WHO World Health Organization 

 
  



  Medicamentos derivados do plasma 

Página 6 de 72 
 

Índice 
 
1 Introdução ............................................................................................................................ 10 

1.1 Um pouco de história… ............................................................................................... 10 

1.2 A transfusão ................................................................................................................ 10 

1.3 O inicio do processo de fraccionamento ..................................................................... 11 

1.4 A Plasmaferese ........................................................................................................... 11 

2 O sangue como terapêutica ................................................................................................. 12 

2.1 O Sangue, o plasma e as proteínas plasmáticas. ....................................................... 16 

3 O processo de fraccionamento e os medicamentos derivados do plasma ................. 17 

4 Enquadramento legal ......................................................................................................... 20 

4.1 Autorização de introdução no mercado....................................................................... 20 

5 Colheita e análise do sangue humano – a matéria-prima .............................................. 23 

5.1 Análise das dádivas de sangue total e de componentes ............................................ 24 

5.2 Factores de risco e selecção de dadores ................................................................... 26 

5.3 Rastreabilidade ............................................................................................................ 30 

5.4 Procedimentos de Look back ...................................................................................... 30 

6 Fabrico ................................................................................................................................ 31 

6.1 Pools de plasma .......................................................................................................... 32 

6.2 Produtos intermédios................................................................................................... 32 

7 Processos de fraccionamento/purificação...................................................................... 33 

7.1 Métodos de precipitação ............................................................................................. 33 

7.2 Métodos físicos/químicos ............................................................................................ 33 

7.3 Métodos cromatográficos ............................................................................................ 33 

7.4 Considerações adicionais ........................................................................................... 34 

8 Processos de inactivação/remoção viral ......................................................................... 34 

8.1 Precipitação com etanol .............................................................................................. 35 

8.2 Pasteurização .............................................................................................................. 35 

8.3 Aquecimento de produtos liofilizados .......................................................................... 35 

8.4 Tratamento solvente/detergente (S/D) ........................................................................ 36 

8.5 Filtração ....................................................................................................................... 36 

8.6 Baixo pH ...................................................................................................................... 36 

8.7 Considerações para classes de produtos especificas ................................................ 37 

8.8 Dificuldades no desenho e na execução de estudos de validação ............................ 38 

8.9 Validação do processo ................................................................................................ 39 

8.10 Controlo de qualidade ................................................................................................. 39 

8.11 Estudos de estabilidade .............................................................................................. 40 



  Medicamentos derivados do plasma 

Página 7 de 72 
 

8.12 Avaliação do risco de transmissão viral ...................................................................... 40 

8.13 Experiencia clinica e vigilância .................................................................................... 41 

9 O Plasma Master File ........................................................................................................... 42 

9.1 Certificação inicial........................................................................................................ 43 

9.2 Submissão e validação ............................................................................................... 44 

9.3 Avaliação ..................................................................................................................... 45 

9.4 Inspecção .................................................................................................................... 46 

9.5 Documentação a submeter ......................................................................................... 46 

9.6 Alterações ao conteúdo do PMF ................................................................................. 56 

9.7 Utilização do certificado do PMF com novos pedidos de AIM .................................... 56 

9.8 Recertificação do PMF ................................................................................................ 56 

9.9 Procedimento de second step (segundo passo) ......................................................... 57 

9.10 Documentação ............................................................................................................ 58 

10 Alterações ........................................................................................................................... 61 

11 Colocação no mercado português ................................................................................... 65 

11.1 A libertação de lote europeia e nacional ..................................................................... 65 

11.2 O preço ........................................................................................................................ 66 

11.3 Os concursos ............................................................................................................... 67 

12 Avaliação da Comissão sobre a legislação relativa ao sangue .................................... 68 

13 Conclusões ......................................................................................................................... 69 

14 Bibliografia................................................................................ Erro! Marcador não definido. 

 
  



  Medicamentos derivados do plasma 

Página 8 de 72 
 

Índice de Figuras 
 
Figura 1: Edwin J. Cohn e Josep Antoni Grífols Lucas no IV Congresso Internacional de 
Transfusão de Sangue, Lisboa, 1951. ........................................................................................ 12 

Figura 2: Gráfico da distribuição regional da população e das dádivas de sangue por região da 
OMS e por grupo de recursos do Banco Mundial, 2013. (Retirado do Global status report on blood 
safety and avalilability 2016) ....................................................................................................... 14 

Figura 3: Distribuição mundial do n.º de dádivas de sangue total por 1000 habitantes, 2013. 
((Retirado do Global status report on blood safety and avalilability 2016).................................. 15 

Figura 4: Princípios gerais do PMF. Retirado da Guideline on requirements for Plasma Master 
File (PMF) certification (CPMP/BWP/4663/03) ........................................................................... 43 

Figura 5: Exemplo de listagem de medicamentos derivados do plasma. Retirado e adaptado de 
EMEA/CHMP/BWP/3794/03  Rev.1 Annexes. ............................................................................ 47 

Figura 6: Exemplo da informação sobre os centros de recolha de sangue. Retirado e adaptado 
de EMEA/CHMP/BWP/3794/03  Rev.1 Annexes. ....................................................................... 48 

Figura 7: Exemplo da informação sobre os centros de recolha de sangue que deixaram de ser 
utilizados. Retirado e adaptado de EMEA/CHMP/BWP/3794/03  Rev.1 Annexes ..................... 49 

Figura 8: Exemplo da informação sobre os centros onde se efectua a testagem das dádivas e 
da pool de plasma. Retirado e adaptado de EMEA/CHMP/BWP/3794/03  Rev.1 Annexes ...... 50 

Figura 9: Exemplo da apresentação da informação referente aos sacos de sangue. Exemplo de 
tabela para informação sobre os testes realizados nas dádivas e pools de plasma. Retirado e 
adaptado de EMEA/CHMP/BWP/3794/03 .................................................................................. 53 

Figura 10: Exemplo da informação sobre os centros onde se efectua o armazenamento do 
plasma. Retirado e adaptado de EMEA/CHMP/BWP/3794/03  Rev.1 Annexes ........................ 54 

Figura 11: Exemplo da informação sobre as entidades responsáveis pelo transporte do plasma. 
Retirado e adaptado de EMEA/CHMP/BWP/3794/03  Rev.1 Annexes ...................................... 55 

Figura 12: Esquema representativo do primeiro e segundo passo do processo de certificação do 
PMF retirado da Eudralex Volume 2C on 2nd Step (Guideline on Plasma Master File (PMF) and 
Vaccine Antigen Master File (VAMF) “Second Step”) ................................................................. 58 

Figura 13: Fluxo geral do "second-step" do PMF. Retirado de Eudralex Volume 2C on 2nd Step 
(Guideline on Plasma Master File (PMF) and Vaccine Antigen Master File (VAMF) “Second Step”)
 ..................................................................................................................................................... 60 

  



  Medicamentos derivados do plasma 

Página 9 de 72 
 

Índice de tabelas 
 
Tabela 1: Resoluções da WHA com impacto na legislação do sangue. .................................... 13 

Tabela 2: Estimativa de dádivas de sangue por região da OMS, 2013. (Retirado do Global status 
report on blood safety and avalilability 2016). ............................................................................. 14 

Tabela 3: Lista não exaustiva dos medicamentos derivados do plasma mais comuns e a sua 
aplicação clínica. ......................................................................................................................... 19 

Tabela 4: Lista de análises a efectuar nas unidades de sangue e aférese de acordo com o anexo 
IV da Directiva 2002/98/CE. ........................................................................................................ 25 

Tabela 5: Base legal geral aplicável aos hemoderivados. Adaptado da Guideline on plasma-
derived medicinal Products - EMA/CHMP/BWP/706271/2010 ................................................... 28 

Tabela 6: Lista de algumas monografias publicadas de produtos derivados do plasma. Adaptada 
da Guideline on plasma-derived medicinal Products - EMA/CHMP/BWP/706271/2010. ........... 29 

Tabela 7: calendário de avaliação do PMF. Adaptado de Guideline on requirements for Plasma 
Master File (PMF) certification (CPMP/BWP/4663/03) ............................................................... 45 

Tabela 8: Exemplo de tabela para informação sobre os testes realizados nas dádivas e pools de 
plasma. Retirado e adaptado de EMEA/CHMP/BWP/3794/03 ................................................... 51 

Tabela 9: Exemplo de tabela para informação sobre os kits utilizados. Retirado e adaptado de 
EMEA/CHMP/BWP/3794/03 ....................................................................................................... 52 

Tabela 10: Alteração referente à inclusão do PMF e respectiva tipificação ............................... 61 

Tabela 11: lista das alterações especificas ao PMF................................................................... 62 

Tabela 12: Exemplos de alterações tipificadas para medicamentos biológicos e respectiva 
classificação. ............................................................................................................................... 63 

  



  Medicamentos derivados do plasma 

Página 10 de 72 
 

 

1 Introdução  
 

1.1 Um pouco de história… 
 
Durante séculos, a curiosidade sobre as funcionalidades biológicas e místicas do 
sangue foram alimentando tanto superstições perigosas como descobertas 
revolucionárias. Hoje, sabemos que o sangue é um recurso de importância vital utilizado 
numa variedade de situações clinicas.  
Já em tempos ancestrais que os povos, mesmo sem conhecer a sua biologia, estavam 
certos da sua importância e ficavam fascinados pelo seu mistério. O sangue era algo 
escondido, apenas visível em situações como feridas, nascimentos, menstruação, e era 
por isso considerado um símbolo de vida e morte que os povos reflectiam na própria 
mitologia. Como exemplo, a figura da mitologia Grega, Medusa, era descrita por alguns 
povos, como tendo, para além do seu cabelo feito de serpentes, dois tipos de sangue: 
no lado esquerdo o seu sangue era mortal, no lado direito o seu sangue concedia a vida.  
Controlar o sangue era controlar a mortalidade (1). Não é, por isso, surpreendente que 
o sangue desempenhe um papel fundamental em muitas tradições religiosas 
nomeadamente na religião católica com a referencia ao sangue de cristo como redentor 
de todos os pecados.   
 
Desde esse tempo que muito se aprendeu sobre o sangue, os seus constituintes e a 
sua utilização na medicina, numa viagem feita de vários sobressaltos, retrocessos e 
avanços notáveis. Na minha opinião, podemos considerar 3 importantes marcos nesta 
relação entre o sangue e os seres humanos. O primeiro será a segurança das 
transfusões de sangue, o segundo, a descoberta do método de fraccionamento que 
permitiu o aparecimento de medicamentos derivados do plasma e finalmente o terceiro, 
o desenvolvimento da plasmaferese como forma de obter plasma de uma forma mais 
amiúde e constante sem causar danos aos dadores. 
 
1.2 A transfusão 
 
A primeira transfusão da qual existe algum relato, ainda que controverso, data de 1492 
e terá sido feita no Papa Inocêncio VIII em Roma. O seu medico pessoal terá 
considerado que a cura para os seus problemas, já em fase de grande declínio físico,  
passava pela transfusão de sangue de três rapazes de cerca de 10 anos, saudáveis. 
Infelizmente, o procedimento não correu bem e o Papa morreu pouco tempo depois (2). 
Na verdade, este relato é bastante contestado pela falta de conhecimento da época. O 
próprio funcionamento do sistema circulatório só foi descoberto mais tarde em 1628 por  
William Harvey um médico Inglês que regista no seu livro  "De Motu Cordis" a primeira 
explicação precisa sobre a circulação sanguínea descrevendo a anatomia e 
movimentação do coração e a consequente circulação do sangue pelo corpo. Apesar      
da grande controvérsia gerada, o seu trabalho foi reconhecido e abriu caminho para 
outros médicos avançarem com algumas experiências relevantes.  
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Em 1665, alguns anos depois do trabalho de Harvey, foi registada a primeira transfusão 
com sucesso entre animais (cães) por Richard Lower e em 1667 juntamente com Jean-
Baptiste Denis são tentadas as primeiras transfusões de animais para humanos. Estas 
transfusões que incluíam a utilização do sangue de ovelhas e cordeiros em humanos 
tiveram uma mortalidade tão elevada que nos 10 anos seguintes a prática de 
transfusões foi tornada ilegal e durante cerca de 150 anos não foram registados 
nenhuns avanços ou estudos nesta área (3).  
 
Em 1818 um obstetra Inglês de nome James Blundell, numa situação de extrema 
urgência, decidiu injectar numa mulher com hemorragia grave pós-parto, uma seringa 
de sangue do seu próprio marido colhido no momento e conseguiu com sucesso, 
reverter a situação. Entre 1825 e 1830 foram realizadas 10 destas transfusões das quais 
5 doentes apresentaram benefícios clínicos.  
 
Só mais tarde, no entanto, por volta de 1900, houve realmente um grande avanço na 
área da transfusão com a descoberta do  grupo sanguíneo ABO por Karl Landsteiner 
que viria a ser prémio Nobel da medicina em 1930. Em 1903 George Washington Crile 
começa a usar a transfusão de sangue de forma regular em cirurgias e mais tarde em 
1940 é descoberto o sistema Rhesus por Karl Landsteiner e Alex Weiner assim 
designado pela utilização do sangue do macaco Maccacus Rhesus nas suas  
experiências (3). 
 
1.3 O inicio do processo de fraccionamento 
 
Paralelamente aos avanços no âmbito das transfusões, regista-se pela mesma altura, 
em 1940 um passo extremamente relevante e fundamental para o desenvolvimento dos 
medicamentos derivados do plasma.  
Edwin J. Cohn desenvolve o método de fraccionamento com etanol frio e dá assim inicio 
á base do processo de separação do plasma nos seus componentes e produtos. Desta 
forma, é possível assim, isolar alguns constituintes fundamentais do sangue como a 
Albumina, Gamaglobulina e Fibrinogénio que passam a estar disponíveis para utilização 
clínica.      
Os avanços continuaram, e em 1965 foi reconhecida a técnica da crioprecipitação para  
concentrar o Factor VIII a partir do plasma sanguíneo por Judith Graham Pool uma 
médica americana (3). 
 
1.4 A Plasmaferese 
 
A plasmaferese foi originalmente descrita em 1913 por John Abel e Leonard Rowntree 
mas foi finalmente desenvolvida pelo Dr. Josep Antoni Grifols Lucas em 1950 e 1951.  
O Dr. Josep Grifols chegou á conclusão de que a plasmaferese permitia que os dadores 
pudessem dar sangue mais frequentemente sem comprometer a sua saúde e este facto 
foi fundamental para responder de forma mais eficaz às necessidade de plasma no 
rescaldo da segunda grande guerra. O Dr. Josep Grifols tentou a técnica em si próprio 
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e assim que confirmou que a técnica era segura praticou-a em dadores voluntários e foi 
gradualmente aperfeiçoando-a.  
Os resultados do seu trabalho foram apresentados em 1951, em Lisboa, no IV 
Congresso Internacional de Transfusão Sanguínea e em 1952 publicou o seu trabalho 
no British Medical Journal.   
 
 

 
 

Figura 1: Edwin J. Cohn e Josep Antoni Grífols Lucas no IV Congresso Internacional de Transfusão de 
Sangue, Lisboa, 1951. 

 
De uma forma muito resumida a plasmaferese consiste na separação do plasma dos 
restantes componentes que são de novo devolvidos ao dador e desta forma o dador não 
fica sem os seus elementos celulares. 
 

 

2 O sangue como terapêutica 
 
A importância do sangue foi crescendo cada vez mais quer pela crescente necessidade 
de transfusões quer pela sua utilização como matéria-prima no fabrico de medicamentos 
derivados do plasma humano e desta forma foi aumentando a consciencialização de 
várias entidades oficiais para a relevância desta terapêutica. 
 
Em 1975 a World Health Assembly (WHA), corpo de decisão da Organização Mundial 
da Saúde (World Health Organization - WHO), evidenciou a importância da segurança 
e disponibilidade de sangue e medicamentos derivados do plasma, colocando este 
assunto na agenda das várias organizações de saúde mundiais através da adopção de 
algumas resoluções como a WHA 28.72 Utilization and suplly of human blood and blood 
Products (1975) (4). 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Grifols_Cohn_1951.jpg
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Nesta resolução os Estados Membros são incentivados a: 
 

– promover o desenvolvimento de serviços de sangue nacionais baseados em 
dádivas de sangue não remuneradas; 
 

– promulgar legislação efectiva para regular as actividades dos serviços de sangue 
e tomar as acções necessárias para proteger e promover a saúde dos dadores 
e dos receptores de sangue e produtos sanguíneos. 

 
Adicionalmente, esta resolução dá um primeiro passo importante no que diz respeito ao 
fabrico dos medicamentos derivados do plasma referindo a necessidade de serem 
tomados passos no sentido de desenvolver boas práticas de fabrico especificamente 
para o sangue e os componentes sanguíneos bem como para promover mais estudos 
sobre a pratica da plasmaferese de forma comercial (4).   
 
Posteriormente, foram surgindo várias resoluções, que reflectiram uma preocupação 
crescente com a análise dos riscos emergentes relativamente a doenças transmissíveis 
pelo sangue bem como com a necessidade de garantir a disponibilidade dos produtos 
sanguíneos a quem deles necessita, de forma sustentável. 
 
 

Tabela 1: Resoluções da WHA com impacto na legislação do sangue. 

N.º Resolução Designação Ano 

WHA 56.30 Global health sector strategy for HIV/AIDS 2003 

WHA 58.13 Blood safety: proposal to establish World Blood Donor Day 2005 

WHA 63.12 Availability, safety and quality of blood products  2010 

WHA 67.6 Hepatitis 2014 

  
Nestas resoluções foram também identificados os princípios a seguir e os elementos 
essenciais para o desenvolvimento dos sistemas de sangue nacionais de forma a 
garantir as necessidades de transfusões de todos os doentes (5) (6) (7) (8).  
 
Actualmente percebe-se que, apesar de todos os avanços feitos nesta área, a questão 
da disponibilidade do sangue não é a mesma em todo o mundo e que a disponibilidade 
dos produtos terapêuticos não consegue responder a todas as necessidades. 
 
Um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) apresentado em 2016 com 
dados recolhidos de 180 países dos 195 membros da OMS, refere que é estimado que 
sejam recolhidas cerca de 112,5 milhões de dádivas de sangue e que destas, 100,6 
milhões foram dádivas de sangue total e 11,9 milhões foram de plasmaferese. 
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Tabela 2: Estimativa de dádivas de sangue por região da OMS, 2013. (Retirado do Global status report on 
blood safety and avalilability 2016). 

 
 
 
Este relatório evidencia claramente que a disponibilidade de sangue para transfusão 
varia de acordo com as regiões. Como exemplo, 46 países da Região Africana 
recolheram um total de 5,6 milhões de dádivas que representam cerca de 4% das 
dádivas totais, embora estes países representem cerca de 13% da população mundial. 
Por outro lado, a Europa recolheu cerca de 30% do volume global mundial das dádivas 
e representa cerca de 11% da população mundial (9). 
 
 

 
Figura 2: Gráfico da distribuição regional da população e das dádivas de sangue por região da OMS e por 

grupo de recursos do Banco Mundial, 2013. (Retirado do Global status report on blood safety and 
avalilability 2016) 

 
 
Podemos analisar ainda a distribuição pelo mundo do n.º total de dádivas de sangue 
total por 1000 habitantes (9).  
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Figura 3: Distribuição mundial do n.º de dádivas de sangue total por 1000 habitantes, 2013. ((Retirado do 

Global status report on blood safety and avalilability 2016) 

 
Mais recentemente a OMS refere que das cerca de 118,5 milhões de dádivas recolhidas 
globalmente, 40% são de países com elevado rendimento que cobrem cerca de 16% da 
população mundial. A taxa de dádivas é de 31,5 por 1000 habitantes nos países de 
elevado rendimento e de 5,0 em países de baixo rendimento. Aparentemente desde 
2013 até á data, os países em desenvolvimento parecem estar a aumentar um pouco o 
número de dádivas recolhidas mas a distância no que diz respeito aos países 
desenvolvidos ou de elevado rendimento parece ter-se acentuado (10). 
 
Quando nos debruçamos sobre a questão do plasma para fraccionamento e 
consequentemente na produção de medicamentos derivados do plasma humano, o 
relatório da OMS, Global status report on blood safety and avalilability 2016, refere ainda 
que num universo de 156 países analisados apenas 51 têm alguma situação definida 
para a utilização do plasma recolhido no próprio país para fraccionamento.  
Destes 51 países, 37 referiram que o plasma é fraccionado através de fraccionamento 
doméstico ou contratado, 8 países reportaram vender o plasma a um fraccionador 
externo e posterior compra de hemoderivados no mercado, não necessariamente 
originários do próprio país, e finalmente 6 países referiram ter ambas as situações. 
Neste mesmo relatório é referido ainda que o plasma para fraccionamento obtido é cerca 
de 14,4 milhões de litros (9). 
Mais recentemente, de acordo com a informação no site da OMS, o número de países 
que fraccionam plasma aumentou ligeiramente para 55 (10) (11). 
 
O volume de plasma para fraccionamento e processamento de hemoderivados por 1000 
habitantes varia consideravelmente entre países com um intervalo que vai desde 0,4 até 
53,7 litros. 
Em alguns países, como a Dinamarca, Finlândia, Luxemburgo, Holanda, Nova Zelândia, 
Eslováquia e África do Sul, a proporção dos produtos fornecidos através do 
fraccionamento (quer doméstico ou contratado) representa cerca de 70% das 
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necessidades dos três importantes hemoderivados (Albumina, Imunoglobulina e Factor 
VIII) (9). 
Países como a Austrália, Canada, Japão e Republica da Coreia referem, no relatório da 
OMS, Global status report on blood safety and avalilability 2016, que 70% de pelo menos 
2 destes produtos, são fornecidos pelo fraccionamento do plasma recolhido no país. 
 
Neste âmbito e tendo estes valores em mente, é importante referir que em 2010 a 
resolução WHA 63.12 sobre a disponibilidade, segurança e qualidade dos produtos 
sanguíneos, impele os Estados Membros a estabelecer, implementar e suportar 
programas de recolha de sangue e plasma geridos de forma eficaz e sustentável de 
acordo com a disponibilidade dos seus recursos, com o objectivo de alcançarem a auto-
suficiência. É responsabilidade dos governos nacionais garantir um fornecimento de 
hemoderivados suficiente e equitativo, incluindo imunoglobulinas e factores da 
coagulação que são necessários para tratar uma variedade de condições clínicas graves 
com dispersão mundial (7). 
 
2.1 O Sangue, o plasma e as proteínas plasmáticas. 
 
Regressando um pouco às origens importa recordar o que é o sangue e onde se 
encontram as proteínas plasmáticas tão necessárias a milhões de doentes em todo o 
mundo. 
O sangue é uma mistura de células (glóbulos vermelhos, plaquetas e glóbulos brancos)  
suspensa no plasma.  
O plasma é cerca de 50% do volume de sangue total e é precisamente aqui que estão 
concentradas uma série de proteínas essenciais á vida (12).  
Estas proteínas podem ser separadas e purificadas para produzir uma série de 
medicamentos estáveis, injectáveis, para o tratamento de várias doenças. Estes 
medicamentos salvam vidas e muitos estão incluídos na lista de Medicamentos 
Essenciais da OMS.  
De facto, esta lista apresenta um elencar de medicamentos mínimos essenciais para 
um sistema de saúde básico, listando os medicamentos mais eficazes, seguros e custo-
efectivos para condições prioritárias. Nesta lista encontramos por exemplo a 
imunoglobulina normal e algumas imunoglobulinas especificas como a Anti-D e a Anti-
tetânica bem como o Factor VIII (FVIII) e o Factor IX (FIX) (13). 
 
O plasma é recolhido pelo, já atrás referido, processo de plasmaferese. Neste processo 
o sangue do dador é processado através da máquina de aférese, que extrai apenas o 
plasma e devolve os componentes celulares (glóbulos vermelhos, plaquetas, etc.) ao 
dador. A utilização desta técnica permite que o dador possa dar sangue mais 
frequentemente do que no caso da dádiva de sangue total já que os elementos celulares 
retirados no processo são devolvidos. Desta forma o dador não fica depletado dos seus 
componentes celulares e não é necessário esperar que o organismo os reponha.  
O plasma recolhido é então congelado no prazo máximo de duas horas e pode ser 
utilizado quer para transfusão individual quer como matéria prima para o fabrico em 
larga escala de medicamentos derivados do plasma.   
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3 O processo de fraccionamento e os medicamentos 
derivados do plasma 

 
O fraccionamento do plasma é um processo bastante conservador já que a metodologia 
base para a extracção das diferentes proteínas do plasma baseia-se na crioprecipitação 
e fraccionamento por etanol, tecnologias desenvolvidas há mais de 70 anos. 
Existem rasões objectivas que podem explicar esta abordagem conservadora quer de 
âmbito regulamentar quer técnico (14).  
Como atrás referenciado, a Albumina e a Imunoglobulina foram as primeiras proteínas 
a ser fraccionadas a partir do plasma humano utilizando um processo de vários passos, 
sequenciais com etanol a frio sendo que mais tarde o Factor VIII foi isolado por um 
processo de arrefecimento do plasma para gerar o designado crioprecipitado, utilizando 
um processo compatível com a extracção da Albumina e Imunoglobulina.  
Assim, surge a implementação à escala industrial de um processo de fraccionamento 
baseado na combinação da criprecipitação e fraccionamento por etanol a frio por forma 
a responder às várias necessidades clínicas. Adicionalmente foram sendo extraídas 
novas proteínas, para necessidades clínicas diferentes, a partir de fracções originadas 
por este processo base. Por outro lado, a necessidade premente de implementar passos 
de inactivação e remoção viral levaram a uma maior evolução na forma como as 
proteínas terapêuticas são hoje extraídas do plasma humano (14)  
 
Uma outra tecnologia relevante é a cromatografia de larga escala que veio também de 
forma substancial contribuir para melhorar o perfil de pureza e o rendimento das 
proteínas extraídas.  
 
A partir dos vários passos de fraccionamento do plasma humano é hoje possível obter 
cerca de 25 proteínas terapêuticas. A utilização clínica dos medicamentos derivados do 
plasma normalmente diz respeito à perfusão intravenosa de proteínas que irão substituir 
ou aumentar essas proteínas no receptor de forma a tratar disfunções metabólicas, 
imunológicas ou hemostáticas, normalmente ligadas a deficiências congénitas ou 
adquiridas.   
As principais proteínas com valor terapêutico, derivadas do plasma, produzidas 
actualmente estão descritas na Tabela 3 e detalhadas em baixo (14): 
 

– Albumina – Foi a primeira proteína a ser extraída do plasma humano e é 
considerada ainda hoje como uma importante proteína obtida pelo processo de 
fraccionamento. A sua utilização clínica está relacionada com o seu poder 
oncótico bem como com a sua capacidade de desintoxicação.   

 
– Imunoglobulina polivalente (IgG) – Em termos de aplicações clínicas é 

actualmente a proteína com maior importância terapêutica. O medicamento 
obtido a partir da pool de plasma contem milhões de anticorpos que reflectem o 
perfil de imunização da população dadora a uma série de antigénios do ambiente 
onde estão inseridos. A IgG pode ser administrada por via intravenosa, 
intramuscular ou subcutânea dependendo dos doentes, das características da 
patologia, do estado clínico e ainda do estatuto regulamentar em cada país. A 
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imunoglobulina humana polivalente representa um medicamento essencial para 
o tratamento de deficiências imunológicas bem como pelas suas propriedades 
imunomodeladoras para o tratamento de doenças inflamatórias e auto-imunes.   

 
– Factores de Coagulação – Os factores de coagulação mais usualmente 

extraídos do plasma incluem o FVIII, o FIX e o complexo protrombínico que é 
uma fracção complexa que contem principalmente Factor II (FII), FIX, Factor X 
(FX) e proteína C e proteína S. Há ainda outras preparações de FII e Factor von 
Willebrand (FvW) ou ainda dos outros factores da cascata da coagulação como 
o Factor V (FV), Factor VII (FVII), etc. A maioria destas proteínas é utilizada como 
terapia de substituição intravenosa para compensar as proteínas em falta na 
circulação sanguínea do doente.  
 
A cola de fibrina é uma preparação com dois componentes que combina um 
concentrado de fibrinogénio e trombina. Ambos os componentes são misturados 
no momento da sua utilização para criar um coágulo rico em fibrina utilizado de 
forma tópica para obter uma hemóstase e cicatrização nos tecidos em ambiente 
cirúrgico.    

 
– Alfa-1-Antitripsina – Também chamado inibidor da alfa-1-proteinase é uma 

proteína importante com uma potente actividade anti-elastase fundamental para 
melhorar a sobrevida de doentes com deficiência nesta proteína. Esta é uma 
deficiência congénita com grave impacto nas funções respiratória e hepática 
traduzindo-se numa grande diminuição da qualidade e da esperança de vida 
destes doentes quando não tratados.     

 
– Imunoglobulinas híper imunes – As imunoglobulinas híper imunes são obtidas a 

partir de plasma especifico de dadores imunizados para o agente em questão. 
Dadores que foram vacinados e portanto expressam elevados níveis de 
anticorpos neutralizantes contra vários antigénios tais como o antigénio D dos 
glóbulos vermelhos, Hepatite B (HBV), Tétano, Raiva, Hepatite A (HAV) ou 
Citomegalovirus (CMV).  
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Tabela 3: Lista não exaustiva dos medicamentos derivados do plasma mais comuns e a sua aplicação 
clínica. 

Proteína  Utilização clínica 

Albumina 
Reposição da volémia em várias situações como por exemplo em 
situações de queimaduras graves, falência hepática, cirurgia, 
sepsis, choque; trauma, etc.  

Imunoglobulina 
polivalente (IgG) 

Imunodeficiência primária e secundária, transplante de medula, 
leucemia linfocítica crónica das células B, crianças com síndrome 
da imunodeficiência adquirida por vírus da imunodeficiência 
adquirida (HIV), Sindroma de Guillain Barré, polineuropatia 
desmielinizante inflamatória crónica (CIDP), purpura 
trombocitopénica idiopática (ITP), doença de Kawasaki e outras 
doenças inflamatórias auto-imunes.  

Concentrados de 
factores de 
coagulação 

Deficiência em antitrombina III, deficiência em FVII, deficiência 
em fibrinogénio, hemofilia A, hemofilia B, deficiência em trombina, 
doença de von Willebrand, etc.  

Concentrado de 
inibidor da Alfa-1-
proteinase 

Deficiência em Alfa-1-Antitripsina 

Imunoglobulinas 
híper-imunes 

Hepatite A, tétano, prevenção da doença hemolítica do recém-
nascido (anti-D), infecções pelo Vírus sincicial respiratório (RSV), 
raiva, infecções por Varicella Zoster,  
Citomegalovirus, etc.  
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4 Enquadramento legal  
 
O fabrico dos hemoderivados reveste-se de algumas questões especiais desde logo 
pelo seu enquadramento legal bem como pela particularidade da matéria prima utilizada.  
 
Em termos de enquadramento legal, ao falar de medicamentos somos automaticamente 
remetidos para o enquadramento geral aplicável ao fabrico de medicamentos, a 
Directiva 2001/83/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Novembro de 
2001, que estabelece um código comunitário relativo aos medicamentos para uso 
humano. Esta directiva identifica a particularidade destes medicamentos fixando os 
requisitos de qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos preparados 
industrialmente a partir do sangue ou do plasma humano (15).  
No entanto, em termos de matéria-prima, esta directiva exclui especificamente do seu 
âmbito de aplicação o sangue total, o plasma e as células sanguíneas de origem 
humana. Desta forma, a qualidade e segurança destes produtos foi objecto de 
posteriores directivas  de forma a assegurar que o sangue e os seus componentes, 
qualquer que seja a sua finalidade, tenham um nível comparável de qualidade e 
segurança em todos os Estados-Membros.  
 
A directiva 2002/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Janeiro de 
2003 que estabelece normas de qualidade e segurança em relação à colheita, análise, 
processamento, armazenamento e distribuição de sangue humano e de componentes 
sanguíneos, e que altera a Directiva 2001/83/CE, introduz a necessidade dos Estados 
Membros tomarem as medidas necessárias para evitar a transmissão de doenças 
infecciosas no que se refere à utilização do sangue ou do plasma humanos enquanto 
matérias-primas para o fabrico de medicamentos (16). 
 
Assim, de uma forma geral podemos dizer que para além da legislação aplicável ao 
fabrico dos medicamentos, que por si só já identifica e particulariza este tipo de produtos, 
temos que ter em conta a legislação dita do sangue responsável pelas regras a cumprir 
por parte dos centros de recolha de sangue onde se insere a recolha do plasma para 
fraccionamento. 
Adicionalmente, os medicamentos derivados do plasma humano são medicamentos 
biológicos e mais uma vez encarados na legislação de uma forma particular.  
 
4.1 Autorização de introdução no mercado 
 
A obtenção de uma autorização de introdução no mercado (AIM) para este tipo de 
medicamentos faz-se da forma habitual cumprindo o disposto nos vários procedimentos 
disponíveis na União Europeia através da submissão da informação no formato CTD ou 
Dossier Técnico Comum. 
 
Todos os elementos e documentos necessários são apresentados em cinco módulos: o 
Módulo 1 fornece à União Europeia dados administrativos específicos; o Módulo 2 
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fornece resumos de qualidade, não clínicos e clínicos, o Módulo 3 presta informações 
químicas, farmacêuticas e biológicas, o Módulo 4 apresenta relatórios não clínicos e o 
Módulo 5 apresenta relatórios de estudos clínicos. Como sabemos, esta apresentação 
implementa um formato comum para todas as regiões ICH (União Europeia, Estados 
Unidos da América e Japão). Estes cinco módulos devem ser apresentados em 
conformidade estrita com o formato, conteúdo e sistema de numeração delineados em 
pormenor no volume 2B das Informações aos Requerentes (17) (18). 
 
Tal como descrito na legislação, a apresentação do CTD da União Europeia é aplicável 
a todos os tipos de pedidos de autorização de introdução no mercado 
independentemente do procedimento a aplicar (ou seja, centralizado, de 
reconhecimento mútuo/descentralizado ou nacional) e do facto de serem pedidos de 
autorização completos ou abreviados. É também aplicável a todos os tipos de produtos, 
incluindo novas entidades químicas, medicamentos radiofarmacêuticos, medicamentos 
derivados do plasma, vacinas, medicamentos à base de plantas, etc (18) (19). 
 
Apesar do formato utilizado para a submissão do pedido ser o mesmo, no entanto o 
conteúdo do dossier reveste-se de algumas particularidades desde logo pela existência 
da figura do Plasma Master File (PMF) ou Dossier Principal do Plasma (DPP) que será 
analisado mais á frente. (Ver capítulo 9) 
De facto, algumas partes do Módulo 3 do CTD podem ser substituídas pela informação 
no PMF pelo que todos os dossiers de autorização de introdução no mercado relativos 
a um componente derivado do plasma humano devem referir-se ao PMF que 
corresponde ao plasma utilizado como substância de base/matéria prima (20). 
 
Em termos regulamentares, dentro do formato CTD, no módulo 3, particularmente no 
ponto relativo ao fabrico (3.2.1.2) no que respeita aos medicamentos derivados do 
sangue ou plasma humanos, devem ser descritos e documentados a origem e os 
critérios e processos de colheita, transporte e conservação da matéria prima. Deve 
ainda ser demonstrada conformidade da substância activa com a Norma Orientadora 
sobre a minimização do Risco de Transmissão das Encefalopatias Espongiformes 
Animais através dos Medicamentos e suas actualizações, publicadas pela Comissão no 
Jornal Oficial da União Europeia e deve descrever-se as instalações e equipamento de 
fabrico (21).  
 
Tal como para qualquer outro medicamento, o processo de fabrico deve respeitar os 
requisitos gerais da Directiva 91/356/CEE da Comissão, que estabelece os princípios e 
guia das boas práticas de fabrico de medicamentos para uso humano, e os princípios e 
guia das boas práticas de fabrico publicadas pela Comissão no volume 4 das Regras 
que regem os medicamentos na União Europeia.  
 
Assim sendo, as premissas fundamentais para a concessão de uma AIM para este tipo 
de produtos passam por demonstrar que o medicamento tem qualidade, é eficaz e é 
seguro, dito por outras palavras, garantir a demonstração inequívoca de qualidade, 
segurança e eficácia.  
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Há que garantir a verificação de uma série de passos durante o fabrico que possam 
atestar sobre a qualidade e a segurança nomeadamente através da comprovação da 
execução de controlos realizados no medicamento e/ou nos componentes e produtos 
intermédios do fabrico através, por exemplo, de cópia de todos os relatórios de controlo 
assinados pela pessoa qualificada. 
 
A legislação prevê ainda que as autoridades possam exigir que o titular da AIM de 
medicamentos derivados do plasma submeta ao controlo de um laboratório estatal ou 
de um laboratório designado para esse efeito amostras de cada lote do produto a granel 
e/ou do medicamento antes da sua entrada em circulação. Desta forma existe a 
necessidade de todos os lotes serem libertados por uma entidade acreditada para o 
mercado europeu obtendo assim o desigando OCABR (Oficial Control Authority Batch 
Release) e adicionalmente para o mercado Português, a necessidade de uma libertação 
posterior administrativa (22). (Ver capítulo 11) 
 
Na sequência do disposto na directiva 2001/83/CE alterada pela 2002/98/CE os estados 
membros devem adoptar todas as disposições necessárias para que os processos de 
fabrico e de purificação utilizados na produção de medicamentos derivados de sangue 
ou de plasma humanos sejam devidamente validados e permitam assegurar de modo 
contínuo a conformidade dos lotes e garantir, na medida em que o desenvolvimento da 
técnica o permita, a ausência de contaminação viral específica. Desta forma os 
fabricantes devem validar e comunicar os métodos utilizados para reduzir ou eliminar os 
vírus patogénicos susceptíveis de serem transmitidos pelo plasma humano.  
 
Isto remete-nos para a relevância dos métodos de controlo que os fabricantes devem 
usar desde logo na selecção dos dadores que vão contribuir para a matéria prima, 
garantindo a ausência de agentes patogénicos,  até aos métodos de 
inactivação/remoção viral aplicados em todo o processo de fabrico com a conclusão da 
libertação do lote por uma entidade estatal europeia acreditada. 
Tanto a origem como os critérios e processos de colheita, transporte e conservação do 
material de origem desempenham um papel relevante no fabrico destes produtos e 
devem também estar descritos, validados e documentados.   
 
No que respeita aos medicamentos biológicos, como os medicamentos derivados do 
sangue e plasma humanos, os requisitos de validação no que diz respeito aos estudos 
toxicológicos e farmacológicos têm que sofrer necessariamente adaptações dada a sua 
natureza, e desta forma o fabricante deverá fundamentar o programa de testes 
efectuados no Módulo 4 do dossier de AIM.  
Ao definir um programa de ensaios, deve ter-se em conta que todos os ensaios que 
requeiram a administração repetida do produto devem ser concebidos por forma a 
atender à eventual indução de, ou interferência, com anticorpos e deve ainda ponderar-
se o exame da função reprodutora, da toxicidade embrionária/fetal e perinatal e do 
potencial mutagénico e carcinogénico.  
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5 Colheita e análise do sangue humano – a matéria-prima 
 
Tal como referido anteriormente a lacuna existente na Directiva 2001/83/CE, originou a 
necessidade de regulamentar de alguma forma a matéria-prima utilizada pelos 
medicamentos derivados do plasma humano e desta forma surge em 2002 a Directiva 
2002/98/CE e em 2004 e 2005 duas outras directivas, a Directiva 2004/33/CE no que 
respeita a determinadas exigências técnicas relativas ao sangue e aos componentes 
sanguíneos, e a Directiva 2005/61/CE no que se refere aos requisitos de rastreabilidade 
e à notificação de reacções e incidentes adversos graves.  
 
Na verdade, a amplitude da utilização terapêutica do sangue humano exige que a 
qualidade e segurança do sangue total e dos componentes sanguíneos estejam 
garantidas de modo a prevenir, em especial, a transmissão de doenças.  
A disponibilidade do sangue e dos componentes sanguíneos utilizados para fins 
terapêuticos depende em grande medida dos cidadãos da Comunidade que estão 
dispostos a dar sangue. A fim de proteger a saúde pública e prevenir a transmissão de 
doenças infecciosas, é imperativo que sejam tomadas todas as medidas de precaução 
durante a sua colheita, processamento, distribuição e utilização, fazendo uso adequado 
dos progressos científicos em matéria de detecção, inactivação e eliminação dos 
agentes patogénicos transmissíveis por transfusão (23) (24). 
 
No que diz respeito ao sangue ou aos componentes sanguíneos enquanto matéria-
prima para o fabrico de medicamentos, a Directiva 2001/83/CE refere as medidas gerais 
a ter em conta para prevenir a transmissão de doenças infecciosas, que incluem a 
aplicação das monografias da Farmacopeia Europeia e das recomendações do 
Conselho da Europa e da Organização Mundial de Saúde (OMS), nomeadamente em 
matéria de selecção e controlo dos dadores de sangue e de plasma. Nessa directiva é 
ainda referido que os Estados-Membros deverão ainda tomar medidas para promover a 
auto-suficiência da Comunidade em sangue e componentes sanguíneos e para 
incentivar as dádivas voluntárias e não remuneradas de sangue e de componentes 
sanguíneos.  
 
Esta directiva vem então, a fim de assegurar um nível equivalente de qualidade e 
segurança dos componentes sanguíneos, qualquer que seja a sua finalidade, 
estabelecer requisitos para a colheita e análise do sangue e componentes sanguíneos, 
incluindo as matérias-primas para o fabrico de medicamentos alterando em 
conformidade a Directiva 2001/83/CE. 
 
Desde logo está descrito na directiva que todas as actividades relacionadas com a 
colheita e análise do sangue humano e dos componentes sanguíneos, qualquer que 
seja a sua finalidade, devem ser realizadas exclusivamente pelos serviços de sangue 
que tenham sido designados, autorizados, acreditados ou licenciados pela autoridade 
competente para esse fim. 
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Para que tal seja possível os serviços de sangue têm que cumprir uma série de regras 
que passam por nomear uma pessoa responsável, criar e manter um sistema de gestão 
da qualidade baseado nas boas práticas, garantir a rastreabilidade total e a 
hemovigilância. 
Relativamente aos dadores, os serviços de sangue têm que assegurar que são 
aplicados processos de avaliação consistentes e que as dádivas são analisadas em 
conformidade com os requisitos definidos.  
 
Os serviços de sangue devem, finalmente prestar à autoridade competente um conjunto 
de informações sujeitas a análise para efeitos de acreditação ou licenciamento em 
conformidade.  
 
De uma forma geral este conjunto de informações inclui: 
 

– Identificação do serviço de sangue,  
– Identificação, qualificações e contactos das pessoas responsáveis,  
– Lista dos serviços de transfusão de que são fornecedores. 

 
Deve ainda ser enviada a descrição do sistema de qualidade, incluindo um organigrama, 
a planta das instalações (Site Master File) e um manual de qualidade, que descreva 
todo sistema de qualidade em vigor com o número e qualificações do pessoal, os 
requisitos em matéria de higiene, as instalações e equipamentos e a lista de 
procedimentos operacionais normalizados para recrutar e seleccionar dadores, avaliar, 
processar, analisar, distribuir ou retirar da circulação unidades de sangue ou 
componentes sanguíneos e notificar e registar incidentes e reacções adversas graves. 
 
A autoridade competente, depois de ter verificado que o serviço de sangue cumpre os 
requisitos estabelecidos indica quais as actividades que pode executar e em que 
condições sendo que o serviço de sangue não pode efectuar nenhuma alteração 
substancial das suas actividades, sem autorização prévia por escrito da autoridade 
competente. 
A directiva descreve ainda a necessidade dos estados membros garantirem que as 
autoridades competentes organizem inspecções e medidas de controlo adequadas aos 
serviços de sangue por forma a garantir que o cumprimento dos requisitos descritos na 
directiva 2002/98/CE são cumpridos e se mantém. 
 
Adicionalmente, para além da aprovação pela autoridade competente de acordo com a 
directiva 2002/98/CE é também obrigatório a inspecção e aprovação de acordo com as 
boas práticas de fabrico (GMP), para processamento, armazenamento e transporte de 
sangue e componentes incluindo plasma a ser utilizado no fabrico de medicamentos. 
 
 
5.1 Análise das dádivas de sangue total e de componentes 
 
A Directiva 2002/98/CE descreve no seu anexo IV (ver Tabela 4) quais as análises a 
realizar nas unidades de sangue e de aférese, incluindo as unidades para transfusão 
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autóloga obtidas por colheita prévia. Em situações epidemiológicas específicas, 
componentes, ou dadores particulares podem ser necessárias análises adicionais. 
 
  

Tabela 4: Lista de análises a efectuar nas unidades de sangue e aférese de acordo com o anexo IV da 
Directiva 2002/98/CE. 

Análises a efectuar 

Grupo ABO (não necessária para o plasma destinado exclusivamente a fraccionamento) 

Grupo Rh D (não necessária para o plasma destinado exclusivamente a fraccionamento) 

Detecção das seguintes infecções nos dadores:  

– hepatite B (HBsAg),  

– hepatite C (Anti-HCV), 

– HIV ½ (Anti-HIV ½).  

 
 
De forma a harmonizar toda a legislação aplicável foi promulgado pelo CHMP a 
Guideline on plasma-derived medicinal Products - EMA/CHMP/BWP/706271/2010 - que 
fornece regras para a recolha da matéria prima, o fabrico e o controlo de qualidade dos 
hemoderivados com atenção especifica à segurança viral destes produtos. 
 
Os vários avanços na purificação das proteínas e a tecnologia de separação molecular 
tornou possível a disponibilidade de uma grande variedade de produtos, com aplicações 
médicas que cobrem um largo espectro cujo valor terapêutico é inquestionável. 
No entanto, o potencial da transmissão viral é bem reconhecido, uma vez que um 
número elevado de dádivas são misturadas numa pool de plasma, uma única 
contaminação pode transmitir uma doença viral a um grande número de receptores.  
 
Os acontecimentos, nos anos 1980’s, em que alguns medicamentos derivados do 
plasma, em particular os concentrados de factores de coagulação, causaram uma 
transmissão viral de HIV e Hepatite C, resultaram em grandes alterações no processo 
de fabrico com a introdução de passos específicos para inactivar ou remover esses vírus 
ou outros que pudessem estar no sangue/plasma.  
Durante os anos 1990’s e inicio de 2000, vírus infecciosos sem envelope foram também 
detectados em certos medicamentos derivados do plasma. Por esses motivos, o 
desenvolvimento dos processos de fabrico foi focado também em reduzir vírus sem 
envelope como a Hepatite A e o parvovirus B19 (20). 
 
As medidas para evitar a infecção incluem desde logo, a selecção de dadores, o 
despiste nas dádivas individuais e na pool de plasma para marcadores de infecção por 
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vírus conhecidos e a validação do processo de produção para inactivação ou remoção 
de vírus.  
A partir dos anos 1990 foram implementadas medidas para minimizar a contaminação 
do material de origem através do refinamento dos kits dos testes serológicos e a 
utilização das técnicas de amplificação genómica (NAT) para o teste do DNA (ácido 
desoxirribonucleico) ou RNA (ácido ribonucleico) viral e desta forma foi possível encurtar 
o período de janela durante o qual as dádivas infectadas não são detectadas. 
Os casos da variante da doença de Creutzfelt-Jackob (vCJD) surgidos no reino unido 
trouxeram uma forte evidência de que a vCJD é transmissível pelo sangue e em 
consequência foram também colocadas em prática medidas para minimizar o risco de 
transmissão desta infecciosidade nos hemoderivados. 
 
5.2 Factores de risco e selecção de dadores 
 
A recolha e testagem da matéria-prima são factores importantes na garantia da 
qualidade do fabrico dos medicamentos biológicos. As medidas utilizadas para reduzir 
os riscos de transmissão de doenças transmissíveis pelo sangue por medicamentos 
derivados do plasma incluem um controlo meticuloso da matéria-prima (20). 
Tal como já descrito anteriormente, a matéria prima para o fraccionamento tem que 
cumprir com a monografia da Farmacopeia Europeia (FE), Human plasma for 
fractionation. Toda a informação fornecida deve estar de cordo com a guideline sobre 
os requisitos de dados científicos para o PMF, Guideline on the scientific data 
requirements for a plasma master file, (EMEA/CHMP/BWP/3794/03) e pode dessa forma 
ser submetida às autoridades nesse formato de Plasma Master File (25). (Ver capitulo 
9) 
 
Do ponto de vista regulamentar, se o fabricante decide não utilizar o processo de 
certificação de PMF é possível fornecer a mesma informação no Modulo 3, secção 3.2.S 
do dossier de AIM. Tanto o PMF como a documentação no Modulo 3 (secção 3.2.S) 
devem ser actualizados anualmente. Em determinados casos é possível fazer referencia 
a mais do que um PMF. 
 
A imunização de dadores para obter imunoglobulinas especificas deve estar em 
conformidade com os requisitos das monografias aplicáveis. Isto inclui a testagem de 
dadores para eritrócitos utilizados na imunização dos dadores para o plasma anti-D. A 
informação que é especifica para um determinado produto deve ser incluída na secção 
3.2.S do dossier e não no PMF (20). 
 
Muitos factores podem afectar a segurança das dádivas de sangue na medicina 
transfusional, no entanto nem todos têm relevância quando falamos de dádivas para o 
fabrico de medicamentos derivados do plasma humano à escala industrial. 
Neste caso, os factores relevantes são as infecções transmitias pelo sangue e incluem 
vírus encontrados no plasma que podem estabelecer virémia tais como os vírus HBV, 
HCV, HIV1 e 2 e B19V, ou ainda qualquer outro vírus emergente ou agente tal como o 
responsável pela a vCJD.  
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Alguns medicamentos derivados do plasma transmitiram, em casos muito raros, vírus a 
receptores mesmo quando a matéria prima foi controlada para contaminação viral de 
acordo com procedimentos estado da arte. Este facto deve-se à natureza da matéria 
prima que é obtida a partir de um painel heterogéneo de dadores humanos que não 
podem ser caracterizados virologicamente de forma tão minuciosa como outras fontes 
de materiais biológicos tais como bancos de células, por exemplo (20). 
 
Outros factores de importância relevante estão relacionadas com a qualidade do 
produto, por exemplo a integridade e a actividade biológica dos factores de coagulação 
e das imunoglobulinas que podem ser afectadas pelo processamento da matéria prima 
após a colheita. Desta forma o risco do surgimento de trombogenecidade e 
imunogenecidade deve também ser considerado. 
 
A selecção de dadores e a testagem das dádivas e pools de plasma, são assim factores 
fundamentais na segurança dos medicamentos derivados do plasma humano. 
Tal como referido anteriormente, o disposto na directiva 2002/98/CE bem como nas 
consequentes directivas de implementação, permite identificar os critérios de selecção 
e exclusão de dadores bem como a testagem das dádivas a aplicar para a obtenção de 
uma matéria prima o mais segura possível. 
 
Para produtos específicos são necessários requisitos adicionais em termos de testagem 
e especificações da pool de plasma, (p.ex. plasma inactivado e imunoglobulina anti-D). 
Estas monografias requerem a testagem de HBsAg, anticorpos anti HIV, RNA do HCV 
de cada pool de fraccionamento e testagem adicional para DNA do B19V para produtos 
específicos (plasma inactivado e imunoglobulina anti-D) e RNA do HAV para plasma 
inactivado. 
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Tabela 5: Base legal geral aplicável aos hemoderivados. Adaptado da Guideline on plasma-derived 

medicinal Products - EMA/CHMP/BWP/706271/2010 

Requisitos especiais para medicamentos derivados do sangue/plasma humano, juntamente 
com os requisitos geris para os medicamentos biológicos 

Âmbito principal 
Enquadramento 
legal, definições, 
âmbito/propósito  

Documentação 

Requisitos de 
Qualidade e 
Segurança na 
Produção  

Sistema de 
qualidade 

 2001/83/CE 

 2
00

2/
98

/C
E 2003/63/CE  

Anexo I 
Farmacopeia 
Europeia 

20
04

/3
3/

EC
 

20
05

/6
1/

EC
 

20
05

/6
2/

EC
 2003/94/CE 

GMP 

Plasma como 
matéria prima 

    
x x x 

 

Recolha, testagem 
incluindo 
rastreabilidade, 
notificação de 
acontecimentos 
adversos  

Artigo 109º 
Ref. a 
2002/98/CE x 

Parte III. 1.1 
Formato e 
procedimento 
PMF incl. 
actualização 
anual  

Anexo II, III* 
 

    

Processamento, 
armazenamento e 
transporte 

     Guia GMP 
incluindo 
Anexo 14  

Medicamento         
Fabrico Artigo 115 

Supervisão de 
remoção viral 
e consistência  

 3.2.1.1-2 
Requisitos para 
o plasma como 
matéria prima 

Anexo II, III*    Guia GMP 
incluindo 
Anexo 14 

Dossier de AIM   Parte III. 1.1 
Ref. ao PMF 
incluindo 
actualização 
anual  

     

Registos         

Incluindo as 
instalações onde o 
plasma é entregue 

 

x    x x 

 

Através de toda a 
cadeia desde a 
dádiva até ao 
produto acabado 
e vice versa 

  Parte III. 1.1     Guia GMP 
incluindo 
Anexo 14 

Distribuição Art 83 pode 
aplicar 
requesitos 
mais 
exigentes 

       

Supervisão 
Incluindo 
libertação de lote 
oficial  

Art. 114.2, 
115 

       

“x” indica que a documentação completa é adicional aos requisitos globais para os medicamentos derivados do plasma.  
* Anexo II e III das guidelines EMA/CHMP/BWP/706271/2010 (Monografias das FE) 
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Como referido na tabela acima a Farmacopeia Europeia define os padrões para os 
medicamentos derivados do plasma. A monografia Human Plasma for Fractionation 
representa de uma forma geral os padrões a cumprir em termos de qualidade e 
segurança para o plasma para fraccionamento e adicionalmente existem monografias 
especificas para produtos derivados do plasma (lista em baixo). 
 

Tabela 6: Lista de algumas monografias publicadas de produtos derivados do plasma. Adaptada da 
Guideline on plasma-derived medicinal Products - EMA/CHMP/BWP/706271/2010. 

Titulo da Monografia 

Fibrin sealant kit (0903) 

Human albumin solution (0255) 

Human anti-D immunoglobulin (0557) 

Human anti-D immunoglobulin for intravenous administration (1527) 

Human antithrombin III concentrate (0878) 

Human coagulation factor VII (1224) 

Human coagulation factor VIII (0275) 

Human coagulation factor IX (1223) 

Human coagulation factor XI (1644) 

Human fibrinogen (0024) 

Human hepatitis A immunoglobulin (0769) 

Human hepatitis B immunoglobulin (0722) 

Human hepatitis B immunoglobulin for intravenous administration (1016) 

Human measles immunoglobulin (0397) 

Human normal immunoglobulin (0338) 

Human normal immunoglobulin for intravenous administration (0918) 

Human plasma for fractionation (0853) 

Human plasma (pooled and treated for virus inactivation) (1646) 

Human prothrombin complex (0554) 

Human rabies immunoglobulin (0723) 

Human rubella immunoglobulin (0617) 

Human tetanus immunoglobulin (0398) 

Human varicella immunoglobulin (0724) 

Human varicella immunoglobulin for intravenous administration (1528) 

Human von Willebrand factor (2298) 

 
 
Apesar da livre circulação de mercadorias ser aplicável à maioria dos medicamentos, os 
estados membros estão autorizados a aplicar requisitos mais restritos aos 
medicamentos derivados do plasma humano. O tratado sobre o funcionamento na EU 
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(Titulo XIV, art.º 168 (4a)) define que os Estados Membros podem manter ou introduzir 
medidas de segurança mais restritivas no que diz respeito aos padrões de qualidade e 
segurança do sangue e seus derivados.  
 
5.3 Rastreabilidade 
 
De acordo com a directiva 2003/63/CE tem que haver um sistema que permita que cada 
dádiva seja rastreada desde o dador no centro de sangue até ao produto acabado e 
vice-versa (26). Esta rastreabilidade tem que ser mantida como descrito nas directivas 
2002/98/CE, 2005/61/CE e GMP anexo 14.  
 
Com este principio em mente é fortemente recomendado que cada vez que um produto 
é administrado a um doente, seja registado o nome e o lote do produto de forma a 
garantir a ligação entre o doente e o lote do produto acabado, o que está reflectido na 
Note for Guidance on the warning on transmissible agents in the Summary of Product 
Characteristics (SPCs) and Package Leaflets for plasma-derived medicinal products 
(CPMP/BPWG/BWP/561/03) (27). 
Assim, fica materializada, no Resumo das Características do Medicamento (RCM) e no 
Folheto Informativo (FI) a necessidade absoluta e a relevância de garantir a 
rastreabilidade na administração final destes produtos sem a qual não é possível 
identificar toda a cadeia.  
 
Todos os registos devem ser guardados durante 30 anos após a data da dádiva, para 
assegurar a informação sobre a rastreabilidade (20). 
 
5.4 Procedimentos de Look back 
 
Após a colheita é fundamental a existência de  um sistema de informação que inclua a 
descrição das medidas para notificar acontecimentos ou reacções adversas graves. 
A gestão de recolha de informação após a colheita entre o centro de plasma, o detentor 
do PMF e o fabricante/fraccionador tem que estar descrito em procedimentos e deve ser 
cumprido e sujeito a acordo escrito entre todas as partes. 
 
O procedimento de look-back consiste em rastrear dádivas anteriores ou testes de 
qualquer amostra retida dentro de um espaço de tempo de pelo menos 6 meses antes 
da ultima dádiva negativa (20).  
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6 Fabrico 
 
As estratégias utilizadas no fabrico de medicamentos derivados do plasma são críticas 
para a qualidade, segurança e eficácia do produto. As estratégias de fabrico variam de 
acordo com o produto e o fabricante, e usualmente incluem vários processos de 
fraccionamento/purificação, alguns dos quais também contribuem para a inactivação 
e/ou remoção de agentes potencialmente patogénicos.  
Para além disso, a inclusão de procedimentos específicos para inactivar/remover 
contaminantes virais devem ser forçosamente uma parte fundamental da estratégia de 
fabrico para todos os medicamentos derivados do plasma (20). 
 
Durante o fabrico deste tipo de medicamentos deve ser tido em conta o seguinte: 
 

a. pode ocorrer contaminação microbiológica que pode originar a acumulação de 
pirogénios; 
 

b. pode ocorrer a introdução de vírus ou outros agentes patogénicos durante o 
fabrico; 
 

c. podem ser introduzidas impurezas nos métodos de fabrico, relacionadas com o 
processo tais como proteínas, solventes, detergentes e anticorpos ou outros 
ligandos da cromatografia; 
 

d. o produto pode ser modificado pelo método de fabrico resultando em 
consequências adversas para os receptores, por exemplo pela formação de 
impurezas relacionadas com o produto, tais como a formação de neo-antigénios, 
ou comprometendo a actividade biológica do componente activo, como por 
exemplo a activação de factores de coagulação originando um aumento da 
trombogenecidade.  

 
Este ultimo ponto é particularmente preocupante para os passos introduzidos para 
inactivar ou remover a contaminação viral que possam afectar a qualidade ou o 
rendimento dos produtos. 
Pelo atrás exposto, torna-se imperativo uma escolha criteriosa, utilizando métodos que 
reflictam o estado da arte, para garantir que as características funcionais são mantidas 
e que os agregados ou as formas degradadas são devidamente controladas. 
 
Enquanto a selecção dos dadores e a testagem das dádivas são medidas de segurança 
essenciais, os incidentes com transmissão de vírus mostram que são insuficientes para, 
por si só, garantirem a segurança do produto. O próprio processo de fabrico 
desempenha assim um papel grande significância para este tipo de produtos.  
 
Todos os estudos sobre um processo para a capacidade de inactivar ou remover a 
infecciosidade viral, serão sujeitos a uma avaliação particularmente cuidadosa quando 
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se fala de medicamentos derivados do plasma humano. Esta análise inclui 
considerações sobre a redução no titulo viral obtido, as taxas de inactivação e a forma 
das curvas de inactivação, quão robusto é o passo para processar variáveis e, se a 
inactivação ou remoção viral é selectiva para um tipo particular de vírus. 
 
A adequabilidade dos vários materiais e procedimentos usados no fabrico bem como as 
condições seleccionadas da operacionalização, parâmetros e tolerâncias devem por 
conseguinte, ser validados através de um correcto desenho e interpretação adequada 
dos estudos. 
 
Uma vez que os hemoderivados são definidos pela referencia ao seu método de fabrico, 
como sendo produtos biológicos em geral, a utilização de processos alternativos não é 
aceitável. 
 
6.1 Pools de plasma 
 
O fabrico dos hemoderivados inicia-se, como já vimos, a partir de pools de plasma. 
Amostras de cada pool de plasma devem ser armazenadas pelo menos durante um ano 
após a data de validade do produto acabado com o prazo de validade maior.  
Na parte 3.3.S do dossier de AIM tem que ser descritos todos os procedimentos 
relevantes para a preparação e amostragem bem como todas as especificações da pool 
de plasma ou fazer referencia ao PMF se relevante (20). 
 
6.2 Produtos intermédios 
 
Uma fracção intermédia surge da matéria prima parcialmente fraccionada e deve ser 
submetida a posteriores passos de fabrico antes de se tornar o produto final. Por norma 
os produtos intermédios são fracções recuperadas do processo de produção de factores 
de coagulação (p.ex. criopasta) ou do processo de produção de imunoglobulinas ou 
albumina (por. ex. fracções II, III, IV e V) e podem ser preparadas e armazenadas pelo 
fabricante ou obtidas de um outro fornecedor, um fabricante subcontratado. 
A informação sobre estes produtos intermédios deve ser fornecida no PMF ou na parte 
3.2.S do dossier de AIM.  
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7 Processos de fraccionamento/purificação 
 
7.1 Métodos de precipitação 
 
A crioprecipitação é o passo inicial mais utilizado para a produção dos concentrados de 
FVIII. As técnicas subsequentes de purificação para o FVIII incluem a precipitação, 
adsorção de outros factores de coagulação e a separação cromatográfica bem como os 
processos de inactivação viral para obter o produto acabado.  
O plasma sem o crioprecipitado é normalmente utilizado para a preparação de outros 
factores da coagulação pela adsorção/eluição ou cromatografia e o plasma residual 
pode ainda ser processado posteriormente para a obtenção de imunoglobulinas e 
albumina (20). 
 
7.2 Métodos físicos/químicos 
 
Entre estes métodos os mais utilizados são os procedimentos derivados do método de 
Cohn de fraccionamento por etanol para a obtenção de albumina e imunoglobulinas. Por 
norma incluem vários passos, nos quais a conformidade com requisitos específicos é 
decisivo para a qualidade do produto. Alguns destes passos também contribuem para a 
remoção efectiva de potenciais contaminantes virais. Desta forma é fundamental haver 
especificações claras sobre a concentração de etanol e proteínas, temperatura, pH e 
força iónica bem como a duração do tratamento, incluindo dados sobre os limites de 
tolerância aceitáveis e sobre os meios de os controlar. 
A utilização de agentes químicos como o ácido caprílico, metanol, sulfato de amónio, 
polietileno glicol, ou outros detergentes catiónicos, que são muitas vezes usados na 
preparação de certos hemoderivados em combinação com outros passos de purificação 
deve também ser criteriosa. Algumas destas substâncias podem ter impacto na 
segurança viral tal como o ácido caprílico enquanto que para outros a informação ainda 
é insuficiente. 
 
7.3 Métodos cromatográficos 
 
Um número de diferentes processos cromatográficos pode ser usado na purificação e 
fabrico dos hemoderivados. Há que ter em conta que a selectividade e o rendimento 
depende criticamente da qualidade das resinas cromatográficas bem como de outros 
factores como a capacidade da coluna, a natureza e a concentração das proteínas no 
produto, força iónica e o pH dos tampões, velocidade de fluxo, tempo de contacto e 
temperatura.  
Os processos escolhidos devem ser baseados em estudos de desenvolvimento com 
todas as especificações e de limites de tolerância aceitáveis bem definidos.  
As condições de armazenamento das colunas, preservação e eluição dos conservantes, 
limpeza e métodos de regeneração são também um factor relevante a ter em 
consideração e que deve ser validado (20). 
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7.4 Considerações adicionais 
 
Para minimizar a activação dos factores de coagulação durante a sua produção, podem 
ser adicionados anticoagulantes como a antitrombina e a heparina pelo que as suas 
concentrações residuais têm que ser medidas no produto acabado.  
Outros compostos como o carvão, bentonite, sílica coloidal são também por vezes 
usados para limpar algumas impurezas como pigmentos, lipoproteínas, etc.. As 
características dos componentes utilizados, a sua descontaminação e as condições de 
utilização devem ser também criteriosamente analisados. 
 

8 Processos de inactivação/remoção viral 
 
O desenho do processo de fabrico tem que ter em conta a garantia da segurança viral 
e a escolha de passos específicos de inactivação/remoção viral faz parte integrante da 
estratégia do processo de fabrico dos hemoderivados. 
 
Para este tipo de produtos é fundamental incluir passos efectivos para a 
remoção/inactivação de uma variedade de vírus de diferentes características físico-
químicas. As condições do processo de fabrico e a monitorização em processo no que 
diz respeito à inactivação/remoção viral devem ser claramente descritos e justificados 
pelo fabricante.  
É necessária uma cuidadosa validação para cada passo de inactivação/remoção viral 
garantindo que a validação inclui as condições de pior caso. A integridade do produto 
deve ser demostrada sob as condições de fabrico estabelecidas. 
As regras das boas práticas de fabrico para segregação de material já sujeito a 
inactivação/remoção viral do material ainda não sujeito a esses passos deve ser 
rigorosamente cumprida para evitar contaminação cruzada (20). 
 
Desta forma é importante e desejável incluir sempre que possível mais do que um passo 
de inactivação/remoção que se possam complementar no modo de acção de forma a 
que, caso um vírus sobreviva ao primeiro método possa ser eficazmente 
removido/inactivado no segundo. Pelo menos um dos passos tem que ser eficaz contra 
vírus sem envelope. É claramente reconhecido que é difícil inactivar ou remover todos 
os vírus sem envelope conhecidos eficazmente com um único processo (passo). Alguns 
vírus sem envelope como os parvovirus animais são estáveis contra uma série de 
tratamentos por calor enquanto vírus extremamente pequenos como os circovirus 
podem penetrar filtros com poros muitos pequenos desenhados para a captura do 
parvovirus. Todos os fabricantes estão claramente envolvidos em desenvolver e 
implementar passos complementares desenhados para remover e inactivar um grande 
leque de vírus. Assim, consegue-se melhorar a confiança na segurança, incluindo para 
vírus desconhecidos potencialmente emergentes. 
 
Apesar de tudo é amplamente reconhecido que a tarefa de desenhar passos que se 
complementem e que sejam eficazes contra um grande leque de vírus nomeadamente 
com e sem envelope de diferentes características físico-químicas, não é linear nem fácil. 
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A acrescer a estas dificuldades, nem todos os métodos podem ser aplicados no 
processo de fabrico de determinados produtos sob pena da inviabilidade do próprio 
produto e das suas qualidades terapêuticas. É importante garantir a integridade dos 
componentes e eficácia clinica bem como ter atenção á potencial produção de resíduos 
tóxicos ou formação de neo-antigénios, por exemplo. 
 
O próprio processo de fraccionamento ou purificação como a cromatografia pode 
contribuir para a remoção viral mas não é suficiente. 
 
8.1 Precipitação com etanol 
 
O processo de fraccionamento com etanol pode contribuir para a remoção de vírus para 
os produtos Albumina e Imunoglobulinas. 
O efeito desinfectante do etanol/baixo pH ocorre principalmente à temperatura ambiente 
ou ligeiramente acima, enquanto que o fraccionamento do plasma ocorre a baixa 
temperatura para evitar a desnaturação das proteínas. A partição diferencial dos 
componentes do plasma que ocorre durante os passos de precipitação, pode resultar 
na remoção de alguns vírus juntamente com a fracção descartada.  
Para além disso as proteínas precipitadas podem ser separadas por centrifugação ou 
alternativamente por filtração. Podem ser utilizados filtros adicionais para evitar o 
colapso dos filtros e estes podem também aumentar a capacidade de remoção viral do 
processo de separação (20). 
 
8.2 Pasteurização  
 
O aquecimento em solução aquosa a 60ºC por 10 horas (pasteurização) no recipiente 
final é o método da farmacopeia para a inactivação viral das preparações de albumina. 
Este método de inactivação também é utilizado para a preparação em bulk de diversos 
produtos derivados do plasma humano. A pasteurização foi demonstrada como sendo 
um passo eficaz de inactivação para vírus com e sem envelope.  
A eficácia deste método depende da composição da solução, da temperatura e tempo 
de incubação. A estabilização pode ser necessária para proteger as proteínas e 
minimizar a formação dos neo-antigénios mas os estabilizadores também podem 
proteger os vírus da inactivação e portanto devem ser cuidadosamente escolhidos (20). 
 
8.3 Aquecimento de produtos liofilizados 
 
A eficácia da inactivação viral pode variar de acordo com as características do liofilizado 
e as condições de aquecimento. É muito importante, neste caso, a definição dos limites 
superiores e inferiores da humidade residual baseada nos estudos de validação dos 
vírus bem como em estudos de integridade de proteínas e de formação de agregados. 
A humidade residual é um parâmetro particularmente crítico e deve ser medido 
preferencialmente em cada frasco com métodos não destrutivos (p.e. por 
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espectroscopia de Infravermelhos). A temperatura e a duração do aquecimento deve 
ser monitorizado ao longo de todo o processo (20). 
 
8.4 Tratamento solvente/detergente (S/D) 
 
O tratamento com um solvente como o TNBP (tris-n-butil-fosfato) combinado como um 
detergente não iónico como o Tween 80 ou o Triton X-100 pode inactivar vírus com 
envelope. Antes deste tratamento, as soluções em processo devem estar isentas de 
aglomerados que possam esconder os vírus e protegê-lo do tratamento. Isto pode ser 
alcançado pela filtração que deve ser feita antes da adição do solvente/detergente. É 
fundamental demonstrar através de uma validação física que a agitação consegue 
produzir uma mistura homogénea e que o processo de temperatura alvo é controlado 
durante toda a duração do tempo de incubação definido. Devem ser realizadas 
verificações em processo para confirmar que as quantidades correctas de solvente e 
detergente são adicionadas. Os níveis residuais de solvente e detergente devem ser 
minimizados através do processo e monitorização cuidadosa no produto acabado. Os 
vírus sem envelope não serão inactivados por este processo (20). 

 
8.5 Filtração 
 
Pode ser difícil a remoção de vírus pequenos sem comprometer o rendimento 
satisfatório do produto, especialmente para produtos de elevado peso molecular como 
o Factor VIII. Certo tipo de filtros pode causar a activação dos factores de coagulação o 
que pode ser minimizado pela escolha criteriosa do material dos filtros e a activação 
deve ser monitorizada antes e depois da filtração. 
O modo de acção do filtro é extremamente relevante, bem como os parâmetros críticos 
para a remoção viral (p. ex. volume por área do filtro, força iónica, pH, velocidade de 
fluxo, pressão e carga de proteína). A criticidade destes parâmetros deve ser utilizada 
para definir os estudos de validação apropriados. São também essenciais os testes para 
confirmar a integridade do filtro em controlo em processo. Finalmente, o desempenho 
dos filtros usados nos estudos de validação deve ser comparado com os dos filtros 
usados no processo de produção em rotina por forma a garantir a consistência do 
processo (20). 
 
8.6 Baixo pH 
 
O baixo pH (aproximadamente 4) pode ser eficaz para a inactivação de vírus com 
envelope e alguns sem envelope para o processo de fabrico das imunoglobulinas.  
Para ambas as situações os factores de redução demostrados dependem das condições 
exactas (valor de pH, tempo e temperatura do tratamento, composição da solução, etc.) 
e da estirpe do vírus usado nos estudos de validação (20). 
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8.7 Considerações para classes de produtos especificas 
 
a. Factores de coagulação 
 
No passado, alguns factores de coagulação transmitiram vírus sem envelope como o 
HAV e B19V. Por esse motivo, para produtos como o Factor IX, têm que ser incluídos 
passos que claramente sejam eficazes para o HAV e para o B19V. Passos como a 
inactivação por calor podem ter algumas limitações no que diz respeito a certos vírus 
sem envelope por isso os fabricantes aumentam a segurança no que diz respeito a vírus 
sem envelope pequenos e resistentes ao calor, utilizando processos de remoção como 
a nanofiltração, sempre que for tecnicamente possível. 
 
Para o Factor VIII, Factor vW e fibrinogénio, em que o grande peso molecular torna uma 
separação com base no tamanho mais difícil, tem que se incluir pelo menos um passo 
de inactivação que seja eficaz para o HAV. Sabe-se que alguns vírus são extremamente 
resistentes a métodos físico-químicos de inactivação viral e que pode ser difícil o 
desenvolvimento de métodos eficazes de inactivação/remoção para este tipo de vírus. 
O B19V pode ser inactivado através de passos de tratamento por calor cuidadosamente 
desenhados (pasteurização numa matriz apropriada ou calor seco em ambiente de 
humidade residual apropriado). Os parvovirus podem ser removidos por filtração 
dependendo do poro aplicável aos factores da coagulação (20). 
 
b. Imunoglobulinas 
 
As imunoglobulinas têm um bom registo de segurança para os vírus sem envelope 
conhecidos, devido em parte à contribuição dos anticorpos neutralizantes presentes no 
produto. No entanto, a possibilidade de transmissão de vírus sem envelope 
desconhecidos ou emergentes ou a diminuição dos títulos de anticorpos a níveis não 
protectores nas pools de dadores não pode ser totalmente excluída.  
Assim sendo é necessário pelo menos um passo eficaz de remoção/inactivação viral 
para vírus sem envelope. Os passos de fraccionamento/precipitação por etanol podem 
ser aceites como eficazes para vírus sem envelope desde que adequadamente 
controlados e validados. No entanto, se não forem considerados eficazes tem que ser 
introduzido outro método que seja eficaz. Se o processo apenas se basear na 
purificação por cromatografia é necessário um passo adicional que seja considerado 
eficaz. A introdução da redução viral por filtração com poro pequeno (tamanho de 15 a 
20 nm) no processo das imunoglobulinas tem provado ser eficaz para muitos vírus sem 
envelope (20). 
 
c. Albumina 
 
A albumina fabricada por um processo de fraccionamento estabelecido que inclua um 
passo final de pasteurização especificado na monografia da farmacopeia europeia tem 
um excelente registo de segurança viral. A validação do passo de pasteurização deve 
considerar a concentração nominal do produto acabado (20). 
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8.8 Dificuldades no desenho e na execução de estudos de 
validação 

 
A demostração eficaz da inactivação/remoção viral pode ser difícil por várias razões. A 
presença dos anticorpos podem afectar a separação do vírus ou a sua susceptibilidade 
à inactivação química e pode também complicar o desenho do estudo neutralizando a 
sua infecciosidade. Adicionalmente, o plasma não diluído ou fracções derivadas são 
normalmente tóxicas para as culturas celulares usadas para a detecção viral tal como a 
presença de produtos intermédios de químicos como o etanol e o lactato de etacridina.  
 
Por este motivo, os ensaios podem ter que ser precedidos por procedimentos 
destinados a contrariar estes efeitos como a diluição, diálise, etc. Adicionalmente, o 
produto em si ou os químicos utilizados para preparar ou tratar o produto podem alterar 
as propriedades do vírus, por exemplo originando o seu revestimento e/ou agregação o 
que pode dificultar a quantificação precisa da infecciosidade residual. 
 
Em algumas situações a testagem NAT pode ser uma alternativa aos testes de 
infecciosidade para medir a carga viral e determinar as capacidades de redução dos 
passos de remoção viral. Ao realizar estudos de validação com testes de tecnologia de 
amplificação genómica deve-se caracterizar cuidadosamente a inoculação (spike) do 
vírus de forma a garantir que é medida a redução das partículas intactas e não a 
remoção do ácido nucleico livre ou partículas danificadas (20).  
Os testes NAT podem ser uteis para distinguir os passos de remoção dos de inactivação 
quando eles ocorrem no mesmo passo do processo (p. ex. passos de fraccionamento 
com caprilato) ou quando um ensaio de infecciosidade não é exequível (p. ex. devido à 
interferência de anticorpos neutralizantes). 
 
Os fabricantes estão constantemente a aplicar os seus melhores esforços no 
desenvolvimento de métodos para inactivar/remover vírus à luz de todos os avanços 
tecnológicos. Isto é particularmente importante para produtos onde há limitações actuais 
no que diz respeito ao que se pode conseguir em termos de redução dos vírus sem 
envelope. Entretanto, a informação do produto deve fornecer informação relevante e 
especifica que permita aos médicos fazerem uma decisão informada na altura da 
escolha do produto. Desta forma, o RCM e FI devem reflectir essas preocupações e por 
isso devem ter uma nota de atenção sobre os agentes transmissíveis tal como descrito 
no Note for Guidance on the Warning on Transmissible Agents in Summary of Product 
Characteristics (SmPCs) and Package Leaflets for Plasma-derived Medicinal Products 
(CPMP/BPWG/BWP/561/03)) (27) 
 
Sempre que surjam alterações no processo de fabrico ou em passos individuais, os 
estudos de validação devem ser revalidados. Sempre que ocorra alguma transmissão 
viral durante a utilização clinica do produto todos os dados disponíveis devem ser 
reavaliados tanto pelo fabricante como pela autoridade competente de forma a tomar as 
medidas apropriadas. 
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Para além da remoção/inactivação viral há que ter em conta a redução dos agentes da 
TSE ou encefalopatia espongiforme transmissível. Após o surgimento dos casos da 
nova variante da doença de Creutzfeldt-Jakob pela primeira vez em 1996 uma nova 
consciência sobre esta doença levou a que fossem tomadas medidas preventivas para 
evitar a sua transmissão. Desta forma é obrigatório evidenciar que o processo de fabrico 
é capaz de reduzir a infecciosidade dos agentes da TSE (20). Os seguintes documentos 
do CHMP devem ser seguidos: 
 

• CHMP Position Statement on Creutzfeldt-Jakob Disease and Plasma-Derived 
and Urine-Derived Medicinal Products (EMA/CHMP/BWP/303353/2010) 
 

• Investigation of Manufacturing Processes for Plasma-Derived Medicinal Products 
with Regard to vCJD risk (CPMP/BWP/5136/03).  

 
 
 
8.9 Validação do processo 
 
Para todos os passos específicos utilizados devem ser efectuados estudos de validação. 
Para além disso, se os estudos envolvem processos de modelação ou a escala 
reduzida, têm que ser capazes de mimetizar satisfatoriamente as condições da 
produção em larga escala e deve ser claramente evidenciada a adequação dos modelos 
ao objectivo pretendido.  
Os estudos devem ser desenhados para justificar as condições de operacionalização 
seleccionadas e os limites de tolerância aceites, incluindo as condições de pior caso, e 
de forma a documentar a sua adequabilidade em atingir os desempenhos esperados do 
processo. 
 
8.10 Controlo de qualidade 
 

a. Em processo 
 
Todos os procedimentos para a monitorização da produção e do equipamento, os 
passos de produção onde são realizados testes de controlo, os meios de amostragem 
e armazenamento das amostras bem como as técnicas e os procedimentos de teste têm 
que ser claramente evidenciados pelo fabricante. 
 
A mistura das matérias primas (plasma) deve ser sujeito a um controlo cuidadoso para 
evitar contaminação e a introdução de materiais estranhos ao processo. 
 
A monitorização de parâmetros relevantes durante o fabrico, tais como pH, temperatura, 
concentração de etanol, proteínas e potencia se aplicável, bem como os resultados da 
contagem microbiológica e endotoxinas deve ser também documentada e servem de 
acompanhamento do processo. 
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b. Dos produtos 
 
Todos os produtos devem cumprir o disposto nas monografias da Farmacopeia 
Europeia (FE). 
Todos os parâmetros relevantes devem ser medidos em cada lote de produto acabado. 
Adicionalmente devem ser realizadas medições das substâncias utilizadas durante a 
formulação ou a produção como por exemplo as concentrações residuais de 
solvente/detergente quando utilizados. Da mesma forma, devem ser definidos os limites 
apropriados para todos estes parâmetros reflectindo a capacidade do processo de 
produção.  
 
8.11 Estudos de estabilidade 
 
Devem ser realizados testes de estabilidade de acordo com as guideline ICH 
especialmente “Quality of Biotechnological Products: Stability Testing of 
Biotechnolgical/Biological products” (Q5C) (28) 
 
 
8.12 Avaliação do risco de transmissão viral 
 
Os fabricantes devem fazer uma avaliação de risco de transmissão viral para poderem 
substanciar as informações sobre segurança viral que são colocadas na informação do 
produto (RCM e FI). Esta avaliação de risco tem que, sempre que possível, incluir uma 
estimativa da probabilidade de um contaminante viral estar presente numa dose definida 
do produto final. 
 
Na avaliação do risco devem ser tidos em conta vários factores tais como a 
epidemiologia, o titulo virémico, a testagem dos marcadores virais, os passos de 
inactivação/remoção viral e o rendimento do produto que influenciam o nível potencial 
de partículas de vírus infecciosas numa dose de produto acabado.  
A robustez da avaliação de risco vai depender da extensão da informação disponível 
sobre esses factores. Muitos destes factores podem variar e deve considerado o cenário 
de pior caso de forma a obter um resultado que possa dar melhor segurança para as 
declarações sobre segurança viral (20).  
 
Deve também ser fornecida uma estimativa da capacidade do processo de fabrico para 
inactivar ou remover o vírus contaminante versus a quantidade potencial de um 
determinado vírus que possa estar presente na matéria prima. 
Finalmente, tendo em consideração a quantidade de matéria prima necessária para 
fabricar uma única dose de produto, pode ser estimada a probabilidade da potencial 
contaminação viral numa única dose de produto acabado. 
 
Deve ser cuidadosamente considerada a robustez dos dados de experiências a uma 
escala menor e dos factores de redução viral no que diz respeito às alterações dos 
parâmetros do processo de fabrico. Outras limitações incluem a validade da soma dos 
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números de redução logarítmica de passos separados, a relevância dos vírus utilizados 
nos estudos de validação (vírus modelo) e limitações experimentais ao nível da 
inactivação/remoção que possam ser medidos (20). 
 
Os anticorpos específicos podem contribuir para a segurança viral pelo que a 
especificação do conteúdo em anticorpos no produto final e a validação da sua 
capacidade de neutralização pode consubstanciar o papel dos anticorpos específicos 
em garantir a segurança viral num determinado produto. 
O beneficio dos anticorpos específicos na pool para fraccionamento é difícil de avaliar 
já que não existe informação fidedigna sobre a neutralização viral nesta fase do fabrico 
nem sobre a estabilidade dos complexos vírus-anticorpo no processamento. 
 
De uma forma geral, para um produto seguro, a capacidade de remoção/inactivação 
viral devem claramente exceder a potencial quantidade de vírus que poderia entrar no 
processo de produção originando uma margem de segurança adequada no produto 
final. No entanto nenhum limite especifico é definido porque o factor de redução viral é 
sujeito a vários aspectos qualitativos de interpretação e o número potencial de partículas 
virais por frasco de produto acabado deve ser analisado em relação com estes e outros 
factores. 
A quantidade de plasma utilizado para a produção de um frasco de produto acabado 
deve ser definido considerando o rendimento do plasma para determinado produto, o 
tamanho do lote e o número de frascos produzidos de um lote. O número estimado de 
partículas virais por frasco pode ser calculado pela multiplicação da concentração do 
vírus, numa situação de pior caso, na matéria prima e o plasma requerido para produzir 
um frasco, dividido pelo factor de redução viral obtido dos estudos de validação (20). 
 
Este número também deve ser analisado no que diz respeito ao que se sabe sobre a 
dose mínima infecciosa e a quantidade de medicamento tipicamente necessária  para 
um tratamento.  
 
8.13 Experiencia clinica e vigilância 
 
A experiencia clinica no que diz respeito à transmissão viral é muito útil para suportar a 
segurança de um produto, no entanto a ausência de relatos de transmissão viral não 
prova totalmente a segurança do produto já que podem ocorrer transmissões não 
detectadas ou o produto pode ter sido usado numa população não susceptível. 
Particularmente se estivermos a falar de casos de vírus emergentes que não são 
cuidadosamente considerados num sistema de vigilância. 
 
A avaliação de risco deve ser feita para o HIV, HBV, HCV. B19 e HAV para todos os 
novos pedidos de AIM com excepção da Albumina caso esta seja produzida de acordo 
com as especificações da FE e pelo método de fraccionamento estabelecido de Cohn 
ou Kistler/Nitschmann (20).  
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9 O Plasma Master File 
 
A segurança dos medicamentos biológicos depende de um controlo rigoroso da sua 
matéria prima, e como já vimos, os requisitos relativos à elegibilidade dos dadores 
humanos e à análise das dádivas para medicamentos derivados do plasma estão 
previstos na Directiva 2002/98/CE que estabelece normas de qualidade e segurança em 
relação à colheita, análise, processamento, armazenamento e distribuição de sangue 
humano e de componentes sanguíneos e que altera a Directiva 2001/83/CE. 
 
Os medicamentos derivados do plasma, per se, são medicamentos biológicos, cujo 
fabrico se baseia no tratamento cuidadoso do plasma humano como matéria-prima.  
 
Tendo em conta o facto do mesmo material plasmático poder ser utilizado na maioria 
dos casos para vários medicamentos e, consequentemente, de uma parte substancial 
do dossier de autorização de introdução no mercado, poder ser comum a um grande 
número de dossiers relativos a medicamentos derivados do plasma totalmente 
diferentes, tornou-se apropriado estabelecer um novo sistema com vista a simplificar os 
procedimentos para a aprovação e as alterações subsequentes dos medicamentos 
derivados do plasma humano. Surge então o conceito de Plasma Master File, 
introduzido pela Directiva da Comissão 2003/63/CE de 25 de Junho de 2003 que alterou 
novamente a Directiva 2001/83/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e que pode 
substituir informação a submeter no Módulo 3 (26).  
 
O Plasma Master file (PMF) é uma compilação de toda a informação cientifica importante 
no que diz respeito à qualidade e segurança do plasma humano relevante para os 
medicamentos que utilizam plasma humano no seu fabrico. Contem informação sobre o 
plasma desde a colheita até à pool de plasma, relevante para o fabrico de todas as 
fracções intermédias incluindo o crioprecipitado, todos os constituintes do excipiente e 
todas as substâncias activas, que façam parte do medicamento ou dispositivo médico, 
para o qual o PMF é aplicável.  
O processo de fabrico a partir da pool de plasma não faz parte do PMF e deve ser 
descrito nas secções relevantes do dossier de cada medicamento individualmente (25).   
 
Desta forma, a introdução do conceito de Dossier Principal do Plasma (DPP) ou Plasma 
Master File (PMF), veio permitir, em especial, a congregação de competências nacionais 
e, uma única avaliação da informação pela Agencia Europeia do Medicamento (EMA) 
enviada pelo fabricante.  
 
O PMF é um documento individual, separado do dossier de AIM, que permite obter um 
controlo harmonizado da informação pertinente, relativamente à matéria-prima utilizada 
no fabrico de medicamentos derivados do plasma.  
 
A utilização do sistema de certificação do PMF é opcional mas a partir do momento em 
que o requerente decide utilizar este sistema, todas as seguintes alterações ao plasma 
terão que ser submetidas desta forma (29). 
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O sistema de certificação do PMF tem como objectivo a simplificação das tarefas tanto 
dos requerentes/ Titulares de AIM como das autoridades através da redução do número 
de submissões de dossiers e avaliação dos dados realizados para o mesmo plasma e 
garantindo consistência em toda a União Europeia. Este processo consiste numa 
avaliação do dossier submetido por um requerente num sistema semelhante ao do 
processo centralizado que resulta num certificado de conformidade com a legislação 
europeia emitido pela EMA. Este certificado é válido em toda a União Europeia (29). 
 
Uma autorização de introdução no mercado pode referir-se a um ou mais do que PMF 
e respectivos certificados. 
 

 
Figura 4: Princípios gerais do PMF. Retirado da Guideline on requirements for Plasma Master File (PMF) 

certification (CPMP/BWP/4663/03) 

 
O sistema do PMF consiste numa avaliação em duas fases: em primeiro lugar, uma 
avaliação do PMF efectuada a nível comunitário, cujo resultado, ou seja, um certificado 
de conformidade com a legislação comunitária para cada PMF, deve ser tido em conta 
por todas as autoridades nacionais competentes, evitando-lhes qualquer reavaliação 
subsequente; em segundo lugar, uma avaliação do dossier do medicamento acabado 
derivado do plasma, contendo a parte modificada do PMF (as duas partes essenciais 
do conteúdo, a origem e a qualidade/segurança do plasma). Esta tarefa fica a cargo da 
autoridade competente que concedeu a autorização de introdução no mercado do 
medicamento derivado do plasma. Desta forma, no caso de produtos nacionais, o PMF 
é submetido às autoridades nacionais (Infarmed) após a certificação pela EMA para ser 
aplicável aos medicamentos que têm AIM no país e aos quais o PMF diz respeito. Esta 
parte é gerida localmente. 
  
9.1 Certificação inicial 
 
Um pedido de certificação de PMF pode ser submetido em várias situações (29). 
 

• No âmbito de uma nova AIM através do processo centralizado. Neste caso a 
certificação do PMF é parte intrínseca da avaliação do dossier de AIM realizado 
pela Agência. 
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• No âmbito de uma nova AIM através do processo de reconhecimento mútuo. 

 
• No âmbito de uma AIM puramente nacional desde que o PMF corresponda a 

medicamentos com autorização de introdução no mercado em mais do um 
estado membro.  

 
• No caso de uma autorização de introdução no mercado já existente, o pedido de 

certificação do PMF pode ser iniciado em qualquer momento. 
 

o Quando os dados submetidos para certificação são idênticos aos dados 
aprovados em todas as autorizações ligadas propostas e não são 
propostas alterações durante a certificação; 

o Quando o requerente propõe uma alteração aos dados aprovados para 
todas as AIMs; 

o No momento da actualização anual. 
 
Em alternativa, um novo PMF pode ser submetido para certificação separadamente em 
qualquer momento antes de um pedido de AIM ou para um processo de consulta sobre 
um derivado do sangue incorporado num dispositivo médico (29). 
 
Importante referir que não devem ser submetidas alterações relacionadas com o 
conteúdo do PMF durante uma certificação já que esse facto invalidará a certificação. O 
mesmo para situações em que ainda existam alterações a decorrer.  
 
O primeiro passo é informar a Agência de que a empresa pretende submeter um pedido 
de certificação de PMF através de uma carta de intenção. 
Esta carta deverá ser submetida, idealmente, entre 2 a 3 meses antes da submissão e 
deve especificar a data pretendida para a submissão e qual o motivo desta submissão. 
Juntamente com a carta deve ser enviada uma lista de todas as autorizações de 
introdução no mercado bem como os titulares de AIM e os estados membros onde estão 
autorizadas. Adicionalmente deverá ser entregue uma listagem das entidades onde o 
plasma é recolhido, testado, armazenado e transportado com a informação da 
correspondente inspecção e aprovação sempre que aplicável. Finalmente o requerente 
deve propor os coordenadores que serão responsáveis pela avaliação do pedido de 
certificação do PMF em nome da EMA (29). 
O CPMP em consulta com o Biologicals Working Party (BWP) nomeará dois 
coordenadores e notificarão o requerente e sempre que aplicável o MRFG (Mutual 
Recognition Facilitation Group) e a autoridade nacional. A EMA publica  uma lista de 
coordenadores de PMF.  
 
9.2 Submissão e validação 
 
O prazo para submissão dos pedidos de certificação do PMF são publicados no site da 
EMA. 
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O requerente deve submeter o pedido e a documentação à EMA, aos coordenadores e 
aos Estados Membros de acordo com os seus requisitos.  
A EMA valida a submissão e comunica o resultado ao requerente bem como o 
calendário de avaliação (29). 
 
9.3 Avaliação 
 
O relatório de avaliação é preparado pelos coordenadores nomeados e circulado para 
revisão pelo BWP que fará as recomendações apropriadas relativamente ao resultado 
da avaliação ao CPMP. 
 
No caso do pedido de certificação do PMF ser submetido num processo centralizado a 
avaliação será realizada dentro do processo de avaliação centralizado. Desta forma o 
calendário seguirá o do respectivo pedido de Autorização de Introdução no Mercado e 
a certificação pode ocorrer em qualquer estado antes ou no momento da emissão de 
opinião do CPMP sobre pedido de AIM (29). 
 
Relativamente às outras situações de pedido de certificação de PMF o calendário será 
o descrito na tabela em baixo: 
 

Tabela 7: calendário de avaliação do PMF. Adaptado de Guideline on requirements for Plasma Master 
File (PMF) certification (CPMP/BWP/4663/03) 

Dia -10 Avaliação do pedido de certificação do PMF 

Dia 0 Começa o relógio (data oficial de início do CPMP) 

Dia 30 CPMP decide se é necessário haver inspecção das entidades 

Dia 45 Circulação do relatório de avaliação pelos coordenadores no BWP.  
Subsequente transmissão deste relatório pela EMA ao requerente 

Dia 75 Comentários pelos membros do BWP 

Dia 83 Discussão/recomendação do BWP 

Dia 90 Adopção do relatório de avaliação pelo CPMP e certificação ou lista de questões 

Relógio pára Se necessário é definido um novo calendário para a resposta. 

 
No caso do pedido de certificação do PMF ser submetido no âmbito de um processo 
nacional que irá originar um reconhecimento mutuo a avaliação deve ser feita antes ou 
no início do processo de autorização nacional para que o certificado esteja disponível 
antes de terminados os 210 dias de revisão do processo. 
 
Finalmente, em alguns casos (p. ex. no caso de uma certificação do PMF inicial para 
AIMs já existentes quando os dados do PMF já foram previamente avaliados e 
autorizados através de uma autorização centralizada) pode não haver necessidade para 
nova avaliação cientifica dos dados e o calendário será encurtado. 
 
Após a avaliação positiva pelo CPMP, a EMA emite o certificado no prazo de 5 dias 
úteis. O relatório de avaliação acompanha o certificado. 
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No caso da avaliação ser negativa a EMA emite uma carta a recusar a certificação do 
PMF dentro de 5 dias incluindo o relatório de avaliação. 
Em qualquer dos casos o requerente é sempre notificado. 
 
9.4 Inspecção 
 
Quando for necessário, para completar a avaliação do PMF submetido, pode ser 
requerida uma ou mais inspecções pelo CPMP. As inspecções devem ser feitas e o 
relatório enviado submetido ao CPMP dentro do limite de 90 dias da avaliação do PMF. 
Devido aos constrangimentos de tempo, o requerente deve informar da sua intenção de 
submeter o pedido de certificação do PMF entre 2 a 3 meses antes da data de 
submissão e incluir a lista de entidades com informação, e documentação de suporte, 
sobre as inspecções realizadas (29). 
 
O PMF fornece todas as informações relevantes e detalhadas sobre as características 
do plasma humano integral utilizado como matéria prima para o fabrico das subfracções 
ou fracções intermédias, dos componentes do excipiente e das substâncias activas que 
fazem parte dos medicamentos derivados do plasma humano. 
O PMF tem que conter toda a informação relevante sobre os centros de recolha e as 
instalações de fraccionamento ou tratamento do plasma humano. 
 
No caso em que existe um pedido de AIM a decorrer ao mesmo tempo em que decorrer 
um processo de certificação de PMF, a autoridade competente que está a analisar o 
pedido de AIM deve esperar que a EMA emita o certificado antes de tomar uma decisão 
quanto ao pedido. 
 
9.5 Documentação a submeter 
 

A. Informação geral para o PMF 
 

– Lista dos medicamentos derivados do plasma  
O PMF deve conter uma lista dos medicamentos para os quais ele é aplicável quer os 
medicamentos já tenham AIM ou ainda esteja pendente.  
Também deve ser fornecida uma lista de crioprecipitados e produtos intermédios 
relacionados com este PMF e descrito o seu destino (25). 
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Figura 5: Exemplo de listagem de medicamentos derivados do plasma. Retirado e adaptado de 

EMEA/CHMP/BWP/3794/03  Rev.1 Annexes. 

 
– Estratégia de segurança geral 

Deve ser fornecida uma avaliação crítica sobre a contribuição de cada passo 
significativo, desde a colheita até à preparação da pool de plasma, para a segurança 
global do plasma. 
Esta avaliação deve incluir informação relativa aos dados epidemiológicos sobre 
infecções transmissíveis pelo sangue para a população de dadores, critérios para a 
utilização de dádivas de dadores de primeira vez (sempre que aplicável), o sistema de 
critérios de selecção de dadores incluindo medidas de redução do risco da (v)CJD, 
testes das dádivas, estratégia de minipool se relevante, teste das pools de plasma, 
limites de carga viral, procedimentos de inventory hold e look-back. 
Esta informação deve ser fornecida preferencialmente através de diagramas e o 
objectivo é demonstrar até que ponto a estratégia da empresa é integrada e robusta 
para garantir que todas as medidas adoptadas na recolha, processamento, testagem, 
armazenamento e transporte do plasma trabalham em conjunto para originar uma pool 
de plasma segura. 
Deve também ser descrito o risco residual estimado de falha na detecção de dádivas 
com carga viral que possam entrar na pool de produção (25). 
 

– Logística global 
Deve ser fornecido uma fluxograma descrevendo a cadeia de fornecimento (supply-
chain) completa para o plasma desde a colheita até á produção da pool de plasma 
incluindo todas as entidades envolvidas nos processo e a relação entre eles. O 
fluxograma deve descrever a cadeia de transporte completa incluindo detalhe sobre 
transporte internacional e processos alfandegários (25). 
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B. Informação técnica sobre a matéria prima 
 
A qualidade e a segurança dos hemoderivados assenta na matéria prima plasmática e 
no posterior processo de fabrico. 
Desta forma, a recolha, testagem, processamento, armazenamento e transporte do 
plasma humano são factores importantes na garantia da qualidade do fabrico dos 
hemoderivados. 
Os centros de sangue devem cumprir todos os requisitos e ser inspeccionados  e 
aprovados de acordo com a directiva 2002/98/CE e as correspondentes directivas da 
comissão 2004/33/CE, 2005/61/CE e 2005/62/CE  no que diz respeito à colheita e 
testagem e de acordo com as GMP e a Farmacopeia Europeia. 
Deve ser apresentada uma lista exaustiva de todas as entidades na qual se processam 
as actividades de recolha e/ou testagem, armazenamento e transporte das dádivas bem 
como a testagem das pools de plasma incluindo subcontratados se aplicável (25). 
 

 
Origem do plasma 
a. Informação sobre centros onde se faz a colheita do sangue/plasma, incluindo 

inspecção e aprovação e dados epidemiológicos relativos a infecções 
transmissíveis pelo sangue 

 
Deve ser fornecida uma lista exaustiva de todos os centros de obtenção de plasma 
incluindo os que têm critérios especiais como imunização de dadores.  
O processo de imunização de dadores deve estar descrita no dossier da AIM do produto 
em causa. 
Todas as operações de colheita e processamento realizados nos centros devem ser 
descritas e resumidas nesta secção. Para evidenciar a conformidade dos centros com 
a legislação aplicável inclui-se a data e o resultado da última inspecção (25). 
 

 
Figura 6: Exemplo da informação sobre os centros de recolha de sangue. Retirado e adaptado de 

EMEA/CHMP/BWP/3794/03  Rev.1 Annexes. 
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Os centros que já não são utilizados devem ser descritos numa lista à parte indicando 
a data de cessação da sua utilização e o motivo. Esta informação deve ser mantida na 
lista enquanto houver stock daquele plasma. 
 

 
Figura 7: Exemplo da informação sobre os centros de recolha de sangue que deixaram de ser utilizados. 

Retirado e adaptado de EMEA/CHMP/BWP/3794/03  Rev.1 Annexes 

 
Caso exista um departamento separado para o processo de look back, este deve 
também ser mencionado bem como o estado de aprovação pela autoridade competente. 
 
Para cada estabelecimento responsável pela colheita deve ser especificado o tipo de 
dádiva, se de dadores remunerados ou não remunerados bem como a natureza da 
compensação se aplicável. 
 
Deve ainda incluir dados epidemiológicos sobre infecções transmissíveis pelo sangue 
de acordo com a Guideline on Epidemiological Data on Blood Transmissible Infections 
EMEA/CPMP/BWP/125/04. 
  
b. Informação sobre os locais onde as dádivas são testadas e a pool de plasma é 

feita incluindo o estado de inspecção e aprovação. 
 
Nesta secção deve ser especificados o laboratório de testes utilizado para cada centro. 
Caso os testes confirmatórios (ou outros) sejam realizados noutros laboratórios estes 
devem também ser mencionados (25). 
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Figura 8: Exemplo da informação sobre os centros onde se efectua a testagem das dádivas e da pool de 

plasma. Retirado e adaptado de EMEA/CHMP/BWP/3794/03  Rev.1 Annexes 

 
Se algum laboratório deixou de ser utilizado (mesmo que temporariamente) deve ser 
incluído numa lista separada indicando a data de cessação da sua utilização e o motivo. 
Esta informação deve ser mantida na lista enquanto houver plasma em stock testado 
por aqueles laboratórios. 
 
 
c. Critérios de selecção/exclusão para os dadores de sangue/plasma 
 
Para cada estabelecimento de colheita tem que ser confirmada a conformidade com os 
critérios de selecção/exclusão para os dadores de sangue/plasma de acordo com as 
directivas aplicáveis (Directiva 2001/83/CE, Directiva 2002/98/CE, Directiva 
2004/33/CE) e os requisitos das monografias da farmacopeia europeia. No que diz 
respeito à doença de Creutzfeldt-Jakob, devem ser descritos explicitamente os critérios 
de exclusão de acordo com a posição do CPMP sobre esta doença 
(EMA/CHMP/BWP/303353/2010 Rev 3).  Caso existam alguns critérios específicos para 
vírus emergentes em qualquer país onde o plasma seja recolhido esse facto deve ser 
referido e deve ser provada a conformidade com esses requisitos específicos (25). 
 
d. Sistema utilizado que permite garantir a rastreabilidade de cada dádiva até ao 

produto acabado e vice versa. 
 
Nesta secção a empresa resume todo o sistema colocado em funcionamento que 
permite seguir o caminho desde o centro de recolha de plasma até ao produto acabado 
incluindo os locais de testagem e vice versa. Deve incluir os métodos de identificação, 
rotulagem e manutenção dos registos de forma a garantir uma rastreabilidade completa 
em todos os casos. 
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Devem também ser identificados os passos a dar caso seja identificada 
retrospectivamente uma dádiva que devia ter sido excluída do processamento 
(procedimento de look-back) (25). 
  
Qualidade do plasma e segurança 
 
a. Conformidade com as monografias da Farmacopeia Europeia 
 
Nesta secção o requerente confirma a conformidade com a monografia da Farmacopeia 
Europeia: Human Plasma for Fractionation. Para tal descreve todas as condições para 
processamento, incluindo congelação, e para o armazenamento do plasma para cada 
estabelecimento ou centro responsável pela colheita do sangue/plasma. Esta 
informação é incluída no anexo representado na Figura 6 indicando os requisitos para 
recuperação de proteínas, que são lábeis ou não lábeis, no plasma, são cumpridos. 
 
b. Testagem das dádivas de sangue/plasma e das pools para pesquisa de agentes 

infecciosos, incluindo informação sobre os métodos de teste e no caso das pools 
de plasma, dados de validação dos testes utilizados 

 
Neste ponto do PMF a empresa deve fornecer informação sobre: 

– testes de despiste para marcadores de infecção de acordo com a directiva em 
vigor e, 

– outros testes de despiste que sejam realizados. 
 
 
Tabela 8: Exemplo de tabela para informação sobre os testes realizados nas dádivas e pools de plasma. 

Retirado e adaptado de EMEA/CHMP/BWP/3794/03 

Test Test Performed on: 

 Individual Donation Minipool (size) 
(if relevant) Plasma Pool 

HBsAg    

HIV 1 and 2 Antibody    

HCV Antibody    

HCV RNA    

B19 DNA    

Other tests    

 
No caso dos testes executados em minipools de dádivas, é importante justificar o motivo 
e incluir todos os detalhes sobre esses testes bem como o tamanho das minipools. 
Importante clarificar se todas as minipools são testadas da mesma forma (p. ex. o 
tamanho da minipool e o tipo de vírus) e caso seja diferente é fundamental realçar e 
descrever as diferentes estratégias utilizadas (25). 
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Devem ser bem identificados os critérios para aceitação ou rejeição das dádivas, ou da 
pool, bem como a política de re-testagem. 
 
Finalmente neste ponto ainda deve ser elencada a lista de kits utilizados para cada teste 
incluindo a testagem por NAT. 
 

Tabela 9: Exemplo de tabela para informação sobre os kits utilizados. Retirado e adaptado de 
EMEA/CHMP/BWP/3794/03 

Parameter Test 
method 

Brand 
name of 
the kit 

Manufacturer CE mark 
(yes/no) 

Used for 

Testing 
site Individual 

donations 
Minipool 
/Plasma 
pool 

HBsAg        

HIV 1 and 2 
Antibody        

HCV 
Antibody        

NAT for HCV 
RNA        

B19 DNA        

Other tests        

 
 
No caso dos testes nas dádivas, é importante a confirmação de que estes testes são 
realizados de acordo com as instruções de utilização do fabricante. Para testes com 
marcação CE não é necessário enviar dados de validação do teste. Para testes sem 
marcação CE o requerente tem que demonstrar que cumprem com os padrões 
equivalentes e podem ser considerados como “estado da arte” com particular atenção à 
sensibilidade de seroconversão e de sub-tipos quando comparados com um kit com 
marcação CE. 
Nos casos em que é feita a testagem NAT em minipool como parte do despiste das 
dádivas individuais, deve ser fornecida informação sobre os limites de detecção 
relacionadas com a dádiva simples. Se o kit não tiver marcação CE deve ser fornecida 
uma breve descrição dos procedimentos analíticos e dos relatórios de validação 
incluindo especificidade, limites de detecção e robustez. Se o kit tiver marcação CE não 
é necessário (25). 
 
Relativamente aos testes na pool de plasma, deve ser incluída nesta secção, para cada 
laboratório que executa o despiste de marcadores virais na pool de plasma, uma 
descrição de cada método de teste e a validação respectiva de acordo com as seguintes 
guidelines: 

– Guideline on Validation of Immunoassay for the Detection of Antibody to human 
Immunodeficiency Virus (Anti-HIV) in Plasma Pools, 
(EMEA/CHMP/BWP/298388/2005) 
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– Guideline on Validation of Immunoassay for the Detection of Hepatitis B Virus 
Surface Antigen (HBsAg) in Plasma Pools, (EMEA/CHMP/BWP/298390/2005) 

 
Deve também ser incluída Informação sobre a sensibilidade do teste para cada 
marcador em função do tamanho da pool. 
 
No caso dos testes NAT a informação a enviar é a mesma, uma descrição de cada teste 
método NAT utilizado e o respectivo relatório de validação. 
A pesquisa do RNA do HCV por NAT é requerida pela Monografia Human Plasma for 
Fractionation da Farmacopeia Europeia e a validação é efectuada de acordo com das 
guidelines da Farmacopeia Europeia para NAT para detecção de RNA do HCV em pools 
de plasma e no caso do plasma ser para o fabrico de imunoglobulina anti-D é requerido 
também a pesquisa do B19 por NAT. 
 
Caso o requerente faça testes NAT para outros vírus que não o HCV e B19 os estudos 
de validação devem ser realizados de acordo com as seguintes guidelines: 

– ICH Topic Q2A Note for guidance on validation of analytical methods: definitions 
and terminology (CPMP/ICH/381/95) 

– Ph. Eur. General method 2.6.21 “Nucleic acid amplification techniques”. 
Neste caso deve ser fornecida informação sobre especificidade, incluindo a capacidade 
do teste detectar diferentes genótipos, sensibilidade e robustez. 
 
c. Características técnicas dos sacos de sangue para a recolha de sangue/plasma 

incluindo informação sobre os anticoagulantes utilizados 
 

 
Figura 9: Exemplo da apresentação da informação referente aos sacos de sangue. Exemplo de tabela 

para informação sobre os testes realizados nas dádivas e pools de plasma. Retirado e adaptado de 
EMEA/CHMP/BWP/3794/03 

 
O sistema de sacos de sangue para a recolha do sangue/plasma deve ter marcação 
CE. Caso não tenha, o requerente tem que incluir um conjunto de dados extensivos e 
detalhados sobre a identidade e qualidade do material plástico utilizado, o processo de 
esterilização e respectiva validação, prova de ausência de resíduos tóxicos, composição 
qualidade e conformidade da solução anticoagulante, resultados de estudos de 
estabilidade de armazenamento do plasma em tempo real, etc. (25). 
 
d. Condições de armazenamento e transporte do plasma 
 
Para todos os estabelecimentos listados no PMF (ver Figura 6) é incluída informação 
sobre o cumprimento dos requisitos da Farmacopeia Europeia para congelação e 
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armazenamento incluindo uma indicação sobre se os requisitos para a recuperação das 
proteínas que são lábeis ou não lábeis, são cumpridos. 
 
Para os estabelecimentos que não estão aí incluídos é necessário descrever as 
condições de armazenamento do plasma e as condições de transporte incluindo a 
confirmação da conformidade com a farmacopeia europeia no que diz respeito ao 
armazenamento e transporte. Deve ser incluída uma lista de estabelecimentos 
envolvidos no armazenamento e indicada a data da ultima inspecção pela autoridade 
competente e devem ser descritas as condições de armazenamento no que diz respeito 
a temperatura e tempo máximo (25).  
 

 
Figura 10: Exemplo da informação sobre os centros onde se efectua o armazenamento do plasma. 

Retirado e adaptado de EMEA/CHMP/BWP/3794/03  Rev.1 Annexes 

 
Relativamente ao transporte, são descritos os fluxos de transporte desde os centros de 
colheita até aos locais de armazenamento, incluindo alfandega se aplicável, e depois 
para os locais de fraccionamento. É incluída uma lista de todas as entidades envolvidas 
no transporte (próprias e subcontratadas) e indicada a data da ultima inspecção pela 
autoridade competente. Adicionalmente é fornecido um resumo do sistema utilizado 
para garantir que o transporte é realizado sob condições apropriadas (tempo, 
temperatura e conformidade com as GMP) e ainda confirmação de que as condições de 
transporte são validadas (25). 
 



  Medicamentos derivados do plasma 

Página 55 de 72 
 

 
Figura 11: Exemplo da informação sobre as entidades responsáveis pelo transporte do plasma. Retirado 

e adaptado de EMEA/CHMP/BWP/3794/03  Rev.1 Annexes 

 
 
e. Procedimentos para períodos de quarentena de inventário (inventory hold) 
 
Os procedimentos de inventory hold e quarentena para o plasma são descritos neste 
ponto incluindo a justificação do período escolhido. Deve ainda ser clarificado se o 
procedimento se aplica a todo o plasma ou para que plasma é especifico (25). 
 
f. Caracterização da pool de plasma 
 
Nesta secção do PMF têm que ser listados todos os locais onde é feita a pool de plasma 
e para cada local é descrita a informação necessária e relevante sobre a preparação e 
amostragem da pool de plasma. 
Relativamente à preparação, são descritos todos os procedimentos relevantes 
nomeadamente o processo de descongelação, a inspecção visual dos sacos individuais 
ou das garrafas previamente à mistura, a abertura dos referidos sacos ou garrafas e por 
fim a realização da mistura. Deve ser indicado o tamanho da pool de plasma em número 
de dádivas e em litros e deve ser clarificado se a pool de plasma é ou não a mesma 
para todos os produtos (p. ex. Ig anti-D) 
Relativamente à amostragem, definir a partir de que pool de plasma se vão retirar as 
amostras, se do criosobrenadante ou da pool completa. Descrever o processo de 
amostragem, qualquer manipulação (congelação rápida, precauções especiais, etc.) 
das amostras bem como as condições de armazenamento. 
 
Finalmente, deve ser demonstrado o sistema existente entre o fabricante dos 
hemoderivados e o fraccionador por um lado e os centros de recolha por outro, 
confirmando a existência de contratos escritos entre todas as entidades de forma a 
garantir que todos cumprem as regras definidas e onde estão definidas as condições da 
sua interacção e das especificações acordadas (25). 
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9.6 Alterações ao conteúdo do PMF 
 
Quaisquer alterações introduzidas posteriormente aos termos do PMF têm que ser 
submetidas de cordo com o regulamento das alterações Comission Regulation (CE) n.º 
1234/2008 de 24 de Novembro. (Ver capítulo 10) 
A submissão, os dados necessários e a avaliação segue o procedimento actual para as 
alterações aos processos centralizados (29). 
 
9.7 Utilização do certificado do PMF com novos pedidos de AIM 
 
O requerente deve notificar a EMA, quando pretende submeter um novo pedido de AIM, 
da utilização dos certificados de PMF no pedido. 
 
O requerente deverá submeter todos os certificados de PMF e os relatórios 
correspondentes com os dados do PMF sendo também necessário uma declaração em 
como os certificados são aplicáveis aos dados contidos no pedido de AIM. 
 
Após a nova AIM, a lista de AIMs que acompanha o pedido de PMF deve ser actualizada 
realçando aa nova AIM (29). 
  
9.8 Recertificação do PMF 
 
Após a certificação inicial, o PMF deve ser actualizado e recertificado anualmente. O 
certificado existente permanece válido até a avaliação da recertificação for determinada. 
 
Esta submissão deve ser feita de acordo com a data do primeiro PMF, anualmente. 
 
A avaliação da recertificação será realizada num procedimento de 60 dias semelhante 
ao estabelecido para as alterações tipo II (processos centralizados). Com o pedido de 
recertificação podem ser submetidas alterações ao PMF (29). 
 
A documentação para a actualização anual deve incluir o seguinte (25): 
 

– Resumo de todas as alterações e actualizações solicitadas com a actualização 
anual; 
 

– Check list da actualização anual – incluindo todas as alterações já aprovadas e 
as alterações pendentes. Deve ser feita uma referencia cruzada precisa (i.e. 
pagina/volume) ao actual PMF actualizado. 

 
– todos os comprometimentos (medidas de follow up) e dados relacionados 

relativamente a avaliações prévias. 
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– um dossier de PMF consolidado. Esta actualização deve incluir toda a 
informação actualizada desde a ultima certificação (inicial ou anual)  
 

o dados epidemiológicos actualizados 
o todas as secções actualizadas nomeadamente o fluxograma actualizado 

e actualização dos centros de plasma eliminados e/ou dos sacos de 
sangue utilizados justificando a eliminação, sempre que aplicável. 

o actualização das inspecções/auditorias realizadas aos centros de plasma 
 

– actualização na participação em estudos proficientes para a testagem de pool 
de plasma (teste de marcadores virais e testagem NAT) 
 

–  lista incluindo: 
 

o casos, no ultimo ano, em que foi detectado retrospectivamente alguma 
dádiva infectada com HIV, Hepatite A, B ou C. 

o o número de dádivas positivas por testes NAT ao nível do fraccionador 
incluindo testes de mini-pools 

 

9.9 Procedimento de second step (segundo passo) 

Tal como descrito anteriormente, existem dois passos no processo de certificação do 
PMF. O primeiro diz respeito à certificação do PMF de forma centralizada pela EMA e o 
segundo diz respeito a actualização das várias AIMs ás quais o PMF é aplicável, após 
o primeiro passo concluído (certificação). Este segundo passo é da responsabilidade do 
titular de AIM que deve submeter um pedido de alteração para a inclusão do certificado 
do PMF nas AIMs já existentes (30).  
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Figura 12: Esquema representativo do primeiro e segundo passo do processo de certificação do PMF 

retirado da Eudralex Volume 2C on 2nd Step (Guideline on Plasma Master File (PMF) and Vaccine 
Antigen Master File (VAMF) “Second Step”)  

 
No caso de medicamentos centralizados a distinção entre o primeiro e o segundo passo 
é praticamente teórica já que a Agencia é responsável pela certificação do PMF e pela 
avaliação dos medicamentos relacionados. Nestes casos os dois passos são realizados 
através de um único processo administrativo. 
 
No casos em que o segundo passo é efectuado a nível nacional existe então uma 
avaliação de cada autoridade e procedimentos a cumprir. 
 
9.10 Documentação 
 
Após a emissão do certificado do PMF, o detentor do PMF deve encaminhar os 
seguintes documentos para as autoridades competentes que deram a autorização de 
introdução no mercado para os medicamentos ao qual diz respeito o PMF: 
 

– O Certificado de PMF de conformidade com a legislação comunitária, bem como 
o relatório de avaliação anexo. 
 

– O respectivo conjunto de informações (dados) se diferente do que já estiver no 
dossier de AIM dos medicamentos autorizados. 
 

– Uma declaração de perito, sublinhando o ponto de vista do requerente sobre o 
impacto do PMF em cada um dos medicamentos respeitantes. 
 

– Uma declaração confirmando que os dados do PMF e o certificado de 
conformidade são totalmente aplicáveis aos medicamentos em questão. 
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Caso o detentor do PMF seja diferente do Titular da AIM para os produtos em questão, 
o PMF deve ser disponibilizado ao TAIM para submissão à autoridade competente. Em 
qualquer caso o TAIM é o responsável pelo medicamentos (30). 
 
Alteração ao dossier de AIM 
 
Após recepção destes documentos, a autoridade competente deve ter em consideração 
a certificação, re-certificação ou alteração ao PMF dos medicamentos em questão. Para 
este fim, a legislação sugere o seguinte procedimento: 
 

– se os dados do PMF são idênticos aos existentes no dossier de AIM, o PMF é 
simplesmente adicionado ao dossier. Neste caso o segundo passo é apenas 
administrativo.  
 

– Se os dados são diferentes, a autoridade competente deve avaliar o impacto das 
alterações nos medicamentos abrangidos. Esta avaliação não deve originar uma 
nova avaliação dos dados do PMF certificado, deve ter em consideração a 
declaração de perito submetida e deve ser feita dentro de um prazo definido, 
como por exemplo 30 dias. 

 
Por norma, as alterações ao PMF não devem ter impacto ao nível dos medicamentos a 
que diz respeito. Neste caso a autoridade competente altera o dossier incluindo 
simplesmente os dados actualizados do PMF e o correspondente certificado de 
conformidade de forma puramente administrativa.  
 
Por outro lado, as alterações podem ter efectivamente impacto ou seja, podem originar 
alterações consequentes ao nível dos produtos como por exemplo alterações ao RCM, 
FI e rotulagem. Nestes casos o TAIM deve submeter os correspondentes pedidos de 
alteração ao dossier de AIM às autoridades competentes e para evitar atrasos deve 
fazê-lo ao mesmo tempo em que submete a documentação do PMF. Desta forma o 
processo de alteração inicia-se paralelamente (30). 
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Figura 13: Fluxo geral do "second-step" do PMF. Retirado de Eudralex Volume 2C on 2nd Step (Guideline 

on Plasma Master File (PMF) and Vaccine Antigen Master File (VAMF) “Second Step”) 
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10 Alterações 
 
No caso dos medicamentos derivados do plasma humano, mais uma vez, é possível 
identificar características especificas que denotam a particularidade deste tipo de 
produto já que existe todo um capitulo de alterações apenas dedicado ás alterações 
especificas do PMF. 
 
De facto, o anexo do documento 2013/C 223/01 da Comissão sobre a aplicação dos 
procedimentos previstos no Regulamento (CE) n.º 1234/2008 da Comissão, de 24 de 
Novembro de 2008, está dividido em 4 capítulos que classificam as alterações com 
respeito a:  
 
- A) Alterações administrativas;  
- B) Alterações de qualidade;  
- C) Alterações de segurança, eficácia e farmacovigilância e  
- D) Alterações específicas dos dossiês principais do plasma e dos dossiês principais 

dos antigénios das vacinas. 
 
As alterações aos dossiês principais do plasma ou PMF seguem os procedimentos de 
avaliação previstos no regulamento relativo às alterações (31) (32).  
Caso a documentação do plasma humano utilizado como matéria-prima para um 
medicamento derivado do plasma não seja apresentada como PMF, as alterações a 
essa matéria-prima descritas no dossiê de AIM devem ser tratadas em conformidade 
com o descrito no regulamento da comissão. 
 
Se analisarmos a alteração que diz respeito ao second step (segundo passo) – B.V.a.1 
- vemos claramente que o tipo de procedimento sobe para uma alteração tipo II se 
falamos da a inclusão de um novo PMF que afecta as propriedades do produto acabado 
(32). No outro extremo temos a inclusão de um PMF actualizado ou alterado em que as 
alterações não afectam as propriedades do produto acabado com um procedimento tipo 
IA de notificação imediata. 
 

Tabela 10: Alteração referente à inclusão do PMF e respectiva tipificação 

B.V.a.1 Inclusão de um dossiê principal do plasma, novo, actualizado ou alterado, 
no dossiê de autorização de introdução no mercado de um medicamento. (DPP – 
2.a etapa do procedimento) 

Tipo de 
procedimento 

a) Inclusão, pela primeira vez, de um novo dossiê principal do plasma, que afecte 
as propriedades do produto acabado II 

b) Inclusão, pela primeira vez, de um novo dossiê principal do plasma que não 
afecte as propriedades do produto acabado IB 

c) Inclusão de um dossiê principal do plasma, actualizado/alterado, quando as 
alterações afectem as propriedades do produto acabado IB 

d) Inclusão de um dossiê principal do plasma actualizado/alterado quando as 
alterações não afectem as propriedades do produto acabado 

IAIN 
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Existem 22 alterações tipificadas especificas para o PMF, descritas na listagem em 
baixo, e o tipo de procedimento varia com a relevância e com o risco da alteração. Todas 
estas alterações são referentes a informações especificas que constam do PMF e 
claramente, tal como esperado, a sua classificação varia com o risco. Todas as 
alterações tipo II tem a ver com a inclusão de novos serviços de recolha de sangue, 
novos kits de testagem, alteração aos métodos de testagem, inclusão de sacos de 
sangue sem marcação CE, ou ainda alterações nos procedimentos de look back (32).  
 

Tabela 11: lista das alterações especificas ao PMF. 

Alterações especificas para o PMF Tipo de 
procedimento 

D.2 Alteração do nome e/ou endereço do titular do certificado do DPP IAIN 

D.3 Alteração ou transferência do titular do certificado do DPP actual para um titular do 
certificado do DPP novo, ou seja, uma entidade jurídica diferente IAIN 

D.4 Alteração do nome e/ou endereço de um serviço de sangue incluindo centros de 
colheita de sangue/plasma IA 

D.5 Substituição ou aditamento de um centro de colheita de sangue/plasma num 
serviço de sangue já incluído no DPP IB 

D.6 Supressão ou alteração do estado (operacional/inoperacional) de serviços/centros 
utilizados para a colheita de sangue/plasma ou análise das dádivas ou pools 
plasmáticos 

IA 

D.7 Aditamento de um novo serviço de sangue para a colheita de sangue/plasma não 
incluído no DPP II 

D.8 Substituição ou aditamento de um serviço de sangue para análise de dádivas e/ou 
pools plasmáticos num serviço de sangue já incluído no DPP IB 

D.9 Aditamento de um novo serviço de sangue para a análise de dádivas e/ou pools 
plasmáticos não incluído no DPP II 

D.10 Substituição ou aditamento de um novo serviço de sangue ou centro(s) onde se 
realize o armazenamento de plasma IB 

D.11 Supressão de um serviço de sangue ou centro(s) onde se realize o 
armazenamento de plasma IA 

D.12 Substituição ou aditamento de uma organização envolvida no transporte de 
plasma IB 

D.13 Supressão de uma organização envolvida no transporte de plasma IA 

D.14 Aditamento de um kit de ensaio com a marcação CE para a análise de dádivas 
individuais como kit de ensaio novo ou como substituto de um kit de ensaio existente IA 

D.15 Aditamento de um kit de ensaio sem a marcação CE para a análise de dádivas 
individuais como kit de ensaio novo ou como substituto de um kit de ensaio existente  

a) O kit de ensaio novo não foi aprovado anteriormente no DPP para nenhum 
serviço de sangue no que respeita à análise de dádivas II 

b) O kit de ensaio novo foi aprovado no DPP para outro(s) serviço(s) de sangue no 
que respeita à análise de dádivas IA 
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D.16 Alteração do kit/método usado para a análise de pools (anticorpos, antigénios ou 
análise pela técnica de deteção de ácidos nucleicos) II 

D.17 Introdução ou extensão de um procedimento de elaboração de inventários IA 

D.18 Supressão do período de manutenção no inventário ou redução da sua duração IB 

D.19 Substituição ou aditamento de recipientes de sangue (por exemplo, sacos ou 
frascos)  

a) Os recipientes de sangue novos têm a marcação CE IA 

b) Os recipientes de sangue novos não têm a marcação CE II 

D.20 Alteração do armazenamento/transporte  

a) Condições de armazenamento e/ou transporte IA 

b) Prazo máximo de armazenamento do plasma IA 

D.21 Introdução da análise de marcadores virais nos casos em que esta introdução 
tenha repercussões significativas na avaliação do risco viral II 

D.22 Alteração da preparação do pool plasmático (por exemplo, método de fabrico, 
tamanho do pool ou armazenamento das amostras do pool plasmático) IB 

D.23 Alteração das medidas a tomar, se for detectado a posteriori que determinadas 
dádivas deveriam ter sido excluídas do processamento (procedimento retrospectivo - 
«look-back») 

II 

 
Por outro lado, reparamos também que existem alterações tipificadas que quando 
aplicáveis aos medicamentos biológicos, aumentam de classe como se pode ver nos 
exemplos seguintes. 
No que diz respeito ao fabrico, a alteração do fabricante de uma matéria-prima reagente 
ou produto intermédio utilizado no processo de fabrico da substância activa (B.I.a.1) é 
classificada como tipo II quando esta alteração diz respeito a uma substância activa 
biológica como é o caso dos medicamentos derivados do plasma humano. 
Da mesma forma, a alteração do procedimento analítico para a substância activa ou 
matéria-prima/reagente/produto intermédio utilizado no processo de fabrico da 
substância activa (B.I.b.2 ) que normalmente está classificada como IA ou 
eventualmente IB, passa mais uma vez a tipo II se a substância activa for biológica.  
Quando falamos em alterações do importador, dos procedimentos de libertação dos 
lotes e dos ensaios de controlo da qualidade do produto acabado (B.II.b.2), mais uma 
vez temos uma classificação tipo II para os produtos biológicos.  
 
 
Tabela 12: Exemplos de alterações tipificadas para medicamentos biológicos e respectiva classificação. 

Alteração Tipo de 
procedimento 

B.I.a.1 Alteração do fabricante de uma matéria-prima, reagente ou produto intermédio 
utilizado no processo de fabrico da substância activa ou alteração do fabricante 
(incluindo, se for o caso, os locais de controlo da qualidade pertinentes) da substância 
cativa nos casos em que não conste do dossiê aprovado nenhum Certificado de 
Conformidade da Farmacopeia Europeia 

 

e) A alteração diz respeito a uma substância activa biológica ou uma matéria-
prima, reagente ou produto intermédio utilizado no fabrico de um medicamento 
biológico/imunológico 

II 
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B.I.b.2 Alteração do procedimento analítico para a substância activa ou matéria-
prima/reagente/produto intermédio utilizado no processo de fabrico da substância activa 

 

d) Alteração significativa ou substituição de um método analítico 
biológico/imunológico/imunoquímico ou de um método que utilize um reagente 
biológico para uma substância activa biológica. 

II 

B.II.b.2 Alteração do importador, dos procedimentos de libertação dos lotes e dos 
ensaios de controlo da qualidade do produto acabado 

 

b) Substituição ou aditamento de um local de realização de ensaios/controlo de lotes 
de um medicamento biológico/imunológico e qualquer dos métodos analíticos 
realizados no local é um método biológico/imunológico 

II 

c) Substituição ou aditamento de um fabricante responsável pela importação e/ou 
libertação dos lotes 

 

1. Excluindo ensaios/controlo de lotes IAIN 

2. Incluindo ensaios/controlo de lotes IAIN 

3. Incluindo ensaios/controlo de lotes de um medicamento 
biológico/imunológico e qualquer dos métodos analíticos realizados nesse 
local é um método biológico/imunológico/imunoquímico 

II 

 
Para  além destas particularidades a ter em conta, o restante processo segue as 
mesmas regras que todos os outros medicamentos  incluindo os tempos de aprovação 
que  infelizmente no caso da autoridade portuguesa tendem a derrapar em algumas 
situações.  
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11 Colocação no mercado português 
 
11.1 A libertação de lote europeia e nacional 
 
Após todo o processo de controlo de matéria prima/dadores, dos métodos de fabrico e 
inactivação/remoção viral, seleccionados de acordo com a proteína que se quer retirar 
do plasma e de todas as aprovações regulamentares (pedido de AIM, pedido de 
certificação do Plasma Master File, alterações, etc.) eis que chegamos ao momento em 
que o produto acabado está pronto para poder entrar no mercado e suprir as 
necessidades de milhões de doentes em todo o mundo. 
 
Tal como referido anteriormente a colocação dos medicamentos derivados do sangue 
ou plasma humano no mercado, tem que passar pela examinação de amostras de lote 
por uma entidade acreditada pela União Europeia para o facto, devido à sua 
variabilidade enquanto produtos de origem biológica. Estes medicamentos têm que 
dispor, para cada lote, de um Certificado Oficial Europeu de Libertação de Lote 
(COELL), de acordo com o Estatuto do Medicamento (Decreto-lei n.º 176/2006, de 30 
de Agosto, na sua actual redacção) e de acordo com as guidelines europeias para 
Libertação de Lote (OCABR), (EC Administrative Procedure For Official Control Authority 
Batch Release). 
 
Este processo de libertação oficial de lotes de medicamentos de origem biológica 
envolve uma avaliação detalhada da documentação de produção de cada lote individual, 
e a realização dos ensaios laboratoriais definidos nas normas europeias específicas 
para cada tipo de produto e é feita por entidades acreditadas em vários países na EU 
que assim atestam que o lote está libertado para colocação no mercado europeu.  
No nosso país, o laboratório do INFARMED é o laboratório de referência nacional para 
a comprovação da qualidade de medicamentos, e é membro da rede europeia de 
Laboratórios Oficiais de Controlo de Medicamentos (OMCL - Official Medicines Control 
Laboratories), coordenada pela European Directorate for the Quality of Medicines & 
HealthCare (EDQM) do Conselho da Europa. 
 
Adicionalmente, no caso de Portugal é ainda necessário solicitar ao Infarmed a emissão 
do CAUL ou Certificado de Autorização de Utilização de Lote sem o qual o 
medicamento, ainda que já liberto por uma entidade Europeia, não pode ser 
comercializado em território nacional (22). 
 
O pedido de CAUL é então solicitado em nome do distribuidor em Portugal do produto 
e é feito através de um portal no site do Infarmed – Portal CAUL. 
Para além de preencher um formulário com toda a informação relevante do lote, 
nomeadamente o n.º de AIM, o número total de unidades do lote e o número de unidades 
a comercializar em Portugal, data de validade e data de fabrico, entre outras, é 
obrigatório anexar: 
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• O certificado oficial europeu de libertação de lote, emitido por um Laboratório 
Oficial de Comprovação da Qualidade de Medicamentos (COELL); 
 

• O certificado de análises do lote em questão. 
 
Na ausência de ausência de AIM em Portugal, deve ainda ser incluída a cópia da AUE 
(22). 
 
Voltando à libertação de lote Europeia, é importante referir que a escolha destas 
entidades deve ter em conta vários aspectos como o tipo de produto que queremos 
libertar já que nem todas as entidades estão acreditadas para fazer todos os ensaios. 
Desta forma, no caso de empresas multinacionais que pretendem colocar o seu produto 
em muitos países da União Europeia, tem que ser analisado estrategicamente que 
produto é libertado em que país, pelas respectivas entidades nacionais.  
Apesar disso, existe ainda um outro factor muito relevante para a escolha da entidade 
de libertação que é a rapidez de resposta. Tendo em conta que o processo de fabrico 
destes produtos é demorado por todos procedimentos de quarentena, inventory hold e 
look back, quando o produto está pronto para ser colocado no mercado, torna-se 
fundamental que esta ultima etapa seja o mais rápida possível para não atrasar ainda 
mais a sua entrada.     
Por outro lado, e uma vez que vários países têm laboratórios de referência, por exemplo 
Alemanha com o PEI (Paul Erlich Institute), a Espanha com a AEMPS (Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitários), a Itália com o ISS (Instituto 
Superiore di Sanitá), todas as filiais defendem a entidade do seu país para a escolha 
para a libertação europeia de lotes por questões de proximidade. Na minha opinião, sem 
dúvida que a entidade nacional, neste âmbito, tem sido exemplar na sua relação com 
os fabricantes/distribuidores e particularmente, no nosso caso, liberta lotes para 
praticamente todo o mundo. 
 
 
11.2 O preço 
 
No que diz respeito ao preço, estes produtos são, na sua grande maioria, de uso 
exclusivo hospitalar e desta forma devem seguir as regras que se lhe aplicam, 
nomeadamente a Avaliação Prévia no caso de uma nova AIM. 
 
Para os produtos que já estão no mercado à mais tempo, o preço sempre foi ditado 
pelos processos concursais já que, sendo produtos de uso hospitalar, só podem ser 
adquiridos pelas entidades do Sistema Nacional de Saúde (SNS) através da abertura 
de concurso publico ou outras figuras semelhantes previstas na lei de contratação 
publica. 
 
A partir de 2013 estes medicamentos passaram a estar inseridos na Revisão Anual de 
Preços (RAP) tal como todos os outros medicamentos de ambulatório. Como previsto 
na lei (Portaria n.º195-C/2015, de 30 de Junho) aplica-se também, caso necessário, a 
Revisão Excepcional de Preço (REP). 
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Tal como em outros casos, a revisão anual de preço pode fazer baixar o preço do 
medicamento já que a referenciação aos países definidos em legislação não tem em 
consideração alguns factores importantes para estes produtos como a proximidade da 
origem, o peso de cada país dentro do mercado global europeu e a disponibilidade de 
matéria-prima. 
 
De facto, a disponibilidade de matéria prima, em grande maioria, em resultado das 
políticas de saúde de cada país torna-se um factor crucial para a subsistência destes 
produtos no mercado. Como já atrás referido, a legislação europeia, no seu inicio, 
sempre incentivou ás dádivas benévolas e a que os países fossem auto-suficientes, o 
problema é que esta auto-suficiência, como se pode demonstrar pelos números 
apresentados pela OMS, está longe de ser uma realidade em todos os países da União 
Europeia e desde logo no mundo.   
Alguns países estão agora a perceber que é muito importante desenvolver uma política 
de aproveitamento do plasma para fraccionamento originando assim uma maior 
disponibilidade de matéria-prima, logo de medicamentos derivados do plasma. Durante 
anos, o plasma recolhido em Portugal foi descartado. Só agora, ainda que com 
importantes deficiências de um ponto de vista inclusivo, o estado iniciou procedimentos 
com vista ao aproveitamento do plasma para fraccionamento. Com o tempo, esperamos 
que as deficiências de processo sejam eliminadas e que o procedimento seja totalmente 
inclusivo e transparente com vista ao melhor aproveitamento dos recursos, numa área 
tão relevante como a dádiva de plasma.  
 
 
11.3 Os concursos 
 
Ao longo dos anos, em Portugal, os processos concursais que dizem respeito a este 
tipo de produtos tem passado por muitas alterações.  
Desde a necessidade de entrega de autênticos caixotes de documentação, ao nível de 
um pedido de AIM, até à necessidade de descrever métodos de inactivação e taxas de 
inactivação por dose, eu diria que os concursos para este tipo de medicamentos tem 
sido tudo menos monótonos. 
Hoje em dia felizmente o processo é mais simplificado, sendo o custo o principal critério 
de valoração deste tipo de medicamentos, no entanto é ainda exigida por vezes alguma 
documentação que ateste algumas situações de conformidade que não são solicitadas 
aos outros medicamentos. 
É difícil de entender que as autoridades que tratam da compra deste tipo de produtos 
assuma que estes produtos, ainda que autorizados pela União Europeia, ou 
nacionalmente pelo Infarmed e com um certificado final oficial de libertação de lote, 
ainda precise de atestar a sua qualidade, segurança e eficácia, para poder ser comprado 
pelos hospitais. 
Toda a documentação de suporte que ainda é solicitada torna fundamental a construção 
de equipas multidisciplinares para análise deste tipo de concursos, com a presença 
imprescindível dos assuntos regulamentares. 
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12 Avaliação da Comissão sobre a legislação relativa ao 
sangue  

 
   
A 11 de Outubro de 2019 a Comissão publicou uma avaliação feita sobre a legislação 
relativa ao sangue, tecidos e células. Foi a primeira avaliação da legislação desde a 
adopção dos Actos básicos de 2002 sobre o sangue e 2004 sobre os tecidos e células. 
A análise teve como objectivo avaliar se a legislação atingiu os seus objectivos originais 
e se ainda serve os seus propósitos após mais de 15 anos. Adicionalmente avaliou 
também se os requisitos são custo-efectivos e oferecem valor acrescentado dentro da 
União Europeia. A avaliação consistiu em vários passos e incluiu a consulta a todos os 
intervenientes no mercado sendo que os resultados foram depois apresentados numa 
conferencia em Bruxelas a 28/10/2019 (33). 
 
A avaliação feita refere que a legislação da EU ajudou efectivamente a aumentar a 
segurança e qualidade do sangue, tecidos e células e que todos os Estados Membros 
adoptaram os requisitos de segurança e qualidade como obrigatórios a as autoridades 
nacionais cumprem o seu papel de monitorização através de inspecções, autorizações 
e vigilância.  
No entanto a avaliação refere também que muitos dos actuais requisitos de segurança 
e qualidade estão desactualizados e que tem sido desafiador manter as provisões 
técnicas detalhadas ao mesmo ritmo deste sector em grande mudança. As alterações 
incluem desenvolvimentos científicos e tecnológicos (p. ex., melhores testes para os 
dadores, novos métodos de processamento incluindo inactivação de agentes 
patogénicos), disponibilidade de novas ferramentas (para monitorização), aumento da 
comercialização e o surgimento de surtos epidemiológicos (p. ex. West Nile Virus) 
associado com o aquecimento global e aumento da mobilidade global (33). 
 
A avaliação também sugere que os requisitos para a supervisão nacional não é 
especifica ou adequadamente robusta, originando diferentes abordagens de supervisão, 
reduzida confiança mutua e consequentes barreiras para o acesso a estas terapias. As 
falhas dizem respeito a falta de requisitos para a independência da supervisão e para a 
verificação de uma implementação efectiva das funções de supervisão. A falta de uma 
moldura legal para inspecções conjuntas ou auditorias ao sistema de inspecção, regras 
e critérios pouco claros para o relatar dos dados da actividade e vigilância e os requisitos 
limitados para demonstrar a eficácia clinica para os novos métodos de processo foi 
também realçada. Nestes casos a legislação aborda os tópicos apenas de uma forma 
genérica e limitada (33).  
 
Por outro lado, enquanto a moldura legal encoraja os países a ser auto-suficientes 
através de dádivas não remuneradas voluntárias, verifica-se que as provisões actuais 
são insuficientes para suportar um fornecimento adequado e sustentável de sangue no 
contexto do constante aumento da necessidade, particularmente no que diz respeito ao 
plasma para fraccionamento. O resultado é uma dependência da União Europeia em 
importar grandes quantidades de plasma dos Estados Unidos. 
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13 Conclusões 
 
 
Os medicamentos derivados do plasma são medicamentos importantes, seguros e 
eficazes que salvam milhões de vidas em todo o mundo.  
 
Dentro das especialidades farmacêuticas este tipo de medicamentos reveste-se de 
particularidades relevantes no que diz respeito á forma como são encarados do ponto 
de vista regulamentar. O facto de serem considerados medicamentos biológicos e da 
matéria prima de onde são fabricados ser o sangue humano, mais propriamente um dos 
seus constituintes, o plasma, torna estes medicamentos diferentes de qualquer outro 
que exista no mercado.  
 
Como vimos, nesta pequena revisão, o seu enquadramento legal reveste-se de 
bastantes especificidades o que obriga o profissional de assuntos regulamentares a ter 
uma noção mais abrangente do seu papel quer a nível nacional quer internacional. Ser 
conhecedor das diferenças para antecipar e escolher a melhor estratégia possível é 
fundamental para debater lado a lado, a nossa posição nacional dentro de um panorama 
internacional não só a nível europeu mas também mundial. 
 
A acessibilidade destes medicamentos é um aspecto de grande relevância. Estudos 
mostram que a matéria prima é escassa e que os países têm que rapidamente 
desenvolver estratégias consertadas, transparentes e inclusivas de forma a garantir a 
sustentabilidade num futuro que se prevê difícil. Basta pensarmos na pandemia que 
agora atravessamos e que nos mostrou a todos que tudo se pode alterar de uma 
maneira muito rápida e com uma elevado impacto na vida de cada um. A Europa deve 
definitivamente libertar-se da dependência do plasma recolhido nos estados unidos com 
uma alteração de mentalidade e abertura que já se vislumbra pelos relatórios e 
informações que começam a ser alvo de debate nas conferências Europeias sobre esta 
matéria. A dependência das dádivas benévolas deve ser reanalisada rapidamente sob 
risco da Europa perder a tão desejada auto-suficiência. 
 
Perante todo este cenário, urge também defender a nossa posição enquanto país na 
procura da auto-suficiência mas também na garantia da disponibilidade deste tipo de 
medicamentos aos cidadãos portugueses de uma forma constante e sustentável. A 
presença nos concursos públicos, na formação do preço e também na discussão e 
análise, com as autoridades, quer da acessibilidade quer das estratégias de 
fraccionamento é um papel fundamental para o profissional de assuntos regulamentares 
alargando de sobremaneira o seu âmbito de intervenção e tornando esta área 
extremamente desafiadora e fascinante.   
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