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“Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se 
arrepende”  

(Leonardo da Vinci) 
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Resumo 

 

Os dispositivos médicos, importantes instrumentos de saúde que englobam um vasto conjunto 
de produtos, são destinados, pelo seu fabricante, a serem utilizados para fins comuns aos dos 
medicamentos, tais como prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença humana.  

Cobrindo uma vasta gama de produtos, os dispositivos médicos têm um papel essencial em 
saúde. Desde um simples penso rápido aos mais sofisticados produtos de apoio à vida, o 
setor dos dispositivos médicos desempenha um papel crucial no diagnóstico, prevenção, 
controlo e tratamento de doenças e na melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Estes produtos devem atingir os fins a que se destinam através de mecanismos que não se 
traduzem em ações farmacológicas, metabólicas ou imunológicas, distinguindo-se desta 
forma dos medicamentos.  

Frequentemente utilizados por profissionais de saúde ou por comuns utentes, têm um impacto 
na saúde e nas despesas com cuidados de saúde cada vez mais significativo. 

Nos últimos 10 anos o mercado dos dispositivos médicos sofreu uma evolução exponencial. 

Como em qualquer cenário de rápida evolução científica e tecnológica, o setor dos 
dispositivos médicos não está isento de problemas, em parte porque a velocidade de evolução 
de tecnologias de saúde é muito superior à velocidade da atualização da legislação. Na 
segunda década deste milénio o mundo deparou-se com dois escândalos mediáticos. O 
primeiro escândalo ocorreu devido a fraude (PIP), revelando falhas no sistema de inspeção, 
e o segundo foi motivado por fragilidades inerentes ao ciclo de vida do dispositivo médico, 
nomeadamente nas fases de avaliação clínica e de avaliação de risco (próteses da anca).  

Estes dois casos por exporem a fragilidade do sistema legislativo e quebrarem a confiança 
dos cidadãos europeus impactaram de tal forma o setor, pelos escândalos ocorridos no seio 
da vigilância na fase pós-comercialização (ou na falta dela) destes dispositivos médicos, que 
aceleraram a evolução legislativa no sector, que já se encontrava em revisão, mediante uma 
convergência legislativa internacional, por forma a haver consistência na implementação e 
aplicação das regras europeias, com o objetivo de recuperar a confiança no sistema legislativo 
europeu:  contribuíram para impulsionar o surgimento do Regulamento Europeu relativo a 
Dispositivos Médicos 2017/745. 

A necessidade de revisão do quadro regulamentar a nível europeu, surge então na sequência 
e como consequência de vários fatores, nomeadamente: 

 A necessidade de harmonização legislativa 
 A inexistência de um sistema de vigilância robusto  
 A ocorrência de irregularidades devido à parca capacidade das AC para monitorizarem, 

supervisionarem o mercado 
 A necessidade de uma efetiva e eficiente gestão de recursos 
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Aos diferentes intervenientes (Fabricantes, Distribuidores, Utilizadores e Autoridades 
Competentes), são impostas um conjunto de obrigações e procedimentos, nomeadamente 
em matéria de investigação clínica/avaliação do comportamento funcional, classificação, 
demarcação da fronteira, avaliação da conformidade, colocação no mercado, 
registo/notificação, aquisição e utilização assim como de supervisão do mercado. 

 
O presente trabalho tem como objetivo evidenciar as principais diferenças trazidas pelo novo 
quadro legislativo, para os dispositivos médicos, nomeadamente no que diz respeito à 
implementação do Regulamento 2017/745 e o seu impacto no seio de um distribuidor por 
grosso de dispositivos médicos, simultaneamente filial portuguesa de uma multinacional 
farmacêutica (que fabrica medicamentos e dispositivos médicos). 

Considerou-se pertinente tomar como exemplo a realidade desta filial dado que o setor da 
distribuição de dispositivos médicos (e outros produtos de saúde) em Portugal é bastante 
representativo, sendo importante entender quais as principais dificuldades sentidas por este 
stakeholder a título exemplificativo para outros congéneres. 

Nesse sentido, em termos de metodologia de trabalho foi efetuada uma investigação 
qualitativa, com análise documental para a recolha de dados. 

Foi igualmente efetuada uma revisão da literatura para melhor enquadrar o contexto e avaliar 
a análise de implementação. 

 

 

 

Palavras-chave: dispositivos médicos, regulamento, distribuidor, revisão, implementação. 
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Notas introdutórias 

 

- No seio dos diversos produtos pertencentes ao grupo de dispositivos médicos deve-se 
salientar a separação entre dois tipos principais: os dispositivos médicos e os dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro. Tendo estes dois tipos de produtos legislação independente, 
o presente trabalho abordará apenas o primeiro tipo (exceto no que diz respeito a informação 
e dados gerais/comuns do setor). 

 

- Pretende-se com a presente dissertação evidenciar o impacto da implementação do novo 
Regulamento 2017/745 no âmbito dos diferentes intervenientes do circuito do dispositivo 
médico, mas sobretudo no seio de um distribuidor por grosso de dispositivos médicos local, 
no contexto da sua atividade e dos produtos que distribui. 

 

- Não vão ser abordados de forma exaustiva os conceitos, definições e classificação dos DM 
em geral; apenas será feita uma introdução ao mercado destes produtos em geral no contexto 
europeu, bem como ao seu enquadramento legislativo, incidindo a presente dissertação 
sobretudo sobre as principais diferenças, melhorias e limitações decorrentes da 
implementação do novo Regulamento. 
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1. Introdução 

 

Tendo em conta a minha experiência profissional na área dos Assuntos Regulamentares 
(medicamentos e dispositivos médicos), da Farmacovigilância, Vigilância de Dispositivos 
Médicos, Distribuição por grosso, Acesso ao Mercado e Qualidade, considerei que seria 
pertinente, dada a atualidade do tema, abordar o impacto que o novo Regulamento 2017/745 
veio trazer para os diversos agentes económicos deste setor. 

O presente trabalho técnico-profissional, elaborado no âmbito da minha candidatura ao Título 
de Especialista em Assuntos Regulamentares, incide numa das áreas cruciais inerentes às 
funções que exerço desde 2004, como Responsável Técnica de Dispositivos Médicos (entre 
outras). 

Tendo consciência do papel cada vez mais relevante do farmacêutico especialista em 
assuntos regulamentares no âmbito dos dispositivos médicos, nomeadamente no que diz 
respeito ao cumprimento dos requisitos legais e à multidisciplinaridade da sua intervenção no 
seio da organização e da atividade da empresa com o objetivo de assegurar o cumprimento 
dos mesmos por forma a garantir a proteção da saúde pública, realizo diariamente diversas 
tarefas com o compromisso de garantir o acesso dos profissionais de saúde e outros 
utilizadores/ consumidores a dispositivos médicos de qualidade que satisfazem as suas 
necessidades com segurança. 

Sendo esta uma área cada vez mais regulamentada, torna-se pertinente uma abordagem do 
seu impacto a nível internacional, mas também e sobretudo a nível local/nacional. 

O rápido avanço tecnológico na área das tecnologias de saúde, nomeadamente no que diz 
respeito aos dispositivos médicos, evidenciou a necessidade de se proceder a uma 
atualização da legislação aplicada a estes produtos. 

Os novos regulamentos dos DMs surgem no sentido de resolver as fragilidades identificadas 
nas diretivas dos DMs ainda em vigor, passando por uma maior transparência, pela 
harmonização na implementação dos requisitos legislativos e normativos e por um controlo 
adequado e reforçado do exercício de responsabilidades dos stakeholders do sistema, 
promovendo simultaneamente o progresso técnico-científico e a inovação. 

Com o presente trabalho técnico-profissional pretendo não só dar uma perspetiva das 
principais diferenças que o novo quadro regulamentar dos dispositivos médicos trouxe para 
as empresas, mas também qual o principal ou principais impactos que este novo diploma tem 
no desenvolvimento da atividade de uma filial nacional na qualidade de distribuidor por grosso 
de dispositivos médicos. 

Nesse sentido irei focar qual o impacto sentido por esta filial e as principais 
implicações/alterações no seio da sua atividade de distribuição, nomeadamente no que diz 
respeito ao cumprimento das Boas Práticas de Distribuição de Dispositivos Médicos. 

Por outro lado, tendo em conta o impacto que o Regulamento 2017/745 na EU irá ter no nosso 
país, nos vários operadores económicos, e as suas consequências, que se esperam positivas, 
nos cidadãos europeus, considerei pertinente abordar este tema. 
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Se para algumas empresas multinacionais de medicamentos e de dispositivos médicos estas 
alterações não têm um impacto significativo, para as empresas exclusivamente de dispositivos 
médicos o novo regulamento traz alterações estruturais, organizacionais e económicas 
profundas. 

Alterações estas transversais e transponíveis para as suas filiais, sucursais. 

Para a realização do trabalho foi utilizada primeiramente a metodologia de análise documental, 
mediante uma revisão bibliográfica e documental da legislação publicada, normas, 
orientações, comunicações, artigos e publicações sobre o tema em análise. 

Numa segunda fase, para a descrição do impacto a nível local da implementação do novo 
Regulamento, foi utilizada uma recolha de dados qualitativos reais da filial (análise documental 
qualitativa). 

A revisão bibliográfica e documental foi efetuada utilizando como principais fontes de 
informação:  

• Consulta do site da Autoridade Competente Nacional INFARMED I.P.  

(http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/DISPOSITIVOS_MEDICOS); 

• Consulta do site da Comissão Europeia 

 (http://ec.europa.eu/health/medicaldevices/index_en.htm);  

 • Consulta da base de dados de press releases da Comissão Europeia 

 (http://europa.eu/rapid/search.htm); 

• Consulta do site da Apormed (http://www.apormed.pt/); 

• Consulta do site do ON TÜV SÜD (http://www.tuv-sud.com/home_com););  

• Consulta do site MedTech Europe (https://www.medtecheurope.org/) 

 

A presente dissertação termina com a conclusão de que o processo de implementação do 
novo Regulamento na filial portuguesa está a ser cumprido, sem consideráveis 
constrangimentos/limitações locais. 
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2. O mercado dos dispositivos médicos 

 

O mercado das tecnologias de saúde, do qual fazem parte os dispositivos médicos, sendo 
bastante inovador, encontra-se numa fase de grande expansão, evidenciando uma evolução 
técnico-científica considerável, resultado de um elevado nível de pesquisa e desenvolvimento 
dentro da indústria, com o desenvolvimento de novas tecnologias, registo de novas patentes 
e conceção de novos dispositivos médicos.  

As tecnologias da saúde, que podem ser consideradas como qualquer tecnologia utilizada 
para salvar vidas em indivíduos que sofrem de um vasto leque de doenças, proporcionam aos 
seus utilizadores uma variedade de respostas no âmbito sobretudo do diagnóstico, mas 
também do tratamento e da prevenção. 

Atualmente há mais de 500 mil famílias de dispositivos médicos disponíveis e todas elas 
partilham o mesmo propósito: melhorar e prolongar a vida das pessoas. 

O mercado europeu de dispositivos médicos tem crescido em média 4,3% ao ano nos últimos 
10 anos. 

Em 2019, quase 14.000 pedidos de patentes foram solicitados no European Patent Office 
(EPO) no campo das tecnologias de saúde, representando um crescimento de 0,9% 
comparativamente com o ano anterior. (9) 

O setor das tecnologias de saúde é responsável por 7,7% do número total de aplicações, o 
segundo maior entre todos os setores na Europa. Em comparação, cerca de 7.700 pedidos 
foram apresentados na área farmacêutica e cerca de 6.800 na área de biotecnologia. (8) 39% 
de todos os pedidos de patentes foram submetidos em países europeus (incluindo UE27, 
Reino Unido, Noruega e Suíça) e 61% de outros países, dos quais com a maioria dos pedidos 
submetidos nos EUA (40%). (9) 

Embora na última década o número de registos de EPO no campo das tecnologias de saúde 
tenha duplicado, o setor farmacêutico e os pedidos de patentes de biotecnologia mantiveram-
se relativamente estagnados. Além disso, a proporção de patentes concedidas por pedido no 
setor dos dispositivos médicos tem crescido continuamente nos últimos anos, atingindo os 76% 
em 2019. 

Em comparação, esta proporção é de aproximadamente 50% na área farmacêutica e de 
biotecnologia. (Figura 1) (8) 
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Atualmente o mercado dos dispositivos médicos representa 190 mil milhões de euros/ano a 
nível mundial. 

Sendo um mercado que prima pela inovação, sobretudo na Europa, contribuindo para a 
evolução da economia europeia, tinha em 2018 um valor estimado de cerca de 120 mil 
milhões de euros (representando, com base nos preços dos fabricantes, cerca de 27% do 
mercado mundial). É o segundo maior mercado depois dos EUA (+/- 43%).  

No quadro europeu, os maiores mercados de dispositivos médicos são a Alemanha, a França, 
o Reino Unido, a Itália e a Espanha (figura 2). O mesmo grupo de países forma os 5 principais 
mercados de DIV da Europa. Deste valor, cerca de 8% das receitas das vendas são 
reinvestidas em investigação e desenvolvimento (7, 10) 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Evolução das patentes registadas a nível europeu por campo tecnológico (Fonte: 
MedTech Europe report 2020) (7)   
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A nível europeu existem mais de 32 mil empresas de dispositivos médicos, estando a maioria 
sediada na Alemanha, seguida pela Itália, Reino Unido, França e Suíça. Estima-se que quase 
95% destas empresas sejam pequenas e médias empresas (PME’s) sendo a maioria 
pequenas e microempresas (empregam menos de 50 pessoas). (7, 14) 

A Indústria deste setor permitiu criar até à presente data, mais de 730 mil postos de trabalho 
garantindo assim o crescimento da economia do mercado.  

A Alemanha tem o maior número absoluto de pessoas empregadas no setor de dispositivos 
médicos (figura 3), enquanto o número de funcionários de dispositivos médicos per capita é 
mais elevado na Irlanda e na Suíça. (7) 

Em comparação, a indústria farmacêutica europeia emprega cerca de 765.000 pessoas. (7, 9) 

Os empregos criados pela indústria de dispositivos médicos representam cerca de 0,3% da 
taxa de emprego total na Europa. Estes postos de trabalho são altamente produtivos, pois o 
valor agregado por funcionário estimado é de € 160.000 por funcionário. Estes indicadores  

Figura 2: Mercado europeu dos dispositivos médicos por pais, 2018 (Fonte: MedTech 
Europe report 2020) (7)   
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evidenciam que a indústria de dispositivos médicos tem um importante impacto económico e 
social na Europa (10) 

 

 

 

Na Europa, uma média de aproximadamente 10% do produto interno bruto (PIB) é gasto na 
saúde. Do total das despesas com saúde, cerca de 7,4% é atribuído a tecnologias de saúde, 
ou seja, menos de 1% do PIB. Os gastos com tecnologias de saúde são estimados e variam 
significativamente entre os países europeus, variando entre 5% a 12% das despesas totais 
com saúde (7, 9). 

Os gastos com dispositivos médicos per capita na Europa são cerca de € 225 (média 
ponderada). * (7) 

Em 2018 o mercado das tecnologias de saúde representava 7,4% do mercado total 
correspondendo os dispositivos médicos a 6,7% deste valor (Figura 4). 

*A seção comercial não inclui os DIV nas estimativas para as tecnologias de saúde 

Figura 3: Países com maior número de funcionários na indústria de dispositivos médicos 
no Espaço Económico Europeu, 2018 (Fonte: MedTech Europe report, 2020) (7) 
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Dado o panorama, compreende-se a importância do setor dos DM na Europa, no contexto 
socioeconómico. 

No entanto, como em qualquer cenário de rápida evolução científica e tecnológica, o setor 
dos dispositivos médicos não está isento de problemas, sobretudo porque a velocidade da 
evolução da tecnologia é muito superior à velocidade de atualização da legislação.  

Em 2018, a Europa teve um balanço comercial positivo de € 11,7 mil milhões no que diz 
respeito ao setor dos dispositivos médicos. 

Em comparação com os anos anteriores, os principais parceiros comerciais europeus de 
dispositivos médicos permanecem os mesmos: os EUA, a China, o Japão e o México. 

O balanço comercial de dispositivos médicos a nível europeu varia bastante de país para país. 
Com base nos valores de exportação e importação, incluindo o comércio intracomunitário 
europeu, o indicador do balanço comercial internacional é mais elevado na Irlanda e na 
Alemanha, seguido pela Suíça e pela Holanda. (7, 16)  

Cerca de 72% dos dispositivos médicos fabricados a nível europeu são destinadas à 
exportação: 

Figura 4:  – Repartição das despesas totais com saúde na Europa, 2018 (Fonte: 
MedTech Europe report, 2020) (7, 9, 10, 14) 



Ferreira, Sonia 
O impacto do Regulamento 2017/745 no seio de 

uma empresa de dispositivos médicos: principais desafios 
  

P á g i n a  | 18 
 

 

 
Mas para além de exportar, a Europa também importa uma variedade de dispositivos médicos. 

Com base nos dados publicados pelo último relatório da MedTech, a Europa importava em 
2018 cerca de 89,8% dos dispositivos médicos colocados no mercado europeu, sendo os 
principais fornecedores os EUA, a China, o México e o Japão (figura 6). (7) 

 

Figura 5: Principais destinos de exportação dos dispositivos médicos do mercado 
europeu, 2018 (7, 16) 

Figura 6: Principais fornecedores de dispositivos médicos para o mercado Europeu 
(importação), 2018 (7, 16) 
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No que diz respeito ao mercado nacional, a indústria portuguesa de dispositivos médicos tem 
uma valor total de mercado estimado em 1200 milhões €/ano (3,5) À semelhança da Europa, a 
indústria portuguesa de dispositivos médicos tem crescido acima da média nacional nos 
últimos anos, registando um aumento considerável nas exportações, sobretudo para países 
como os EUA, Alemanha, Reino Unido, Espanha e França,  representando cerca de 268 
milhões de euros (6) do valor total de exportações de bens de saúde. (3,5) 

Em 2016 o valor das exportações portuguesas de produtos de saúde representou um 
crescimento de 125% comparativamente a 2008. (3,5) 

Por outro lado, no ano de 2016 as compras das instituições do SNS foram de 409 milhões de 
euros (3). 75% das vendas dos dispositivos médicos ocorrem no SNS. (30)  

 

A nível mundial, as principais áreas no mercado dos dispositivos médicos entre 2012-2018 
foram: (1) 

- DIV 

- Cardiologia (DM) 

- Diagnóstico por Imagem (DM) 

- Ortopedia (DM) 

Como se pode verificar na figura 7, abaixo anexada. 

 
 
 

Figura 7: Mercado mundial dos dispositivos médicos por área e crescimento de vendas, 
2012-2018 (1) 
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De acordo com os últimos relatórios publicados no que diz respeito ao mercado dos 
dispositivos médicos, é expectável até 2024 que o mercado venha a sofrer um incremento 
sobretudo nas áreas dos DIV, cardiologia e diagnóstico por imagem (imagiologia) (figura 8) (7) 

 

 
 

Curiosidade: 

A indústria dos dispositivos médicos (DM) vive da reputação e França é um dos países que 
ganhou o grande mercado internacional dos DM. O crescimento é sustentado e ronda os 5% 
ao ano, dependendo das inovações lançadas. O site SaúdeDigital refere que em França a 
faturação desta indústria é aproximadamente de 19 mil milhões de euros. Os dados revelam 
ainda que a indústria mundial neste setor vale uns incríveis 190 mil milhões de euros, um valor 
que é 10% a 12% superior ao PIB português. Curioso que esta indústria, que em França conta 
com 1100 empresas, tenha a particularidade de em 94% delas haver menos de 250 
trabalhadores e algumas serem microempresas no mercado francês com menos de 20 
colaboradores. A especialidade francesa neste setor é a imagem de diagnóstico, os 
dispositivos descartáveis e as próteses e ortóteses. Também relevantes são os setores da 
cirurgia mini invasiva e o do diagnóstico in vitro. Entre os DM de ponta estão aqueles que são 
dedicados ao envelhecimento e à cirurgia estética. Recorde-se que a indústria dos implantes 
e do diagnóstico in vitro é muito forte no país (5).  

Em 2017, a França era o segundo país europeu com uma maior quota de mercado no negócio 
dos dispositivos médicos, representando 15% do mercado europeu. (2, 13, 14, 15) 

Figura 8: Mercado mundial dos dispositivos médicos por área e crescimento de vendas 

 2017-2024 (7, 11) 
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3. Enquadramento Legislativo Atual 

 

3. 1. Europeu 

O termo “dispositivo médico” engloba um vasto conjunto de produtos cobertos por várias 
diretivas da Comunidade Europeia. 

O quadro normativo inicial do setor dos dispositivos médicos na União Europeia remonta à 
década de 90 e surgiu para harmonizar o quadro legislativo europeu, que até à data consistia 
na compilação da legislação de cada Estado-Membro.  

Com esse propósito, foram adotados os seguintes diplomas legislativos:  

 Diretiva 93/42/CEE do Conselho, de 14 de junho de 1993, relativa aos dispositivos médicos;  

 Diretiva 90/385/CEE do Conselho, de 20 de junho de 1990, relativa à aproximação das 
legislações dos Estados-Membros respeitantes aos dispositivos medicinais implantáveis 
ativos (“DMIAs”); 

 Diretiva 93/68/CEE do Conselho de 22 de julho de 1993 que altera as Diretivas [...] 
90/385/CEE (dispositivos medicinais implantáveis ativos), [...] 

• Diretiva 98/79/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de outubro de 1998, relativa 
aos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro (“DIVs”). 
 
Todas estas diretivas foram sendo devidamente complementadas com as atualizações 
consideradas necessárias na sequência do surgimento de novas tecnologias e sua rápida 
evolução, por forma a acompanhar o seu desenvolvimento e suprimir imprecisões e 
ambiguidades entretanto identificadas, originando a emissão de novos diplomas. 

A Diretiva 93/42/CEE – dispositivos médicos em geral – foi sujeita a várias revisões no início 
do segundo milénio, nomeadamente em 2000, 2001, 2003 e 2005, originando os seguintes 
diplomas:  

 Diretiva 2000/70/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de novembro de 2000, 
que altera a Diretiva 93/42/CEE do Conselho em relação aos dispositivos que integram 
derivados estáveis do sangue ou do plasma humanos; 

 Diretiva 2001/104/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de dezembro de 2001, 
que altera a Diretiva 93/42/CEE do Conselho relativa aos dispositivos médicos;  
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 Diretiva 2003/12/CE da Comissão, de 3 de fevereiro de 2003, relativa à reclassificação dos 
implantes mamários no âmbito da Diretiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos;  

 Diretiva 2003/32/CE da Comissão, de 23 de abril de 2003, introduz especificações 
pormenorizadas relativamente aos requisitos estabelecidos na Diretiva 93/42/CEE do 
Conselho, no que diz respeito a dispositivos médicos fabricados mediante a utilização de 
tecidos de origem animal; 

 Diretiva 2005/50/CE da Comissão, de 11 de agosto de 2005, relativa à reclassificação das 
próteses de substituição da anca, do joelho e do ombro, no âmbito da Diretiva 93/42/CEE 
do Conselho relativa aos dispositivos médicos. 

Em 2007 surge uma nova Diretiva que altera as duas primeiras diretivas emitidas (90/385/CEE 
e 93/42/CEE): 

 Diretiva 2007/47/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de setembro de 2007. (4) 

Esta Diretiva vem implementar algumas alterações às anteriores, na tentativa de as atualizar, 
com base na evolução tecnológica verificada no intervalo temporal que decorre entre as 
mesmas. 

Das alterações efetuadas, salienta-se a atualização das definições de alguns termos, a adição 
de novos termos (adição do software e do mandatário), o conteúdo associado a 
medicamentos (ex. casos de dispositivos médicos para administração de medicamentos), a 
melhoria das disposições relativas à avaliação clínica, o reforço das disposições sobre 
vigilância e segurança, tendo por objetivo a proteção da saúde pública e a maior coerência na 
classificação dos DM.  

Cada diretiva prevê um prazo para os países da UE transporem as suas disposições para a 
legislação nacional e informarem a Comissão desse facto (6). 

No entanto, cabe a cada país a elaboração de legislação própria para determinar o modo 
como estas regras serão aplicadas (4). 

Os intervalos de tempo considerados para a transposição do direito da União Europeia para 
o direito nacional conduzem à adoção de algumas medidas por parte dos Estados Membros 
em momentos distintos, o que tem originado ao longo dos anos incertezas e diferenças na 
implementação dos sistemas criados para a regulação e monitorização de DM. 

Na tentativa de uniformizar as práticas dos diferentes EM e garantir o cumprimento mais 
rigoroso das regras, surge em 2012 o Regulamento n.º 722, revogando a Diretiva 2003/32/CE:  

 



Ferreira, Sonia 
O impacto do Regulamento 2017/745 no seio de 

uma empresa de dispositivos médicos: principais desafios 
  

P á g i n a  | 23 
 

 

 Regulamento (UE) n.º 722/2012 da Comissão de 8 de agosto de 2012 relativo a 
especificações pormenorizadas referentes aos requisitos estabelecidos nas Diretivas 
90/385/CEE e 93/42/CEE no que diz respeito a dispositivos medicinais implantáveis ativos e 
dispositivos médicos fabricados mediante a utilização de tecidos de origem animal. 
 

O processo de revisão regulamentar do setor dos dispositivos médicos foi iniciado pela 
Comissão Europeia em 2008 do qual resultaram duas propostas legislativas: um regulamento 
para os dispositivos médicos e dispositivos médicos implantáveis ativos e um outro 
regulamento relativo aos dispositivos médicos in vitro) (32).  

Em setembro de 2012 a Comissão Europeia apresentou estas propostas ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu cuja publicação se veio a concretizar, após um detalhado escrutínio e 
ativa discussão por parte dos Estados-Membros e do Parlamento Europeu, a 5 de maio de 
2017, com os seguintes diplomas: 

- Regulamento (UE) 2017/745 sobre os Dispositivos Médicos (MDR), com data de 
implementação inicial de 26/05/2020;  

- Regulamento (UE) 2017/74 sobre os Dispositivos Médicos de diagnóstico in vitro (IVMDR), 
com data de implementação de 26/05/2022. 

O quadro regulamentar comunitário proposto assenta numa filosofia legislativa baseada numa 
harmonização técnica e normativa denominada por "Nova abordagem", constituindo um 
quadro regulamentar que vem colmatar alguns vazios legislativos e que pretende garantir a 
multiplicidade, diversidade e inovação do setor, mediante o acesso à inovação sem 
comprometer a segurança dos doentes e dos utilizadores. Para esse fim é necessário garantir 
um maior compromisso das partes envolvidas, uma maior intervenção das Autoridades 
Competentes, uma efetiva e eficiente gestão de recursos por forma a conseguir-se recuperar 
a confiança dos diferentes stakeholders no sistema legislativo europeu. (1, 24) 

Neste contexto, são impostas por este quadro legislativo aos diferentes intervenientes 
(fabricantes, distribuidores, utilizadores e autoridades competentes) um conjunto de 
obrigações que devem ser respeitadas, bem como um conjunto de procedimentos que devem 
ser observados, nomeadamente em matéria de investigação clínica/avaliação do 
comportamento funcional, classificação, demarcação da fronteira, avaliação da conformidade, 
colocação no mercado, registo/notificação, aquisição e utilização assim como de supervisão 
do mercado(1, 24).. 

No que diz respeito ao novo Regulamento (UE) 2017/745 sobre os Dispositivos Médicos 
(MDR), este vem revogar as Diretivas 90/385/CEE e 93/42/CEE, agregar a legislação para 
DM e para DMIA e incluir conteúdo das linhas orientadoras MEDDEV, conteúdo esse que 
passa a ter caráter vinculativo por estar contido em Regulamento.  

Com o surgimento inesperado do contexto pandémico devido à COVID-19 em março de 2020, 
toda a atividade económica associada ao setor sofreu alterações significativas com impacto  
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direto na implementação do novo Regulamento e sobretudo no cumprimento dos requisitos 
legais no que diz respeito à disponibilidade de produto no mercado. Por essa razão, foi 
publicado no dia 24 de Abril, no Jornal Oficial da União Europeia, o Regulamento (UE) 
2020/561 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2020, que altera a data de 
implementação do novo Regulamento de Dispositivos Médicos, para 26 de maio de 2021, 
mantendo-se inalterados os subsequentes períodos de graça previstos neste Regulamento.  

Esta medida visa evitar a escassez de dispositivos médicos tendo em conta os desafios sem 
precedentes da pandemia originada pela COVID-19, de importância vital em toda a UE, devido 
à capacidade limitada das autoridades nacionais competentes ou dos organismos notificados 
para implementar o regulamento. Esta decisão visa igualmente e simultaneamente garantir a 
saúde e a segurança dos doentes, até a nova legislação se tornar aplicável. 

Durante o período de transição, os fabricantes podem optar por colocar dispositivos médicos 
no mercado de acordo com as Diretivas da UE aplicáveis:  

 Diretiva 93/42/CEE do Conselho de 14 de junho de 1993 relativa aos dispositivos 
médicos; 
 

 Diretiva 98/79/CEE do Conselho de 27 de outubro de 1998 relativa aos dispositivos 
médicos de diagnóstico in vitro; 
 

 Diretiva 90/385/CEE do Conselho, de 20 de junho de 1990 sobre dispositivos médicos 
implantáveis ativos 

ou de acordo com os novos Regulamentos, caso cumpram integralmente os mesmos. 

 

3.2 Nacional (21) 

 

No contexto jurídico nacional e considerando a realidade atual, permanece em vigor a pedra 
basilar que regula os dispositivos médicos:  

 Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho, relativo aos dispositivos médicos 

Estabelece as regras a que devem obedecer a investigação, o fabrico, a 
comercialização, a entrada em serviço, a vigilância e a publicidade dos dispositivos 
médicos e respetivos acessórios e transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 
n.º 2007/47/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de setembro 
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Conjuntamente com todos os restantes diplomas que o complementam e que se encontram 
atualmente em vigor: 

 Deliberação n.º 514/2010, de 3 de março 
Define os elementos que devem instruir o pedido de parecer à comissão de ética para 
saúde competente, a apresentar pelo fabricante enquanto promotor de uma 
investigação clínica com dispositivos médicos em território nacional 
 

 Deliberação n.º 939/2014, de 20 de março 
Aprova o formulário de notificação, a efetuar ao INFARMED, I. P., e orientações sobre 
a prática de reprocessamento de dispositivos médicos de uso único pelo serviço ou 
estabelecimento do Serviço Nacional de Saúde responsável 
 

 Despacho n.º 7021/2013, de 24 de maio 
Define as condições e requisitos a que deve obedecer a utilização, nos serviços e 
estabelecimentos do SNS, de dispositivos médicos de uso único reprocessados 
 

 Decreto-Lei n.º 259/2003, de 21 de outubro 
Transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2003/12/CE, da Comissão, de 
3 de fevereiro, sobre a reclassificação dos implantes mamários no âmbito da Diretiva 
n.º 93/42/CEE, relativa aos dispositivos médicos 
 

 Deliberação n.º 515/2010, de 3 de março 
Define os elementos que devem instruir a notificação, a efetuar ao INFARMED, I. P., 
do exercício da atividade de distribuição por grosso de dispositivos médicos 
 

 Deliberação n.º 516/2010, de 3 de março 
Define os elementos que devem instruir a notificação, a efetuar ao INFARMED, I. P., 
do exercício no território nacional das atividades de fabrico, montagem, 
acondicionamento, execução, renovação, remodelação, alteração do tipo, rotulagem 
ou esterilização de dispositivos médicos quer destinados à colocação no mercado quer 
à exportação 
 

 Despacho n.º 15371/2012, de 26 de novembro 
Estabelece disposições relativas à aquisição de dispositivos médicos objeto de 
codificação pelo INFARMED, pelos serviços e estabelecimentos do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS) 
 

 Portaria nº 256/2016, de 28 de setembro 
Estabelece os princípios e normas das boas práticas de distribuição de dispositivos 
médicos. 
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4. O novo quadro regulamentar para os Dispositivos  

   Médicos: impacto da sua implementação na perspetiva do  

   distribuidor 

As diretivas aplicáveis aos dispositivos médicos, 

 Diretiva 93/42/CEE do Conselho de 14 de junho de 1993 relativa aos dispositivos 
médicos; 
 

 Diretiva 98/79/CEE do Conselho de 27 de outubro de 1998 relativa aos dispositivos 
médicos de diagnóstico in vitro; 
 

 Diretiva 90/385/CEE do Conselho, de 20 de junho de 1990 sobre dispositivos 
médicos implantáveis ativos 

 

Permitiram evidenciar, durante a sua vigência ao longo dos anos, a existência de alguns gaps 
legislativos, assim como a necessidade de haver uma harmonização regulamentar 
comunitária robusta e eficaz. 

Essa constatação evidenciou a necessidade de realizar uma revisão aprofundada destas 
diretivas a fim de estabelecer um quadro normativo robusto, transparente, previsível e 
sustentável para os dispositivos médicos, que garanta um elevado nível de segurança e saúde, 
dando ao mesmo tempo apoio à inovação. 

 

4.1. Evolução 

 

Desde a publicação das Diretivas até à entrada em vigor da “Nova Abordagem” regulamentar, 
ocorreram alterações, correções, aditamentos que confluíram na evolução de 3 Diretivas 
Europeias, para 2 Regulamentos: 
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Figura 9: Enquadramento regulamentar (Fonte: Workshop DM INFARMED) (1) 

 

Sim, devemos falar de evolução e não de revolução. 

Houve efetivamente uma melhoria significativa do quadro legislativo existente que culminou 
com a elaboração e publicação de 2 Regulamentos: 

 

Regulamento (UE) 2017/745 - Estabelece as regras aplicáveis à colocação no mercado, 
disponibilização no mercado ou entrada em serviço de dispositivos médicos para uso humano 
e dos acessórios desses mesmos dispositivos na União. 

 

     Data de entrada em vigor: 26 de maio de 2017 

    Data de aplicação: 26 de maio de 2021 (após COVID-19) 

 

Regulamento (UE) 2017/746 - Estabelece as regras aplicáveis à colocação no mercado, 
disponibilização no mercado ou entrada em serviço de dispositivos médicos para diagnóstico 
in vitro. 

 

     Data de entrada em vigor: 26 de maio de 2017 

    Data de aplicação: 26 de maio de 2022  
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Não obstante, todos os stakeholders envolvidos no setor do mercado dos dispositivos médicos 
tiveram que se preparar previamente para a entrada em vigor dos novos Regulamentos, com 
alterações significativas nas suas organizações empresarias e com implicações significativas 
na sua atividade. 

 

4.2. Objetivos 

 

O Regulamento 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 2017, foco 
do presente trabalho, vem alterar a Diretiva 2001/83/CE relativa aos medicamentos para uso 
humano, o Regulamento (CE) n.º 178/2002 sobre alimentos e géneros alimentícios e o 
Regulamento (CE) n.º 1223/2009 a respeito de produtos cosméticos e vem revogar as 
Diretivas 90/385/CEE dos dispositivos médicos implantáveis ativos e 93/42/CEE dos 
dispositivos médicos. 

O presente regulamento tem por objetivo garantir o bom funcionamento do mercado interno 
no que diz respeito aos dispositivos médicos, tendo por base um elevado nível de proteção 
da saúde dos doentes e utilizadores e tendo em conta as pequenas e médias empresas que 
operam neste setor. Ao mesmo tempo, o presente regulamento define normas elevadas de 
qualidade e de segurança dos dispositivos médicos ao garantir, entre outros aspetos, a 
robustez e fiabilidade dos dados produzidos nas investigações clínicas, para ir ao encontro 
das preocupações comuns de segurança relativas a esses produtos. Ambos os objetivos são 
visados em simultâneo e estão ligados de forma indissociável, não sendo nenhum deles 
secundário em relação ao outro.  

No caso específico do presente trabalho, na perspetiva do distribuidor, são de realçar nesta 
nova abordagem legislativa os seguintes elementos: 

 A apresentação de definições claras de operadores económicos: Fabricante, 
Mandatário, Importador e Distribuidor; 
 

 O estabelecimento de forma detalhada das obrigações gerais dos operadores 
económicos no contexto da conformidade regulamentar, tendo em 
consideração as suas atividades; 

 
 A adaptação das obrigações do “Novo Quadro Normativo para a 

Comercialização de Produtos”, mediante uma legislação transversal (33, 34) 
 
 Uma maior transparência entre os diferentes operadores económicos 

envolvidos no ciclo de vida dos dispositivos médicos 
 

É crucial a existência de um sistema regulamentar robusto e eficaz a nível europeu que: 

 Garanta o mais elevado nível de segurança dos doentes 
 Assegure um acesso atempado às últimas inovações tecnológicas 
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 Conte com a confiança dos seus stakeholders 
 Contribua para a sustentabilidade do sistema nacional de saúde 
 Mantenha um ambiente que incentive e preserve a pesquisa e a inovação 

A nova legislação visa também facilitar as trocas comerciais e promover a competitividade, 
bem como colmatar a ausência de legislação para, por exemplo, os dispositivos sem 
finalidade médica (dispositivos para fins estéticos), os dispositivos que incorporem derivados 
de células ou tecidos não viáveis de origem humana, os testes genéticos preditivos e a 
disponibilização online de dispositivos médicos. 

Este novo enquadramento regulamentar implica um aumento das responsabilidades de todas 
as partes envolvidas no sistema: autoridades, agentes económicos, organismos notificados e 
profissionais de saúde. 

Ao reforçar as responsabilidades e as obrigações de todos os stakeholders agentes deste 

setor (Fabricantes, Mandatários, Importadores, Distribuidores, Organismos Notificados e 

Autoridades Competentes), o RDM pretende: (1, 2, 17) 

 Assegurar o bom funcionamento do mercado interno no que respeita aos dispositivos 

médicos e garantir padrões elevados de qualidade e de segurança dos mesmos; 

 Proporcionar um nível elevado de proteção da saúde e da segurança de doentes, 

utilizadores e outras pessoas;  

 Promover a dinâmica legislativa Europeia, procurando uma aproximação ao 

Regulamento da acreditação e vigilância do mercado (RAMS); 

 Acomodar as condicionantes da Diretiva dos Cuidados de Saúde Transfronteiriços; 

 Promover a consistência na aplicação das regras europeias e a convergência 

legislativa internacional e acordos bilaterais estabelecidos entre a Europa e outras 

áreas geográficas económicas relevantes; 

 Evoluir e modernizar a legislação de tal modo que seja possível acomodar a forte 

inovação do Setor; 

 Recuperar a confiança no sistema legislativo europeu; 

 Corrigir e eliminar vazios legais existentes na Diretiva; 

 Estimular a efetiva e eficiente gestão de recursos. 

Mantendo os princípios regulamentares básicos que tutelam o sector, designadamente a 
promoção de elevados padrões de segurança e proteção da saúde, bem como a garantia do 
acesso atempado da inovação ao mercado, este Regulamento vem reforçar áreas relevantes, 
tais como: 

 A avaliação clínica pré e pós-mercado e a investigação clínica,  
 A designação e supervisão das atividades dos organismos notificados,  
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 Os procedimentos de avaliação de conformidade,  
 A monitorização pós-comercialização e a vigilância,  
 A fiscalização do mercado,  
 A promoção da transparência e da rastreabilidade,  

dos dispositivos médicos ao longo da cadeia de valor e sempre que necessário até ao 
utilizador e/ou doente. (1, 2) 

 

4.3. Âmbito de aplicação 

 

O Regulamento 2017/745 estabelece igualmente as regras aplicáveis, entre outras: (2, 17) 

 À colocação no mercado, disponibilização no mercado ou entrada em serviço de 
dispositivos médicos para uso humano e dos acessórios desses mesmos dispositivos 
na União Europeia; 
 

O presente regulamento é igualmente aplicável, a partir da data de aplicação das 
especificações comuns adotadas nos termos do artigo 9.o, aos grupos de produtos 
sem finalidade médica prevista enumerados no anexo XVI, tendo em conta o estado 
atual dos conhecimentos, e em particular as normas harmonizadas em vigor aplicáveis 
a dispositivos análogos com finalidade médica, baseados em tecnologias semelhantes. 
  
Os dispositivos que tenham uma finalidade prevista tanto médica como não médica 
cumprem todos os requisitos aplicáveis aos dispositivos com finalidade médica 
prevista e os requisitos aplicáveis aos dispositivos sem finalidade médica prevista. 
 

 Às investigações clínicas referentes a esses dispositivos médicos e aos respetivos 
acessórios efetuadas na União Europeia. 
 

O presente regulamento não é aplicável: (2) 

 Aos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro abrangidos pelo Regulamento (UE) 
2017/746;  
 

 Aos medicamentos definidos no artigo 1.o, ponto 2, da Diretiva 2001/83/CE. Para 
decidir se determinado produto se rege pela Diretiva 2001/83/CE ou pelo presente 
regulamento, atende-se em especial ao principal modo de ação desse produto;  
 

 Aos medicamentos de terapia avançada abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 
1394/2007; 
 

 Ao sangue humano, aos produtos de sangue humano, ao plasma humano ou às 
células sanguíneas de origem humana ou aos dispositivos que, quando tenham sido 
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colocados no mercado ou entrado em serviço, contenham tais produtos de sangue, 
plasma ou células, com exceção dos dispositivos referidos no n.o 8 do presente artigo; 
 

 Aos produtos cosméticos abrangidos pelo Regulamento (CE) n.o 1223/2009; 
  

 Aos órgãos, tecidos ou células, de origem animal, ou seus derivados, ou produtos que 
contenham ou sejam constituídos por esses produtos; contudo, o presente 
regulamento é aplicável aos dispositivos fabricados com tecidos ou células, de origem 
animal, ou seus derivados não viáveis ou tornados não viáveis;  
 

 Aos órgãos, tecidos ou células, de origem humana, ou seus derivados, abrangidos 
pela Diretiva 2004/236/CE, ou produtos que contenham ou sejam constituídos por 
esses produtos; contudo, o presente regulamento é aplicável aos dispositivos 
fabricados com derivados de tecidos ou células, de origem humana, não viáveis ou 
tornados não viáveis; 
 

 Aos produtos, com exceção dos referidos nas alíneas d), f) e g), que contenham ou 
sejam constituídos por material biológico viável ou organismos viáveis, incluindo 
microrganismos vivos, bactérias, fungos ou vírus, a fim de realizar ou apoiar a 
finalidade prevista do produto;  
 

 Aos géneros alimentícios abrangidos pelo Regulamento (CE) nº 178/2002. 

 

É regido pelo disposto no presente regulamento qualquer dispositivo que, quando tenha sido 
colocado no mercado ou entrado em serviço, inclua como parte integrante um dispositivo 
médico para diagnóstico in vitro […]. À parte do dispositivo constituída pelo dispositivo médico 
para diagnóstico in vitro são aplicáveis os requisitos estabelecidos no Regulamento (UE) 
2017/746. (2) 

É avaliado e autorizado nos termos do presente regulamento qualquer dispositivo que, quando 
tenha sido colocado no mercado ou entrado em serviço, inclua como parte integrante uma 
substância que, se utilizada separadamente, seja suscetível de ser considerada como 
medicamento, incluindo um medicamento derivado do sangue ou do plasma humanos, que 
tenha uma ação acessória à do dispositivo. Contudo, se a ação dessa substância for principal 
e não acessória à do dispositivo, o produto integrado é regido pela Diretiva 2001/83/CE ou 
pelo Regulamento (CE) nº 726/2004, consoante o que for aplicável. (2) 

Nesse caso, no que respeita à segurança e ao desempenho da parte constituída pelo 
dispositivo, são aplicáveis os requisitos gerais de segurança e desempenho pertinentes 
estabelecidos no anexo I do presente regulamento.  

Qualquer dispositivo que se destine a administrar um medicamento, é regido pelo presente 
regulamento. Se, contudo, o dispositivo destinado a administrar um medicamento e o 
medicamento forem colocados no mercado de tal forma que constituam um único produto 
integrado destinado a ser utilizado exclusivamente nessa combinação e que não possa ser 
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reutilizado, esse único produto integrado é regido pela Diretiva 2001/83/CE ou pelo 
Regulamento (CE) nº 726/2004, consoante o que for aplicável.  

Nesse caso, no que respeita à segurança e ao desempenho da parte do único produto 
integrado constituída pelo dispositivo, são aplicáveis os requisitos gerais de segurança e 
desempenho pertinentes estabelecidos no anexo I do presente regulamento. (2) 

É ainda avaliado e autorizado nos termos do presente regulamento qualquer dispositivo que, 
quando tenha sido colocado no mercado ou entrado em serviço, inclua, como parte integrante, 
tecidos ou células de origem humana não viáveis, ou seus derivados, que tenham uma ação 
acessória à do dispositivo. Nesse caso, são aplicáveis as disposições relativas à dádiva, 
colheita e análise previstas na Diretiva 2004/23/CE.  

Contudo, se a ação desses tecidos, células ou seus derivados for principal e não acessória à 
do dispositivo e o produto não for regido pelo Regulamento (CE) nº 1394/2007, o produto é 
regido pela Diretiva 2004/23/CE.  

Nesse caso, no que respeita à segurança e ao desempenho da parte constituída pelo 
dispositivo, são aplicáveis os requisitos gerais de segurança e desempenho pertinentes 
estabelecidos no anexo I do presente regulamento. (2) 

O presente regulamento constitui legislação específica da União, na aceção do artigo 2.º, nº 
3, da Diretiva 2014/30/UE.  

Os dispositivos que sejam igualmente máquinas na aceção do artigo 2.º, segundo parágrafo, 
alínea a), da Diretiva 2006/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, devem, caso exista 
um perigo relevante nos termos dessa diretiva, cumprir igualmente os requisitos essenciais 
em matéria de saúde e segurança enunciados no anexo I dessa diretiva, na medida em que 
esses requisitos sejam mais específicos do que os requisitos gerais em matéria de segurança 
e desempenho previstos no capítulo II do anexo I do presente regulamento.  

O presente regulamento não afeta a aplicação da Diretiva 2013/59/Euratom. (2) 

 

4.4. Definições 
 

Com o novo Regulamento as definições existentes foram modificadas e incluíram-se novas 
definições por forma a reduzir o risco da existência de interpretações discrepantes, a haver 
um entendimento comum e uma maior clareza. 

 
De entre as definições alteradas/ melhoradas, são de destacar as seguintes: 

 
«Dispositivo Médico», qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, implante, 
reagente, material ou outro artigo, destinado pelo fabricante a ser utilizado, isolada ou 
conjuntamente, em seres humanos, para um ou mais dos seguintes fins médicos específicos: 
- diagnóstico, prevenção, monitorização, previsão, prognóstico, tratamento ou atenuação de 
uma doença; - diagnóstico, monitorização, tratamento, atenuação ou compensação de uma 
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lesão ou de uma deficiência; - estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um 
processo ou estado fisiológico ou patológico; - fornecimento de informações por meio de 
exame in vitro de amostras provenientes do corpo humano, incluindo dádivas de órgãos, 
sangue e tecidos; e cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por 
meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada 
por esses meios.  

São igualmente considerados dispositivos médicos os seguintes produtos: - os dispositivos 
de controlo ou suporte da conceção; - os produtos especificamente destinados à limpeza, 
desinfeção ou esterilização dos dispositivos a que se refere o artigo 1º, nº 4, e daqueles a que 
se refere o primeiro parágrafo do presente ponto. (2) 

 

«Fabricante», uma pessoa singular ou coletiva que fabrique ou renove totalmente um 
dispositivo ou o mande conceber, fabricar ou renovar totalmente e o comercialize em seu 
nome ou com a sua marca. (2) 

 

«Mandatário», qualquer pessoa singular ou coletiva estabelecida na União, que tenha 
recebido e aceite um mandato escrito de um fabricante, situado fora da União, para, em nome 
do fabricante, praticar determinados atos em cumprimento de obrigações que lhe são 
impostas pelo presente regulamento. (2) 

 

«Distribuidor», qualquer pessoa singular ou coletiva presente no circuito de comercialização, 
que não seja o fabricante ou o importador, que disponibilize um dispositivo no mercado, até 
ao momento da entrada em serviço. (2) 

 

Por outro lado, foram incluídas novas definições, nomeadamente: 

 

«Operador económico», um fabricante, mandatário, importador, distribuidor ou uma pessoa 
a que faz referência o artigo 22. o, n.os 1 e 3: 

- Pessoas que juntam dispositivos que ostentam a marcação CE com outros 
dispositivos ou produtos em conformidade com a legislação que lhes for aplicável, de 
forma a construir sistemas ou conjuntos para intervenções; 

 - Pessoas que esterilizam os sistemas ou conjuntos para intervenções. (1,2) 
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Figura 10: Operadores económicos (Fonte: Workshop DM INFARMED) (1) 

 

«Importador», qualquer pessoa singular ou coletiva estabelecida na União que coloque no 
mercado da União um dispositivo proveniente de um país terceiro. (2) 

 

4.5. Principais alterações legislativas para o Distribuidor 
 

Os distribuidores estão atualmente sujeitos a diferentes obrigações e responsabilidades 
determinadas pela legislação nacional de cada país. A entrada em vigor do novo Regulamento 
Europeu de Dispositivos Médicos, UE/ 2017/745, exigirá que todos os operadores económicos 
na cadeia de distribuição de dispositivos médicos estejam sujeitos às mesmas regras em toda 
a Europa. 
 
O RDM difere em vários pontos importantes das diretivas europeias atualmente em vigor para 
dispositivos médicos e para dispositivos médicos implantáveis ativos. De grosso modo, as 
alterações mais significativas no regulamento incluem: 
 

Operadores económicos

Fabricante

Subcontratados

Fornecedores

Mandatário Importador Distribuidor Pesssoas singulares ou 
coletivas referidas no artº 

22º

Responsáveis pelos sistemas

Responsáveis pelos 
conjuntos para intervenções

Responsável pela esterilização 
de sistemas e conjuntosRegulamento (EU) 745/2017 
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Figura 11: Alterações chave do novo RDM (Fonte: TUV) (22) 

 

Das principais alterações evidenciadas na figura 11, são de destacar, na perspetiva do 
distribuidor, as seguintes: 

Aumento do Âmbito de aplicação (portfólio de DM) 

Para além da variedade de dispositivos médicos, o regulamento também abrange 
determinados grupos de produtos sem finalidade médica prevista (Anexo XVI do regulamento), 
como descrito na seção 4.3. Estes grupos de produtos incluem lentes de contacto coloridas 
(ou seja, lentes que não corrigem a visão) e equipamento para lipoaspiração. (2) 

 

É importante referir que as definições excluem dispositivos sem finalidade médica, como é o 
caso das próteses mamárias com finalidade exclusivamente estética. Contudo, por se 
compreender os riscos para a saúde pública das intervenções cirúrgicas estéticas e similares, 
o Regulamento contém o Anexo XVI, específico para listar dispositivos sem finalidade médica 
que têm de cumprir os requisitos da legislação para DM. Neste anexo estão listados 
dispositivos como lentes de contacto (pressupõe-se coloridas sem graduação, pois as lentes 
de contacto corretivas são dispositivos médicos), próteses mamárias com finalidade 
exclusivamente estética, aparelhos de lipoaspiração, aparelhos laser para tratamentos de pele, 
entre outros. (2) 

Esta foi uma grande conquista do RDM no que toca à defesa do consumidor e garantia de 
segurança e proteção da saúde pública, pois muitos destes produtos e equipamentos tinham 
avaliação de segurança e desempenho pouco exigentes por não se enquadrarem no quadro 
normativo de dispositivos médicos (nem medicamentos) (2) 
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Este aumento de âmbito de aplicação tem um impacto indireto para o operador económico 
que é o distribuidor, dado que a conceção, desenvolvimento, classificação e avaliação clínica 
destes dispositivos médicos é da responsabilidade do fabricante. 
Não obstante, cabe ao distribuidor, na qualidade de pessoa que disponibiliza o dispositivo no 
mercado até à sua entrada em serviço, verificar a conformidade destes dispositivos (no que 
diz respeito à marcação CE, rotulagem, instruções de utilização, certificado CE, declaração 
de conformidade, aposição do UDI), monitorizar a sua colocação no mercado e comunicar ao 
fabricante bem como às Autoridades Competentes quaisquer anomalias detetadas na 
vigilância pós-comercialização dos mesmos. 
 
 

Rastreabilidade - Implementação do código de identificação única 

O RDM exige o uso de mecanismos de identificação exclusiva do dispositivo médico (UDI).  

A rastreabilidade dos dispositivos, através da implementação de um sistema UDI, visa 
melhorar substancialmente, entre outros aspetos, a eficácia das atividades relacionadas com 
a segurança desses dispositivos na fase pós-mercado.  

O código UDI corresponde a uma sequência de carateres numéricos ou alfanuméricos, criada 
através de normas de identificação e codificação de dispositivos reconhecidas a nível mundial. 
Permite a identificação inequívoca de um determinado dispositivo ao longo de toda a cadeia 
de distribuição. 

O código UDI é atribuído ao próprio dispositivo ou ao seu acondicionamento primário. Os 
níveis superiores de acondicionamento do dispositivo devem ter o seu UDI específico.  

O UDI engloba (23):  

• O identificador UDI do dispositivo (“UDI-DI”, acrónimo do inglês de Unique Device 
Identification – Device Identifier), específico para cada fabricante e cada dispositivo, ou seja, 
específico de um modelo de dispositivo, constituindo a chave de acesso às informações 
enumeradas no Anexo VI, Parte B, do regulamento acima; e  

• O identificador UDI de produção (“UDI-PI”, acrónimo do inglês de Unique Device 
Identification – Production Identifier), que identifica a unidade de produção do dispositivo.  

O UDI-DI básico, na aceção do Anexo VI, Parte C, do Regulamento (UE) 2017/745, de 5 de 
abril, relativo aos DMs, trata-se do identificador primário de um modelo de dispositivo, 
atribuído ao nível da unidade de utilização do dispositivo. Este identificador permite associar 
a utilização de um dispositivo a um doente, nas circunstâncias em que várias unidades do 
mesmo dispositivo são acondicionadas na mesma embalagem.  

O UDI-DI básico serve de acesso principal à base de dados UDI, para efeitos de registo e 
corresponde ao identificador que deve figurar nas declarações UE de conformidade e nos 
certificados relevantes. (23) Os diferentes tipos de UDI-PI são o número de série, o número de 
lote, a identificação do software e a data de fabrico e/ou o prazo de validade. 
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A fim de assegurar a introdução harmoniosa do sistema UDI, a data em que se torna aplicável 
a obrigação de colocar o código UDI no rótulo do dispositivo deverá variar entre um e cinco 
anos após a data de entrada em vigor do presente regulamento, dependendo da classe do 
dispositivo em causa. 

 
A aposição do código UDI é um requisito suplementar a todos os outros requisitos já existentes 
na legislação dos DMs, como sejam os requisitos relativos à marcação CE (por exemplo, 
Artigo 20.º do Regulamento (UE) 2017/745, de 5 de abril) e de rotulagem (Anexo I da 
legislação aplicável aos DMs) (2).  

É da responsabilidade do fabricante a colocação do código UDI no dispositivo ou na 
embalagem do mesmo. (2) 

Não obstante ser da responsabilidade do fabricante a aposição do UDI, este requisito traz 
igualmente responsabilidades acrescidas ao distribuidor dado que na qualidade de operador 
económico do ciclo de vida do dispositivo médico deverá verificar a conformidade da 
existência do UDI em todos os dispositivos médicos que distribui. 

Os distribuidores devem cooperar com os fabricantes ou os mandatários para alcançar um 
nível adequado de rastreabilidade dos dispositivos.  

Nos termos do regulamento, todos os operadores económicos, incluindo os distribuidores, 
devem registar e guardar em arquivo, de preferência eletrónico, todos os códigos UDI dos 
dispositivos médicos que venderam ou receberam, tal como previsto no artigo 27.º, n.º 8, do 
RDM.  

Espera-se que este requisito aumente a capacidade dos fabricantes e das autoridades para 
rastrear dispositivos específicos através da cadeia de fornecimento, por forma a facilitar a 
recolha rápida e eficiente de dispositivos médicos que apresentem riscos de segurança. 

 

Vigilância pós-comercialização rigorosa  

Para além do dever dos fabricantes de notificação de incidentes graves e tendências em 
incidentes que não sejam graves, o regulamento introduz obrigações para os países da UE 
no sentido de incentivarem e habilitarem os profissionais de saúde, os utilizadores e os 
doentes a comunicarem, a nível nacional, suspeitas de incidentes, usando formatos 
harmonizados. 

O RDM exige igualmente uma fiscalização pós-comercialização incrementada pelo organismo 
notificado. Auditorias não anunciadas, conjuntamente com verificações de amostras de 
produtos e testes de produtos, fortalecerão o regime de fiscalização da UE e ajudarão a 
reduzir os riscos de dispositivos não seguros. Os relatórios anuais de segurança e 
desempenho dos fabricantes de dispositivos médicos também serão necessários em muitos 
casos. 

As autoridades competentes da UE são responsáveis por assegurar que são retirados do 
mercado quaisquer dispositivos que não sejam seguros. 
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Com a entrada em vigor da nova abordagem legislativa o distribuidor passa a ter um papel 
claramente ativo no sistema de vigilância pós-comercialização sendo o mesmo fundamental 
para garantir o cumprimento deste requisito legal. 

No âmbito do seu papel pró-ativo na vigilância pós-comercialização, o distribuidor deve: 

 Registar e transmitir ao fabricante todos os incidentes recebidos,  

 Reportar ao fabricante e às Autoridades Competentes a suspeita de falsificação de um 
DM,  

 Reportar ao fabricante e às Autoridades Competentes s suspeita de que um 
determinado DM representa um risco grave para saúde, 

 Manter o registo das reclamações dos DMs não conformes, das recolhas e das 
retiradas, 

 Cooperar, colaborar com o fabricante no acompanhamento dos incidentes reportados,  

 Colaborar e cooperar com as Autoridades Competentes locais, 
 

Criação da EUDAMED 

Os novos regulamentos dos DMs definem a necessidade da criação de uma base de dados 
europeia abrangente sobre dispositivos (Eudamed).  

Foi desenvolvida uma base de dados centralizada, denominada de Base de Dados Europeia 
sobre Dispositivos Médicos (Eudamed), para fornecer informações relativas aos dispositivos 
médicos disponíveis na EU, aos países da UE, às empresas, aos doentes, aos profissionais 
de saúde e ao público. 

A EUDAMED é constituída por vários sistemas eletrónicos para coligir e tratar as informações 
relativas aos dispositivos presentes no mercado e aos operadores económicos relevantes 
(exceto os distribuidores), a certos aspetos da avaliação da conformidade, aos organismos 
notificados, aos certificados, às investigações clínicas, à vigilância e à fiscalização do mercado. 
(2) 
 
A EUDAMED inclui os seguintes sistemas eletrónicos:  
 

a) O sistema eletrónico para o registo de dispositivos;  

b) A base de dados UDI;  

c) O sistema eletrónico de registo de operadores económicos;  

d) O sistema eletrónico relativo aos organismos notificados e aos certificados;  

e) O sistema eletrónico relativo às investigações clínicas;  

f) O sistema eletrónico relativo à vigilância e à monitorização pós-comercialização;  
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g) O sistema eletrónico relativo à fiscalização do mercado. 

 

Figura 12: EUDAMED  

(Fonte: “Desafios Regulamentares dos Dispositivos Médicos O que muda na saúde?”) (24) 

 
Todas as informações coligidas e tratadas na EUDAMED ficam acessíveis aos Estados-
Membros e à Comissão.  
 
As informações na EUDAMED poderão ser introduzidas por todos e estarão acessíveis a 
todos (incluindo o público em geral), por níveis, em função dos direitos de acesso de cada um 
e das informações de cujo carregamento são responsáveis. A base de dados facilitará o 
acesso à documentação regulamentar através da UDI, possibilitando o acesso aos 
certificados dos dispositivos. (26) 

A EUDAMED também será utilizada pelos fabricantes para comunicar incidentes e como uma 
plataforma de cooperação e intercâmbio de informações para as autoridades da UE/do EEE.(26) 

No que diz respeito aos distribuidores, espera-se que esta base de dados sirva pelo menos 
para consulta da documentação regulamentar, dado que na qualidade de operadores 
económicos não estão contemplados na mesma para efeitos de registo ou introdução de 
dados. 

Os distribuidores poderão ter acesso a esta base de dados quando a sua responsabilidade 
como operador económico passa a ser de importador. 

Caso contrário, não é requerido o seu registo na EUDAMED e nem é considerada o seu 
acesso à informação na qualidade de distribuidor (ver p.f. fig.12). 

O acesso do distribuidor à EUDAMED para efeitos de consulta, verificação de documentação 
(ex: certificados CE), validação de fornecedores, confirmação de UDI e consulta de 
informação no âmbito da vigilância é importante para efeitos da sua atividade (ex: para efeitos 
de concursos hospitalares) 
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Cartão de implante 

No caso de dispositivos implantáveis, os fabricantes devem fornecer aos doentes, 
juntamente com o dispositivo, informações essenciais num cartão de implante fornecido com 
o dispositivo. Isto inclui: 

 A identificação do dispositivo, a sua designação, o número de série, número de lote, 
a UDI e os detalhes do fabricante; 
 

 As medidas ou precauções a tomar no que respeita à interferência recíproca com 
«influências externas razoavelmente previsíveis», exames médicos ou condições 
ambientais; 

 O período de vida útil esperado do dispositivo e o acompanhamento necessário. 

 Quaisquer outras informações que assegurem a utilização segura do dispositivo pelo 
doente. (2) 

Não obstante o cartão de implante ser da responsabilidade do fabricante, o distribuidor, na 
qualidade de operador económico envolvido na cadeia de valor dos dispositivos médicos que 
coloca no mercado, pode ter, ainda que indiretamente, um papel igualmente importante na 
monitorização e registo de quaisquer informações provenientes dos doentes portadores do 
cartão de implante ou das instituições de saúde que os implantam nos doentes, por forma a 
garantir a vigilância e segurança, utilização correta dos dispositivos médicos implantáveis 
correspondentes. 

O tratamento de reclamações, o registo de incidentes, a comunicação ativa com os restantes 
operadores económicos envolvidos no circuito dos DMIAs é igualmente o papel do distribuidor. 

 
As alterações anteriormente mencionadas e descritas são aquelas que na perspetiva do 
distribuidor poderão ter algum impacto no desempenho da sua atividade. 

Todas as restantes alterações, nomeadamente: a identificação de uma pessoa responsável, 
a reclassificação de DM, as especificações, a evidência clínica mais rigorosa para DMIA e de 
classe III, a avaliação clínica sistemática de DM de classe IIa e IIb, os Organismos Notificados 
e a criação e manutenção de um sistema de gestão de risco, são alterações com impacto 
direto nas responsabilidades do fabricante, pelo que, não foram aqui consideradas. 

 

 

4.6 Principais Desafios 
 

A revisão do quadro regulamentar europeu sofreu uma evolução significativa, mas a sua 
aplicabilidade tem vindo a evidenciar inúmeros desafios para todos os stakeholders, 
especialmente no que diz respeito ao cumprimento de alguns requisitos nomeadamente, o  
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atraso existente na revalidação/ recertificação, dos Organismos Notificados, entidades 
essenciais para a introdução de dispositivos médicos no mercado, entre outros. 

 

 

Figura 13: Evolução do Quadro Regulamentar Europeu  

(Fonte: “Desafios Regulamentares dos Dispositivos Médicos O que muda na saúde?”) (24) 

 

De entre os vários desafios inerentes à implementação do novo Regulamento 2017/745 pelos 
diferentes operadores económicos realçam-se os seguintes: (1, 24) 

 

A inclusão de mais produtos 

 Software/apps, companion devices, substâncias 
administradas no corpo humano, dispositivos para 
limpeza, desinfeção ou esterilização de dispositivos, 
dispositivos médicos de uso único   reprocessados, 
dispositivos médicos in house, etc) 

A criação do anexo XVI que estabelece os critérios 
de inclusão dos equipamentos de lipossucção, 
fotodepilação, lentes de contacto coloridas, 
dermofillers, etc. 

Mais Serviços e produtos disponíveis na internet. 

 
Mais produtos de risco elevado 
 
 

Reclassificação do risco (upgrade) ex: implantes 
articulares, redes vaginais, substâncias 
administradas no corpo humano, substâncias e 
meios de fertilização in vitro e de transporte de 
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Mais produtos de risco elevado 
 
 
 

órgãos ou células, camaras expansoras, software, 
etc.  

Novo sistema de classificação de DIVs: Classes A, B, 
C e D,  
considerando o risco para o indivíduo e o risco para 
a    saúde pública 

Dispositivos médicos feitos por medida da classe III. 

Mais Entidades 

Fabricantes de produtos do anexo XVI.  

 

Distribuidores (grossitas e retalhistas). 

Importadores. 

Distribuidores paralelos. 

Hospitais que fabricam in house e/ou 
reprocessadores de dispositivos médicos de uso 
único 

Profissionais de saúde e outros utilizadores (UDI, 
vigilância, registos de utilização). 

 

 

 

 

 

 

Mais Requisitos 

 

 

 

 

 

 

 

Definições (novas, alteradas, clarificadas)  

Ex: DM, DIV, acessório, dispositivo falsificado, 
finalidade prevista, UDI, nanomaterial, risco, 
desempenho, disponibilização no mercado, 
fabricante, importador, mandatário, distribuidor, 
utilizador, reprocessamento, promotor, 
monitorização, pós comercialização, defeito de um 
dispositivo, ameaça grave para a saúde pública, ação 
corretiva, especificações comuns, companion 
diagnostics, etc..  

Requisitos essenciais (novos, alterados, clarificados)  

EX: substâncias CMR e desreguladores endócrinos, 
rotulagem, FI, derivados de células e tecidos 
humanos não viáveis, eliminação de dispositivos 
médicos e seus resíduos, ergonomia, mecanismos 
de proteção contra picadas, companion diagnostics, 
testes genéticos, utilização por leigos, etc…  

 

Mais detalhe  
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Mais requisitos 

 

EX: Documentação técnica (anexo II e anexo III), 
sistema de qualidade, sistema de gestão de risco, 
avaliação e investigação clínica, PMS, etc… 

 

Novas Regras  

Ex: conteúdo dos certificados e declarações EU de 
conformidade, emissão de certificados de venda livre, 
obrigação dos agentes económicos e cascata de 
responsabilidades, alegações e reivindicações 
(incluindo na publicidade), seguros e compensação 
de danos e acesso a informação, cartão de 
implantação. 

Mais processos 
 
 

Novos processos  
Procedimentos de avaliação da conformidade, 
procedimentos de escrutínio pré e pós mercado, 
procedimentos de consulta entre ACs, 
reprocessamento de uso único, in house, comércio 
paralelo, sistema da qualidade, sistema de gestão de 
risco e sistema de monitorização do pós mercado 
implementados pelo fabricante, pessoa responsável 
pela observância regulamentar.  
 

Avaliação conjunta dos ONs  
(AD + Outras AD + Comissão) 

Avaliação e investigação clínica, vigilância e 
fiscalização do mercado.  
 

Processo formal para demarcação de fronteiras 
legislativas 

Reforço do sistema Criação da EUDAMED: 
Repositório e a gestão processual de todos os 
registos efetuados ……com base no NUE e UDI 

Mais informação 
 

 
EUDAMED – Repositório e gestão processual 
 

Relatórios periódicos de segurança. 

Relatórios de monitorização pós-comercialização 

Relatórios de tendências. 

Análise dos dados de vigilância: identificação de 
tendências, padrões ou sinais que possam indiciar 
novos riscos ou questões de segurança. 

Maior harmonização 
 

Regulamentos vs Diretivas  
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Maior harmonização 

Regulamentos de implementação e atos delegados 

Especificações comuns 

Mais definições 

Mais gestão processual através da EUDAMED 

Importação de partes de Meddevs para o texto 
legislativo 

 
 
 
 
 
Mais cooperação 
 

Ações conjuntas europeias.  
 

Especialização, formação e partilha de experiências. 

Demarcação da fronteira regulamentar com 
Autoridades de outros setores 

Avaliação por pares  

Maior envolvimento dos profissionais de saúde no pré 
e pós mercado 

Maior coordenação 
 

Nova estrutura de coordenação: MDCG  
 

Procedimentos coordenados no âmbito das investigações 
clínicas e vigilância. 

Maior intervenção dos Estados-membros no pré e no pós 
mercado (ex: joint assessment a ONs e procedimento de 
escrutínio) 

  

Tabela 1: Desafios para os operadores económicos decorrentes da implementação do novo 
Regulamento (24) 

 

4.6.1 Desafios para o fabricante 

 
Os principais desafios para o fabricante serão: (24) 

1. Aumento do portfolio de produtos qualificados como dispositivos médicos; 
 

2. Reavaliação da conformidade dos dispositivos médicos, tendo por base: 
o Novos requisitos, como o Cartão de implante, Rotulagem e Folheto de 

Instruções (IFU) 
o Novos procedimentos de avaliação (ex: DM de classe I reprocessáveis, 

DM classe IIb destinados à administração de medicamentos, etc.) 
o Reclassificação de dispositivos médicos (exemplo: software, 

nanodevices, dispositivos invasivos para administração de 
medicamentos, etc.) 

o SGQ 
o SGR 
o SV 
o SMPC 
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o Documentação técnica pré e pós-mercado 
o Avaliações clínicas pré e pós-mercado 

 
3. NUR, EUDAMED e o UDI; 

 
4. Declarações de conformidade (novas regras); 

 
5. Resumo das Características de segurança e desempenho; 

 
6. Informação para o doente implantado; 

 
7. Pessoa responsável pela observância da regulamentação; 

 
8. Seguro de responsabilidade civil e compensação de danos. 

 

 

4.6.2 Desafios para o distribuidor 

 

Os principais desafios para o distribuidor serão: (24) 

1. Monitorização do portfolio de produtos que coloca no mercado qualificados como DM; 
 

2. Verificação da conformidade dos dispositivos médicos reavaliados pelos fabricantes 
de acordo com os novos requisitos regulamentares;  

 
3. Verificação da existência e aposição correta do UDI; 

 
4. Verificação das declarações de conformidade (cumprimento das novas regras); 

 
5. Verificação da conformidade dos novos certificados CE; 

 
6. Verificação da conformidade e validade dos certificados CE emitidos antes da entrada 

em vigor do novo regulamento  
 

7. Monitorização da Informação prestada ao doente implantado através do cartão de 
implante; 
 

8. Implementação de um Sistema de Gestão de Qualidade (quando o mesmo ainda não 
foi implementado) 
 

9. Adequação e atualização de todo o SGQ para cumprir as normas e processos ao 
abrigo do novo Regulamento, para os distribuidores que já têm um SGQ em vigor 
 

10. Garantir que os recursos humanos são suficientes e têm as qualificações necessárias 
para o desempenho da sua atividade 
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+ 
11. Promover a formação ativa sobre o novo regulamento por forma a garantir que todos 

têm as qualificações adequadas para o desempenho das suas funções 

 

4.7. Principais limitações 

 
Das limitações associadas ao desenvolvimento de dispositivos médicos nas suas diversas 
fases, destacam-se as seguintes:  

 Baixo conhecimento regulamentar; 
  

 Baixa consciencialização dos recursos disponíveis para apoio ao processo de 
certificação;  

 
 Conhecimentos limitados dos requisitos específicos associados aos 

dispositivos médicos baseados em software;  
 
 Conhecimentos limitados dos processos fundamentais, stakeholders e passos 

para a obtenção da marcação CE; 
 Conhecimentos limitados sobre como promover o sucesso da transferência de 

tecnologia nos dispositivos médicos das fases iniciais de investigação e 
desenvolvimento;  
 

 Conhecimentos limitados de potenciais parceiros nos campos técnico, clínico 
e regulamentar;  

 Incerteza relativamente à introdução da MDR e o seu potencial impacto. 

 

A transição para o novo quadro regulamentar trouxe por isso diversos desafios, dificuldades, 
limitações e oportunidades para os diferentes operadores económicos. 

Nesse sentido, surgem igualmente restrições na utilização de dados que são obtidos por 
dispositivos médicos e que podem vir a ser caracterizados como dados clínicos, que 
ameaçam reduzir a inovação europeia nesta indústria. Este cenário tem um grande impacto 
na transferência de conhecimento e na inovação, dado que as empresas europeias precisam 
de investir mais recursos na obtenção de mais evidências clínicas quer para novos produtos, 
quer para os existentes, face aos novos requisitos regulamentares.  

 
Dentro das principais limitações/ constrangimentos relacionados com a atividade do fabricante 
de dispositivos médicos podemos considerar os seguintes: 

 
- Falta de conhecimento da regulamentação 

- Reavaliação da conformidade 

- Redesignação/ recertificação dos Organismos Notificados 
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- Publicação de especificações comuns 

- Revisão e adequação das Normas Harmonizadas 

- Operacionalização da EUDAMED 

- Período transitório e suas derrogações 

- BREXIT 

- Disponibilidade de recursos 

 
Por outro lado, este novo quadro regulamentar também traz oportunidades para o fabricante 
de dispositivos médicos, nomeadamente: 

 
- Reconhecimento internacional 

- Maior competitividade 

- Maior confiança nos produtos 

- Consistência e previsibilidade na colocação no mercado 

- Redução dos riscos de discrepância na interpretação legislativa 

- Gradual entrada em vigor permitindo uma adaptação suave às novas regras 

 
 Os assuntos regulamentares, devem ser considerados não como um constrangimento, mas 
sim como uma oportunidade, inserindo-se naturalmente no ciclo de desenvolvimento do 
produto, gerando efetivamente uma oportunidade em vários espectros. Um exemplo ilustrativo 
deste aspeto é o facto de, não raras vezes, um dispositivo médico em desenvolvimento ser 
considerado como de classe elevada quando, na prática, poderiam ser classificados como 
Classe I. Conhecer as questões regulamentares, nomeadamente de classificação de uma 
tecnologia médica, pode ajudar a reduzir esforços a jusante, e a reduzir o risco no processo 
de transferência para o mercado. (5) 
 
 

4.8 As novas responsabilidades dos diferentes operadores 
económicos  

 
4.8.1 As principais obrigações do fabricante 

 

O novo Regulamento trouxe, entre outras, profundas alterações no que diz respeito às 
responsabilidades do fabricante. 
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Os fabricantes têm obrigações mais claras e mais rigorosas de monitorizar a qualidade, 
desempenho e segurança dos dispositivos.  

Sendo a entidade (singular ou coletiva) responsável pelo fabrico ou renovação total de um 
dispositivo médico direta ou indiretamente (pode mandar conceber, fabricar ou renovar 
totalmente o seu dispositivo médico a terceiros), pode comercializá-lo em seu nome ou com 
a sua marca. 

O novo Regulamento prevê ainda a possibilidade de disponibilizar DMs com marca própria de 
um distribuidor ou importador se: 

 Tiver sido estabelecido um acordo com o fabricante para utilização da marca; 
 O fabricante é identificado na rotulagem, nas instruções de utilização e no material 

promocional; 
 

 O fabricante continua a ser o responsável pela conformidade do dispositivo 
(declaração e certificado de conformidade em seu nome). (1, 2)  

 

Em termos de obrigações gerais do fabricante, o Regulamento estabelece o seguinte: 

 Garantir e declarar a conformidade dos seus dispositivos 1; 
 

 Estabelecer, aplicar, manter e documentar os seguintes sistemas: sistema de 
qualidade, sistema de gestão de riscos, sistema de monitorização pós-mercado 
(incluindo a vigilância) e sistema UDI; 
 

 Elaborar e manter atualizada a documentação técnica do dispositivo, a qual 
deverá ser colocada à disposição das Autoridades Competentes, quando 
solicitado, nas línguas oficiais determinadas por essas Autoridades; 
 

 Proceder aos registos na base de dados europeia (EUDAMED): dispositivo, 
entidades e subcontratados para conceção e fabrico; 
 

 Fornecer a informação para a adequada e segura utilização do dispositivo; 
 

 Fornecer informação dirigida ao doente implantado (quando aplicável); 
 

 Elaborar e publicar o Resumo de Segurança e Desempenho Clínico do 
dispositivo (classe III e implantáveis); 
 

 Implementar um sistema de registo e notificação de incidentes e de ações 
corretivas de segurança; 
 

 Fornecer gratuitamente amostras do dispositivo ou, caso não seja possível, 
facilitar o acesso ao dispositivo, sempre que solicitado pela Autoridade 
Competente; 
 

 Seguro de responsabilidade civil e compensação de danos; 
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 O (s) fabricante (s) dispõe (m) de pelo menos uma pessoa responsável pela 

observância da regulamentação. 

 Se estiverem contidas substâncias perigosas, que sejam cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução ou que possam interferir com os 
sistemas endócrinos, nos dispositivos médicos invasivos, superiores a um 
determinado limiar, os fabricantes devem apresentar uma justificação ao 
organismo notificado relativamente à sua presença. (1, 2) 

 

A figura 14 evidencia de forma sucinta e sistemática as principais responsabilidades do 
fabricante e sua interação com os restantes intervenientes no circuito do dispositivo médico. 

 

Figura 14: Responsabilidades do Fabricante (Fonte: Workshop DM INFARMED) (1) 

 

O novo RDM impõe igualmente exigências estritas aos fabricantes de dispositivos médicos e 
aos Organismos Notificados que eles devem envolver no processo de aprovação de 
dispositivos médicos que não sejam dispositivos de classe I de autodeclaração. 

 

Entre os requisitos dependentes diretamente do fabricante, sublinham-se: 

 A (re) avaliação da conformidade do produto de acordo com os requisitos 
estabelecidos pelo Regulamento, incluindo: 
 

o O reforço dos dados clínicos de suporte à conformidade ao longo do ciclo de 
vida do dispositivo médico; 
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o A elaboração de um novo dossiê técnico de acordo com o estabelecido nos 
anexos II e III do Regulamento;  
 

o A implementação de um Sistema de Gestão de Qualidade, de um Sistema de 
Gestão do Risco e de um Sistema de Vigilância de acordo com o definido no 

Regulamento2 
 

 A seleção, designação e subsequente registo na EUDAMED da Pessoa Responsável 
pela conformidade regulamentar 
 

 A adoção de medidas que assegurem a cobertura financeira adequada à potencial 
responsabilidade por danos causados por um dispositivo defeituoso (1, 2) 

 

Apesar da exigência destes requisitos, são possíveis adaptações ou exceções aos mesmos, 
sobretudo se a EUDAMED não estiver funcional na data de aplicação dos Regulamentos, 
como por exemplo, para o registo de DMs e dos operadores económicos. 
 
Quando não for considerado adequado demonstrar a conformidade com os requisitos gerais 
de segurança e desempenho com base em dados clínicos, essa exceção é devidamente 
justificada com base nos resultados da gestão de risco efetuada pelo fabricante e tendo em 
consideração as especificidades da interação entre o dispositivo e o corpo humano, o 
desempenho clínico previsto e as reivindicações do fabricante. Nesse caso, o fabricante 
fundamenta devidamente, na documentação técnica referida no anexo II, a razão pela qual 
considera adequado demonstrar a conformidade com os requisitos gerais de segurança e 
desempenho unicamente com base nos resultados de métodos de ensaio não clínicos, 
incluindo a avaliação do desempenho, ensaios de bancada e avaliação pré-clínica. 
 

A fim de assegurar que os dispositivos fabricados em série continuam a estar conformes com 
os requisitos do presente regulamento e que a experiência adquirida na utilização dos 
dispositivos que fabricam é tomada em conta no processo de produção, todos os fabricantes 
deverão dispor de um sistema de gestão da qualidade e de um sistema de monitorização pós-
comercialização, os quais deverão ser proporcionais à classe de risco e ao tipo do dispositivo 
em questão. Além disso, a fim de minimizar os riscos ou prevenir incidentes relacionados com 
os dispositivos, os fabricantes deverão estabelecer um sistema para a gestão de risco e um 
sistema para a comunicação dos incidentes e das ações corretivas de segurança. (2) 

 

4.8.2 As principais obrigações do mandatário 

 
Entidade (singular ou coletiva) que assume as responsabilidades do fabricante no Estado 
Económico Europeu (estando estabelecido na União Europeia) nomeadamente no que diz 
respeito a determinados atos em cumprimento de obrigações que lhe são impostas pelo 
presente regulamento. 

A designação de um mandatário é conferida por um mandato escrito;  
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O mandato autoriza e exige que o mandatário execute, pelo menos, as seguintes tarefas em 
relação aos dispositivos que abrange: 

o Verificar se a declaração EU de conformidade e a documentação técnica foram 
elaboradas e, se for o caso, se o fabricante seguiu um procedimento de 
avaliação da conformidade adequado; 
 

o Manter à disposição das Autoridades Competentes pelo período mínimo de 10 
ou 15 anos após a colocação no mercado do último dispositivo abrangido pela 
declaração de conformidade, cópia da documentação técnica, a declaração EU 
de conformidade e, se aplicável, uma cópia do certificado, incluindo quaisquer 
alterações e aditamentos; 

 
o Facultar às Autoridades Competentes todas as informações necessárias à 

demonstração da conformidade do dispositivo. A informação deve ser facultada 
na língua oficial da União determinada pelo Estado-Membro em causa; 

 
o Cumprir as obrigações de registo estabelecidas (NUR) e verificar se o 

fabricante cumpriu as obrigações de registo na EUDAMED; 
 

o Transmitir ao fabricante todos os pedidos de amostras ou de acesso a um 
dispositivo pela Autoridade Competente e verificar se são efetivamente 
entregues. (1, 2) 

 
O mandatário deverá ter um papel ativo no sistema de monitorização pós mercado e de 
vigilância:  

o Cooperar com as Autoridades Competentes em qualquer ação preventiva ou 
corretiva; 
 

o Informar o fabricante de quaisquer reclamações e notificações de incidentes 
provenientes dos profissionais de saúde, doentes ou outros utilizadores. (1, 2) 

 
O mandatário é juridicamente responsável pelos dispositivos defeituosos na mesma base que 
o fabricante e conjunta e solidariamente com este. (1) 

 
O mandatário que cesse o seu mandato com o fabricante por este não dar cumprimento às 
obrigações do Regulamento deve comunicar essa situação à Autoridade Competente e ao 
seu Organismo Notificado. (1) 

O mandatário deve dispor em permanência e continuamente, de pelo menos uma Pessoa 
Responsável pela observância da regulação. 

Esta Pessoa Responsável de cumprir com os seguintes requisitos: 

- Ter conhecimentos especializados: 
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o Formação académica ou equivalente em direito, medicina, farmácia, 
engenharia ou outra disciplina científica relevante + ≥ 1 ano de experiência 
profissional em lex DM ou SGQ sobre os DM; 
 

o ≥ 4 anos de experiência profissional em lex DM ou SGQ sobre os DM (1, 2) 

 
Compete ao mandatário assegurar o cumprimento do definido no mandato. 

É importante realçar que o mandato não pode, no entanto, delegar as obrigações do fabricante 
relativas à: 

o Conformidade dos dispositivos médicos, elaboração da declaração EU e 
aposição da marcação CE; 
 

o A implementação do SGQ que garanta a manutenção da conformidade da 
produção em série; 
 

o Implementação do SGR e sua integração no SGQ; 
 

o Avaliação clínica incluindo a ACPC;  
 

o Elaboração e atualização da documentação técnica; 
 

o Registos na EUDAMED; 
 

o Aplicação do sistema UDI; 
 

o Implementação do Sistema de Monitorização Pós-Comercialização e do 
sistema de Vigilância; 
 

o Informação que acompanha o dispositivo nas diferentes línguas oficiais dos 
Estados-Membros em que o DM é disponibilizado. (1, 2) 

 

4.8.3 As principais obrigações do importador 

 
Com o novo Regulamento surge uma nova entidade, não contemplada até então no anterior 
quadro legislativo: o importador. 

Considerado como sendo qualquer pessoa singular ou coletiva estabelecida na União que 
coloque no mercado da União um dispositivo proveniente de um país terceiro, o importador 
também tem obrigações, responsabilidades perfeitamente definidas no novo quadro 
regulamentar. 

O importador tem as seguintes obrigações gerais: 

- Só pode colocar no mercado dispositivos médicos conformes com o Regulamento; 
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- O importador deve verificar se: 

o O dispositivo ostenta a marcação CE e se a declaração de conformidade foi 
emitida; 
 

o O fabricante designou um mandatário de acordo com o estabelecido; 
 

o O dispositivo está rotulado de acordo com o disposto no Regulamento e se vem 
acompanhado das instruções de utilização adequadas; 
 

o O fabricante atribuiu uma identificação única ao dispositivo (UDI); 
 

o O dispositivo encontra-se registado no sistema eletrónico (EUDAMED), 
acrescentando ao registo os seus próprios dados; 

 
o Do registo constam dados respeitantes ao mandatário e, se necessário, 

informar o mandatário ou o fabricante dessa ausência ou de qualquer 
incorreção. (1, 2) 

 

De acordo com o novo Regulamento, a identificação do importador deve constar da rotulagem 
do DM ou de um documento que o acompanhe: nome, nome comercial registado, ou marca 
registada e o endereço da sede social onde possa ser contactado e localizado. 

O importador deve garantir que nenhum rótulo adicional oculte as informações constantes do 
rótulo aposto pelo fabricante. 

O importador mantém uma cópia da Declaração EU de conformidade e dos Certificados e 
suas alterações durante pelo menos 10 ou 15 anos após colocação do último dispositivo no 
mercado. 

O importador deve ter um papel ativo no sistema de monitorização pós-comercialização e no 
sistema de Vigilância: 

o Perante a suspeita de produto não conforme não o coloca no mercado até que 
seja reposta a conformidade e informa o fabricante e o mandatário; 
 

o Perante suspeita de dispositivo com risco grave, ou falsificado, informa o 
fabricante, o mandatário e a Autoridade Competente; 

 
o Coopera com o fabricante, o mandatário e com as Autoridades Competentes 

em qualquer ação preventiva ou corretiva e em qualquer retirada ou recolha; 
 

o Mantem um registo de reclamações e de produtos não conformes, recolhas e 
retiradas; 
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o Faculta toda a informação relevante ao fabricante, ao mandatário e aos 

distribuidores. (1, 2) 

 
O importador deve assegurar que as condições de armazenamento, ou transporte, não 
prejudicam a conformidade do dispositivo médico enquanto este estiver sob a sua 
responsabilidade. (1, 2) 

 

4.8.4 As principais obrigações do distribuidor 

 
O papel do distribuidor é primordial para o bom funcionamento do sistema, designadamente 
no que se refere à rastreabilidade do produto ao longo da cadeia de distribuição.  

Estes agentes económicos não se encontram regulados pelas diretivas europeias aplicáveis 
aos DMs atualmente ainda em vigor, tendo havido a necessidade de cada Estado-membro 
criar a sua própria legislação. No caso de Portugal, as regras que regulam a atividade de 
distribuição dos DMs encontram-se estabelecidas no Capítulo XI do Decreto-Lei n.º 145/2009, 
de 17 de junho, relativo aos dispositivos médicos. 

O distribuidor, que com o novo Regulamento passa a ser qualquer pessoa singular ou coletiva 
presente no circuito de comercialização, que não seja o fabricante ou o importador, que 
disponibilize um dispositivo no mercado, até ao momento da entrada em serviço, continua a 
ter as suas responsabilidades. 

No contexto das suas atividades, antes de disponibilizarem um dispositivo no mercado, os 
distribuidores devem verificar se os seguintes requisitos aplicáveis são cumpridos: 

o O dispositivo ostenta a marcação CE e tem declaração de conformidade (por 
método de amostragem representativa) e, se aplicável, o certificado de 
conformidade; 
 

o O produto vem acompanhado das informações a fornecer pelo fabricante: 
rotulagem e instruções de utilização em língua portuguesa (por método de 
amostragem representativa); 
 

o O importador se encontra identificado na documentação que acompanha o DM 
(em relação aos dispositivos importados) 
 

o O fabricante atribuiu uma identificação única do dispositivo (por método de 
amostragem representativa). (1, 2) 

 
O distribuidor deve assegurar que as condições de armazenamento, ou transporte, cumprem 
as condições impostas pelo fabricante. (1, 2) 
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O distribuidor faculta à Autoridade Competente toda a informação e documentação que tenha 
à sua disposição e que seja necessária para a demonstração da conformidade do dispositivo. 
(1, 2) 

O distribuidor fornece amostras gratuitas do dispositivo ou faculta o acesso ao dispositivo 
sempre que a Autoridade Competente o solicite. (1, 2) 

Sempre que necessário e solicitado pela Autoridade Competente, o distribuidor deve ser 
capaz de garantir a rastreabilidade dos dispositivos médicos que coloca no mercado mediante: 

- A identificação do operador económico a quem adquiriram diretamente o dispositivo, 

- A identificação do operador económico a quem forneceu o dispositivo, 

- A identificação da instituição de saúde ou do profissional de saúde que forneceram o 
dispositivo. 

 
O distribuidor deverá ter um papel ativo no sistema de monitorização pós-comercialização e 
no sistema de Vigilância: 

o Perante um dispositivo não conforme o distribuidor não o pode disponibilizar 
no mercado até reposição da conformidade, devendo do facto informar o 
fabricante, o mandatário e o importador; 
 

o Perante um dispositivo com risco grave, ou falsificado, o distribuidor deve 
informar, também, a Autoridade Competente; 
 

o Coopera com o fabricante, o mandatário, o importador e com as Autoridades 
Competentes de forma a assegurar que sejam conduzidas as ações corretivas 
necessárias para repor a conformidade do dispositivo, ou proceder à sua 
retirada ou recolha do mercado; 
 

o Transmite, de forma imediata, as reclamações ou notificações de incidentes 
recebidas ao fabricante, mandatário e importador; 
 

o Mantém um registo das reclamações, dos dispositivos não conformes e das 
recolhas e retiradas; 
 

o Mantém o fabricante, mandatário e importador devidamente informados quanto 
aos controlos efetuados e fornece todas as informações solicitadas. (1, 2) 

 

De acordo com o Artº 16º do Regulamento 2017/745, o distribuidor pode/passa a assumir as 
obrigações do fabricante quando: 
 

a) Disponibiliza no mercado um dispositivo em seu nome, nome comercial registado  
ou marca registada (a não ser que o distribuidor entre em comum acordo com o  
fabricante no sentido de este último ser identificado como tal no rótulo e continuar a  
ser responsável pelo DM);  
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b) Alteração da finalidade prevista de um dispositivo já colocado no mercado ou que  
tenha entrado em serviço;  
c) Modificação de um dispositivo já colocado no mercado ou que tenha entrado em  
serviço de tal modo que a conformidade com os requisitos aplicáveis possa ser afetada.  
 

 

Ainda de acordo com o Artº16º do RDM, não são consideradas como alterações a um 
dispositivo médico, suscetíveis de afetar a sua conformidade com os requisitos aplicáveis, as 
seguintes atividades: 
 

o Tradução das informações fornecidas pelo fabricante, em conformidade com o Anexo 
I do RDM,  
 

o Alterações da embalagem externa de um DM já colocado no mercado, incluindo a 
alteração da dimensão da embalagem, se a reembalagem for necessária para a 
comercialização do DM (desde que efetuado em condições que não afetam o estado 
original do DM) 

 
Por forma a garantir a conformidade do cumprimento com o Artº 16º, o distribuidor deve ter 
um sistema de gestão de qualidade devidamente implementado que inclua procedimentos 
destinados a garantir que: 
 

o A tradução da informação é exata e atualizada; 
o As atividades são realizadas de forma a manter o estado original do DM e que a 

embalagem do DM reembalado não é defeituosa, de fraca qualidade ou pouco cuidada. 
 
O sistema de gestão de qualidade implementado pelo distribuidor deve considerar os 
procedimentos destinados a assegurar que são informados de qualquer ação corretiva 
realizada pelo fabricante, a fim de solucionar problemas de segurança ou de repor o DM em 
conformidade com o RDM. 
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5. Impacto do Novo Regulamento 2017/745 na filial local 
(Portuguesa)  

 

O impacto e as implicações inerentes à implementação do novo Regulamento 2017/745 têm 
repercussões diferentes consoante os intervenientes existentes no ciclo de vida de um 
determinado dispositivo médico, bem como no seu circuito de comercialização. 

 

5.1 Contexto da empresa 

 

O operador económico onde exerço as funções de responsável técnica de dispositivos 
médicos é um distribuidor por grosso de medicamentos de uso humano e dispositivos médicos 
e simultaneamente a filial portuguesa de uma multinacional francesa, empresa farmacêutica 
que desenvolve a sua atividade na área da Imagiologia Médica. 

Os dispositivos médicos colocados por este distribuidor no mercado são essencialmente 
dispositivos médicos ativos e não ativos de classe IIa e IIb, havendo alguns de classe I e de 
classe I estéril. 

Para além de colocar no mercado os dispositivos médicos fabricados pela casa-mãe, este 
distribuidor também coloca no mercado nacional DM produzidos por outros fabricantes 
nacionais e internacionais. 

O canal de distribuição dos dispositivos médicos comercializados no mercado nacional são 
os hospitais (públicos e privados) e as clínicas. Nenhum dos DM é comercializado diretamente 
em farmácias comunitárias nem disponibilizado diretamente aos utentes ou consumidor final 
(ex: nenhum dos DM comercializados é vendido ao público nas farmácias hospitalares). Todos 
os DM comercializados carecem de manuseamento por parte de um técnico especializado ou 
profissional de saúde, pelo que, não podem ser dispensados diretamente ao doente/público 
em geral. São todos disponibilizados a profissionais de saúde. 

 
Desde que o novo Regulamento 2017/745 foi publicado em 5 de abril de 2017, que este 
distribuidor tem vindo a vivenciar in loco os principais constrangimentos experienciados pelos 
fabricantes de DM, bem como as suas próprias limitações. 

O facto deste distribuidor ser uma pequena empresa com apenas 6 funcionários a nível 
nacional, faz com que se debata com muitas limitações e obstáculos a nível organizacional, 
estrutural e funcional. 

Na minimização dos constrangimentos organizacionais existentes, contribui sem dúvida 
alguma a organização global e corporativa da casa-mãe que incentiva ao contacto próximo 
entre as suas filiais e os diferentes departamentos da sede. 

Este facto tem-me permitido percecionar de uma forma mais concreta as novas 
responsabilidades, limitações e desafios com que os fabricantes se podem deparar no âmbito 
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da implementação do novo Regulamento, nas suas diversas vertentes e o impacto que estas 
alterações têm, direta ou indiretamente na atividade do distribuidor. 

Com efeito, no âmbito da exposição efetuada nos capítulos anteriores, posso assegurar que 
um dos principais constrangimentos observados no seio da nossa organização e dos seus 
diferentes parceiros para a implementação do Regulamento 2017/745 foi sem dúvida alguma 
a disparidade de conhecimentos regulamentares evidenciados pelos diferentes fabricantes de 
DM (nacionais, europeus, americanos e israelitas) havendo a necessidade de incrementar a 
literacia regulamentar destes operadores económicos. 

O papel do distribuidor e sobretudo o meu papel como responsável técnico tem sido até à 
presente data bastante solicitado pela casa-mãe na procura e contribuição de uma correta 
implementação do regulamento na filial portuguesa bem como nas restantes filiais europeias. 

Para implementação do novo regulamento a casa-mãe criou um grupo de trabalho europeu 
com reuniões trimestrais, utilizando a filial portuguesa como referência para a implementação 
dos requisitos estabelecidos pelo novo RDM, nomeadamente no que diz respeito aos 
requisitos que se enquadram no âmbito das BPD de DM e à implementação de um SGQ 
robusto e dinâmico, em conformidade com a normativa, nos Estados Membros que careciam 
da implementação ou atualização destes sistemas. 

 
5.2 Principais alterações e suas implicações 

 
No âmbito das suas atividades diárias como distribuidor, a filial portuguesa experienciou um 
impacto ligeiro durante o período de transição para a implementação do novo Regulamento. 

Alguns dos requisitos agora exigidos por este diploma já se encontravam implementados por 
inerência à atividade de distribuição por grosso de medicamentos e também por inerência ao 
cumprimento das BPD de DM implementadas desde 2016.  

O facto deste distribuidor ser uma empresa certificada pela ISO 9001 desde 2003, facilitou 
igualmente a transição para o novo quadro legislativo, dado que no seio da sua organização 
e atividade já tinha um SGQ devidamente implementando, com uma melhoria contínua.  

No entanto, naturalmente que, as alterações introduzidas pelo novo Regulamento e elencadas 
na seção 4.5 do presente trabalho, originaram, direta ou indiretamente, atualizações a serem 
implementadas localmente na filial portuguesa. 
 
As principais alterações ocorridas dizem respeito a: 
 
 Atualização e/ou criação de novas SOP para adaptação ao novo Regulamento; 

 
 Revalidação de todos os fornecedores de DM, de acordo com os requisitos do novo 

Regulamento  
 

 Atualização e/ ou criação de critérios de verificação da conformidade nos formulários 
e SOP existentes no SGQ para DM; 
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 Verificação do cumprimento do Regulamento na nova documentação técnica emitida 

pelos fabricantes;  
 

 Criação de um Plano de Gestão do Risco local para a distribuição secundária (visto 
subcontratarmos a um operador logístico a operacionalidade da atividade de 
distribuição dos nossos DM) de DM no sentido de dar cumprimento ao Regulamento 
e às BPD; 
 

 Atualização do registo (ou criação de novo registo) de DM no SDIV;  
 

 Formação do responsável técnico sobre novas ferramentas de trabalho criadas pelo 
fabricante para garantir a rastreabilidade, a vigilância e a monitorização pós-
comercialização dos produtos;  
 

 Atualização da formação interna dos funcionários da filial portuguesa no âmbito do 
novo Regulamento e nesse sentido, sobretudo na vertente do Sistema de Vigilância a 
adotar e a cumprir; 
 

 Atualização do SGQ para inclusão do distribuidor como potencial importador de DM 
para todos os produtos que são não são importados ou fabricados pela casa-mãe; 
 

 Atualização dos Acordos de Qualidade estabelecidos com o operador logístico por 
forma a dar cumprimento ao novo Regulamento. 

 

No âmbito das minhas atividades como responsável técnica de dispositivos médicos, posso 
dizer que experienciei um impacto relativamente elevado no que diz respeito a algumas 
alterações para a implementação do novo quadro legislativo, nomeadamente: 

 O aumento de solicitações por parte da casa-mãe (na qualidade de fabricante de DM) 
para a atualização das SOP locais com impacto direto do novo regulamento;  
 

 O aumento das solicitações da casa-mãe para a validação de SOP corporativas 
devidamente criadas ou atualizadas com impacto direto na atividade do distribuidor; 
 

 A criação e monitorização de um plano de gestão de risco de distribuição secundária 
para todos os dispositivos médicos que são colocados no mercado pelo distribuidor;  
 

 A verificação de todas as SOP utilizadas pelo nosso operador logístico que tenham 
sido ou venham a ser de alguma forma impactadas pelo Regulamento 2017/745; 
 

 A atualização dos arquivos centrais da casa-mãe no que diz respeito ao registo de 
todos os DM comercializados pelo distribuidor; 
 

 A (re) verificação da conformidade de todos os DM existentes em armazém e da sua 
documentação técnica; 
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 A (re) confirmação do registo de todos os DM atualmente comercializados pela filial; 
 

 A presença em várias ações de formação interna sobre o novo Regulamento, sua 
implementação e implicações para o Grupo em geral e particularmente para a filial 
portuguesa. 

 
Em oposição a todas as atividades mencionadas anteriormente, verifiquei igualmente uma 
tendência crescente para a centralização por parte da casa-mãe de algumas ações que vão 
de encontro às suas responsabilidades como fabricante e, em alguns casos mandatário, nas 
quais o distribuidor bem como o seu responsável técnico deixam de ter um papel ativo, como 
por exemplo: 

 Elaboração de contratos e acordos de qualidade com fabricantes de DM; 
 

 A certificação e validação dos fornecedores de DM (fabricantes e distribuidores); 
 

 A verificação e atualização, sempre que aplicável, da documentação técnica dos DM 
fabricados para atualização, se necessário, do seu registo; 
 

 A realização de auditorias internas aos fornecedores de DMs acionadas e dirigidas 
pela casa-mãe (atualmente sempre em parceria e com a contribuição ativa do 
responsável técnico da filial). 

 
Não obstante estas constatações, há que considerar que uma das alterações que irá ter um 
impacto significativo na atividade da (s) empresa (s) e sobretudo dos farmacêuticos que como 
eu têm trabalhado até à data como responsáveis técnicos de DM nas suas empresas, é o 
facto de, com a implementação do novo Regulamento os distribuidores não precisarem de ter 
um responsável pela observância regulamentar, ao contrário dos fabricantes e mandatários. 

Este é um requisito local que até à data consta no Decreto-Lei nº145/2009 e que tem trazido 
vantagens evidentes para os profissionais de assuntos regulamentares com esta atividade, 
bem como para os próprios distribuidores que dispõem de alguém com conhecimentos 
especializados no domínio dos dispositivos médicos. 

Esta alteração, não havendo qualquer determinação legislativa local, terá na minha perspetiva 
um impacto considerável no mercado de trabalho, originando um aumento da taxa de 
desemprego nesta área económica, não realçando nem dignificando o papel do farmacêutico 
nas empresas de distribuição de dispositivos médicos. 

 
Por outro lado, o facto de deixar de existir a figura do responsável técnico de DM nos 
distribuidores abre caminho a possíveis lacunas futuras de conhecimento por parte do 
distribuidor dado que para o cumprimento das suas responsabilidades este operador 
económico deverá ter pessoal especializado que conheça muito bem a regulamentação por 
forma a garantir que toda a atividade de distribuição é feita em conformidade com a legislação.  
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Outra alteração que o novo Regulamento traz é o facto de a nível europeu o distribuidor não 
necessitar de se registar. 

Com efeito, os artigos 30º e 31º do Regulamento 2017/745 estabelecem a criação de um 
sistema eletrónico (EUDAMED) de registo de operadores económicos que contempla os 
fabricantes, mandatários e importadores, mas não considera o registo dos distribuidores.  

O nº 2 do artº 30º do Regulamento 2017/745 refere igualmente que “Os Estados-Membros 
podem manter ou introduzir disposições nacionais relativas ao registo dos distribuidores de 
dispositivos que tenham sido disponibilizados no seu território”.  

Esperamos que o Infarmed mantenha ou atualize a atual regulamentação aplicável ao registo 
dos distribuidores por grosso de dispositivos médicos, nomeadamente a Deliberação nº 
515/2010, com as devidas adaptações aos requisitos do novo regulamento comunitário. 

Na qualidade de distribuidor por grosso de dispositivos médicos, esperamos igualmente que 
o Infarmed mantenha a existência do portal +Licenciamento ou de uma base de dados 
semelhante onde conste o registo de todos os fabricante e distribuidores de dispositivos 
médicos, por forma a sempre que necessário podermos consultar para efeitos de validação 
dos nossos fornecedores nacionais e dos nossos potenciais clientes (outros distribuidores por 
grosso). 

No que diz respeito ao cumprimento das BPD no âmbito da implementação do novo 
Regulamento não houve qualquer alteração substancial para a atividade do distribuidor onde 
desempenho as funções de responsável técnica, uma vez que o operador logístico 
subcontratado, bem como o próprio distribuidor já estavam a dar cumprimento ao respetivo 
quadro legislativo (Portaria nº 256/2016) que vai de encontro aos requisitos agora exigidos. 

Este facto permitiu uma transição com alterações menos significativas e sobretudo menos 
limitações para a implementação do novo Regulamento 2017/745. 

A comunicação estreita e o apoio recíproco entre distribuidor (filial) e fabricante (casa-mãe) 
têm sido sem qualquer dúvida uma vantagem para a correta implementação dos novos 
requisitos legais, facilitando o período de transição e a gestão de todas as implicações e 
dificuldades estruturais e organizacionais que o mesmo evidenciou. 

 

5.3 Principais limitações 

 
Com o futuro quadro legislativo antevê-se a revogação do Decreto-Lei n.º 145/2009, 
desaparecendo a nível nacional, como já referi no capítulo anterior: 

 O responsável técnico (figura existente no âmbito da atividade de distribuição por 
grosso de dispositivos médicos em conformidade com a regulamentação nacional 
ainda em vigor); 
 

 A obrigação da notificação da atividade de distribuição por grosso de dispositivos 
médicos junto da Autoridade Competente. 
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O desaparecimento do responsável técnico no âmbito da atividade do distribuidor por grosso 
de dispositivos médicos constitui na minha perspetiva a principal e mais importante limitação 
resultante da implementação do novo Regulamento 2017/745. 

Com efeito, o responsável técnico tendo a responsabilidade da Compliance regulamentar é 
um elemento essencial na estrutura organizacional do distribuidor.  

A não existência do responsável técnico num futuro próximo obrigará os distribuidores de DM 
a requalificarem os seus quadros, recrutarem novos recursos, reorganizarem a sua estrutura 
empresarial e readaptarem os seus sistemas, de modo a darem cumprimento ao estabelecido 
no regulamento. 

A necessidade de haver uma pessoa qualificada, com conhecimentos especializados em 
áreas científicas ou legislativas no âmbito dos DM e sistemas de gestão de qualidade, é 
fundamental para que o distribuidor consiga assegurar o cumprimento do quadro legislativo. 

Esta alteração legislativa é na minha perspetiva uma das principais limitações, senão a 
principal, com implicações consideráveis não só a nível humano, mas também financeiro e 
empresarial. 

 
A principal limitação identificada no âmbito da atividade da filial, diz respeito ao Brexit. 

A saída do Reino Unido da UE (Brexit) a 31/01/2020 condicionou bastante a atividade de 
alguns fabricantes de DM sobretudo no que diz respeito à avaliação da conformidade dos 
seus DM visto muitos dos ON encontrarem-se sediados neste país. 

Na procura de novos ON na EU durante o período de transição (entre saída com acordo ou 
sem acordo e respetiva data efetiva) a principal consequência e subsequentemente limitação 
desta situação originou a interrupção da disponibilidade para fornecimento ao distribuidor de 
alguns dispositivos médicos por parte destes fabricantes. 

O distribuidor teve que procurar alternativas de fornecimento para colmatar as necessidades 
dos seus clientes e sobretudo garantir a disponibilidade dos produtos em causa no mercado. 
O impacto na saúde pública desta ocorrência, no caso da filial portuguesa não foi significativo 
dado que os fabricantes dos DM em causa não tinha qualquer unidade de fabrico no Reino 
Unido e aqueles que tinham o seu ON sediado neste país (dos quais apenas 25% poderia ter 
algum impacto na atividade local da filial, o que não aconteceu pois encontrámos fornecedores 
alternativos) começaram a procurar novo ON ainda durante o ano de 2018 (após a aprovação 
do “Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia” pelo Conselho Europeu a 
25/11/2018). 

Não obstante as empresas farmacêuticas poderem continuar a realizar atividades no Reino 
Unido até ao final do presente ano, a verdade é que, não sendo o Reino Unido a sede de 
fabrico, nem o representante autorizado ou a sede do ON dos DM atualmente disponibilizados 
pela filial portuguesa no mercado local, o Brexit não teve até à data, nem terá no futuro, um 
impacto direto na sua atividade. 

Com o novo Regulamento houve a necessidade de alguns fabricantes procurarem novos ON 
para a verificação e certificação da conformidade dos seus DM. 
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A escassez de ON devidamente certificados para exercerem a sua atividade em conformidade 
com o novo Regulamento, num espaço temporal útil é outra das limitações identificada.  

Estes dois fatores poderão originar a escassez do DM no mercado. 

A falta de recursos humanos suficientes para implementar rapidamente todas as alterações 
requeridas por cada um dos fabricantes, devido à estrutura de pequena empresa da filial (<8 
funcionários) é outra das limitações consideradas. 

Por último, o facto da casa-mãe, na qualidade de fabricante de DM e gestor principal dos 
restantes fornecedores de DM para as suas filiais ter iniciado tardiamente o período de 
transição na implementação do novo quadro regulamentar no seio da sua organização, teve 
um impacto negativo junto da filial. 

Não tivesse a filial portuguesa já toda a sua estrutura organizacional, documental e 
operacional devidamente estabelecida localmente ainda antes do Regulamento entrar em 
vigor (ex: existência de um SGQ, cumprimento das BPD locais para DM, sistema de vigilância 
para DM), a probabilidade da sede conseguir implementar o Regulamento na sua totalidade, 
em Portugal, na data previamente estabelecida (26/05/2020) seria praticamente impossível 
(na ordem dos 80% de incumprimento), a não ser que contratassem mais recursos ou 
estabelecessem parcerias para o propósito. 

 
5.4 Oportunidades de melhoria  

 

O facto de a filial portuguesa estar inserida no contexto da indústria farmacêutica facilitou 
substancialmente a implementação local de todas as alterações requeridas no cumprimento 
do novo quadro legislativo de DM, nomeadamente no que diz respeito ao sistema de gestão 
de qualidade, planos de gestão do risco (no âmbito da distribuição), sistema de vigilância, e 
verificação da conformidade. 

Não obstante, sendo uma empresa certificada pela Normativa ISO 9001 desde 2003, tem 
como objetivo intrínseco a melhoria contínua, pelo que, a introdução de um SGQ no âmbito 
dos DM constituiu apenas a extensão de uma prática já realizada no âmbito dos 
medicamentos e simultaneamente nos DM. 

Na sequência da entrada em vigor do novo Regulamento, constatou-se a necessidade de 
atualizar alguns procedimentos e documentos, para a sua implementação na filial portuguesa 
(de acordo com a política da casa-mãe, na qualidade de sua filial e simultaneamente 
distribuidor), constituindo este facto uma oportunidade para melhorar o sistema de gestão da 
qualidade implementado localmente. 

Para além disso, evidenciou-se igualmente a necessidade de formar os funcionários com o 
intuito de validar e incrementar os seus conhecimentos nos novos requisitos regulamentares 
que o novo quadro legislativo estabelece, por forma a garantir a melhoria contínua do sistema 
e o sucesso na implementação do RDM. 

Com a implementação do novo RDM foram igualmente identificadas como oportunidades de 
melhoria do sistema e consequentemente da nossa atividade enquanto distribuidor: 
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 O incremento do intercâmbio de informação entre fabricante (casa-mãe) e filial; 
 

 A revalidação do sistema de gestão de qualidade de forma integrada, alinhada com as 
novas responsabilidades e orientações do fabricante (casa-mãe); 
 

 A maior intervenção da gestão de topo na atividade da distribuição e especificamente 
na contribuição ativa para garantir a conformidade com os requisitos legais 
estabelecidos pelo novo Regulamento. 
 

 A inclusão de um plano de gestão de risco para a distribuição secundária dos seus 
dispositivos médicos, para garantir uma avaliação e monitorização sistemáticas no 
cumprimento das BPD.  
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6. Conclusão 

 

Em conclusão, podemos dizer que o novo quadro jurídico vem trazer mais segurança, maior 
desempenho e menos desperdício, o que permitirá aos diferentes utilizadores aceder 
atempadamente à inovação sem compromisso da segurança, maior transparência e acesso 
a informação, mais rastreabilidade ao longo da cadeia de valor e utilização, mais compromisso 
e responsabilidade de todas as partes envolvidas, incluindo do profissional de saúde, mais 
certeza legislativa: menor divergência na aplicação das regras europeias e recuperação da 
confiança no sistema legislativo europeu. 
 

Não podemos deixar de considerar, no entanto, que este novo quadro legislativo vem 
igualmente trazer bastantes desafios e limitações, mas também novas oportunidades para os 
diferentes operadores económicos. 

No que diz respeito à implementação do novo RDM no distribuidor em apreço, conclui-se que 
a mesma está a decorrer de forma consolidada, sem consideráveis limitações locais até à 
presente data. 

 

É de realçar, apesar de não o ter experienciado até ao presente momento no atual distribuidor, 
que o novo quadro jurídico irá trazer muito brevemente grandes desafios para todos os 
responsáveis técnicos de distribuidores por grosso de dispositivos médicos. 

Esta é efetivamente uma grande limitação, preocupante para o mercado de trabalho nacional, 
com potenciais implicações que podem ter consequências e efeitos bastante nefastos para o 
profissional da área regulamentar, mas sobretudo, na minha perspetiva pessoal, para o 
farmacêutico em geral. 

O farmacêutico é na minha perspetiva o profissional com melhores competências académicas, 
qualificações técnicas, científicas e regulamentares para o desempenho da função de 
responsável técnico ou responsável pela observância da regulamentação e considero 
premente a necessidade de um novo enquadramento legislativo nacional desta função no seio 
da atividade de distribuição por grosso de dispositivos médicos por forma a colmatar o futuro 
vazio legal com que nos iremos deparar. 

Posso testemunhar que o papel do responsável pela observância da regulamentação é 
fundamental para a garantia do cumprimento da conformidade, sendo de extrema relevância 
na fase de transição regulamentar que estamos a atravessar. 

Para garantirmos um futuro para o responsável técnico/ responsável pela observância da 
Compliance no seio dos distribuidores por grosso de DM é, na minha perspetiva, 
preponderante considerar a (re) qualificação dos farmacêuticos que trabalham nesta área e a 
certificação do responsável técnico. 
 
Torna-se premente evidenciar a importância do papel do responsável técnico no âmbito da 
atividade do distribuidor, realçando as suas competências e os conhecimentos especializados 
por forma a garantirmos a sua existência nestes operadores económicos. 
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