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Resumo 

 

A Farmacovigilância é um elemento fundamental na garantia da proteção e promoção 
da saúde pública, abrangendo todo o ciclo de vida do medicamento, e permitindo a 
monitorização contínua do seu benefício / risco e a minimização dos riscos com base 
em informação fidedigna. O enquadramento regulamentar da Farmacovigilância na 
União Europeia tem acompanhado os avanços técnicos e do conhecimento, sendo 
atualmente um dos mais robustos do mundo, para todos os stakeholders envolvidos. A 
legislação, e uma rede regulamentar constituída pela cooperação de peritos dos 
Estados-membros, da Agência Europeia do Medicamento e da Comissão Europeia são 
a base do Sistema Europeu de Farmacovigilância. As inspeções são uma das pedras 
basilares do sistema Europeu, garantindo a adequação dos sistemas de 
Farmacovigilância e de Qualidade, bem como o cumprimento da legislação e das Boas 
Práticas de Farmacovigilância, sob pena de sanções e ações regulamentares. Existem 
diferentes tipos de inspeções, de acordo com os objetivos a atingir. A qualificação dos 
inspetores, o planeamento, a preparação, a realização e as ações empreendidas após 
a inspeção são norteados pelo Módulo III das Boas Práticas de Farmacovigilância e por 
um conjunto de procedimentos Comunitários comuns, o que permite a harmonização 
das práticas e dos processos entre as diferentes Autoridades Competentes Nacionais 
responsáveis pela realização das inspeções por inspetores legalmente capacitados para 
este efeito. A legislação também define claramente as responsabilidades dos titulares 
de Autorizações de Introdução no Mercado no âmbito das inspeções, cujo cumprimento 
é a base do sucesso de qualquer inspeção. O aumento da subcontratação de atividades 
de Farmacovigilância pelos titulares das Autorizações de Introdução no Mercado de 
medicamentos e as emergentes possibilidades tecnológicas representam grandes 
desafios para todos os envolvidos no processo inspetivo e conduzirão certamente a 
novos ajustes regulamentares, de processos e de prática. A cooperação de todos os 
envolvidos é fulcral de modo a salvaguardar o seu objetivo comum: garantir o acesso a 
medicamentos com qualidade, segurança e eficácia a todos os cidadãos da União 
Europeia. 
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1. Introdução 

 

  A escolha do presente tema prende-se com a importância nuclear da 
Farmacovigilância, especialmente das inspeções de Farmacovigilância e ações 
associadas, na garantia contínua da segurança dos medicamentos disponíveis no 
mercado Europeu.  

  Após uma introdução à Farmacovigilância e ao seu enquadramento regulamentar, são 
descritos neste trabalho os objetivos, diferentes tipos, planeamento e execução, ações 
subsequentes a um ato inspetivo e uma reflexão sobre as principais não-conformidades 
detetadas.  

  A correta aplicação das Boas Práticas de Farmacovigilância (GVP – Good 
Pharmacovigilance Practices) e do restante quadro legal permite a deteção o mais 
precocemente possível de quaisquer riscos ainda não conhecidos ou devidamente 
estudados, que estão associados a qualquer medicamento, de modo a serem 
rapidamente implementadas medidas de mitigação para a salvaguarda da proteção da 
saúde dos cidadãos. 

  Por outro lado, a experiência acumulada e a especialização conseguidas pelos 
Farmacêuticos, pela sua posição única nas diferentes fases do ciclo de vida do 
medicamento e áreas de atuação, aliadas ao conhecimento científico singular das 
diferentes áreas GxP, permite a visão holística necessária para analisar, avaliar e 
integrar toda a informação relevante de Farmacovigilância, de modo a serem 
desencadeadas as ações adequadas.  

  Assim, apesar de não ser um requisito legal, não é possível antever qualquer outro 
profissional que seja detentor do know-how e das ferramentas necessárias para um 
cabal e completo desempenho de funções ao nível regulamentar em geral, e ao nível 
da Farmacovigilância em particular. A sensibilidade e a consolidação de conhecimentos 
regulamentares, imprescindíveis para o exercício de funções na área da 
Farmacovigilância, a meu ver, encontram-se apenas ao alcance do Farmacêutico. O 
caminho de especialização, liderança e importância trilhado pelo Farmacêutico, coloca-
-o na linha da frente para o desempenho de funções tão específicas e de especial 
importância na salvaguarda da segurança dos medicamentos, simultaneamente 
sublinhando junto dos cidadãos a sua indispensabilidade no que concerne a todas as 
ações relacionadas com o medicamento. 

   A Farmacovigilância é definida pela EMA e pela Organização Mundial de Saúde (WHO 
– World Health Organisation) como a ciência e as atividades relacionadas com a 
deteção, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou quaisquer outras 
reações relacionadas com os medicamentos [1]. O seu objetivo é promover o uso seguro 
e eficaz dos medicamentos, baseando-se em informação confiável para a avaliação do 
benefício / risco dos medicamentos e para a minimização dos riscos [2]. 

  Como é sabido, é condição sine qua non para a aprovação e manutenção no mercado 
de um dado medicamento, a comprovação contínua da sua qualidade, eficácia e 
segurança.  

  A aprovação de qualquer medicamento é feita por uma Autoridade Competente. Os 
“medicamentos centralizados” (aprovados pelo sistema centralizado) são aprovados 
simultaneamente para toda a União Europeia (UE) pela Comissão Europeia (CE) após 
parecer da Agência Europeia do Medicamento (EMA - European Medicines Agency). 
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Em Portugal, a autorização dos restantes medicamentos é concedida pelo INFARMED 
- Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., para os de uso 
humano ou pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) para os de uso 
veterinário. 

  Antes da aprovação, a evidência de suporte da segurança e eficácia de um novo 
medicamento é limitada, baseada no conhecimento obtido nos ensais clínicos 
realizados, com sujeitos (incluindo doentes) cuidadosamente selecionados e seguidos 
sob condições controladas. Assim, aquando da aprovação, o medicamento foi 
normalmente testado apenas num número relativamente baixo de indivíduos 
habitualmente sem outras comorbilidades e por um período de tempo limitado. Uma vez 
no mercado, o seu uso por um grande número de doentes, por períodos superiores e 
em concomitância com outros medicamentos, poderá originar efeitos adversos ainda 
desconhecidos, com potencial impacto no benefício / risco, que foi uma das bases da 
sua aprovação. Igualmente, as reações idiossincráticas apenas podem ser detetadas 
quando a utilização é alargada a um universo substancialmente superior às amostras 
dos ensaios clínicos. Menos frequentes, contudo reais, há efeitos positivos só 
conhecidos após utilização na prática clínica real. 

  Apesar da sua já longa história, a Farmacovigilância mantém um papel crucial no 
combate aos desafios impostos pelo aumento da complexidade e potência dos 
medicamentos [3], abrangendo todo o ciclo de vida do medicamento, desde a 
Investigação e Desenvolvimento, passando pela Autorização de Introdução no Mercado 
(AIM), manutenção no mercado, ou até à descontinuação do medicamento [4], 
constituindo a monitorização contínua do benefício / risco dos medicamentos um dos 
pilares da proteção e promoção da saúde pública dos cidadãos Europeus. Neste âmbito, 
importa aqui ressalvar o papel preponderante dos Sistemas de Vigilância de Dispositivos 
Médicos (monitorização de incidentes resultantes da utilização de dispositivos médicos, 
incluindo os dispositivos médicos para diagnóstico in vitro, e a divulgação de informação 
de segurança relacionada) e dos Sistemas de Cosmetovigilância (monitorização dos 
efeitos indesejáveis associados à utilização de produtos cosméticos e a divulgação da 
informação de segurança relativa a cosméticos) na persecução deste objetivo comum. 
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2. Enquadramento Regulamentar 

 

  O aumento da frequência e deteção de reações adversas a medicamentos (ADRs – 
adverse drug reactions), a partir de meados do século XX [5], conduziu à necessidade 
de elaboração de um enquadramento regulamentar adequado.  

  As graves reações adversas decorrentes do uso da talidomida durante a gravidez, na 
década de sessenta do século passado, constituíram o momento pivotal na história da 
regulamentação de Farmacovigilância, originando o desenvolvimento dos primeiros 
sistemas de notificação espontânea (por exemplo, o Yellow Card no Reino Unido e o 
WHO Programme for International Drug Monitoring) e da legislação inicial na Europa, a 
Diretiva 65/65/CEE [6][7][8].  

  Esta Diretiva foi mais tarde englobada e consolidada no sistema Europeu de 
monitorização da segurança dos medicamentos previsto na Diretiva 2001/83/CE [9]. 

  Apesar dos avanços, constatava-se ainda um elevado número de mortes e 
hospitalizações causadas por ADRs, nocivas e não intencionais. 

  Esta constatação conduziu, em 2005, à revisão pela CE da legislação de segurança 
dos medicamentos previsto na Diretiva 2001/83/CE [9], incluindo uma fase de consulta 
pública que ocorreu entre 2006 e 2007. Sublinhando a premência desta revisão, estima-
se que no ano de 2008 as ADRs representaram cerca de 5% das admissões 
hospitalares e 197,000 mortes na União Europeia, resultando num custo estimado de 
€79 mil milhões [2]. Este processo resultou na adoção pelos Estados-membros da 
Diretiva 2010/84/EC [10] e do Regulamento (UE) No 1235/2010 [11] em Dezembro de 
2010, adaptando a legislação ao estado da arte no campo da monitorização de 
segurança dos medicamentos. Esta legislação foi acompanhada da publicação de um 
regulamento de implementação da CE, que detalhava os aspetos operacionais, o 
Regulamento (UE) 520/2012 [12]. 

  Apesar do novo enquadramento legal, alguns dos stakeholders envolvidos eram da 
opinião que a legislação adotada em 2010 possuía ainda algumas lacunas, 
nomeadamente no que concerne à proteção dos cidadãos da UE [13].  

  O “caso” Mediator® (benfluorex), medicamento que terá causado entre 500 e 2000 
mortes no decorrer dos 33 anos no mercado Europeu [14], despoletou uma nova revisão 
da legislação Europeia de modo a incrementar a capacidade de deteção e avaliação de 
potenciais questões de segurança relacionadas com medicamentos. Desta revisão 
resultou a Diretiva 2012/26/UE [15] e o Regulamento (UE) No 1027/2012 [16], 
comumente considerada a maior alteração na regulamentação de medicamentos na UE 
desde 1995, desde logo pelos requisitos elevados que determina. Esta alteração inclui 
a criação do Comité de Avaliação do Risco em Farmacovigilância (PRAC - 
Pharmacovigilance Risk Assessment Committee), do procedimento de emergência da 
União, a provisão para o aumento de transparência dos titulares de AIM e a 
disponibilização de melhor informação aos doentes e profissionais de saúde [17].  

  Apesar da harmonização comunitária, através dos Regulamentos e das Diretivas, 
estes últimos diplomas legais permitem a definição de algumas obrigações específicas 
por cada Estado-Membro (EM). A nível nacional, as obrigações específicas aplicáveis 
ao nível de Farmacovigilância encontram-se plasmadas no Estatuto do Medicamento, 
Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, na sua redação atual [18]. 



4 
 

  O enquadramento regulamentar agora descrito permite afirmar com confiança que os 
requisitos de Farmacovigilância da UE são indiscutivelmente os mais abrangentes, 
complexos e rigorosos de qualquer país ou região do mundo [19], para todos os 
stakeholders envolvidos.  
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3. O Sistema Europeu de Farmacovigilância 

 

  O Sistema Europeu de Farmacovigilância opera através da cooperação de uma rede 
regulamentar que inclui os EM, a EMA e a CE [4]. Em alguns EM, como Portugal, 
existem centros regionais de Farmacovigilância, sob coordenação das respetivas 
Autoridades Competentes [20], igualmente parte do Sistema Europeu de 
Farmacovigilância. 

  A base do sistema Europeu está assente em dois pilares, por um lado a rede 
regulamentar supramencionada, e por outro lado um quadro legal que estabelece 
claramente as funções e responsabilidades, os princípios e os procedimentos.  

  Independentemente da via de aprovação do medicamento, a coordenação das 
atividades de Farmacovigilância é da responsabilidade da EMA. A EMA opera ainda os 
serviços e processos essenciais para o suporte das atividades de Farmacovigilância, 
avalia e monitoriza a segurança dos medicamentos, e desenvolve as orientações 
relevantes nesta área.  

  No centro do sistema Europeu de Farmacovigilância encontra-se o PRAC, comité 
constituído por representantes de cada EM, peritos designados pela CE, representantes 
dos profissionais de saúde e representantes dos doentes, incumbido de emitir as 
recomendações relevantes de segurança a adotar (ou não) pelo Comité de 
Medicamentos de Uso Humano (CHMP – Committee for Medicinal Products for Human 
Use) e pelo Grupo de Coordenação para Procedimentos Descentralizados e de 
Reconhecimento Mútuo (CMDh – Coordination Group for Mutual Recognition and 
Decentralised Procedures), e a ratificar (ou não) pela CE [21].  

  Mas existem múltiplos stakeholders com funções e responsabilidades definidos no 
Sistema Europeu de Farmacovigilância ao longo do ciclo de vida do medicamento [2]: 

 Desenvolvimento do medicamento: 
o Indústria Farmacêutica: descobre e desenvolve os medicamentos; 

conduz estudos para geração de evidências; 
o EMA / PRAC: aconselhamento sobre a geração de evidência (estudos); 

 
 Autorização: 

o CE: autorização de medicamentos pelo procedimento centralizado; 
o EMA / CHMP: Avaliação dos pedidos de AIM para medicamentos 

centralizados; 
o EMA / PRAC: Plano para uma gestão otimizada do risco, Plano de 

Gestão do Risco-UE (RMP – Risk Management Plan); 
o Autoridades Competentes Nacionais: avaliação e autorização de 

medicamentos por procedimentos europeus (Descentralizado ou 
Reconhecimento Mútuo) e nacional; 
 

 Gestão dos dados: 
o EMA: manutenção das bases de dados EudraVigilance, base de dados 

do Artigo 57, e do repositório de Relatórios Periódicos de Segurança 
(PSURs - Periodic Safety Update Reports); 

o Todos os stakeholders: promover o acesso a e a análise de real world 
data; 
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 Monitorização: 
o EMA: receção e gestão de todas as ADRs notificadas a nível Europeu; 
o EMA / PRAC: realizar a deteção de sinal para os medicamentos 

centralizados; 
o Autoridades Competentes Nacionais: promover e operacionalizar a 

notificação de ADRs a nível nacional; realizar a deteção de sinal para os 
medicamentos aprovados por procedimentos nacionais e europeus; 
notificar as ADRs rececionadas ao EudraVigilance; supervisionar a 
implementação das medidas de minimização de risco a nível nacional; 
coordenar o uso seguro e eficaz de medicamentos a nível nacional; 

o Indústria Farmacêutica: notificar todas as ADRs rececionadas 
diretamente ao EudraVigilance; monitorizar os seus medicamentos; 
cumprir todos os requisitos legais e de Boas Práticas associados; 

o Doentes e Profissionais de Saúde: utilizar os medicamentos; utilizar a 
informação dos produtos; notificar as suspeitas de ADR; 

o Profissionais de Saúde: implementar as medidas de minimização de 
risco; 
 

 Avaliação ao longo do ciclo de vida: 
o EMA / PRAC: avaliar RPS/PSURs, gerir as arbitragens, sinais de 

segurança e resultados de estudos; coordenar as comunicações de 
segurança a nível Europeu; coordenar as inspeções e monitorizar a 
compliance da Indústria Farmacêutica; 

o EMA / CHMP: recomendações à CE para alteração das AIM, 
suspensões, revogações; avaliação das alterações ou extensões das 
AIM existentes; 

o Autoridades Competentes Nacionais: realizar inspeções de 
Farmacovigilância; avaliar questões de segurança relativas a 
medicamentos autorizados nacionalmente; fornecer expertise ao PRAC; 
desenvolver as atividades de gestão de sinal; aprovar materiais 
educacionais; monitorizar implementação do plano de gestão do risco; 

o Doentes e Profissionais de Saúde: participar em estudos; dar input nas 
avaliações; 

o Academia: realizar estudos; 
o Reguladores Internacionais: promover a troca de informação relativa a 

questões de segurança. 
o Indústria Farmacêutica: monitorização e avaliação da informação de 

segurança recolhida de todas as fontes possíveis; cumprimento de todas 
as obrigações de notificação expeditas e periódicas; cumprimento e 
atualização do plano de gestão do risco; gestão de sinal; implementação 
das orientações do PRAC e atualização da informação de segurança; 
comunicação da informação relevante às Autoridades e aos profissionais 
de saúde. 

   

  É esta clara definição dos papéis e responsabilidades de todos os intervenientes que 
permite e agiliza o funcionamento adequado do sistema Europeu. 
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4. Boas Práticas de Farmacovigilância 

 

  As medidas práticas para facilitar a implementação e o desempenho das atividades de 
Farmacovigilância de acordo com os requisitos inscritos na legislação aplicável 
encontram-se vertidas nas GVP [22], que vieram substituir o Eudralex Volume 9A. As 
GVP, desenvolvidas por peritos da EMA e dos EM, foram um dos principais resultados 
da legislação de 2010 e aplicam-se aos titulares de AIM, à EMA e às Autoridades 
Competentes Nacionais da UE, independentemente da via de Autorização do 
medicamento.  

  Encontram-se divididas em capítulos que podem ser de duas categorias, módulos 
(onde são cobertos os principais processos de Farmacovigilância) ou considerações 
específicas relativas a determinados produtos ou populações. 

  Os módulos são numerados de I a XVI, encontrando-se deliberadamente não 
atribuídos os módulos número XI, XII, XIII e XIV, uma vez que os tópicos inicialmente 
planeados já se encontram enquadrados noutra documentação emanada pela EMA. De 
igual modo, existem adendas a alguns dos módulos, que fornecem orientações 
adicionais específicas sobre a temática descrita no corpo do módulo respetivo.  

  Atualmente existem 3 capítulos relativos a considerações específicas sobre produtos 
(um sobre vacinas e outro sobre medicamentos biológicos) ou populações (população 
pediátrica), encontrando-se planeado o desenvolvimento de um quarto capítulo 
dedicado às considerações relativas à população geriátrica.  

  A estrutura das GVP é a seguinte: 

 Introdução às guidelines de Boas Práticas de Farmacovigilância, com última 
atualização a 23/06/2020; 
 

 Módulos Finais: 
o Módulo I – Sistemas de Farmacovigilância e os seus sistemas de 

qualidade, publicado a 25/06/2012; 
 

o Módulo II – Dossiê Principal do Sistema de Farmacovigilância (PSMF - 
Pharmacovigilance System Master File) (Rev. 2), última revisão a 
30/03/2017; 
 

o Módulo III – Inspeções de Farmacovigilância, última atualização a 
15/09/2014; 
 

o Módulo IV – Auditorias de Farmacovigilância (Rev. 1), última revisão a 
11/08/2015; 
 

o Módulo V – Sistemas de Gestão do Risco (Rev. 2), última revisão a 
31/03/2017; 
 

o Módulo VI – Recolha, gestão e submissão de relatórios de suspeitas de 
reações adversas a medicamentos (Rev. 2), última revisão a 02/08/2017; 

 Adenda I – Gestão de duplicados de relatórios de suspeitas de 
reações adversas, ultima atualização a 02/08/2017; 
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o Módulo VII – Relatórios Periódicos de Segurança, última atualização a 
12/12/2013; 
 

o Módulo VIII – Estudos de segurança pós-autorização (Rev. 3), última 
revisão a 12/12/2017; 

 Adenda I – Requisitos e recomendações para a submissão de 
informação de estudos de segurança não-intervencionais pós-
autorização (Rev. 3), última revisão a 23/06/2020; 
 

o Módulo IX – Gestão de sinal (Rev. 1), última revisão a 12/12/2017; 
 Adenda I – Aspetos metodológicos da deteção de sinal a partir de 

relatórios espontâneos de suspeitas de reação adversa, 
publicado a 12/10/2017; 
 

o Módulo X – Monitorização adicional, publicado a 25/04/2013; 
 

o Módulo XV – Comunicação de segurança (Rev. 1), última revisão a 
12/10/2017; 
 

o Módulo XVI – Medidas de minimização do risco: seleção de ferramentas 
e de indicadores de eficácia (Rev. 2), última revisão a 30/03/2017; 

 Adenda I – Materiais educacionais, publicado a 15/12/2015. 
 

 Considerações específicas finais sobre produtos ou populações: 
o Considerações específicas de produto ou população I – Vacinas para 

profilaxia contra doenças infeciosas, publicado a 12/12/2013; 
 

o Considerações específicas de produto ou população II – Medicamentos 
biológicos, publicado a 15/08/2016; 
 

o Considerações específicas de produto ou população IV – População 
pediátrica, publicado a 07/11/2018. 
 

 Anexo I – Definições (Rev. 4), última atualização a 12/10/2017; 
 

 Anexo II – Templates 
o Página de rosto dos relatórios periódicos de segurança (PSUR), última 

atualização a 25/04/2013; 
 

o Comunicações diretas aos profissionais de saúde (DHPC - Direct 
Healthcare Professional Communication) (Rev. 1), última revisão a 
12/12/2017; 
 

o Plano de comunicação para comunicações diretas aos profissionais de 
saúde (CP DHPC), publicado a 12/10/2017; 
 

 Anexo III – Outras orientações de Farmacovigilância; 
 

 Anexo IV – Orientações ICH (International Council for Harmonisation of 
Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use) relativas a 
Farmacovigilância; 
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 Anexo V – Abreviações 

 
 Capítulos e anexos em draft para consulta pública. 

 

  Torna-se evidente a relevância de todos os capítulos das GVP no âmbito da 
conformidade com a legislação aplicável, bem como a importância específica das 
inspeções na obtenção dessa compliance, incluindo um módulo inteiramente dedicado 
à temática do presente trabalho técnico-profissional, o módulo 3, contendo as diretrizes 
relativas às inspeções de Farmacovigilância [23]. 
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5. Sistema de Farmacovigilância e Sistema de Qualidade 

 

  Os dois componentes basilares para desenvolver qualquer atividade relacionada com 
a Farmacovigilância são o sistema de Farmacovigilância e o sistema de qualidade [24]. 

  A legislação europeia requer que os titulares de AIM, Autoridades Competentes 
Nacionais e a EMA operem um sistema de Farmacovigilância. O sistema de 
Farmacovigilância é definido no Artigo 1 da Diretiva 2001/83/CE [9] como sendo o 
sistema utilizado pelos titulares de AIM, pela EMA e pelos EM para cumprir as tarefas e 
responsabilidades listadas na Diretiva, concebido para monitorizar a segurança dos 
medicamentos autorizados e detetar qualquer alteração ao seu benefício / risco. Os 
componentes e as capacidades essenciais de um sistema de Farmacovigilância 
completamente funcional são [25]: 

o Pessoa Qualificada para a Farmacovigilância (QPPV - Qualified Person for 
Pharmacovigilance); 

o Sistemas de segurança (as bases de dados utilizadas); 
o O processamento e revisão dos casos de segurança; 
o O uso da terminologia adequada e os relatórios agregados; 
o A deteção de sinal e a análise de risco; 
o As notificações de segurança; 
o O sistema de qualidade. 

  Trata-se, portanto, de um termo utilizado para englobar todos os elementos que uma 
Autoridade ou um titular de AIM tem de possuir de modo a atingir a conformidade com 
os aspetos da legislação relacionados com a Farmacovigilância.  

  O sistema de Farmacovigilância engloba o sistema de qualidade. De modo a 
desenvolverem corretamente as suas atividades de Farmacovigilância, as Autoridades 
e os titulares de AIM devem estabelecer e utilizar sistemas de qualidade adequados. A 
qualidade de um sistema de Farmacovigilância pode ser definida como todas as 
características do sistema que são consideradas que produzem, de acordo com 
probabilidades estimadas, resultados relevantes para os objetivos da Farmacovigilância 
[26]. 

  As orientações relativas a sistemas de qualidade presentes nas GVP encontram-se 
alinhadas com os princípios gerais dos padrões ISO 9000 sobre gestão da qualidade 
emitidos pela Organização Internacional para a Normalização (ISO - International 
Organization for Standardization) [27]. O sistema de qualidade de um sistema de 
Farmacovigilância engloba a estrutura organizacional, as responsabilidades, os 
procedimentos, os processos e os recursos do sistema de Farmacovigilância, bem como 
uma gestão de recursos adequada, a gestão da compliance e a gestão de registos [26]. 
No entanto, o sistema de qualidade deve ser adaptado à importância de cada tarefa de 
Farmacovigilância para a realização dos objetivos de qualidade de cada um dos 
medicamentos englobados num dado sistema de Farmacovigilância [24]. É, portanto, 
evidente o impacto do portefólio de cada titular de AIM no desenho, recursos, 
ferramentas, capacidade e estrutura do seu sistema. Embora obedecendo aos mesmos 
princípios legais, deverão ser consideradas sempre as especificidades de um dado 
sistema consoante o tipo de produtos (um portefólio que inclua medicamentos 
inovadores terá necessidades diferentes de um constituído maioritariamente por 
medicamentos genéricos, ou por um contendo medicamentos biológicos ou 
biosimilares, ou ainda por um que englobe vacinas, por exemplo) [28].  
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  Os objetivos do sistema de Farmacovigilância e do seu sistema de qualidade são: 

o Cumprimento dos requisitos legais de Farmacovigilância; 
 

o Prevenir danos originados por reações adversas decorrentes do uso de 
medicamentos, dentro ou fora dos termos da AIM, ou devido à exposição 
ocupacional; 
 

o Promover o uso seguro e eficaz de medicamentos, em particular pela 
disponibilização atempada de informação relativa à segurança dos 
medicamentos aos doentes, profissionais de saúde e público em geral; 
 

o Contribuir para a proteção dos doentes e da saúde pública. 
 

  A avaliação da conformidade do sistema de Farmacovigilância e do seu sistema de 
qualidade são a base de qualquer Inspeção desenvolvida, de modo a ser evidenciada a 
sua adequação a estes objetivos. 
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6. Inspeções de Farmacovigilância 

 

  As inspeções pelas Autoridades Competentes são uma atividade fundamental do 
sistema Europeu de Farmacovigilância.  

  As orientações relativas às inspeções de Farmacovigilância estão descritas no Módulo 
III das GVP [23]. São detalhados os aspetos relacionados com o planeamento, 
preparação, realização, notificação e follow-up dos atos inspetivos, e clarificados as 
funções e responsabilidades dos stakeholders envolvidos (titulares de AIM, Autoridades 
Competentes, EMA, PRAC, CE). 

  Uma das principais alterações introduzidas pela legislação de 2010 e 2012 foi o 
mandato para a realização de inspeções de Farmacovigilância. Isto determinou uma 
maior dependência da avaliação da compliance dos titulares de AIM nos resultados das 
inspeções, uma vez que a descrição detalhada do sistema de Farmacovigilância até 
então obrigatória no dossier de AIM foi substituída pelo resumo do sistema de 
Farmacovigilância atualmente em vigor, Módulo 1.8 do Common Technical Document 
(CTD), através da submissão de alterações Tipo IAIN até Julho de 2015 [29]. 

  A obrigação da realização de inspeções de Farmacovigilância recai sobre as 
Autoridades Competentes nacionais. A EMA, apesar de não possuir inspetores seus, 
tem um papel fundamental na harmonização e na coordenação das inspeções a nível 
Europeu. 

  As inspeções de Farmacovigilância são realizadas não só para determinar a 
compliance do titular de AIM inspecionado para com as obrigações estabelecidas na 
legislação Europeia, mas também para facilitar essa mesma compliance. Deste modo, 
não devem ser interpretadas pelo inspecionado como uma espécie de “policiamento”, 
mas como um auxílio no caminho da conformidade dos seus sistemas.  

  Os objetivos das inspeções de Farmacovigilância são: 

o Determinar que o titular de AIM possui os recursos humanos, sistemas e 
instalações apropriadas para o cumprimento das suas obrigações de 
Farmacovigilância; 
 

o Identificar, registar e resolver não-conformidades que possam representar um 
risco para a saúde pública; 
 

o Usar os resultados da inspeção como base para execução de ações 
sancionatórias, quando necessário. 

  As inspeções podem ser realizadas aos titulares de AIM ou a qualquer entidade 
utilizada pelos titulares de AIM para o cumprimento das suas obrigações de 
Farmacovigilância. Deste modo, as inspeções podem decorrer nas instalações do titular 
de AIM (por exemplo, no local onde está localizado o PSMF, no local onde está baseado 
o QPPV, no local onde são desenvolvidas as atividades mais importantes de 
Farmacovigilância, nos afiliados locais, entre outros) ou de quaisquer outras entidades 
acordadas (por exemplo outros titulares de AIM no âmbito de acordos de licencing, co-
marketing, ou outros) ou subcontratadas pelo titular de AIM para desenvolver atividades 
neste âmbito. Importa aqui sublinhar que a responsabilidade legal última sobre qualquer 
atividade subcontratada recai sempre sobre o titular de AIM.  
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  Podem ser realizadas em locais localizados na UE, como normalmente é o caso, ou 
em países terceiros (no caso de empresas multinacionais globais, em que os locais onde 
são desenvolvidas as atividades principais de Farmacovigilância ou estão localizadas 
as bases de dados, por exemplo, estão localizados fora da Europa). Neste caso, como 
naqueles em que são efetuadas inspeções a medicamentos autorizados por 
procedimento centralizado, a EMA tem um papel determinante na coordenação das 
atividades, nomeadamente através da definição da(s) Autoridade(s) Competente(s) 
responsável pela realização das inspeções, a designada Autoridade de Supervisão, que 
será aquela em cujo território o PSMF está localizado (relembre-se que o PSMF deverá 
estar localizado na EU, no local onde está baseado o QPPV, ou no local onde ocorrem 
as principais atividades de Farmacovigilância na União [30]). 

  As inspeções são realizadas por inspetores indicados pela Autoridade Competente, 
legalmente habilitados para inspecionar as instalações, registos, documentos e o PSMF, 
se necessário acompanhados por peritos em áreas relevantes. Estes inspetores são 
indicados com base na sua experiência e nos requisitos mínimos definidos por cada 
Autoridade Competente, em linha com as recomendações da EMA “Union 
recommendations on the training and experience of inspectors performing 
pharmacovigilance inspections” [31]. São sujeitos a formação relevante nas 
competências necessárias para preparar, realizar e notificar inspeções, bem como nos 
processos e requisitos de Farmacovigilância, de modo a serem capazes de avaliar os 
diferentes componentes de um sistema de Farmacovigilância. A formação ministrada 
aos inspetores deve ser contínua, de modo a ser mantida a sua qualificação à luz dos 
desenvolvimentos regulamentares e técnicos. 

 

6.1 Tipos de Inspeções 

 

  No módulo III das GVP [23] são elencados os diferentes tipos de inspeções de 
Farmacovigilância existentes, alguns deles sobreponíveis entre si. Assim, as inspeções 
podem ser: 

 Inspeções ao Sistema ou inspeções específicas de produto: 
o As inspeções ao sistema são realizadas de modo a aferir todo o sistema 

de Farmacovigilância, em todas as suas valências (procedimentos, 
sistemas informáticos, pessoal, instalações, entre outros); 
 

o As inspeções específicas de produto são orientadas para determinado 
medicamento do portefólio do titular de AIM e questões, atividades e 
documentos relacionados (podem ocorrer no caso de aumento de 
notificações repentino, fraca qualidade das notificações periódicas ou 
expeditas, alterações ao plano de gestão de risco, implementação de 
medidas adicionais de mitigação de risco, por exemplo). 
 

 Inspeções de rotina ou inspeções temáticas: 
o As inspeções de rotina são aquelas agendadas antecipadamente no 

âmbito dos programas de inspeção implementados. Não existe um 
catalisador específico para serem realizadas, sendo normalmente 
agendadas de acordo com a abordagem baseada no risco preconizada 
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pela EMA para a preparação dos planos de inspeção pelas Autoridades 
competentes da União [32]; 
 

o As inspeções temáticas são realizadas quando é reconhecido um 
catalisador, uma potencial não-conformidade que possa comprometer os 
objetivos da Farmacovigilância, e uma inspeção é considerada uma 
forma adequada de avaliar a questão. Existem múltiplos fatores que 
podem conduzir à realização de uma inspeção temática, nomeadamente: 

 Benefício / risco do produto (alterações no balanço, atrasos ou 
falhas na comunicação de informação relevante, questões de 
segurança identificadas pela EMA ou pelas Autoridades 
Competentes, entre outros); 

 Atrasos, fraca qualidade ou inconsistências detetadas ao nível 
das obrigações de notificação, expedita ou periódica; 

 Incapacidade de fornecer a informação, pouca qualidade da 
informação ou dados inadequados, no âmbito dos pedidos de 
informação efetuados pelas Autoridades; 

 Falhas no cumprimento de compromissos, por exemplo, relativos 
ao plano de gestão de risco (RMP) ou a obrigações específicas 
identificadas aquando da aprovação da AIM; 

 Inspeções (falhas na implementação dos planos de ações 
corretivas e preventivas (CAPA) definidos, informações provindas 
de outras inspeções GxP, informações relativas a inspeções 
realizadas por outras Autoridades Competentes); 

 Recomendação do PRAC; 
 Outros fatores (por exemplo dados do PSMF, reclamações ou 

outras informações recebidas de outras Autoridades). 
 

 Inspeções pré-autorização ou inspeções pós-autorização: 
o As inspeções pré-autorização são realizadas antes da concessão da AIM 

(e têm impacto nessa concessão ou não), para aferir da adequabilidade 
do sistema implementado, e são solicitadas (normalmente pelo PRAC) 
em condições específicas: 

 Novo sistema de Farmacovigilância; 
 Fraco historial e cultura de compliance da entidade; 
 Preocupações no âmbito da segurança específicas de 

determinado produto (necessidade de implementação de 
atividades de minimização de risco específicas, aumento 
expectável de notificações de reações adversas, por exemplo). 
 

o As inspeções pós-autorização são realizadas após concessão da AIM. 
 

 Inspeções anunciadas ou não anunciadas: 
o As inspeções anunciadas são previamente notificadas ao titular da AIM 

ou à entidade a ser inspecionada, de modo a garantir a disponibilidade 
do pessoal relevante para discernir as questões a colocar; 
 

o Algumas inspeções carecem de notificação prévia à entidade, nos casos 
em que esse anúncio poderia comprometer os objetivos da inspeção, ou 
nos casos de questões urgentes de segurança.  
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 Inspeções de follow-up: são realizadas frequentemente, incluídas no programa 
de inspeções de rotina baseado no risco, tendo normalmente como objetivo a 
avaliação da implementação do plano CAPA previamente definido. 
 

 Inspeções remotas: são realizadas no caso de existirem dificuldades logísticas 
para a realização de uma inspeção presencial devido a circunstâncias 
excecionais (por exemplo, no decorrer de uma pandemia ou quando existem 
restrições às viagens e deslocações). Para a realização destas inspeções devem 
ser utilizados os mecanismos de comunicação adequados, como a internet ou o 
telefone, devendo ser salvaguardada a possibilidade de entrevista ao pessoal 
relevante, o acesso remoto aos documentos necessários (incluindo os 
documentos fonte), bem como às bases de dados utilizadas e ao PSMF 
atualizado. Estes aspetos logísticos das inspeções remotas devem ser 
considerados em estreita colaboração entre as Autoridades e o titular de AIM. 
Não devem ser descurados todos os requisitos de confidencialidade associados 
à legislação de Farmacovigilância e ao Regulamento Europeu de Proteção de 
Dados [33], o que acrescenta ainda mais alguma complexidade a este tipo de 
atos inspetivos. Se justificável deve ser realizada uma inspeção presencial assim 
que as condições o permitam. 

 

  Apesar de previstas nas GVP desde a sua conceção, as inspeções remotas adquiriram 
nos últimos meses uma relevância acrescida mercê do quadro pandémico atualmente 
em curso imputável ao coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-
2). A Farmacovigilância e restantes atividades regulamentares são fundamentais para 
a saúde pública em quaisquer circunstâncias, mas especialmente relevantes em 
situações de pandemia e contingências associadas.  

  Nesse âmbito, tem vindo a ser publicada pela EMA, pelos Chefes das Agências do 
Medicamento (HMA - Heads of Medicine Agency’s) e CE uma série de normas 
orientadoras de modo a salvaguardar a continuidade das atividades nas diferentes áreas 
sob a sua alçada [34], nomeadamente a Farmacovigilância. Desde logo, foram 
publicadas as “questions and answers on regulatory expectations for medicinal products 
for human use during the COVID-19 pandemic” [35], para medicamentos de uso 
humano, e as “questions and answers on regulatory expectations for medicinal products 
for veterinary use during the COVID-19 pandemic” [36], para medicamentos de uso 
veterinário, contendo indicações sobre o modo de proceder e as adaptações a 
considerar, com base no risco, ao nível da notificação de casos de reações adversas a 
medicamentos (ICSRs – Individual Case Safety Reports) (como priorizar as atividades), 
gestão de auditorias (possibilidade de adiamento e possibilidade da realização de 
auditorias remotas), inspeções de Farmacovigilância (como adaptar os sistemas 
inspetivos e os planos de inspeção, priorizar inspeções remotas e tomar decisões caso-
a-caso para a realização de inspeções temáticas) e gestão dos CAPA (adaptação dos 
sistemas de qualidade e priorização das atividades CAPA a realizar). 

  Importa ressalvar o papel preponderante dos Business Continuity Plans das 
Autoridades e dos titulares de AIM nesta fase de pandemia. Apesar de ser uma 
obrigação consagrada na legislação, este documento e a sua implementação prática 
adquirem agora uma importância nuclear na garantia da continuidade das atividades, 
com as adaptações necessárias aos impedimentos físicos, aos recursos humanos e 
meios tecnológicos disponíveis em período de perturbação tão exacerbada. Se o 
business continuity plan era já um documento core de qualquer entidade, avaliado em 
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sede de inspeção, a sua importância e verificação periódica pelo titular de AIM, 
ganharão ainda maior relevância no futuro.  

  Foram igualmente publicadas orientações específicas para os QPPV e titulares de AIM 
relativas à submissão de ICSRs e à atualização da terminologia MeDRA (Medical 
Dictionary for Regulatory Activities) em tempo de Covid-19, “Detailed guidance on ICSRs 
in the context of COVID-19, Validity and coding of ICSRs” [37].  

  É expectável a ulterior publicação de novas orientações e peças legislativas no âmbito 
desta pandemia, decorrendo igualmente o seu tipo e frequência da extensão temporal 
e do impacto futuro que a mesma possa ter, não subestimando o impacto brutal e os 
constrangimentos já causados. 

 

6.2 Planeamento de Inspeções 

 

  Para a realização de inspeções de Farmacovigilância é necessário um planeamento 
adequado das atividades a desenvolver, mormente no que concerne à identificação das 
entidades a inspecionar e à determinação das datas e duração das inspeções.  

  O planeamento de inspeções deve ser feito de um modo sistemático e baseado no 
risco de modo a garantir a maximização dos recursos disponíveis mantendo um elevado 
nível de proteção da saúde pública.  

  O documento chave é o programa de inspeções. Para a sua elaboração devem ser 
considerados múltiplos inputs: 

 Relacionados com inspeções: 
o Histórico de compliance identificado no decorrer de inspeções prévias, 

ou noutro tipo de inspeções (GCP, GMP, GLP e GDP); 
o Inspeção de follow-up recomendada pelos inspetores ou pelos 

assessores na sequência de uma inspeção anterior. 
 

 Relacionados com o produto: 
o Produtos com atividades adicionais no âmbito da Farmacovigilância ou 

com medidas de minimização do risco; 
o Autorização condicionada com obrigações de segurança (por exemplo, 

medicamentos sujeitos a monitorização adicional, requisito de realização 
de um estudo de segurança pós-autorização (PASS – Post Authorization 
Safety Study); 

o Produtos com um grande volume de vendas, associados a uma grande 
exposição à população da UE; 

o Produtos com alternativas limitadas no mercado, que pela sua criticidade 
neste aspeto devem ser priorizados para garantir um funcionamento 
conforme do sistema de Farmacovigilância. 
 

 Relacionados com o titular da AIM: 
o Titulares de AIM que nunca foram inspecionados no âmbito da 

Farmacovigilância; 
o Titulares de AIM com muitos produtos autorizados na União; 
o Recursos disponíveis para a realização das atividades de 

Farmacovigilância; 
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o Primeira AIM na UE; 
o Informação negativa ou questões de segurança transmitidas por outras 

Autoridades Competentes, outras congéneres fora da UE ou outras áreas 
(GCP, GMP, GLP e GDP); 

o Alterações na organização do titular de AIM, nomeadamente fusões e 
aquisições. 
 

 Relacionados com o sistema de Farmacovigilância: 
o Titulares de AIM com atividades subcontratadas (nomeadamente 

atividades core de Farmacovigilância – QPPV, processamento de casos, 
por exemplo) ou com múltiplos parceiros no desempenho das atividades 
de Farmacovigilância; 

o Alteração do QPPV desde a última inspeção; 
o Alterações nas bases de dados de segurança (alteração da base de 

dados, alteração em bases de dados associadas, estado de validação 
das bases de dados, transferência ou migração de dados); 

o Alterações contratuais com entidades subcontratadas; 
o Delegação ou transferência da gestão do PSMF. 

  As Autoridades Competentes e a EMA podem solicitar informação relevante aos 
titulares de AIM para a definição do programa de inspeções, nomeadamente aquela que 
não lhes está disponível (informação relativa às entidades subcontratadas).  

  O sistema de supervisão da UE está organizado de modo a estarem claramente 
definidas as responsabilidades de inspeção de todos os produtos no mercado da União. 
A elaboração do programa de inspeção de medicamentos centralizados é realizada e 
coordenada pela EMA, porquanto o planeamento de atividades inspetivas de 
medicamentos autorizados a nível nacional está outorgado às Autoridades competentes 
de cada EM.  

  O programa de inspeções deve ser estabelecido para um período temporal pré-
definido, que varia entre Autoridades [por exemplo no caso da EMA, o plano de 
inspeções sob sua coordenação relativo a medicamentos centralizados é definido em 
ciclos de quatro anos, com input das Autoridades Supervisoras dos medicamentos 
centralizados, do Grupo de Trabalho dos Inspetores de Farmacovigilância – (PhVIWG - 
Pharmacovigilance Inspectors Working Group), do CHMP e do PRAC] [38], mas 
obedecendo aos princípios descritos no procedimento da União “Union procedure on 
the coordination of EU pharmacovigilance inspections” [32].  

  Normalmente, cada Autoridade Nacional elabora anualmente um plano de inspeção 
para medicamentos aprovados a nível nacional. Obviamente que o plano definido pode 
sofrer alterações, nomeadamente o acrescento de inspeções não planeadas, pedidos 
de outras Autoridades ou da EMA. Para a elaboração do plano são considerados os 
fatores de risco acima descritos, devendo cada Autoridade adaptá-los do modo mais 
conveniente à realidade nacional. 

  Assim, a definição do plano anual de inspeções é um processo multifatorial, muitas 
vezes com o contributo de outras unidades das Agências que não as Unidades de 
Inspeção (por exemplo, as unidades de Farmacovigilância e de Assuntos 
Regulamentares). Mais, para qualquer Autoridade nacional, apesar da responsabilidade 
de supervisão de todos os titulares de AIM, existem responsabilidades acrescidas 
relativamente àqueles cujo QPPV ou PSMF estão localizados no seu território, fator a 
ponderar na definição dos programas de inspeção. 
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6.3 O processo de inspeção 

 

  As inspeções de Farmacovigilância são planeadas, coordenadas, realizadas, 
documentadas, é efetuado o respetivo relatório e são realizados os follow-ups 
necessários, de acordo com o procedimento da União “Union procedure on the 
preparation, conduct and reporting of EU pharmacovigilance inspections” [39], elaborado 
pelo PhVIWG. 

 

6.3.1 Preparação 

 

  Após definição do titular de AIM a inspecionar e previamente à realização do ato 
inspetivo deve ser feito o seu planeamento prospetivo para garantir que os objetivos são 
atingidos. É necessário alocar os recursos humanos (inspetores, acompanhados ou não 
de peritos) que irão realizar a inspeção, definir a duração da inspeção, considerar os 
aspetos logísticos (viagens, alojamento, ou outros), elaborar a agenda da inspeção, 
solicitar a informação relevante para a preparação da inspeção e fazer o seu anúncio à 
entidade a inspecionar (exceto no caso de se tratar de uma inspeção não anunciada). 

  A alocação dos recursos deve ser efetuada em linha com os procedimentos definidos 
por cada Autoridade, considerando para cada inspeção o número de inspetores e a 
duração (em dias) da inspeção. A equipa de inspetores deve ser determinada com base 
na sua qualificação [31] e a duração da inspeção com base no risco associado à 
entidade. Apesar de não existir uma duração padrão para as inspeções, raramente um 
ato inspetivo terá duração inferior a 3 dias. A duração e / ou o número de inspetores irão 
incrementar com o aumento progressivo dos fatores de risco a considerar (afiliados 
locais, local principal das atividades Europeias de Farmacovigilância, local do PSMF, 
local do QPPV, local principal das atividades globais de Farmacovigilância, inclusão na 
inspeção de outros locais onde são realizadas atividades subcontratadas).  

  Recentemente, temos assistido a uma alteração na abordagem de algumas 
Autoridades Reguladoras que, dado o elevado número de entidades a inspecionar e os 
recursos disponíveis, optam por realizar inspeções com menor duração e mais 
orientadas para determinadas temáticas, mas mais frequentes [40]. 

  Apesar das Autoridades poderem realizar uma inspeção a qualquer altura, estas são 
normalmente anunciadas de modo a garantir que todos os aspetos logísticos 
(informáticos, salas, acessos) e todo o pessoal relevante está presente. Não existe um 
prazo definido para o anúncio da inspeção, mas este é habitualmente de 6 a 8 semanas 
para inspeções de rotina. Normalmente, as inspeções são anunciadas ao QPPV. 
Concomitantemente é requisitado o PSMF, outra documentação relevante e a indicação 
de quais as atividades subcontratadas no âmbito da Farmacovigilância.  

  No âmbito da preparação de qualquer inspeção de Farmacovigilância, o documento 
core é o PSMF, que sintetiza todo o sistema de Farmacovigilância implementado à data. 
Trata-se de um documento disponibilizado às Autoridades Competentes após pedido, 
nomeadamente no âmbito inspetivo. Está estabelecido um prazo legal de 7 dias 
consecutivos para o seu envio após solicitação. Como anteriormente relatado é 
normalmente solicitado aquando do anúncio da inspeção. Também pode ser solicitada 
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outra documentação ao titular de AIM, nomeadamente procedimentos operativos e 
registos associados, de qualquer área do sistema de Farmacovigilância. 

  Para além do PSMF e da documentação solicitada ao titular da AIM, é normalmente 
avaliada outra informação relevante para a preparação da inspeção, permitindo uma 
familiarização com o Sistema de Farmacovigilância e sistema de qualidade do titular de 
AIM a inspecionar. Esta informação é solicitada a diferentes Direções das Autoridades 
Nacionais (como já visto, Direção de Farmacovigilância e Direção de Assuntos 
Regulamentares, especialmente relativamente à qualidade e prazos da informação 
submetida pelo titular da AIM, mas também à Direção de Avaliação económica – 
informação de vendas), à EMA (especialmente no âmbito da notificação periódica – 
PSURs e expedita – EudraVigilance, gestão de sinal, informações do CHMP e do PRAC, 
e métricas disponíveis), a Autoridades Nacionais de diferentes EM, entre outros. O 
inspetor extrai também informação relevante das diferentes bases de dados a que tem 
acesso (EudraVigilance, incluindo EVWEB e EVDAS, repositório PSUR, monitorização 
adicional, RMP, Base de dados do Artigo 57, entre outras). São igualmente verificados 
os relatórios e planos CAPA de inspeções anteriores, de Farmacovigilância ou outras 
GxP. O impacto do tipo de atividades subcontratadas e as entidades a quem são 
subcontratadas são igualmente ponderados previamente à inspeção. 

  O escopo da inspeção deve ser claramente definido com base no tipo de inspeção, 
nos objetivos da inspeção, na informação disponível e nas GVP. Este escopo deve ser 
transmitido ao titular de AIM no anúncio da inspeção e indicado na Agenda de inspeção. 
De acordo com as orientações [39], nas inspeções nacionais a afiliados de titulares de 
AIM multinacionais o escopo da inspeção deve enfatizar a revisão dos processos locais 
(coleção de dados de segurança, pesquisa bibliográfica local, comunicação com o 
QPPV, implementação de medidas de minimização de risco, comunicação com as 
Autoridades locais, por exemplo).  

  Tipicamente, e de acordo com as GVP [23] e com o template de inspeção da EMA [41], 
em rotina, do escopo de uma inspeção fazem parte os seguintes itens: 

 QPPV: descrição de funções, supervisão do sistema de Farmacovigilância, 
processo de delegação de funções e backup, entre outros; 
 

 PSMF: formato, conteúdo, manutenção e submissão, entre outros; 
 

 Instruções escritas: procedimentos, manuais, entre outros; 
 

 Contratos e acordos de segurança; 
 

 PSUR: agendamento, formato e conteúdo, controlo de qualidade, prazos de 
submissão, comentários aos relatórios de avaliação, entre outros; 
 

 Sistema de Gestão do Risco: formato e conteúdo do RMP, conformidade com as 
medidas de minimização de risco adicionais, entre outros; 
 

 Gestão e notificação dos ADRs: receção de ICSRs de todas as fontes possíveis 
e a sua disponibilização num único ponto da União; avaliação da causalidade, 
gravidade e incidência; revisão médica e codificação MeDRA; casos especiais 
(exposição na gravidez, pediátricos); controlo de qualidade; processo de 
submissão e follow-up dos casos; procedimento de notificações em PASS, PAES 
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(Post Authorization Efficacy Study – Estudo de Eficácia Pós-autorização) ou 
outros estudos não-intervencionais; pesquisa bibliográfica, entre outros; 
 

 Sistemas Computorizados: procedimentos, documentação da adequação, 
backup, recuperação de desastre, migração de dados, entre outros; 
 

 Ensaios clínicos: notificação de Suspeitas de Reações Adversas Graves e 
Inesperadas (SUSARs - Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction), 
reconciliação com as bases de dados, entre outros; 
 

 Gestão de sinal: conjuntos de dados utilizados para a deteção de sinal, 
frequência de revisão dos dados, revisão cumulativa, processo de validação e 
investigação, atualização dos RCM (Resumos de Características do 
Medicamento) e do FI (Folheto Informativo) após confirmação do sinal, entre 
outros; 
 

 Qualidade do produto: revisão das reclamações de qualidade e análise de 
tendências, reconciliação entre as bases de dados de reclamações e de 
segurança, entre outros; 
 

 Arquivo: gestão dos registos, instalações de arquivo, entre outros; 
 

 Sistema de Qualidade: sistema de qualidade e gestão da compliance, 
instalações e equipamentos, processos de auditoria (interna e externa) e CAPA, 
Business Continuity Plan, entre outros; 
 

 Formação: formação inicial e contínua, avaliação da eficácia da formação, 
registos de formação; 
 

 Assuntos Regulamentares: criação e atualização da informação do produto, 
resposta a questões de Autoridades Competentes, submissão de alterações de 
segurança, entre outros; 
 

 Informação Médica: reconciliação entre os pedidos de informação médica e as 
bases de dados de segurança, entre outros. 

 

  Trata-se de uma lista não exaustiva de pontos potencialmente verificados no decorrer 
de uma inspeção [42], que decorre da impossibilidade de abarcar no âmbito do presente 
trabalho todas as possibilidades existentes. 

  O escopo deve ser a base da Agenda de Inspeção. Apesar de não existir um template 
Europeu de Agenda de Inspeção, esta deve incluir: 

 Os objetivos e o escopo da Inspeção; 
 A identificação dos inspetores e a sua função (inspetor coordenador, inspetor, 

inspetor observador); 
 As datas e o local onde a inspeção será realizada; 
 Identificação das unidades funcionais a serem inspecionadas; 
 Identificação dos documentos / ferramentas eletrónicas a ser revistos; 
 A hora de início e a duração expectável das principais atividades de inspeção 

(instalações, processos); 
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 Data e hora da reunião inicial e da reunião final. 

  A agenda é transmitida à entidade a inspecionar com antecedência razoável, que varia 
de Autoridade para Autoridade, habitualmente não inferior a uma semana.  

 

6.3.2 A inspeção 

 

  O ato inspetivo será realizado de acordo com a agenda de inspeção. A agenda pode 
ser alterada no decorrer da inspeção, caso seja necessário, por exemplo para dedicar 
uma maior atenção a quaisquer questões relevantes detetadas entretanto. 

  Antes do início da inspeção decorre a reunião de abertura, coordenada pelo inspetor 
líder, com a presença dos inspetores e do pessoal relevante do titular de AIM a 
inspecionar. A reunião inicial tem como propósito a introdução da equipa de inspeção e 
a introdução do pessoal relevante da entidade. É também clarificado o quadro legal que 
permite a realização da inspeção e comunicado o seu escopo e objetivos. São também 
discutidos os itens da Agenda e avaliadas potenciais alterações (alteração da ordem 
das áreas a inspecionar, adaptação aos horários de algum pessoal chave, por exemplo). 
Reveste-se de grande utilidade para ambas as partes a possibilidade de realização de 
uma apresentação do sistema de Farmacovigilância por parte da entidade, permitindo 
uma visão global do mesmo. 

  Após a reunião inicial são avaliados todos os itens propostos na Agenda, e outros que 
possam, entretanto, necessitar de clarificações e explicações adicionais. A informação 
necessária para o inspetor cumprir os objetivos da mesma é obtida através da consulta 
da documentação relevante, da avaliação dos sistemas informáticos, da realização de 
entrevistas ao pessoal relevante de cada área e da revisão das comunicações internas 
e externas relevantes (logbooks, registos, comunicação com as Autoridades, etc.). A 
informação recolhida, especialmente a relacionada com as não-conformidades 
detetadas, é registada numa checklist, podendo os inspetores requisitar evidências 
probatórias relevantes (cópias de procedimentos, registos, printscreens, por exemplo).  

  Antes do término da inspeção tem lugar a reunião final, novamente com a presença 
dos inspetores e dos representantes do titular de AIM. O QPPV deve estar presente na 
reunião final, ou garantir que o seu substituto / representante o representam. Na reunião 
final é comunicada à entidade inspecionada a classificação a aplicar às não-
conformidades detetadas (críticas, maiores, menores), bem como as timelines 
aplicáveis para a emissão do relatório de inspeção, emissão do plano CAPA e quaisquer 
ações de follow-up necessárias. Na reunião final são igualmente comunicadas pelos 
inspetores as não-conformidades detetadas no decorrer da inspeção, de modo a 
garantir que os resultados da inspeção são claramente compreendidos, e é dada a 
oportunidade à entidade inspecionada de clarificar eventuais equívocos ou mal-
entendidos em resposta às não-conformidades comunicadas. Convém aqui ressalvar o 
caráter de alto nível associado a uma qualquer inspeção regulamentar. Trata-se de um 
encontro profissional entre duas partes altamente qualificadas, por vezes com uma alta 
carga emocional associada, especialmente do lado do inspecionado, pelo que importa 
sempre clarificar todas as questões levantadas de modo a existir um entendimento 
mútuo. 

  Se no decorrer da inspeção forem detetadas não-conformidades críticas que 
representem um perigo para a saúde pública, essa informação é comunicada com 
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caráter urgente, internamente na Autoridade, entre as Autoridades Competentes da UE 
e à EMA, podendo as mesmas ser escaladas para o PRAC e CHMP. 

 

6.3.3 O pós-inspeção 

 

  Após a realização da inspeção começa a decorrer o prazo para emissão do relatório 
de inspeção. O relatório preliminar de inspeção deve ser emitido no prazo de 30 dias 
úteis após o termo da inspeção. Deve ser elaborado pelos inspetores de acordo com o 
template definido pela EMA [43], em linguagem clara e objetiva, com dados de suporte 
adequados às não conformidades descritas. Para além da informação administrativa do 
titular de AIM inspecionado, inclui uma secção com informação geral (escopo da 
inspeção, referências legais para a inspeção, descrição da inspeção e indicação das 
alterações implementadas desde a última inspeção). São depois descritas as não 
conformidades detetadas em sede de inspeção. De acordo com as GVP, elas podem 
ser classificadas como: 

 Críticas: deficiências nos sistemas de Farmacovigilância, nas práticas ou nos 
processos que podem ter um efeito adverso nos direitos, segurança ou bem-
estar dos doentes ou que constituem um potencial risco para a saúde pública ou 
que representam uma violação séria da legislação ou das guidelines aplicáveis; 
 

 Maiores: deficiências nos sistemas de Farmacovigilância, nas práticas ou nos 
processos que podem potencialmente afetar os direitos, segurança ou bem-estar 
dos doentes ou que podem potencialmente representar um risco para a saúde 
pública ou que representam uma violação da legislação e das guidelines 
aplicáveis; 
 

 Menores: deficiências nos sistemas de Farmacovigilância, nas práticas ou nos 
processos que não é expectável que causem efeitos adversos nos direitos, 
segurança ou bem-estar dos doentes ou que constituam um risco para a saúde 
pública.  

  As não conformidades podem ser agrupadas por tópico ou área, o que pode conduzir 
a um agravamento da sua graduação (por exemplo, o agrupamento de múltiplas não 
conformidades maiores numa crítica). 

  Os inspetores podem ainda emitir comentários no relatório, que não se tratando de 
não-conformidades, são observações que podem conduzir a sugestões para melhorias 
na qualidade ou reduzir o potencial para a ocorrência de certo desvio no futuro. 

  As não-conformidades detetadas são descritas e numeradas de acordo com a sua 
classificação (primeiro as críticas, depois a maiores e as menores). Cada não 
conformidade é claramente e objetivamente descrita, incluindo a indicação das 
evidências de suporte (número do documento, referência ao caso, por exemplo). Para 
cada não conformidade é necessário indicar a referência legal que não foi cumprida, 
normalmente Módulos das GVP. É providenciado espaço no corpo de cada não 
conformidade para o titular de AIM inspecionado responder diretamente no relatório 
como parte do seu plano CAPA. A última parte do relatório inclui as conclusões e 
recomendações (relatório preliminar) e a resposta ao plano CAPA e as conclusões e 
recomendações finais (relatório final de inspeção).  
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  O relatório deve conter uma conclusão geral sobre o estado de compliance do sistema 
de Farmacovigilância implementado com a legislação aplicável e o subsequente risco 
para a saúde pública. 

  Após a receção do relatório preliminar de inspeção, o inspecionado tem um prazo de 
20 dias para emitir o Plano CAPA (caso não sejam detetadas não conformidades 
criticas), ou de 10 dias caso sejam detetadas não conformidades críticas.  

  Após receção do Plano CAPA, a Autoridade dispõe de 30 dias para emitir o relatório 
final de inspeção. Este prazo pode ser maior, caso o plano não seja aceite ou sejam 
requisitados documentos ou ações adicionais para o considerar adequado. 

  Caso não tenham sido detetadas quaisquer não-conformidades no decorrer da 
inspeção, será emitido apenas o relatório final de inspeção, no prazo de 30 dias úteis. 

  Apesar do plano CAPA ser remetido após receção do relatório preliminar pelo 
inspecionado, é altamente aconselhado para o inspecionado começar a desenhá-lo logo 
após o final da inspeção. Aliás, poderá ser visto como um sinal acrescido de compliance 
a implementação de ações corretivas no decorrer da inspeção, facto que virá 
mencionado no relatório. Para cada uma das não conformidades verificadas devem ser 
definidas ações adequadas para correção da inconformidade e para prevenção da sua 
recorrência. É expectável um plano CAPA robusto, que corrija as deficiências detetadas 
e mitigue o risco identificado, com timelines de implementação razoáveis. Assim, para 
cada não-conformidade detetada, devem ser descritos diretamente no relatório 
preliminar de inspeção: 

 A análise da root-cause; 
 A avaliação efetuada e as suas conclusões, incluindo o impacto noutras áreas 

do sistema de Farmacovigilância ou noutros produtos; 
 As ações corretivas propostas e a sua data de implementação; 
 As ações preventivas definidas e a sua data de implementação. 

  Como mencionado previamente estas datas devem ser aceitáveis considerando o 
impacto nas atividades e os recursos envolvidos na sua implementação. As evidências 
probatórias de implementação que não puderem ser implementadas antes da resposta 
ao relatório preliminar de inspeção e enviadas nesta mesma resposta devem ser 
remetidas à Autoridade assim que possível, de acordo com a data proposta.  

  Caso o plano CAPA remetido seja considerado aceitável pelos inspetores, o processo 
de inspeção será arquivado e é comunicado ao titular de AIM a conformidade do sistema 
de Farmacovigilância e do seu sistema de qualidade para com a legislação, nas 
conclusões finais do relatório final de inspeção. 

  Em caso de não-aceitação do plano CAPA remetido, existem várias possibilidades de 
follow-up à inspeção, a avaliar caso-a-caso, nomeadamente: 

o Requisição de elaboração de um plano CAPA reformulado; 
 

o Requisição de envio de relatórios periódicos de progresso de implementação de 
ações; 
 

o Realização de inspeção de follow-up para verificar a implementação apropriada 
do plano CAPA definido; 
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o Requisição de envio de documentação previamente não solicitada; submissão 
de alterações, por exemplo para atualizar a informação do(s) produto(s); 
submissão de análise de impacto, por exemplo no seguimento da revisão de 
dados não considerados anteriormente nas atividades de gestão de sinal; 
 

o Requisição para emissão de comunicações de segurança, incluindo correção de 
informação de comercialização e / ou publicitária; 
 

o Requisição de uma reunião com o titular de AIM para discutir as não-
conformidades, o seu impacto e os planos de ação; 
 

o Comunicação das não-conformidades detetadas a outras Autoridades 
Regulamentares, incluindo fora da UE; 
 

o Recolhas, ações nas AIM ou na Autorização de Ensaio Clínico. 

 

  No âmbito da rede Europeia, e para efeitos de maximização de recursos e 
planeamento de inspeções com base no risco, no caso de serem detetadas não-
conformidades classificadas como críticas ou maiores, essa informação e uma 
descrição das mesmas é partilhada por toda a rede através do carregamento de uma 
base de dados comum a todas as Autoridades Europeias, gerida pela EMA, a base MMD 
(MMD - Managing Meeting Document System) [44]. 
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7. Inspeção de entidades subcontratadas 

 

  As empresas Farmacêuticas subcontratam atividades de Farmacovigilância por 
múltiplas razões, tais como diminuição de custos, falta de recursos internos ou 
flexibilidade para lidar com picos de trabalho. A subcontratação é especialmente atrativa 
para as startups e para as empresas de pequena dimensão, na medida em que lhes 
permite iniciar as atividades, sem necessidade de constituir um departamento de 
Farmacovigilância ou incorrer nos custos significativos decorrentes de uma base de 
dados [45][46][47]. Trata-se de um mercado em franca expansão, calculando-se que em 
2019 tenha excedido os 3.8 mil milhões de dólares [48] e que atinja os 10.5 mil milhões 
de dólares em 2026 [49]. 

  A legislação Europeia, Diretiva 2010/84/UE [10], e Nacional, Estatuto do Medicamento 
[18], incluem a provisão para as Autoridades Competentes inspecionarem “as 
instalações, registos, documentos e PSMF dos titulares de AIM ou de quaisquer firmas 
empregues pelo titular de AIM para desempenhar atividades de Farmacovigilância”. A 
grande maioria dos titulares de AIM recorre ao outsourcing das suas atividades (desde 
casos em que são subcontratadas atividades muito pontuais, até titulares de AIM que 
subcontratam o sistema de Farmacovigilância end-to-end, incluindo o QPPV), pelo que 
é bastante comum as entidades subcontratadas estarem incluídas no escopo de uma 
inspeção, sendo muitas vezes realizadas partes de inspeções nas próprias instalações 
da entidade subcontratada.  

  A proliferação deste tipo de atividades e de entidades prestadoras de serviços veio 
colocar desafios adicionais ao exercício das funções inspetivas: por um lado aumenta a 
complexidade das inspeções (localização, duração, por exemplo), por outro aumenta 
ainda mais o número de entidades a escrutinar. Também, conduz à possibilidade de um 
mesmo prestador de serviços ser inspecionado múltiplas vezes, em períodos temporais 
curtos, no âmbito de inspeções a titulares de AIM diferentes.  

  Na maioria dos EM estas inspeções a entidades subcontratadas são realizadas ao 
abrigo e no âmbito de uma inspeção ao titular de AIM que subcontrata os serviços e que 
é o responsável último por todas as atividades, sendo igualmente o responsável pela 
definição do plano CAPA e implementação das não conformidades detetadas. Ora, 
levanta-se desde logo a questão sobre as CAPA a implementar: naturalmente que as 
não-conformidades relativas aos serviços prestados ao titular de AIM alvo de inspeção 
terão de ser corrigidas, mas se aplicáveis a outros titulares de AIM, serão 
implementadas? É expectável pela Autoridade que essa implementação across the 
board ocorra? Existe base legal para essa implementação? Será necessário comunicar 
as não-conformidades a todos os titulares de AIM clientes da entidade prestadora de 
serviços? Tratam-se de questões ainda em desenvolvimento e harmonização a nível 
Europeu, existindo múltiplas iniciativas em curso em diferentes EM neste âmbito, 
nomeadamente a possibilidade de realização de inspeções stand-alone a prestadores 
de serviço de Farmacovigilância [50], não sendo ainda possível vislumbrar o caminho a 
prosseguir, especialmente ao nível legal e da potencial extrapolação de resultados para 
todos os titulares de AIM que utilizam um dado prestador de serviços (diferentes 
atividades subcontratadas, diferentes procedimentos operativos, diferentes sistemas de 
Farmacovigilância, por exemplo) [51]. 

  Uma debilidade frequente verificada pelos inspetores de Farmacovigilância é a falta de 
supervisão pelos titulares de AIM das atividades subcontratadas e os problemas daí 
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decorrentes, que causam a deteção de não-conformidades, muitas vezes classificadas 
como críticas. A subcontratação, apesar de ser eficaz na diminuição dos custos nas 
atividades, coloca outros problemas [52]. Mais uma vez se ressalva que a 
responsabilidade legal recai sempre sobre os titulares de AIM, sejam as entidades 
subcontratadas ou não, pelo que as atividades de subcontratação devem sempre ser 
geridas pelo titular de AIM, no seu Sistema de Farmacovigilância e de qualidade, com 
mecanismos robustos de supervisão e controlo, incluindo vias de comunicação 
adequadas e atempadas, e suportadas por acordos técnicos adequados que garantam 
a continuidade das operações e a inexistência de lacunas nas responsabilidades. 
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8. Ações e Sanções Regulamentares 

 

  De acordo com a legislação Europeia, as Autoridades Competentes são obrigadas a 
garantir a conformidade dos titulares de AIM para com as obrigações de 
Farmacovigilância. Caso seja detetada qualquer não-conformidade, a ação a 
empreender será julgada numa base caso-a-caso, dependendo do impacto na saúde 
pública. Apesar disso, importa reter que qualquer não-conformidade pode ser 
considerada para execução de ação. 

  As ações podem ser executadas pela EMA, pela CE ou pelas Autoridades 
Competentes de cada EM.  

  A nível nacional, de acordo com o Artigo 111(8) da Diretiva 2001/83/CE [10], quando 
apropriado, o EM deve implementar as medidas necessárias para garantir que um titular 
de AIM é sujeito a penalizações efetivas, proporcionais e dissuasoras. O 
enquadramento sancionatório varia consideravelmente entre EM [53]. Em Portugal, 
estão consagradas sanções no Estatuto do Medicamento [18], incluindo coimas entre 
2000€ a 4000€ ou 44891,81€ (se pessoa individual ou coletiva, respetivamente) em 
caso de não cumprimento das obrigações de Farmacovigilância ou da transmissão ao 
público ou aos profissionais de saúde de informação incorreta ou não objetiva no âmbito 
da Farmacovigilância. 

  A nível Europeu, o Regulamento (CE) 658/2007 [54] capacita a EC a impor 
penalizações financeiras aos titulares de AIM de modo a garantir o cumprimento das 
suas obrigações no caso das AIMs concedidas de acordo com o Regulamento (CE) 
726/2004 [55] relativas a medicamentos aprovados por procedimento centralizado. Este 
procedimento sancionatório foi já acionado em algumas circunstâncias [56] [57]. 

  As GVP sumarizam as múltiplas sanções regulamentares que podem ser 
implementadas em caso de não conformidade com a legislação de Farmacovigilância: 

o Educação e facilitação: as Autoridades Competentes Nacionais podem 
estabelecer comunicação com o titular de AIM (por exemplo, agendamento de 
uma reunião), de modo a sintetizar as não-conformidades detetadas, clarificar 
os requisitos legais e as expetativas do regulador, e rever o plano CAPA 
proposto pelo titular da AIM; 
 

o Comunicação da informação obtida na inspeção a outras Autoridades 
Competentes, incluindo em países terceiros, e à EMA; 
 

o Inspeção: pode ser agendada nova inspeção para garantir que a conformidade 
com a legislação é conseguida; 
 

o Warning Letter, statement of non-compliance ou infringement notice: 
instrumentos à disposição das Autoridades Competentes para a emissão de 
documentos que indiquem a legislação que não foi cumprida, relembrando os 
titulares de AIM das suas obrigações ou especificando os passos a empreender 
e as timelines a obedecer de modo a retificar a não-conformidade e prevenir a 
sua recorrência; 
 

o Pode ser publicada ao público uma lista de titulares de AIM objeto da deteção 
de não-conformidades sérias ou persistentes; 
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o Podem ser tomadas ações nas AIM ou nas submissões de pedidos de AIM, por 

exemplo: 
o Restrições urgentes de segurança; 
o Alterações às AIM; 
o Suspensão ou revogação da AIM; 
o Atrasos na aprovação de novos pedidos de submissão de AIM até serem 

implementadas ações corretivas e preventivas adequadas ou adição de 
condições de segurança a novas autorizações; 

o Realização de inspeções pré-autorização; 
 

o Recolha de produtos, por exemplo quando foi omissa informação de segurança 
relevante da informação do produto; 
 

o Ações relacionadas com alterações na informação de comercialização ou 
publicitária; 
 

o Alterações ou suspensão de ensaios clínicos devido a questões de segurança; 
 

o Penalizações administrativas, que podem ser coimas fixas ou baseadas nos 
lucros dos titulares de AIM; 
 

o Indicação para processo criminal, com possibilidade de prisão (de acordo com a 
legislação de cada EM); 
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9. Obrigações dos titulares de AIM 

 

  O Módulo III das GVP descreve claramente as obrigações dos titulares de AIM e dos 
requerentes de AIM no âmbito das inspeções [23]: 

 Estarem sempre preparados para uma inspeção uma vez que esta pode não ser 
anunciada; 
 

 Manter e disponibilizar aos inspetores, a pedido, no período de 7 dias corridos, 
o PSMF; 
 

 Garantir que os locais a inspecionar, que podem incluir entidades 
subcontratadas pelos titulares de AIM para desempenhar atividades de 
Farmacovigilância, concordam ser inspecionados; 
 

 Disponibilizar aos inspetores qualquer informação e / ou documentação 
requisitada para a preparação das inspeções, nos prazos acordados ou no 
decorrer da inspeção; 
 

 Garantir que o pessoal relevante envolvido nas atividades de Farmacovigilância 
está presente e disponível no decorrer da inspeção, para ser entrevistado ou 
clarificar questões detetadas; 
 

 Garantir que os dados relevantes de Farmacovigilância se encontram acessíveis 
de um único ponto na UE; 
 

 Garantir que planos CAPA adequados e atempados são implementados para 
mitigar as não-conformidades observadas no decorrer da inspeção, com 
priorização apropriada das não-conformidades críticas e / ou maiores; 

 

  Torna-se relevante que as obrigações acima descritas sejam incorporadas no sistema 
de gestão da qualidade dos titulares de AIM, em procedimentos adequados, de modo a 
garantir o seu cumprimento e a sua verificação periódica. 

  O objetivo último de qualquer titular de AIM deve ser o mesmo das Autoridades 
Regulamentares, a proteção da saúde pública. Para ambicionar o sucesso na 
persecução deste objetivo, o foco principal tem de estar colocado no cumprimento 
constante da legislação e das guidelines no âmbito da Farmacovigilância.  

  Desde logo, isso requer a atualização constante a nível regulamentar, isto é, estar 
consciente da legislação e guidelines em vigor, e mais importante, de quaisquer 
alterações planeadas ou implementadas, pelo que a verificação periódica 
(nomeadamente dos websites das Autoridades) deve estar prevista no sistema de 
gestão da qualidade de qualquer titular de AIM. 

  Depois, para além de um Sistema de Farmacovigilância adequado, incluindo o sistema 
de qualidade com os seus procedimentos, instruções e registos, é necessário que esses 
procedimentos, instruções e registos sejam cumpridos, devendo esse cumprimento ser 
verificado sistematicamente e periodicamente através dos processos de garantia de 
qualidade e auditoria. Esses procedimentos, instruções e registos devem estar 
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permanentemente atualizados, e o seu arquivamento deve obedecer às obrigações 
regulamentares, incluindo o seu retrieval, quando arquivados off-site.  

  Outro ponto relevante é a existência de mecanismos internos de discussão de 
questões de Farmacovigilância, com um processo de escalamento para o pessoal com 
expertise relevante, a nível local ou global no caso de entidades multinacionais. Sempre 
que necessário, essas questões devem ser clarificadas com as Autoridades 
Competentes, através das vias de comunicação disponíveis.  

  O pessoal deve receber toda a formação requerida para as suas funções, geral (para 
todos os empregados da entidade – como proceder quando é tomado conhecimento de 
qualquer suspeita de ADR, por exemplo) e específica para cada função, inicial (quando 
inicia atividades) e contínua (de acordo com o plano de formação baseado nas 
necessidades identificadas).  

  Especialmente em titulares de AIM de dimensão média e maior, torna-se essencial 
definir, utilizar e avaliar linhas de comunicação eficazes e atempadas entre o 
departamento de Farmacovigilância e os outros departamentos envolvidos nas 
atividades de segurança, nomeadamente o de Assuntos Regulamentares, o Médico, o 
de Vendas, o da Qualidade, o de Fabrico, entre outros. 

  A preparação permanente para uma inspeção deve ser um dos aspetos fundamentais 
a considerar pelos titulares de AIM. Deve encontrar-se definido um plano de inspeção, 
testado periodicamente. Deve igualmente estar definida uma equipa de inspeção, 
composta com o pessoal detentor da expertise necessária numa eventual inspeção. Mas 
todo o pessoal deve estar treinado para atuar prontamente em caso de inspeção, sendo 
as mock inspections um modo de avaliação do estado de preparação para uma eventual 
inspeção e das melhorias a implementar. Os aspetos logísticos e administrativos 
necessários numa eventual inspeção devem estar definidos e permanentemente 
preparados, por exemplo, as salas a utilizar, as ferramentas informáticas a usar, entre 
outros.  
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10. Harmonização do sistema inspetivo 

 

  No decorrer da leitura do presente trabalho técnico-profissional, uma das questões que 
pode ser levantada prende-se com a harmonização dos diferentes inspetorados 
incluídos no sistema Europeu. Como é garantido que os inspetores de diferentes 
Autoridades Competentes Nacionais preparam, realizam e avaliam de modo similar 
inspeções de Farmacovigilância, reconhecidas e equivalentes? É uma questão 
fundamental, quer para os diferentes inspetorados, quer para os diferentes titulares de 
AIM, especialmente aqueles com filiais em múltiplos EM. 

  A harmonização do sistema inspetivo Europeu de Farmacovigilância assenta em 6 
vetores principais, a saber: 

 A mesma legislação e as mesmas Boas Práticas: a legislação de 
Farmacovigilância, não obstante ligeiras especificidades nacionais 
(obrigatoriedade de uma pessoa de contacto em alguns EM, ou figuras como o 
Stufenplanbeauftragter na República Federal da Alemanha), é transversal a 
nível da União Europeia. Também as GVP são as mesmas para todos os 
inspetores, pelo que os requisitos a observar em sede de inspeção são os 
mesmos em toda a União; 
 

 Os Procedimentos da União para inspeções de Farmacovigilância [58]: um 
conjunto de procedimentos e templates desenvolvido pela EMA, que garantem 
a harmonização a nível Europeu das principais atividades de inspeção de 
Farmacovigilância (coordenação de inspeções; preparação, realização e 
notificação de inspeções; partilha de informação de Farmacovigilância; 
formação e qualificação dos inspetores); 
 

 Grupo de Trabalho Europeu de Inspetores de Farmacovigilância - PhVIWG: 
fórum de discussão coordenado pela EMA para harmonização das questões 
relacionadas com a Farmacovigilância, que reúne com periodicidade trimestral 
nas instalações da EMA desde 2008. Discussão de tópicos de inspeção (por 
exemplo, enquadramento, classificação e interpretação de não conformidades), 
partilha de opiniões e melhores práticas. Das atividades do PhVIWG faz parte a 
criação e o desenvolvimento de guidelines relevantes, nomeadamente as GVP; 
 

 Inspeções conjuntas e ações de formação: são bastante comuns as inspeções 
coordenadas pela EMA realizadas por inspetores de EM diferentes, no âmbito 
de medicamentos centralizados ou de inspeções em países terceiros. São 
igualmente realizadas múltiplas ações de formação sob a chancela da EMA, 
para representantes de todos os EM; 
 

 Partilha de informação no seio da rede regulamentar Europeia: outro dos 
mecanismos de harmonização a nível Europeu é a partilha de informação com 
as congéneres e membros da rede regulamentar Europeia. Entre a informação 
partilhada destaca-se aquela carregada na base de dados MMD (como atrás 
mencionado, sempre que são detetadas não-conformidades maiores ou 
críticas), de extrema relevância para a análise de risco aos titulares de AIM e 
para efeitos de elaboração dos programas de inspeção. Também é partilhada 
informação relativa às inspeções planeadas e realizadas, incluindo o escopo de 
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cada inspeção, fator essencial para a maximização de recursos e prevenção da 
duplicação de inspeções; 
 

 Exercícios de benchmarking das Agências Europeias de Medicamentos (BEMA) 
[59]: exercícios de avaliação dos sistemas e processos das Agências Europeias 
em determinados indicadores, coordenados pela HMA, de modo a serem 
identificadas as melhores práticas e oportunidades para melhoria. Do programa 
fazem parte as atividades de Farmacovigilância e de inspeção. As melhores 
práticas identificadas são então partilhadas com todas as Agências. 
 

  Apesar se serem sempre possíveis melhorias, o grau de harmonização conseguido 
entre os diferentes constituintes do sistema inspetivo Europeu é bastante elevado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

11. Métricas de Inspeções 

 

  Um dos grandes desígnios da CE, especificamente para o sistema regulamentar 
Europeu de medicamentos, é o aumento da transparência das atividades desenvolvidas 
para incrementar a confiança dos cidadãos da União nos processos e nas Instituições. 

  Nesse sentido, são publicados cada vez mais dados referentes às atividades da EMA 
e das Autoridades Competentes, anteriormente inacessíveis ao público em geral e aos 
restantes stakeholders envolvidos. No que concerne às atividades inspetivas de 
Farmacovigilância, algumas Autoridades Competentes já publicam métricas relevantes, 
como o número de inspeções realizadas, a classificação das não-conformidades 
detetadas e as áreas onde são detetadas [60][61].  

  De um modo geral, a maior parte das inspeções desenvolvidas são parte dos 
programas inspetivos determinados com base no risco, sendo uma minoria inspeções 
temáticas, não inicialmente previstas mas cujos dados disponíveis permitem classificar 
como relevantes para a supervisão de determinados titulares de AIM. Por exemplo, no 
nosso país, foram realizadas 35 inspeções, nos últimos 5 anos, 2 das quais inicialmente 
não previstas no plano de inspeção definido para os respetivos anos. 

  As não conformidades detetadas são maioritariamente classificadas como Maiores e 
Menores, sendo que a percentagem de não conformidades Críticas se tem mantido mais 
ou menos estável ao longo dos anos. No nosso país, 12% das não conformidades 
detetadas nos últimos 5 anos foram classificadas como Críticas, 48% como Maiores e 
40% como outras. Também se tem assistido a uma tendência de diminuição do número 
de não conformidades detetadas por inspeção.  

  A aturada análise da tipologia das não conformidades Críticas detetadas, permite 
verificar a sua prevalência nas seguintes atividades: 

 Gestão do Risco: 
o Medidas de rotina para minimização do risco: implementação de 

alterações de segurança, atualização do RCM e FI, certificação de lotes 
com informação não atualizada, por exemplo; 

o Medidas adicionais de minimização do risco: implementação e 
distribuição de materiais educacionais, avaliação da eficácia das 
medidas; 
 

 Sistemas Computorizados e Bases de Dados: sistemas computorizados e bases 
de dados não validados, ausência de documentação de suporte de validação, 
acessos às bases de dados, ausência de backup dos dados, data integrity, por 
exemplo; 
 

  Avaliação contínua da Segurança: 
o Gestão de Sinal: não inclusão de todas as fontes possíveis de informação 

de segurança nas operações de gestão de sinal, documentação 
deficiente das atividades, prazos não adequados, falta de evidência do 
racional das decisões tomadas, por exemplo; 

o PSURs: dados de vendas e exposição da população não corretos, não 
consideração de casos relevantes para efeitos de PSUR, consideração 
de casos não adequados, por exemplo; 
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 Falta de supervisão sobre o Sistema de Farmacovigilância:  
o Falta de evidência da supervisão do QPPV sobre todo o sistema 

implementado (por exemplo, sobre as atividades relativas a AIMs 
nacionais); 

o Falta de evidência de supervisão das atividades subcontratadas 
(inexistência de qualificação inicial, verificação contínua e auditorias 
periódicas relativamente às atividades contratadas; não obediência pela 
entidade subcontratada aos procedimentos estabelecidos pelo titular de 
AIM; informação relevante de segurança não comunicada, ou não 
atempadamente comunicada; contratos não adequados, sem as 
provisões necessárias para garantia do cumprimento da legislação, por 
exemplo); 
 

 Sistema de gestão de Qualidade: Sistemas de deteção e gestão de desvios e 
CAPA com lacunas graves, procedimentos inexistentes ou incompletos, 
ausência de registos que garantam a rastreabilidade das operações, 
mecanismos deficientes de auditoria interna e externa, mecanismos deficientes 
de comunicação da informação às Autoridades, falta de recursos humanos, 
mecanismos de formação deficientes, por exemplo; 
 

 Processamento de casos: processamento e comunicação atempada de casos, 
ausência de controlo de qualidade sistemático ou periódico dos casos, ausência 
de follow-up incluindo em casos especiais, anonimização dos dados, arquivo da 
documentação fonte, por exemplo; 

  A mesma análise às não conformidades Maiores permite evidenciar a prevalência dos 
seguintes tópicos: 

 Sistema de Gestão da Qualidade; 
 Contratos / Acordos de Troca de Informação de Segurança (SDEAs - Safety Data 

Exchange Agreements); 
 QPPV / Contacto local; 
 Formação; 
 Auditorias; 
 PSMF; 
 Monitorização da literatura; 
 Processamento de casos; 
 Recursos Humanos; 
 PSUR; 
 Gestão de sinal; 
 Interação com outros departamentos. 

  Apesar de tudo, tem-se assistido ao longo dos anos a um aumento global de 
compliance por parte dos titulares de AIM. Este pode ser explicado quer pela maior 
familiarização com a legislação e expetativas dos reguladores, mas também pelo 
aumento da consciencialização da importância da conformidade, ao nível da proteção 
da saúde pública e ao nível dos efeitos potencialmente muito nefastos na imagem 
pública de uma companhia em caso de não conformidades críticas. Aos poucos, os 
elevados “gastos” com as atividades de Farmacovigilância começam a ser antes 
percecionados como “ganhos” pelos titulares de AIM. 
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12. Gestão da Qualidade do processo de Inspeção 

 

  Os inspetores e os processos de inspeção são eles próprios sujeitos a avaliação 
constante.  

  De acordo com o Módulo IV das GVP é um requisito legal os titulares de AIM, EMA e 
Autoridades Competentes realizarem auditorias aos seus sistemas de 
Farmacovigilância, incluindo auditorias com base no risco aos seus sistemas de 
qualidade. As datas e os resultados dessas auditorias e eventuais follow-up devem ser 
documentados [62].  

  O Artigo 101(2) da Diretiva 2001/83/CE [9] indica a periodicidade de 2 anos para a 
realização dessas auditorias por cada EM e pela EMA, devendo os respetivos relatórios 
ser remetidos para a CE, para avaliação. Uma parte importante destas auditorias são 
as atividades inspetivas.  

  As atividades de inspeção são também aferidas nos exercícios BEMA, já mencionados.  

  Para além disso, o trabalho dos inspetores é regularmente avaliado no âmbito dos 
sistemas de gestão de qualidade implementados em cada Autoridade, sistematicamente 
através das atividades de garantia de qualidade e periodicamente em sede de auditoria 
interna, ou externa (por organismo qualificado no âmbito da certificação ISO:9001) [63]. 
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13. Desafios Futuros 

 

  A Farmacovigilância é uma área de conhecimento científico em constante evolução, 
regulamentar, técnica e tecnológica.  

  Questões como a capacidade dos titulares de AIM gerirem e adequadamente 
utilizarem as grandes quantidades de informação ao seu dispor têm conduzido ao 
aumento da duração e da complexidade das inspeções. 

  Tendências como a personalização dos medicamentos (o medicamento correto, para 
o doente correto, na altura correta), o real world evidence, a integração da informática 
biomédica, a análise massiva de dados, a inteligência artificial [64] e o machine learning 
[65] poderão ser gradualmente enquadradas a nível regulamentar. É expetável uma 
mudança significativa nas atividades de Farmacovigilância e consequentemente de 
inspeção, incluindo a necessidade de formação em novas competências para todos os 
profissionais envolvidos [66], mas especialmente para aqueles alocados às atividades 
de inspeção, dado o escopo e a abrangência das suas atividades. Urge, portanto, tentar 
minimizar o inevitável desfasamento temporal do estado-de-arte com o enquadramento 
regulamentar vigente, como em quaisquer GxP. 

  Por outro lado, o impacto do quadro pandémico em curso ainda não foi totalmente 
contabilizado. São expectáveis alterações significativas, não apenas na forma de 
trabalho dos envolvidos nas atividades de Farmacovigilância (maior preponderância das 
inspeções remotas, o teletrabalho), mas igualmente a nível regulamentar. Assim, se for 
demonstrado que a recolha e análise da informação de monitorização da segurança dos 
medicamentos foi adequada, mesmo numa fase com tantos constrangimentos 
associados, poderá ser considerada uma maior flexibilidade pelas Autoridades, sempre 
com base no risco. Esta racionalização pode beneficiar todos os envolvidos, ao permitir 
a alocação mais direcionada dos recursos, quer àquelas atividades com uma maior 
criticidade associada, quer a outras com fragilidades identificadas. 

  Estes e outros desafios terão de ser enfrentados com as limitações conhecidas, 
especialmente a perene escassez de recursos humanos e aumento contínuo do número 
de entidades a supervisionar.  

  Para a superação destes desafios parece pertinente o aumento da interação e 
cooperação já existente entre os diferentes stakeholders. 
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14. Conclusão 

 

  As alterações regulamentares ocorridas nos últimos anos permitiram assistir a uma 
alteração do paradigma na Farmacovigilância, transitando de uma abordagem reativa a 
riscos emergentes para uma abordagem planeada, proactiva e proporcional ao risco. 

  A Farmacovigilância, e os seus requisitos legais, não devem ser entendidos como um 
encargo pela indústria farmacêutica, mas sim como uma componente fundamental do 
ciclo de vida do medicamento, como a única forma apropriada de desenvolver 
medicamentos seguros, introduzi-los no mercado e permitir a sua manutenção no 
mercado após autorização. Esta consciencialização e a interação com as Autoridades 
Regulamentares Nacionais e Europeias são a garantia do objetivo último de todos os 
envolvidos, a promoção e proteção da saúde pública. 

  As inspeções de Farmacovigilância são um dos pilares deste objetivo, aferindo 
continuamente a conformidade das atividades desenvolvidas, dos sistemas de 
Farmacovigilância e de qualidade com os requisitos aplicáveis, detetando lacunas e 
limitações existentes, para serem definidas ações corretivas e preventivas adequadas 
de modo a corrigir as não conformidades e prevenir a sua recorrência, identificando 
simultaneamente melhorias destinadas a incrementar a robustez do sistema e a sua 
adaptação a um estado da arte em evolução constante. 

  À semelhança de muitas outras áreas, na área da Farmacovigilância, a experiência e 
a especialização do Farmacêutico colocam-no como um interveniente indispensável no 
exercício de funções nesta área e consequentemente na salvaguarda da segurança dos 
medicamentos. 
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