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ENSAIOS CLÍNICOS COM MEDICAMENTOS EXPERIMENTAIS

REPRESENTANTE LEGAL

Os ensaios clínicos com Promotor sediado em país terceiro, precisam de dispor de um
representante legal na EEE. Pode a partir de 29 março, o representante legal se encontrar
sediado no UK? O promotor poderá permanecer no UK. Atempadamente, o promotor de ensaios
clínicos tem de solicitar, através de alteração substancial, pedido para introdução de um representante
legal localizado num Estado-membro do EEE. A não atualização desta informação será verificada em
sede de inspeção GCP.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EXPERIMENTAIS

Como proceder no caso de lotes de medicamentos experimentais que foram liberados no UK e
chegaram à UE27 antes 30 de março? Estes lotes não foram importados, pelo que não há
necessidade de nova libertação de lote no EEE após 30 de março.

A partir de 30 de março, os lotes que foram importados do UK precisam de ter libertação de lote por
QP num país da EU . Não é necessário Retesting se este já tiver sido realizado no UK.



AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO (AIM)

TITULAR DE AIM

O Titular de AIM de medicamentos pode estar sediado no UK após dia 29 março?

Não. Atempadamente, o Titular de AIM deve proceder a uma transferência de Titular para um
Estado-membro da EEE.

REQUERENTE DE AIM

O requerente de AIM de medicamentos pode estar sediado no UK após dia 29 março?

Não. Este aspeto deve ser considerado previamente á submissão (podendo ser aceite
alteração do mesmos em processos em curso).

REPRESENTANTE LOCAL

Caso exista, o representante legal do titular de AIM pode estar sediado no UK após dia 29
março?

Não. Os representantes locais mencionados no Folheto Informativo têm que estar sediados
num Estado-membro do EEE.



AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO (AIM)

FABRICO

Pode o fabricante do produto acabado estar sediado no UK após 29 de março?

A partir desta data, o UK é considerado país terceiro aplicando-se, desta forma, os requisitos
específicos da importação de medicamentos.

Pode o responsável pela libertação de lotes (batch release site) estar sediado no UK após 29
de março?

A partir desta data, o responsável pela libertação de lotes deve estar sediado em país do EEE.

Poderá o local de libertação de lote /controlo de lote (batch control/ testing site) estar sediado
no UK após 29 de março?

A partir desta data, o local de libertação de lotes deve estar sediado em país do EEE. No
entanto, CE emitiu carta que permite exceção em casos justificados mediante cumprimento de
condições e ainda a ser operacionalizado.

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/documents/brexit_batchtesting_medicinalproducts_en.pdf

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/documents/brexit_batchtesting_medicinalproducts_en.pdf


AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO (AIM)

ALTERAÇÕES

Atualmente temos uma alteração a decorrer para mudar a fábrica sediada no Reino Unido e
responsável pela libertação comercial do produto acabado para a Irlanda. No entanto,
gostaríamos de saber qual vai ser o entendimento em relação à comercialização desse
medicamento por causa do Brexit se a alteração não for aprovada até 29 de Março?

Todas as ações de adaptação ao Brexit deveriam ser tomadas atempadamente.

O medicamento pode ser comercializado depois do Brexit (desde que a devida libertação
tenha ocorrido até 29 de março).



AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO (AIM)

ACESSO

Qual o impacto esperado no fornecimento de medicamentos no mercado português, como 
consequência do BREXIT?

• A preparação para o Brexit é uma responsabilidade não só das agências nacionais como 
também das empresas que devem preparar-se antecipadamente para se adaptarem aos 
requisitos da EU aplicáveis aos medicamentos;

• Em geral, as empresas têm demonstrado ao Infarmed que procederam, em devido tempo, à 
adaptação ao Brexit

• Apenas em situações excecionais, e na salvaguarda da saúde, poderão ser consideradas 
medidas de mitigação para assegurar o acesso.



AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO (AIM)

ESTADO MEMBRO DE REFERÊNCIA = UK

Em procedimentos de reconhecimento mútuo ou descentralizado pode o EMR ser o UK após
dia 29 março?

Não. O UK não pode ser o EMR.

Qualquer novo pedido de AIM não finalizado a 30 março será “parado” e o requerente deve
apresentar novo pedido com novo EMR.

Para medicamentos com AIM, os Titulares de AIM devem acautelar a transferência de EMR em
devido tempo.

PT está disponível para atuar como EMR para medicamentos com AIM?

Sim. PT faz parte dos 8 EM que mais processos receberam por transferência de EMR.



FÁTIMA CANEDO 
DIREÇÃO DE GESTÃO DO RISCO DE 

MEDICAMENTOS

FARMACOVIGILÂNCIA



FARMACOVIGILÂNCIA
LOCALIZAÇÃO OU DESIGNAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA RESPONSÁVEL PELA
FARMACOVIGILÂNCIA (QPPV)

A Diretiva 2001/83 estabelece que a pessoa qualificada responsável pela

Farmacovigilância (QPPV - Qualified Person Responsible for Pharmacovigilance) esteja

sedeado ou desenvolva as suas operações na UE.

No caso de inexistência de acordo de saída, este requisito obrigará à deslocalização ou

à alteração dos QPPV que estejam sedeados no Reino Unido, cabendo às empresas esta

decisão.



FARMACOVIGILÂNCIA
LOCALIZAÇÃO DO DOSSIÊ PRINCIPAL DO SISTEMA DE FARMACOVIGILÂNCIA
(PSMF)

O Regulamento de Execução (UE) N.º 520/2012 da CE especifica que o Dossiê Principal

do Sistema de Farmacovigilância (PSMF – Pharmacovigilance System Master File) deve

ser mantido no local da UE onde são realizadas as principais atividades de

Farmacovigilância do TAIM ou onde o QPPV exerce a sua atividade.

Em caso de saída sem Acordo, tal, poderá, também, obrigar à deslocalização do PSMF.



FARMACOVIGILÂNCIA
COMO PROCEDER PARA SUBMETER AS ALTERAÇÕES DO QPPV E/OU DA LOCALIZAÇÃO DO 
DOSSIER PRINCIPAL DO SISTEMA DE FARMACOVIGILÂNCIA PSMF? 

As alterações do QPPV (incluindo detalhes de contacto) e / ou mudanças no local PSMF

devem ser notificado às autoridades através da base de dados do artigo 57º, sem

necessidade de submissão de qualquer alteração.

As alterações do QPPV ou da localização do PMSF, devem ser efetuadas de imediato

pelo TAIM na base de dados do Artigo 57º por forma a permitir a supervisão contínua

das Autoridades Competentes.

Não há lugar ao pagamento de taxa pelas atualizações da base de dados do Artigo 57º.

?



FARMACOVIGILÂNCIA

E SE O “BACK-UP” DO QPPV ESTIVER NO REINO UNIDO? 

Nos termos do artigo 2.º do Regulamento de Execução (UE) n.º 520/2012 da Comissão,

o regime de substituição é aplicável na ausência do QPPV.

Como as tarefas do QPPV precisam de ser executadas num EM da UE, em caso de

ausência do QPPV, quem o substitui, deverá também executar as tarefas na UE.

?



FARMACOVIGILÂNCIA
COMO DEVEM SER APRESENTADOS NOS RELATÓRIOS PERIÓDICOS DE 
SEGURANÇA OS DADOS DO REINO UNIDO?

Os relatórios periódicos de segurança (RPS) devem apresentar resumos cumulativos e em

intervalos dos dados globais de segurança obtidos de várias fontes em todo o mundo.

Os dados de segurança relevantes obtidos de fontes do Reino Unido devem continuar a ser

incluídos nos RPS de acordo com os requisitos atuais para dados de países terceiros.

Para o cálculo da exposição por região, os doentes do Reino Unido:

 devem ser incluídos na estimativa da UE/EEE, até à data da saída do RU da UE;

 devem ser incluídos na região não pertencente à UE/EEE, posteriormente à data da saída

do RU da UE.

?



FARMACOVIGILÂNCIA
EM RELAÇÃO ÀS AUTORIZAÇÕES DE INTRODUÇÃO NO MERCADO (AIMS) DO 
RU, HAVERÁ A NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE UM “UK QPPV”?

Não havendo Acordo, as regras de farmacovigilância a serem implementadas no Reino Unido

serão estabelecidas pelas autoridades competentes daquele país, nomeadamente pelo MHRA.

?



FERNANDA RALHA
DIREÇÃO DE INSPEÇÃO E LICENCIAMENTO

INSPEÇÃO



INSPEÇÃO
QUAL A DOCUMENTAÇÃO, SE ALGUMA, QUE SERÁ NECESSÁRIA PARA DESALFANDEGAR
MEDICAMENTOS FABRICADOS NO UK, APÓS O BREXIT, SE ASSUMIRMOS UM HARD-BREXIT?

HARD-BREXIT

 Dispensa de uma autorização de importação no desalfandegamento de

medicamentos provenientes do UK para o mercado nacional, até os titulares de AIM

submeterem alterações de local de fabrico ao INFARMED,I.P .

 Titulares de AIM para desalfandegar medicamentos provenientes do UK para o

mercado nacional devem apresentar o certificado de AIM do referido medicamento

e o comprovativo de notificação ao INFARMED,I.P relativo à manutenção da

realização de controlo de qualidade no UK do referido medicamento.



INSPEÇÃO
EM CASO DE HARD BREXIT, QUAL SERÁ A POSIÇÃO DO INFARMED COM OS LOTES LIBERTADOS
ANTES DE 29 DE MARÇO POR UMA FÁBRICA SEDIADA NO REINO UNIDO? SERÁ POSSÍVEL
CONTINUAR COM A DISTRIBUIÇÃO?

HARD-BREXIT

 Lotes de medicamentos libertados antes de 29 de março de 2019 por uma fábrica

sediada no UK podem continuar a ser distribuídos no mercado nacional, desde que seja

submetido pelo titular de AIM até 30 de março 2019 no INFARMED,I.P notificação

relativa ao recurso ao controlo de qualidade dos lotes no UK (por período limitado), até

o titular de AIM desencadear as ações necessárias à transferência do local de fabrico ou

de libertação dos lotes ( esta submissão não corresponde a uma alteração à AIM).



INSPEÇÃO
AS EMBALAGENS SERÃO SERIALIZADAS NO REINO UNIDO, DEPOIS DO BREXIT?

 As embalagens de medicamentos fabricados no UK e comercializados em PT devem ter

dispositivos de segurança, tendo em conta a versão atualizada do DL nº 176/2006, de 30

de agosto , artº 105 A.



INSPEÇÃO
OPORTUNIDADES NO ÂMBITO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RELACIONADAS LIBERTAÇÃO DE
PRODUTOS E CONSULTORIA?

 Indústria Farmacêutica terá a oportunidade de mediante contratos com os titulares de AIM

nacionais vir a fabricar medicamentos que eram fabricados no UK.

 Indústria Farmacêutica terá a oportunidade de mediante contratos com os titulares de AIM

nacionais vir a importar/libertar lotes de medicamentos fabricados no UK para PT e Espaço

Europeu .

 Indústria Farmacêutica terá a oportunidade de mediante contratos com os titulares de AIM

nacionais vir a importar/libertar lotes em PT para o Espaço Europeu de medicamentos

fabricados em Países terceiros e que eram libertados pelo UK.



INSPEÇÃO
EXISTE ALGUM PLANO DE CONTINGÊNCIA PLANEADO PARA MINORAR OS POSSÍVEIS
PROBLEMAS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM PORTUGAL?

 Foram identificados alguns medicamentos sem alternativa terapêutica para os quais o

INFARMED,I.P está a desenvolver medidas de mitigação do risco para a saúde pública dos

portugueses.

 Proposta de utilização de medicamentos com rotulagem em que seja utilizada além da

língua portuguesa, outra língua oficial de outro EM.



INSPEÇÃO
QUAL SÃO OS DOCUMENTOS QUE SERÃO NECESSÁRIOS APRESENTAR JUNTO DA ALFANDEGA
NO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO, OU SEJA, DOS PRODUTOS COM ORIGEM PARA A UNIÃO
EUROPEIA?

 Certificado de AIM do medicamento a importar proveniente da UK, até as alterações

submetidas pelo titular de AIM não serem aprovadas pelo INFARMED,I.P. e comprovativo

da notificação relativa ao recurso ao controlo de qualidade dos lotes no UK (por período

limitado) submetida ao INFARMED,I.P.

ou

 Autorização de importação de medicamentos emitida pelo INFARMED,I,P para os

medicamentos cujos titulares de AIM não submeteram alteração do local de fabrico e/ou

libertação de lotes de medicamentos ao INFARMED,I.P , provenientes da UK.



JUDITE NEVES
DIREÇÃO DE PRODUTOS DE SAÚDE 

PRODUTOS DE SAÚDE



PRODUTOS DE SAÚDE
IMPACTO DO “NO DEAL BREXIT” NOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

Fabricantes e Representantes Autorizados (mandatários)
• Fabricante do RU necessita mandatário na UE 27.

• Mandatário no RU deixa de ser válido na UE 27 Transferência ou realocação para Mandatário UE 27.

Organismos Notificados (ON) e Certificados CE
• Organismos de certificação designados pelo RU deixam de ser considerados ON UE 27.

• Certificados CE emitidos por ON RU deixam de ser válidos para DM colocados no mercado depois de 29 
de março.

 transferência dos certificados existentes emitidos por ON RU para ON UE 27.

ou

 Emissão de um novo certificado por ON UE 27.

e

 Alteração do código de ON associado à marcação CE após transferência ou emissão de novo certificado.

A partir de 30 de março (00h00CET): RU – País terceiro / DM - Importado 



PRODUTOS DE SAÚDE
IMPACTO DO “NO DEAL BREXIT” NOS DISPOSITIVOS MÉDICOS 

ON
Código

Nome Diretiva Regulamento 

0086 BSI Assurance UK Limited
90/385
93/42
98/79

2017/745

0088 Lloyd's Register Quality Assurance, LTD 
93/42
98/79

_____

0120 SGS United Kingdom Limited
93/42
98/79

_____

0843 UL International (UK) LTD
93/42
98/79

_____



PRODUTOS DE SAÚDE

DM e DIV colocados no mercado UE até 29 de março estão em conformidade com as regras UE 27
• Comprovativo e data da colocação no mercado.

• Prova e data de fabrico.

Colocação no mercado 
• Unidade individual (independentemente do tipo de produção).

• Produto acabado/processo de fabrico completo.

• Não requer entrega física do dispositivo médico.

• Requer comprovativo de transação comercial (contrato, fatura, etc).

DM e DIV colocados no mercado UE 27 a partir de 30 de março por fabricantes do RU ou 
anteriormente avaliados por um ON RU 

• Devem cumprir as regras do slide anterior.

IMPACTO DO “NO DEAL BREXIT” NOS DISPOSITIVOS MÉDICOS



PRODUTOS DE SAÚDE

Outros Impactos para as entidades e dispositivos médicos 

• Rotulagem / Instrução de Utilização

• Documentação técnica (declaração de conformidade e certificado de 
conformidade).

• Registos nas bases de dados.

IMPACTO DO “NO DEAL BREXIT” NOS DISPOSITIVOS MÉDICOS 



PRODUTOS DE SAÚDE
IMPACTO DO “NO DEAL BREXIT” NOS DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Sistema de Saúde (doente, profissional, instituição)

Acesso a dispositivos médicos “críticos”, tais como: 

• Sem alternativas no mercado.

• Consumíveis específicos de equipamentos essenciais e/ou equipamentos de 
grande porte. 

• Partes, peças e componentes de substituição (ex: revisão de implantes).

• Quando a mudança para a alternativa está associada a um elevado consumo de 
recursos (ex: acreditação, validação, treino, formação, contratos de aquisição, etc).

• Com alternativa no mercado, mas sem stock para um adequado fornecimento. 



PRODUTOS DE SAÚDE
IMPACTO DO “NO DEAL BREXIT” NOS DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Europa
• Harmonizar a aplicação da estratégia.

• Garantir o acesso a dispositivos médicos críticos. 

• Prevenir distorções no funcionamento do mercado interno.

• Manter o mercado único.

• Garantir a lealdade concorrencial.

Autoridades Competentes 
• Avaliação e aplicação casuística do artigo 11.º (13) da Diretiva DM e artigo equivalente das 

outras Diretivas

 “AUE” para dispositivos médicos “críticos”.

 Necessita fundamentação baseada na proteção da saúde pública e individual.



PRODUTOS DE SAÚDE
QUAL A ABORDAGEM DA AUTORIDADE COMPETENTE NACIONAL À VALIDADE 
DOS CERTIFICADOS EMITIDOS POR ON RU A PARTIR DE 29 DE MARÇO DE 2019?  

• A Autoridade Competente segue as orientações da Comissão 
Europeia.

• http://www.infarmed.pt/web/infarmed/brexit

O QUE PODE O FABRICANTE DA UE 27 FAZER NESTA SITUAÇÃO?

• Transferir os certificados para ON UE 27.

• Obter um novo certificado emitido por ON UE 27.

http://www.infarmed.pt/web/infarmed/brexit


PRODUTOS DE SAÚDE
QUAL O PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 
CONSIDERADOS “CRÍTICOS”? 

• Cláusula de Derrogação de Procedimentos de Avaliação da Conformidade [artigo 
11.º (13)], semelhante a AUE.

• Aplicação caso a caso.

• Devidamente justificado com base na necessidade de proteção da saúde 
individual ou pública. 



PRODUTOS DE SAÚDE
QUAL A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA DESALFANDEGAR  DM EM DATA 
POSTERIOR A 29 DE MARÇO?

• Só podem ser disponibilizados em território europeu produtos com evidência formal do cumprimento dos requisitos 
essências.

• As autoridades aduaneiras exercem a sua atividade de fiscalização com vista a garantir o cumprimento do 
estabelecido.

• Em Portugal o mecanismo prevê que a Autoridade Tributária e Aduaneira (Alfândegas) verifique:

 a correta aposição da marcação CE,

 a Declaração CE de conformidade emitida pelo fabricante do dispositivo,

 o Certificado CE de conformidade emitido pelo Organismo Notificado avaliador, e

 se a entidade em causa for um fabricante ou um distribuidor por grosso: a cópia de certificado/ certidão, emitida pelo 
INFARMED, I.P., comprovativa do cumprimento da notificação da atividade de fabrico ou distribuição por grosso de 
dispositivo médicos.

• Quando as Alfândegas tiverem sérias e fundamentadas dúvidas quanto à conformidade dos dispositivos médicos e 
respetiva documentação de conformidade entram em contacto com o INFARMED, I.P. solicitando parecer.

• O parecer também pode ser solicitado pelas próprias entidades que estão a proceder à importação. 
http://www.infarmed.pt/web/infarmed/entidades/dispositivos-medicos/supervisao-do-mercado

http://www.infarmed.pt/web/infarmed/entidades/dispositivos-medicos/supervisao-do-mercado


PRODUTOS DE SAÚDE
COMO AFETARÁ OS TRABALHOS EUROPEUS A SAÍDA DO MHRA?

• O MHRA coordena vários grupos de trabalho, guidances e ações conjuntas.

• Haverá necessidade/oportunidade de reorganizar e reforçar a cooperação 
europeia.



PRODUTOS DE SAÚDE
IMPACTO DO “NO DEAL BREXIT” NOS COSMÉTICOS

• Pessoa responsável (PR) tem de estar sediado na UE 27.

• Ficheiro de informação de produto (FIP) tem de estar disponível no endereço do PR UE 27 e 
na língua exigida pelo EM.

• O importador para o UE 27 é a PR exceto se mandatar uma PR na UE 27.

• Notificação no CPNP:

 Transferência da notificação da PR RU para a PR UE 27. A transferência deverá ser realizada antes de 30 
de março. 

 O PR RU deixa de ter acesso ao CPNP, ao ICSMS e ao RAPEX em 30 de março.

• Rotulagem: 

 Se o cosmético for colocado no mercado antes de 30 de março, a rotulagem não necessita de 
alteração. Contudo, a notificação no CPNP tem de identificar a nova PR. 

 Se o cosmético for colocado no mercado depois de 30 de março, a rotulagem tem de ser alterada:      
PR UE 27 e país de origem.



OBRIGADO




