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Princípios considerados na discussão legislativa

‒ Acesso à inovação sem comprometer a segurança.

‒ Cobertura de gaps legislativos.

‒ Harmonização na aplicação da legislativa. 

‒ Compromisso das partes envolvidas. 

‒ Maior intervenção das Autoridades Competentes.

‒ Efetiva e eficiente gestão de recursos.

‒ Recuperação da confiança no sistema legislativo europeu.

Novo Quadro Regulamentar Europeu
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‒ Designação e monitorização dos ONs;

‒ Avaliação clínica pré e pós mercado e Investigação Clínica;

‒ Avaliação da Conformidade;

‒ Fiscalização do mercado;

‒ Rastreabilidade;

‒ Transparência e comunicação;

‒ Coordenação e Cooperação.

Novo Quadro Regulamentar Europeu

Áreas Reforçadas



Implicações para o Doente e Sistemas de Saúde

Aumento dos produtos regulados

Aumento do número e novas entidades reguladas



Implicações para o Doente e Sistemas de Saúde

Aumento dos produtos avaliados por organismos notificados e 
reclassificação de DMs em classes de  maior risco

(Re)avaliação da conformidade dos produtos abrangidos 



Implicações para o Doente e Sistemas de Saúde

Acesso a mais e melhor informação pelo cidadão e profissional 
de saúde  



Implicações para o Doente e Sistemas de Saúde

Preocupação com os princípios éticos e com a defesa do 
cidadão e do profissional de saúde

Melhorar a eficácia de atividades relacionadas com segurança 
dos DMs após comercialização

Melhorar políticas de aquisições, de eliminação de resíduos e 
de gestão de existências

Reduzir erros médicos e lutar contra a falsificação 



EUDAMED

‒ Transparência

‒ Rastreabilidade: UDI (Identificação única do dispositivo médico e rastreabilidade até à utilização).

‒ Gestão processual de regras legislativas

‒ Coordenação e cooperação Europeia.

• Dispositivos médicos;

• Operadores económicos;

• Investigação Clínica;

• Certificados;

• Vigilância;

• Fiscalização do mercado

• Investigação clínica.

• Vigilância.

• Fiscalização do mercado.

• Acesso público 



EUDAMED – Evolução 



Implicações para o Doente e Sistemas de Saúde

Aumento da participação do profissional de saúde e do doente 
no sistema regulamentar



Painéis de Peritos Clínicos

‒ Apoiar técnica e cientificamente a Comissão e o GCDM quanto a aspetos relativos à implementação dos 

Regulamentos;

‒ Contribuir para o desenvolvimento e atualização de “guidances” e especificações comuns (ex: avaliação e 
investigação clínica e PMCF);

‒ Desenvolver orientações metodológicas, concordantes com o estado da arte, com o objetivo da adequada avaliação 
dos dados clínicos do fabricante no contexto do processo de avaliação de conformidade;

‒ Contribuir para o desenvolvimento de normas europeias e internacionais;

‒ Emitir parecer relativo aos estudos de avaliação clinica de DMs e de avaliação de desempenho de certos DIVs;

‒ Aconselhar os fabricantes de dispositivos médicos de classe III no que respeita à estratégia clínica a adotar no 
contexto das ICs;

‒ Aconselhar os ONs sobre critérios e estratégias a adotar nos procedimentos de avaliação da conformidade, 
nomeadamente para a avaliação da evidência clínica. 



O Que Muda na Saúde?

• Mais segurança, melhor desempenho e menos desperdício. 

• Acesso atempado à inovação sem compromisso da segurança.

• Mais transparência e acesso a informação.

• Maior participação do profissional de saúde e do cidadão.

• Mais rastreabilidade ao longo da cadeia de valor e utilização. 

• Maior compromisso e responsabilidade de todas as partes envolvidas, incluindo do profissional de saúde.

• Mais certeza legislativa: menor divergência na aplicação das regras europeias. 

• Recuperação da confiança no sistema legislativo europeu.

Fica por saber:

Qual o impacto financeiro da implementação dos novos Regulamentos nos Sistemas de Saúde?

Estarão os cidadãos capacitados para apreender e compreender adequadamente toda a informação disponível?

Qual a fronteira entre a transparência e a confidencialidade? 


