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Resumo 

Os países da América Latina e das Caraíbas são mercados em desenvolvimento e 

crescimento e esta região tem-se revelado bastante diversificada e dinâmica, sendo 

notória a multiplicidade de enquadramentos regulamentares, de acesso ao mercado, 

de políticas de preço e de reembolso [1]. 

O processo regulamentar para obter autorizações de introdução no mercado nos 

países desta região, apesar dos esforços de harmonização regional, é altamente 

específico de cada país. Solicitações ad-hoc complexas e em constante mutação por 

parte dos avaliadores devem ser abordadas de forma proativa para evitar atrasos 

onerosos ou perturbações nas primeiras importações, por ocasião do lançamento dos 

medicamentos. Conhecer, numa fase inicial do processo de registo, os requisitos 

específicos de cada país desta região e as expectativas das várias autoridades 

competentes, ajudará a indústria farmacêutica a melhorar a sua gestão e o seu 

planeamento para uma estratégia regulamentar global bem-sucedida, não defraudando 

as expectativas internas e, o mais importante, proporcionando aos habitantes da região 

o acesso rápido a medicamentos e a melhor qualidade de vida [2]. 

Este trabalho tem como objetivo rever e resumir os aspetos mais importantes do 

ambiente regulamentar farmacêutico para o registo de medicamentos de uso humano em 

alguns países da América Latina e das Caraíbas e a evolução que tem sido alcançada no 

sentido da convergência e harmonização regulamentar, apontando algumas estratégias 

que permitam ultrapassar dificuldades, fazendo, quando possível, o paralelismo com a 

realidade regulamentar europeia. Este objetivo resulta de duas décadas de experiência 

em registos e assuntos regulamentares nesta região, numa empresa que, para os 

mercados em causa, regista e comercializa maioritariamente medicamentos de uso bem 

estabelecido e, esporadicamente, alguns medicamentos genéricos. 

Será ainda abordada a classificação, nos últimos anos, de Portugal como país de alta 

vigilância sanitária no Perú e no Panamá, o que visa possibilitar que os procedimentos 

regulamentares sejam avaliados mais rapidamente, consequência da dispensa da 

submissão de alguma documentação e de uma avaliação menos exaustiva, analisando 

quais são, de facto, as vantagens reais que se tem tido como resultado desse 

reconhecimento. 

 

Palavras-chave 

América Latina, medicamentos, assuntos regulamentares, harmonização, alta 

vigilância  
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1. Introdução 

 

Em 2017, Portugal vendeu medicamentos no valor de 959 milhões de euros; ainda que 

este valor represente um ligeiro decréscimo em relação ao encaixe conseguido no ano 

anterior, é o segundo melhor valor desde 2010, ano em que as vendas de 

medicamentos foram de 444 milhões de euros [3]. 

A indústria farmacêutica nacional é considerada um sector estratégico para o 

desenvolvimento económico do país, sendo reconhecido o seu papel significativo no 

crescimento das exportações, consequência do seu potencial competitivo ao nível da 

qualidade, produtividade, qualificação dos recursos humanos, inovação e investimento 

em investigação e desenvolvimento, bem como do conhecimento dos mercados 

internacionais [4]. 

 

Durante anos, as empresas farmacêuticas olharam para os mercados da América 

Latina e das Caraíbas como destinos de exportação de baixo custo para os seus 

medicamentos, valendo-se de regulamentações pouco rigorosas. No entanto, à 

medida que estes mercados capturaram uma fatia maior do mercado farmacêutico 

global, esses países foram alterando e adaptando as suas regulamentações para se 

aproximarem das exigências de qualidade de mercados altamente regulamentados, 

como a União Europeia e os Estados Unidos da América, ao mesmo tempo que 

reconheceram as suas próprias necessidades de abastecimento de medicamentos e 

de outros produtos de saúde e as vantagens de dispor de medicamentos de qualidade 

para as suas populações [2]. 

 

A América Latina e as Caraíbas não são de forma alguma uma região homogénea. O 

tamanho geográfico, a população, a economia e o sistema político destes países 

variam enormemente. É uma região diversificada e dinâmica que requer conhecimento 

local, especializado e atualizado. Esta região possui a maior esperança média de vida 

entre as regiões em desenvolvimento. Melhorias nas condições de vida nos últimos 20 

anos escondem diferenças dentro da região e, apesar deste progresso, persistem 

diferenças perturbadoras de país para país e desigualdades acentuadas entre regiões 

de um mesmo território [1]. 
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O sistema regulatório dos medicamentos não é exceção, variando por vezes de forma 

significativa de país para país. Com o objetivo de minimizar estas diferenças, foram 

desenvolvidas várias iniciativas, celebrados diversos acordos e criados vários grupos 

de trabalho que visam mais a convergência do que a harmonização entre as várias 

legislações e diretrizes de cada país, bem como com inúmeras normas 

internacionalmente aceites. 

 

Atualmente nem todos os países da América Latina e das Caraíbas se encontram no 

mesmo grau de convergência/harmonização, o que poderá evidenciar a desigualdade 

que ainda persiste no acesso a medicamentos e outros cuidados de saúde. Apesar de 

variações significativas nos mecanismos com os quais se financiam, avaliam e 

supervisionam os serviços de saúde, tanto os mercados emergentes como os 

mercados em desenvolvimento procuram medicamentos não inovadores, a baixo 

custo [5]. 

 

Para efeitos da análise do ponto de vista regulamentar, que é o objeto do presente 

trabalho, incluindo a evolução que tem sido alcançada no sentido da convergência e 

harmonização regulamentar, serão considerados os países da América Latina e das 

Caraíbas para os quais se dispõe de mais experiência no processo regulatório 

envolvendo o registo de medicamentos de uso humano, ou seja, maior número de 

medicamentos registados e há mais tempo: El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicarágua, Panamá, Perú e República Dominicana; nesta análise far-se-á, quando 

possível, o paralelismo com a com a realidade regulamentar europeia. 

Neste trabalho pretende-se ainda apontar algumas estratégias que permitam 

ultrapassar dificuldades que foram surgindo ao longo das últimas duas décadas de 

experiência em registos e assuntos regulamentares nesta região, numa empresa que, 

para os mercados em causa, regista e comercializa maioritariamente medicamentos 

de uso bem estabelecido e, esporadicamente, alguns medicamentos genéricos.  

Desta análise também fará parte uma avaliação da aplicação e das vantagens reais 

resultantes do reconhecimento de Portugal como país de alta vigilância sanitária pelas 

autoridades reguladoras do Perú e do Panamá, cujo objetivo maior é possibilitar que 

os processos sejam tramitados mais rapidamente, consequência da dispensa da 

submissão de alguma documentação e de uma avaliação menos exaustiva. 
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2. Enquadramento regional 

 

O território geográfico denominado como América Latina e Caraíbas compreende 

20.139.378 km2 [6] e engloba 33 países1; com exceção do México, localizado na 

América do Norte, todos os restantes países estão situados na América Central, 

América do Sul e nas Caraíbas [2]. 

 

 
Figura 1: Mapa da América Latina e das Caraíbas 

(Fonte: https://www.maps.com/latin-america-wall-map.html; acesso em 02/07/2019) 

                                                      
1 A região da América Latina e Caraíbas é constituída por 33 países: Antígua e Barbuda, Argentina, 

Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, 
Equador, Grenada, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, 
Paraguai, Peru, República Dominicana, Santa Lúcia, São Cristóvão e Nevis, São Vicente e Granadinas, 
Suriname, Trinidade e Tobago, Uruguai e Venezuela [7]. 
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Esta região tem uma população de cerca de 659 milhões de habitantes, em 

comparação com aproximadamente 743 milhões na Europa, estando 80% da 

população concentrada nas áreas metropolitanas [6] [8]. 

 

A região da América Latina e Caraíbas é etnicamente e geograficamente diversificada. 

A primeira língua da maioria dos latino-americanos é o espanhol, exceto os brasileiros, 

que falam português. Outros idiomas (inglês, francês e holandês) são falados, mas 

apenas por uma fração menor da população [2].  

 

Segundo algumas projeções, em 2050 a União Europeia compreenderá menos de 500 

milhões de pessoas e a América Latina e as Caraíbas, juntas, quase 800 milhões. A 

afirmação económica latino-americana é um dos dados do século XXI, contando hoje 

com a nona economia do mundo, que é o Brasil, a décima quinta, que é o México e a 

vigésima primeira economia, que é a Argentina [9]. 

 

A região da América Latina e das Caraíbas apresenta um mercado de saúde em 

rápido crescimento. A indústria farmacêutica na região deverá crescer de forma 

estável ao longo de 2016-2024. Espera-se que a taxa de crescimento anual do 

mercado farmacêutico atinja o valor de 9,3%, de 127,9 bilhões para 286,2 bilhões de 

dólares durante o período de 2015-2024 [10]. 

O mercado farmacêutico da América Latina e das Caraíbas representa 

aproximadamente 25% das vendas farmacêuticas globais [1]. 

Os principais fatores que contribuem para este crescimento incluem o elevado 

investimento estrangeiro, o aumento da população geriátrica, a reforma do sistema 

regulamentar, o aumento dos acordos comerciais com outros países como os Estados 

Unidos da América, Canadá, Japão e vários países europeus e a melhoria das 

condições de vida das populações, consequência de uma estabilidade política, 

económica e social crescente, permitindo um aumento no acesso a medicamentos [2] 

[10]. 

Assim, e considerando as projeções de crescimento, não só dos chamados mercados 

emergentes2, que representam a maior percentagem de crescimento desta região, se 

revelam atrativos para as empresas europeias de medicamentos e outros produtos de 

saúde, mas também as economias de países de menores dimensões são alvo destas 

empresas que pretendem reforçar o seu crescimento externo. 

                                                      
2 México, Colômbia, Perú, Brasil, Chile e Argentina [11]. 
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O mercado farmacêutico na América Central3 ainda não desenvolveu plenamente as 

suas capacidades de fabrico, dependendo em grande parte de importações 

farmacêuticas. Dados os recursos limitados da maioria destas economias, a elevada 

violência, corrupção e agitação social, que definem o perfil de risco político da região, 

estes, provavelmente, permanecerão como obstáculos contínuos ao crescimento. O 

mercado farmacêutico combinado da América Central é o sétimo maior da América 

Latina e Caraíbas [1]. 

 

As Caraíbas incluem países e territórios com diferentes estruturas políticas e sistemas 

legais. A maioria dos territórios é considerada como pequenos estados em 

desenvolvimento, devido ao seu tamanho geográfico e à sua reduzida população, bem 

como à escala das suas respetivas economias, possuindo vários mecanismos e 

associações regionais de integração [1]. 

 

A América Latina e as Caraíbas é uma região diversificada e dinâmica. Como qualquer 

mercado em desenvolvimento e crescimento, esta região é bastante complicada e 

diferenciada em termos de características regulamentares, de acesso ao mercado, de 

políticas de preço e de reembolso [1] [12]. 

 

Por questões de simplificação, daqui para a frente a designação “América Latina” 

deverá ser entendida como o conjunto “América Latina e Caraíbas”. 

  

                                                      
3 Que consiste em sete mercados: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e 

Panamá [1]. 
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3. Enquadramento regulamentar 

 

A função regulamentar é essencial para o bom funcionamento dos sistemas de saúde, 

contribuindo para o acesso equitativo e qualificado a produtos e serviços de saúde [13]. 

Uma política regulamentar bem estruturada permite tomar decisões fundamentadas, 

sendo que o processo de escolha quanto à necessidade ou não de regular ou o grau 

de rigidez ou detalhe que a regulação terá, envolve negociações que tentam equilibrar 

diferentes valores (políticos, sociais, culturais, económicos) entre si. Assim, as 

escolhas regulamentares tentam ter em consideração as particularidades de cada 

território quanto a riscos e benefícios e, apesar do reconhecimento de que os países 

devem ser livres para adotar as suas próprias políticas de saúde e da garantia da sua 

soberania, alguns fatores contribuíram para que as práticas regulamentares na área 

de saúde se tornassem mais globais, à semelhança do que já acontece com algumas 

políticas económicas. A regulamentação dos produtos de saúde segue assim essa 

mesma tendência: exige-se que os países tenham capacidade de regular local e 

globalmente os problemas de saúde e as atividades que representam potenciais riscos 

para a saúde humana [14]. 

 

De facto, antes do estabelecimento de acordos regulamentares, os mercados 

económicos comuns tiveram um papel importante no âmbito do diálogo regulatório 

internacional. São de salientar, em 1994, a conclusão da Rodada Uruguai do Acordo 

Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) e a criação da Organização Mundial do 

Comércio (OMC), onde foram aprovados acordos que, de alguma forma, limitaram ou 

definiram a atuação regulamentar dos países, entre eles o Acordo sobre a Aplicação 

de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias e o Acordo de Barreiras Técnicas ao Comércio 

(TBT). 

 

Entre o final da década de 80 e o início da década de 90 ocorreu uma importante 

pressão dos sectores industriais para maior padronização de regras, sustentada pelo 

aumento da produção em escala e pela rapidez com que a entrada de produtos 

(incluindo medicamentos) passou a ocorrer em diferentes mercados. 
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Após a guerra fria surgiram e consolidaram-se os principais blocos económicos 

regionais das Américas: 

 Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

 North American Free Trade Agreement (NAFTA) 

 Caribbean Community (CARICOM) 

 Comunidad Andina 

Embora o principal objetivo destes blocos seja a integração comercial e económica, 

também contemplam aspetos técnicos específicos que visam a aproximação 

regulamentar quanto aos requisitos para autorização e controlo de produtos de saúde. 

 

No cenário global, o estabelecimento de zonas económicas regionais, como a União 

Europeia, Cooperação Económica da Ásia e do Pacífico (APEC) e Associação de 

Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) foi acompanhado pela criação e implementação 

de diretrizes técnicas para a elaboração de padrões para os produtos de saúde. De 

destacar o trabalho da Organização Mundial da Saúde (OMS) para impulsionar a 

criação da Conferência Internacional em Harmonização de Requisitos Técnicos para o 

Registo de Fármacos para Uso Humano (ou International Council for Harmonisation of 

Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use, o ICH), em 1989, 

durante a quinta Conferência Internacional de Autoridades Reguladoras de 

Medicamentos (ICDRA). A ICDRA, realizada periodicamente, congrega e discute 

temas de regulamentação. 

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS ou Pan American Health 

Organization, PAHO) também teve uma contribuição importante, especialmente 

através da criação, em 1999, da Rede Pan-Americana para a Harmonização da 

Regulamentação Farmacêutica (Rede PARF ou Pan American Network for Drug 

Regulatory Harmonization, PANDRH). 

 

Todos os acordos e fóruns de discussão acima mencionados surgiram da necessidade 

de estabelecer normativas regulamentares padronizadas nos diversos mercados. O 

trabalho inicial concentrou-se no objetivo de estabelecer regras harmonizadas para o 

registo de novos produtos, nomeadamente medicamentos. O ICH, nos seus primeiros 

10 anos de existência direcionou os esforços dos seus membros de então (países da 

atual União Europeia, Japão, Estados Unidos da América e suas respetivas 

associações da indústria farmacêutica) para a elaboração de padrões técnicos para o 

registo de novos medicamentos [14]. 
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A figura 2 mostra a cronologia das principais iniciativas internacionais de convergência 

regulamentar (vermelho: regulamentação comercial; preto: regulamentação 

internacional de saúde; azul: regulamentação de saúde nas Américas). 

 

 
Figura 2: Cronologia das principais iniciativas internacionais de convergência regulamentar [14] 

 

Por questões relacionadas com a terminologia utilizada na região da América Latina e 

das Caraíbas, onde a designação “registos” é habitualmente empregue nas diversas 

fases dos procedimentos de obtenção e manutenção das autorizações de introdução 

no mercado, esta expressão deverá, quando relevante, ser entendida como “assuntos 

regulamentares” dada a abrangência dos aspectos legais e dos conhecimentos 

específicos exigidos sobre as várias vertentes da regulamentação inerentes ao sector 

do medicamento. 
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4. Convergência: sim. Harmonização: mais difícil… 

 

O caminho para a harmonização total é íngreme. Por agora, o termo “convergência” 

em vez de “harmonização” parece mais adequado. A harmonização exigiria mudanças 

nas leis de cada país revelando-se, portanto, mais difícil de ser alcançada. A 

convergência de regulamentações é considerada a solução mais viável para a região 

da América Latina [1] [12]. 

 

A harmonização, como forma de superação de barreiras regulatórias ou comerciais, ou 

mesmo de padronização de medidas e processos para minorar riscos compartilhados 

por diversos países, é tida como um pressuposto em diversas organizações e 

iniciativas internacionais. 

Além da própria Organização Mundial do Comércio (OMC), que já nos seus acordos 

de 1995 incitava à harmonização de medidas sanitárias e regulamentos técnicos, e 

das várias zonas económicas, que viam na harmonização a solução para a eliminação 

de barreiras comerciais, grande parte das organizações que se ocupam em 

estabelecer normas, guias, diretrizes e regulamentos técnicos referentes a produtos ou 

serviços com impacto na saúde também apostaram na harmonização como forma de 

desenvolver consensos e padronizar medidas entre os seus membros. 

 

Apesar de conceitualmente ser um processo bem-intencionado, muitas vezes a 

harmonização integral não é possível de ser alcançada entre países com 

características legais, regulamentares e capacidades técnicas muito diferentes. No 

seio de realidades divergentes, a procura pela harmonização torna-se muitas vezes 

ineficiente. Com vista a melhorar e estimular a harmonização técnica e científica entre 

os seus membros, a OMC reconheceu a utilidade de outras ferramentas que poderiam 

ser utilizadas para facilitar o diálogo e o fluxo comercial entre os países, entre as quais 

se destacam a equivalência e o reconhecimento mútuo, ambas referidas no Acordo de 

Barreiras Técnicas ao Comércio (TBT). 

A equivalência é uma medida em que um país importador estaria obrigado a aceitar 

como equivalente uma medida distinta da sua, desde que a outra medida atingisse os 

objetivos e os níveis de segurança originalmente estipulados pela sua própria 

regulamentação. 
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Já o reconhecimento mútuo prevê o reconhecimento de resultados de avaliação 

conformes (que inclui procedimentos de inspeção, por exemplo) por parte de um país 

como forma de dispensar a duplicação de esforços; assim, a mesma medida não 

precisaria de ser cumprida duas vezes, uma no país exportador e outra no importador 

[14]. 

 

Apesar do estímulo ao processo de harmonização, e mesmo do uso de ferramentas 

alternativas à harmonização integral de normas, medidas, requisitos técnicos e 

processos de avaliação da conformidade, os dados sugerem o quão difícil pode ser a 

utilização dessas ferramentas. Em 2001, o Comité SPS (Sanitary and Phytosanitary 

Measures) adotou a primeira decisão relativa ao compromisso de negociar a 

equivalência de medidas sanitárias aceites bilateral ou multilateralmente pelos países 

[15]. No entanto, só em 2011 houve a primeira e única notificação – feita pelo Chile, a 

respeito da negociação em curso com a União Europeia quanto à equivalência de 

medidas sanitárias adotadas por ambos [16]. 

Quanto a notificações relativas à celebração de acordos de reconhecimento mútuo, o 

cenário parece um pouco melhor. Até janeiro de 2014, os países notificaram à OMC a 

celebração de 123 acordos bilaterais ou multilaterais referentes a normas, requisitos 

técnicos ou avaliação da conformidade. De qualquer forma, ainda considerando a 

hipótese de subnotificação, numa organização com 160 membros, que regula o 

comércio dos mais variados bens, seria de esperar um número maior de acordos 

reconhecendo procedimentos de controlo dos diversos produtos. A padronização, a 

harmonização ou mesmo a negociação entre os países para a aceitação de diferentes 

normas ou procedimentos requer interesse político e boa vontade, além de ser um 

processo lento e dispendioso, pelo que outras formas de desenvolver conhecimentos 

técnicos e científicos são necessárias para apoiar a regulamentação e a tomada de 

decisão num panorama internacional. 

 

A convergência regulamentar apresenta-se como um apoio na resolução destas 

questões; poderá ser definida como o movimento voluntário e gradual de alinhamento 

técnico para possibilitar a aplicação de requisitos regulamentares locais que levem em 

consideração princípios e padrões reconhecidos internacionalmente para promover um 

único objetivo, assegurando a similaridade entre regulações nacionais, ainda que cada 

autoridade reguladora opte por adequar a referência internacional às necessidades, 

estruturas e capacidades locais, pois a convergência não representa a harmonização 

de leis. 
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Organizações que já utilizam esta ferramenta (como a Conferência Internacional de 

Autoridades Reguladoras de Medicamentos, ICDRA) reúnem conhecimentos, dados e 

especialistas de diferentes países de modo construir uma referência internacional 

técnica e científica que possa ser utilizada pelos reguladores para sustentarem a sua 

tomada de decisão. Dessa forma, ainda que cada autoridade reguladora opte por 

adequar a referência internacional às necessidades, estruturas e capacidades nacionais, 

o objetivo e o fundamento da regulamentação em questão será convergente [14]. 

 

Mesmo com todos os acordos, a realidade é que não há equivalente latino-americano 

para a Agência Europeia do Medicamento - nenhum órgão comum com o poder de 

facilitar uma maior consistência entre os países. Organizações como o Mercado Comum 

do Sul (MERCOSUL) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) podem fazer 

recomendações, mas não podem impor um conjunto comum de regras da mesma forma 

que um órgão de governo comum pode. E, mesmo que os países implementem 

regulamentações nacionais de forma a alinhar com as recomendações destes 

organismos, esta não ocorre simultaneamente em todos os países [12], além do facto 

da implementação visar inúmeras vezes uma adaptação à realidade nacional, mais do 

que uma adoção de recomendações, o que é compreensível dado que as normativas 

podem ser definidas respeitando as condições e necessidades próprias de cada país e 

região, sem o esforço, muitas vezes descomunal, para tentar aplicar uma norma 

padronizada a realidades que não se podem equiparar [14]. Ainda assim, desvia o foco 

do processo de harmonização, uma vez que, em termos práticos, cada país acaba por 

ter os seus próprios requisitos e cada pedido de registo de um medicamento precisa de 

ser planeado e executado de acordo com os requisitos de cada país, levando deste 

modo a uma abordagem específica por país e trazendo um desafio às empresas 

farmacêuticas que desejem estabelecer-se em vários mercados da América Latina [2]. 

 

Apesar dos muitos esforços realizados pelos mercados da América Latina, a 

harmonização total é um processo em desenvolvimento, ainda longe de estar 

terminado. As principais razões são o tamanho da região e o número de países 

incluídos na área, cada um deles com seu próprio sistema regulatório, histórico, 

económico e de abordagem de políticas de saúde e produtos de saúde. 

Ao nível regulamentar, a convergência, designação mais apropriada que harmonização, 

é um processo voluntário no qual os países em questão concordam em trabalhar para a 

obtenção de requisitos regulamentares semelhantes, mas não totalmente harmonizados 

[12].  
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5. Os impulsionadores da harmonização regulamentar 

 

A região da América Latina não possui um procedimento centralizado ou harmonizado 

para o registo de medicamentos, pelo que a adoção ou adaptação de normas, 

diretrizes e guidelines dos países do ICH (International Council for Harmonisation of 

Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use) ajudam a harmonizar os 

requisitos para o desenvolvimento e aprovação de medicamentos. 

Os países da América Latina vão convergindo regionalmente e reforçando a 

harmonização através de iniciativas de algumas organizações e alianças que vêm 

sendo estabelecidas ao longo dos anos [17]. 

 

5.1. Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) 

A Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), também designada como Pan 

American Health Organization (PAHO), promove a cooperação entre países e trabalha 

em colaboração com os ministérios da saúde e outras agências governamentais, 

organizações da sociedade civil, agências internacionais, universidades, agências de 

segurança social, grupos comunitários e outros parceiros. A OPAS tem como objetivo 

que a saúde seja incluída em todas as políticas e que todos os sectores façam a sua 

parte para garantir que as pessoas vivam mais e melhores anos de vida. 

Os membros da organização representam 52 países e territórios. Sob a sua liderança, 

as prioridades de saúde da região são estabelecidas para enfrentar conjuntamente 

problemas comuns que não respeitam fronteiras e que, em muitos casos, podem 

colocar em risco a sustentabilidade dos sistemas de saúde [18]. 

 

Uma das iniciativas da OPAS com mais relevância na área regulamentar foi a criação 

da Rede Pan-Americana para a Harmonização da Regulamentação Farmacêutica 

(Rede PARF ou Pan American Network for Drug Regulatory Harmonization, 

PANDRH). 

 

5.2. Rede Pan-Americana para a Harmonização da Regulamentação Farmacêutica 

(Rede PARF) 

A Rede Pan-Americana para a Harmonização da Regulamentação Farmacêutica 

(Rede PARF) também designada por Pan American Network for Drug Regulatory 

Harmonization (PANDRH) é uma iniciativa da Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS) e das autoridades reguladoras nacionais da região que apoia os processos de 
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harmonização da regulamentação farmacêutica nas Américas, no âmbito das 

realidades e políticas nacionais e sub-regionais de saúde e o reconhecimento das 

assimetrias pré-existentes [19]. 

 

Os seus membros incluem as autoridades reguladoras de todos os membros da 

OPAS, representantes das associações regionais da indústria farmacêutica, sector 

académico, grupos de consumidores, associações profissionais e representantes dos 

cinco grupos sub-regionais de integração comercial nas Américas [1]: a Comunidade 

Andina, a Comunidade Caribenha (CARICOM), o Sistema de Integração da América 

Central (SICA), o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e o Acordo de Livre 

Comércio da América do Norte (NAFTA). 

 

A Rede PARF, oficializada em 1999, tem os seguintes objetivos gerais [19]: 

• Fortalecer as funções e os sistemas regulatórios dos países da região, 

promovendo a cooperação e o intercâmbio entre eles, com a OPAS e com outras 

organizações regionais e internacionais, sociedade civil, associações de indústria e 

instituições de ensino. 

• Desenvolver, aprovar e implementar propostas comuns (projetos, atividades 

conjuntas, documentos técnicos, guias, planos de trabalho, etc.) na área da 

regulamentação de tecnologias de saúde, tendo em consideração as diretrizes e os 

padrões internacionais pautados pela convergência regulamentar. 

• Desenvolver competências básicas para apoiar a introdução e o fortalecimento de 

boas práticas regulamentares e a sua utilização nos países com o objetivo da 

convergência regulamentar na região. 

• Encorajar as autoridades reguladoras nacionais da região a desenvolver e manter 

organizações bem estruturadas para alcançar a eficácia regulamentar como parte 

essencial dos sistemas de saúde, de acordo com as necessidades nacionais e os 

critérios estabelecidos. 

 

Até 2016 foram realizadas sete conferências e a Rede PARF contou com treze grupos 

de trabalho que foram responsáveis pela harmonização e elaboração de documentos 

e guias sobre os temas elencados como importantes pelos próprios participantes da 

Rede [20]. 

 

Em 2013, o Plano de Desenvolvimento Estratégico da Rede PARF 2014-2020 [21] foi 

aprovado, sendo de realçar uma nova abordagem de convergência regulamentar e o 
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facto da Rede PARF começar a centrar as suas atividades no fortalecimento das 

capacidades nacionais das autoridades responsáveis pela regulamentação a nível 

nacional, regional e global. Esta linha de ação vai de encontro ao que foi aprovado 

pelos ministros da saúde dos países da região em 2010, através da Resolução 

CD50.R9 [22]. 

 

5.3. CD50R9 

A resolução CD50R9 foi aprovada pela Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS) em 2010 e tem como objetivos [22]: 

 Insistir para que os estados membros: 

o fortaleçam e avaliem a sua capacidade reguladora em relação às funções 

próprias de um organismo de regulamentação e fiscalização de medicamentos e 

produtos biológicos, mediante a avaliação do grau de cumprimento das suas 

funções essenciais 

o utilizem os resultados da qualificação e da designação da autoridade reguladora 

de referência regional para fortalecer seu desempenho quanto à função gestora 

de autoridade sanitária 

o apoiem as autoridades reguladoras nacionais para que estas possam beneficiar 

dos processos e da informação das autoridades reguladoras nacionais de 

referência 

o promovam a difusão de informações sobre os resultados e processos de 

regulamentação e fiscalização de medicamentos, produtos biológicos e outras 

tecnologias de saúde 

o promovam o intercâmbio e a cooperação técnica entre países 

o participem ativamente na Rede Pan-Americana para a Harmonização da 

Regulamentação Farmacêutica (Rede PARF) 

 Solicitar à Direção:  

o que apoie as iniciativas para o fortalecimento e qualificação das autoridades 

reguladoras nacionais, a fim de garantir a qualidade, a segurança e a eficácia 

dos medicamentos, produtos biológicos e outras tecnologias de saúde 

o que divulgue amplamente, nos países da região das Américas, as ferramentas e 

os procedimentos disponíveis para a qualificação das competências das 

autoridades reguladoras nacionais de medicamentos e produtos biológicos, bem 

como que preste apoio à elaboração do sistema de qualificação das autoridades 

reguladoras nacionais e a sua designação como autoridade reguladora de 

referência regional 
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o que mantenha e fortaleça a colaboração da OPAS com os estados membros em 

matéria de regulamentação em medicamentos e produtos biológicos 

o que promova a cooperação técnica entre as autoridades reguladoras dos países, 

bem como o reconhecimento das capacidades instaladas na região 

o que assegure que os processos de compra de medicamentos e produtos 

biológicos da OPAS se apoiem na capacidade instalada das autoridades 

reguladoras nacionais de referência para garantir a qualidade, a segurança e a 

eficácia desses produtos 

 

Esta resolução CD50.R9 reforça assim a decisão de apoiar o fortalecimento das 

autoridades por meio de avaliação das suas capacidades em toda a cadeia do 

medicamento e produtos biológicos. 

As avaliações seguem procedimentos acordados entre os países e são realizadas por 

equipas de especialistas dos países sob a coordenação da OPAS, com participação 

de representantes da Organização Mundial da Saúde (OMS). As avaliações têm como 

resultado a indicação de um nível de adequação que varia de 4 a 1, correspondendo 

ao nível de implementação dos indicadores aprovados pelos países, conforme na 

figura 3: 

 
 

Nível 4: indica uma autoridade reguladora de referência regional, considerada 

competente e eficiente no desempenho das funções regulamentares 

em saúde recomendadas pela OPAS/OMS de forma garantir a 

qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos. 

Nível 3: indica uma autoridade reguladora nacional que é competente e 

eficiente, mas que deve melhorar sua performance em alguma função 

regulamentar específica. 

Nível 2: indica estruturas ou organizações que têm mandato da autoridade 

nacional para executar algumas das funções regulamentares em 

saúde recomendadas pela OPAS/OMS de forma a garantir a 

qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos. 

Nível 1: indica departamentos das instituições de saúde que cumprem algumas 

das funções regulamentares para medicamentos. 

Figura 3: Níveis de qualificação das autoridades reguladoras [23] 
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Diversas avaliações já foram concluídas [23], com designação de oito autoridades 

como referência regional (nível 4), indicadas na tabela 1:  
 

País Autoridade Reguladora de Referência Regional (nível 4) 

Argentina ANMAT - Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica 

Brasil ANVISA - Agencia Nacional de Vigilância Sanitária 

Canadá HS - Health Canada 

Chile ISP - Instituto de Salud Pública 

Colômbia INVIMA - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

Cuba CECMED - Centro para el Control Estatal de la Calidad de los Medicamentos 

Estados Unidos 
da América 

USFDA - Food and Drug Administration 

México COFEPRIS - Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

Tabela 1: Autoridades reguladoras de referência regional (lista de janeiro de 2018) 

 

Encontram-se em avaliação as autoridades incluídas na tabela 2 [23]: 
 

País Autoridade Reguladora 

Bahamas BNDA - Bahamas National Drug Agency 

Barbados BDS - Barbados Drug Service 

Bolívia UNIMED - Unidad de Medicamentos y Tecnologías de la Salud 

Costa Rica Dirección General de Salud/Universidad/Caja Costarricense del Seguro 
Social 

Equador Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical "Leopoldo Izquieta Pérez" 

El Salvador DNM - Dirección Nacional de Medicamentos 

Guatemala Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines 

Guiana FDD - Food and Drug Department 

Haití DNM/MT - Direction de la Pharmacie, du Médicament et de la Médecine 
Traditionnelle 

Honduras ARSA - Agencia de Regulación Sanitaria 

Jamaica DSR - División de Estandarización y Regulación 

Panamá DNFD - Dirección Nacional de Farmacia y Drogas 

Paraguai Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria 

Perú DIGEMID - Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 

República 
Dominicana 

DIGEMAP - Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos 
Sanitarios 

Suriname Autoridad Reguladora Nacional 

Trinidade e 
Tobago 

Autoridad Reguladora Nacional 

Venezuela IHRR - Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel 

Tabela 2: Autoridades reguladoras em avaliação (lista de janeiro de 2018) 
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As avaliações funcionam também como meio de medir as necessidades e prioridades 

que devem ser adotadas em relação a cada um dos países, de forma a apoiar o 

fortalecimento ou a melhoria das capacidades já existentes nos seus territórios. Os 

resultados são compilados e os dados servem para a definição do perfil farmacêutico 

dos países, além de constituírem uma fonte importante para a atualização das 

informações junto da Plataforma Regional de Acesso e Informação a Tecnologias de 

Saúde (PRAIS), uma importante ferramenta de apoio às autoridades nacionais [14]. 

 

Esta plataforma é composta por várias ferramentas virtuais destinadas a apoiar e 

promover a inovação tecnológica, o seu acesso, uso racional, regulação e gestão das 

tecnologias de saúde a partir da perspetiva da saúde pública. O seu objetivo é facilitar 

a interação entre as partes interessadas na inovação dos sistemas de saúde que se 

podem estender além das fronteiras institucionais e sectoriais de cada país. A 

plataforma também servirá como um instrumento para canalizar informações confiáveis 

para o desenvolvimento de produtos de saúde que constituem uma prioridade para as 

Américas, apoiando o desenvolvimento de ambientes propícios à inovação tecnológica, 

num quadro de reforço das autoridades nacionais de saúde e de regulamentação que 

possa garantir o acesso às tecnologias de saúde de qualidade [24]. 

 

Como se pode observar, o diálogo regulamentar internacional na área da saúde ocorre 

em diversos espaços, contextos e com distintos intervenientes. Além da complexidade 

natural intrínseca dos diferentes tópicos da regulação, a diversidade de organismos e 

interesses envolvidos nessas discussões implicam enfrentar grandes desafios a nível 

internacional, ao que acresce a dificuldade de tentar uma harmonização de normas e 

requisitos entre os mais diferentes países, com condições e realidades próprias [14]. 

 

5.4. Outros 

5.4.1. Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) 

O Acordo de Livre Comércio da América do Norte (ou North American Free Trade 

Agreement, NAFTA) é um acordo abrangente que estabelece as regras que regem o 

comércio e o investimento entre o Canadá, os Estados Unidos e o México. Desde que 

o tratado entrou em vigor em janeiro de 1994, o NAFTA permitiu eliminar 

gradualmente as restrições de comércio e investimento entre os três países da região 

norte-americana [25]. 
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O México é o segundo maior mercado de medicamentos da América Latina, depois do 

Brasil, e um dos mais desenvolvidos desta região, com padrões regulamentares 

superiores à maioria dos seus vizinhos do sul, tendo fortes ligações comerciais com os 

Estados Unidos, o Canadá e a União Europeia. 

 

O desempenho cada vez mais aperfeiçoado do regulador deste mercado, a 

COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) permitiu 

que o México adquirisse uma reputação de aprovações céleres e atempadas de 

medicamentos destinados a necessidades epidemiológicas locais urgentes e 

possibilitou o acesso direto a outros mercados farmacêuticos na América Latina. 

Em novembro de 2012, El Salvador e o Equador reconheceram os registos de 

medicamentos emitidos pela COFEPRIS, facilitando a entrada dos medicamentos 

aprovados por esta autoridade; esta facilitação resulta do facto da COFEPRIS ter sido 

considerada uma autoridade reguladora de referência regional (nível 4). O governo 

chileno também assinou um acordo com o México para permitir que produtos 

farmacêuticos registados no México entrem diretamente no Chile [1]. 

 

5.4.2. Sistema de Integração da América Central (SICA) 

O Sistema de Integração da América Central (SICA) tem como membros atuais os 

países da América Central (Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicarágua, Panamá) e a República Dominicana e foi constituído em 1991 [26]. 

 

O mercado farmacêutico destes países ainda não desenvolveu totalmente as suas 

capacidades de fabrico interno e, portanto, depende em grande medida das 

importações farmacêuticas [1]. De forma a impedir a alta prevalência de 

medicamentos falsificados, as atividades principais do Consejo de Ministros de Salud 

de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) debruçam-se sobre a 

qualificação de empresas fornecedoras de produtos de saúde e em aspetos negociais, 

sendo de destacar a negociação de preços para os países integrados neste sistema, 

através do Reglamento General para la Negociación Conjunta de Precios y Compra de 

Medicamentos para Centroamérica y República Dominicana [27]. 

 

Ao nível da regulamentação farmacêutica, a maioria destes países (Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua) segue, ainda que com algumas 

adaptações nacionais, o Regulamento Técnico Centro Americano (ver secção 5.4.6.). 
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5.4.3. Comunidade Caribenha (CARICOM) 

Os países das Caraíbas, na sua maioria pequenos estados em diferentes graus de 

desenvolvimento, com reduzida população e economias limitadas, possuem vários 

mecanismos e associações regionais de integração, entre os quais a Comunidade 

Caribenha (CARICOM) [1] que foi estabelecida em julho de 1973 [28]. 

 

Considerando o reconhecimento da ausência de economias de escala e a 

necessidade de maior peso global, esta associação aliou-se a outros países e 

instituições, nomeadamente, à República Dominicana, Cuba e Venezuela, bem como 

à União Europeia [1]. 

 

De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), em 2003, apenas 

quatro países informaram que tinham disposições legais para o estabelecimento de 

uma autoridade reguladora de medicamentos. Em 2007, esse número aumentou para 

11 [29]. De acordo com o relatório da CARICOM, nenhuma das legislações existentes 

é totalmente abrangente. Sete dos países estudados possuem fábricas farmacêuticas 

de propriedade privada onde se produzem medicamentos genéricos e quatro desses 

países têm capacidade de exportação. Ao nível regulamentar, o objetivo passa pelo 

desenvolvimento de uma estrutura regulatória para avaliação de medicamentos, 

fortalecer a colaboração entre as autoridades nacionais e estabelecer uma rede de 

regulação de medicamentos nas Caraíbas [1]. 

 

5.4.4. Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) 

O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) foi estabelecido em 1991 e atualmente 

abrange os seus membros fundadores: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai; a 

Venezuela aderiu em 2012, mas desde 2016 que se encontra suspensa [30]. 

 

A União Europeia tem acordos bilaterais de parceria e cooperação com alguns destes 

países e com a organização MERCOSUL, cujo objetivo é negociar um acordo 

comercial global, abrangendo não só o comércio de produtos industriais e agrícolas, 

mas também serviços, propriedade intelectual, alfândegas e facilitação do comércio [1]. 

 

No MERCOSUL estão subjacentes princípios de harmonização da legislação 

farmacêutica mas não há um sistema de aprovação centralizado (um medicamento 

precisa de ser registado a nível nacional antes de ser comercializado nesse país), 

estando reconhecida a mais valia de que os requisitos e procedimentos para registo 
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devem ser os mesmos em todos os países. Desde 1995 que os países do 

MERCOSUL adotaram diretrizes comuns de Boas Práticas de Fabrico (Good 

Manufacturing Practice, GMP) para produção de alguns tipos de medicamentos (como 

grandes soluções parenterais) e guias de inspeção para instalações de produção de 

medicamentos e de matérias-primas, guidelines comuns sobre GMP e controlo de 

qualidade de medicamentos derivados do sangue [1]. 

 

5.4.5. Comunidade Andina 

A Comunidade Andina é uma organização internacional que possui vários órgãos e 

instituições cujo objetivo é alcançar um programa de desenvolvimento integral, 

equilibrado e autónomo, mediante a integração andina, tendo em vista, a longo prazo, 

a integração sul-americana e latino-americana. Desta comunidade fazem parte a 

Bolívia, Colômbia, Equador e o Perú e foi estabelecida em 1969 [31]. 

 

Os países desta comunidade partilham uma Política Andina de Medicamentos, da qual 

faz parte um procedimento que facilita a aprovação de alguns tipos de medicamentos 

entre os vários países [32]. 

 

5.4.6. Regulamento Técnico Centro Americano  

O Conselho de Ministros de Integração Económica da América Central (COMIECO) é 

responsável pela coordenação, harmonização, convergência ou unificação das 

políticas económicas dos países e através de resoluções adota decisões relativas a 

assuntos internos, como os relacionados com o funcionamento e acompanhamento de 

políticas institucionais de integração económica, incluindo as da área do medicamento. 

Neste âmbito, são vários os Regulamentos Técnicos Centro Americanos já aprovados 

e vigentes [33]: 

 

 Productos Farmacéuticos Medicamentos de Uso Humano. Buenas Prácticas de 

Manufactura para la Industria Farmacéutica y Guia de Verificación. 

 Productos Farmacéuticos. Medicamentos de uso humano. Requisitos de registro sanitario. 

 Productos Farmacéuticos. Medicamentos para uso humano. Verificación de la Calidad. 

 Productos Farmacéuticos. Reglamento de Validación de Métodos Analíticos para la 

Evaluación de la Calidad de los Medicamentos. 

 Productos Farmacéuticos. Estudio de Estabilidad de medicamentos para uso humano. 

 Productos Farmacéuticos. Etiquetado de productos farmacéuticos para uso humano. 
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6. O processo de registo 

 

Com diferentes níveis de sofisticação, recursos e especialização, cada país da 

América Latina fortaleceu a sua legislação de saúde. A região oferece uma riqueza de 

oportunidades para a indústria farmacêutica e para os doentes locais, mas a 

singularidade nos processos de registo de medicamentos entre países causa 

obstáculos demorados e onerosos para as empresas [2]. 

 

De um modo geral, o enquadramento regulamentar melhorou como resultado dos 

acordos de livre comércio e relativos à propriedade intelectual. O reforço dos 

organismos reguladores, investigadores qualificados, guias de boas práticas e 

desenvolvimento de políticas de saúde foram os aspetos que mais contribuíram para o 

crescimento da harmonização na América Latina. 

Os países da América Latina estão atualmente a adotar políticas para apoiar o 

desenvolvimento produtivo e a inovação na região [1]. 

 

Ainda que os requisitos para o registo inicial de medicamentos na América Latina 

tenham sido preparados pela Rede Pan-Americana para a Harmonização da 

Regulamentação Farmacêutica (Rede PARF) [1] [61] e que o conteúdo do Documento 

Técnico Comum (Common Technical Document, CTD) possa servir como um recurso 

para a maioria dos pedidos de registo nesta região, este não é necessariamente 

requerido e utilizado na sua totalidade, em nenhum dos países. Acresce ainda o facto 

de não existir um documento regional equivalente ao CTD e de ser frequentemente 

solicitada documentação obrigatória e altamente específica de cada país, 

maioritariamente relacionada com a legalização de documentos, estudos de 

estabilidade, amostras de produto acabado e de padrões, rotulagem, etc., a qual 

requer planeamento estratégico e alocação de meios e recursos para aprovações 

locais bem-sucedidas e atempadas [2]. 

 

A identificação exaustiva dos requisitos reais, que por vezes se estendem muito para 

além dos requisitos legais, pode apresentar desafios, a que se juntam as mudanças 

frequentes nas regulamentações, nas instituições, nos responsáveis dos cargos, 

inúmeras vezes com diferentes visões dos procedimentos e das exigências 

regulamentares [2]. Nesta perspetiva, conhecer, numa fase inicial do processo de 
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registo, os requisitos específicos de cada país poderá significar aprovações mais 

céleres, trazendo benefícios a todos os intervenientes no processo. 

 

6.1. O contributo do Departamento de Assuntos Regulamentares 

O Departamento de Assuntos Regulamentares de uma empresa farmacêutica está 

obrigatória e permanentemente em contacto estreito com praticamente todas as áreas 

da organização, desde o desenvolvimento à comercialização, passando pela 

promoção e acompanhamento do ciclo de vida dos medicamentos, gerindo todas as 

alterações que afetam as características aprovadas para o medicamento. De destacar 

também a colaboração dos profissionais deste departamento na ligação entre a 

empresa e as autoridades reguladoras [34]. 

 

No contexto dos procedimentos de registos de medicamentos na América Latina, recai 

sobre o Departamento de Assuntos Regulamentares uma importância significativa, 

que inclui conhecer e interpretar o quadro regulamentar de cada país, inúmeras vezes 

heterogéneo e em permanente mudança, certificando-se da conformidade 

regulamentar e aproveitando as possibilidades num contexto francamente complexo. 

Não existindo até à data uniformidade dos requisitos regulamentares nos países da 

América Latina, o Departamento de Assuntos Regulamentares deve ter presente os 

vários panoramas legislativos da região, bem como os mecanismos que possibilitem 

minimizar o impacto desta heterogeneidade nas expetativas dos diferentes 

intervenientes envolvidos, o que muitas vezes se apresenta como um desafio 

constante, vindo reforçar o papel de destaque dos profissionais de Assuntos 

Regulamentares. 

 

Na fase inicial de preparação para entrada da empresa num novo mercado, quase 

sempre com a colaboração de um parceiro/cliente local, a intervenção dos Assuntos 

Regulamentares na avaliação dos requisitos nacionais e procedimentos do país onde 

se pretende registar é crucial, pois é nesta altura que se identificam os requisitos 

locais que se poderão revelar como limitativos para o registo no país e para a 

viabilidade do negócio. 

 

Nas fases subsequentes, a equipa regulamentar é chamada a participar na estratégia 

de registo, na preparação da documentação do registo e na resposta a questões das 

autoridades reguladoras. Após o deferimento do registo, o departamento é 

responsável por partilhar a informação da aprovação com os restantes departamentos 
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da empresa (por exemplo, Marketing e Vendas Internacional, Garantia da Qualidade), 

bem como os termos em que o registo foi concedido. O Departamento de Assuntos 

Regulamentares está ainda envolvido no processo de elaboração e aprovação dos 

materiais de embalagem, através da verificação das respetivas provas e, por vezes, 

também do material promocional. 

 

Na etapa de manutenção do registo, a equipa regulamentar tem a seu cargo a gestão 

das alterações e os processos que visam a renovação do medicamento. Mais uma 

vez, e no caso de alterações que tenham impacto sobre, por exemplo, as 

especificações do medicamento ou a atualização dos materiais de embalagem, é 

fundamental a interação com a Garantia da Qualidade e, no caso de se tratar de 

alterações de segurança, com o Responsável pela Farmacovigilância. 

De facto, o fluxo de informação entre o Departamento de Assuntos Regulamentares e 

os restantes departamentos da empresa é fundamental, devendo ser constante e 

muitas vezes bidirecional. 

 

A atividade regulamentar quando envolve vários os países da América Latina reveste-se 

frequentemente de uma complexidade significativa. Os procedimentos já estabelecidos 

e vigentes no mercado nacional poderão não ser aplicáveis, obrigando a equipa 

regulamentar à sua adaptação e mesmo à criação de novos procedimentos 

operacionais que visem responder às particularidades desta região. 

Com efeito, os diferentes requisitos de cada país resultam num maior volume de 

documentos obrigando a uma gestão criteriosa das informações regulamentares, com 

o objetivo de simplificar a sua utilização e reduzir o tempo das atividades de registo e a 

consequente comercialização dos medicamentos. 

 

A gestão documental (recolha, adaptação e divulgação) torna-se assim um valioso 

aliado na redução do tempo despendido nos procedimentos de registo e que, no limite, 

poderá gerar ganhos adicionais às empresas. Ainda assim, esta atividade é inúmeras 

vezes classificada como uma atividade menor e secundária, ao invés de ser 

reconhecida como uma mais valia para o desempenho dos Departamentos de 

Assuntos Regulamentares, principalmente quando há o envolvimento de vários países 

e de vários profissionais no mesmo departamento. 

A gestão documental poderá ser realizada através do controlo em tabelas do Microsoft 

Excel ou recorrendo a programas digitais avançados, complexos e dispendiosos que 
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integram as várias vertentes do ciclo de vida do medicamento (por exemplo, ensaios 

clínicos, submissões iniciais e de alterações, labelling e farmacovigilância). 

 

6.2. As autoridades reguladoras locais 

As autoridades reguladoras dos países que são objeto do presente trabalho (El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Perú e República Dominicana) 

são frequentemente alvo de reestruturações, quer funcionais quer estruturais ou 

organizacionais, dependendo das remodelações políticas e económicas que 

acontecem nos países. 

Os diversos órgãos que constituem as autoridades reguladoras, assim como os 

profissionais que deles fazem parte, estão em permanente mudança, assim como a 

interpretação que é feita de alguns aspetos da legislação e demais normas aplicáveis 

à avaliação dos medicamentos. 

Estas alterações constantes ao nível do funcionamento das autoridades reguladoras e 

do entendimento que os seus colaboradores têm sobre os requisitos necessários para 

o registo de um medicamento e da forma como a avaliação deverá ocorrer têm 

impacto na obtenção do registo, e consequentemente, no início da comercialização do 

produto e sua disponibilização às populações. 

 

Nenhuma das autoridades reguladoras dos países antes referidos está classificada 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma autoridade de referência 

regional (nível 4); no entanto, todas, à exceção da Nicarágua, estão em fase de 

avaliação para a sua qualificação [23]. 

 

A tabela 3 resume alguns pontos relativos a estas autoridades reguladoras: 

 

País 
Autoridade 
reguladora 

Data de 
estabelecimento 

Atividades 

El Salvador 

Dirección 
Nacional de 

Medicamento, 
DNM 

2012 

Registo, importação, fabrico, preços, 
cadeia de distribuição, venda ao 
consumidor final de medicamentos e 
produtos relacionados  

Guatemala 

Departamento de 
Regulación y 

Control de 
Productos 

Farmacéuticos y 
Afines 

1979 

Regular e controlar produtos 
farmacêuticos e afins e os 
estabelecimentos que os importam, 
fabricam e comercializam 
Medicamentos, pesticidas, produtos 
naturais, produtos cosméticos e de 
higiene pessoal 
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País 
Autoridade 
reguladora 

Data de 
estabelecimento 

Atividades 

Honduras 
Agencia de 
Regulación 

Sanitaria, ARSA 

2017 
(primeira 

estrutura data de 
2002) 

Supervisão, revisão, verificação, 
controlo, vigilância e fiscalização do 
cumprimento das normas legais, 
técnicas e administrativas dos 
estabelecimentos, fornecedores, 
produtos e serviços de interesse 
sanitário e daqueles que realizam 
atividades que impactam ou podem ter 
impacto sobre a saúde da população, e 
da regulação, concessão, renovação, 
alteração, suspensão ou cancelamento 
dos registos, permissões, licenças, 
certificações e outras autorizações 
sanitárias 
Alimentos, bebidas, medicamentos: 
homeopáticos, biológicos, 
radiofármacos, biotecnológicos, 
suplementos nutricionais, galénicos, 
produtos naturais, cosméticos, 
higiénicos, pesticidas, dispositivos 
médicos 

Nicarágua 

Dirección General 
de Regulación 

Sanitaria/ 
Dirección de 

Farmacia 

1998 Produtos farmacêuticos e biológicos 

Panamá 

Dirección 
Nacional de 
Farmacia y 

Drogas, DNFD 

1963 

Medicamentos e outros produtos para a 
saúde humana, bem como os 
estabelecimentos dedicados à sua 
produção, distribuição e 
armazenamento 

Perú 

Dirección General 
de 

Medicamentos, 
Insumos y 

Drogas, DIGEMID 

1990 

Produtos farmacêuticos, dispositivos 
médicos, produtos sanitários e 
estabelecimentos farmacêuticos, 
incluindo aspetos de propriedade 
intelectual e acordos internacionais 

República 
Dominicana 

Dirección General 
de 

Medicamentos, 
Alimentos y 
Productos 
Sanitarios, 
DIGEMAP 

2015 
(primeira 

estrutura data de 
1965) 

Regulação, controlo, fiscalização e 
vigilância de medicamentos, produtos 
de saúde, alimentos, bebidas, 
cosméticos, produtos de higiene 
pessoal, para o lar e para processos 
industriais, tecnologias e materiais de 
uso humano que se consomem ou 
utilizados na prestação de serviços de 
saúde e/ou na alimentação, bem como 
o controlo dos estabelecimentos, 
atividades e processos que derivam dos 
anteriores 

Tabela 3: Autoridades reguladoras dos países que são objeto do presente trabalho [35 a 44] 
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6.3. A preparação 

A preparação do registo de um medicamento implica, caso seja o primeiro registo a 

efetuar no país em questão, o conhecimento da legislação e modus operandi das 

autoridades reguladoras locais. Caso já existam registos vigentes, torna-se necessária 

uma revisão dos requisitos de registo dos medicamentos dada a rapidez com que 

estes se alteram. 

De especial importância é a identificação de requisitos que poderão ser limitativos ao 

registo. 

 

6.3.1. Recolha de informação 

A recolha de informações sobre o enquadramento regulamentar para o registo de 

determinado medicamento em determinado país é fundamental para avaliar a 

viabilidade da aprovação. Estas informações podem ser recolhidas de várias fontes, 

entre as quais: 

 

 Colaboradores locais 

Poderão ser parceiros/representantes/clientes ou filiais locais que dispõem de 

profissionais especializados na legislação do seu país e têm contato privilegiado 

com as autoridades reguladoras locais. A atividade destes profissionais que se 

encontram na região é de extrema utilidade para a identificação dos requisitos 

regulamentares que se podem tornar limitativos à obtenção do registo. 

Adicionalmente, contactar ou reunir-se com as autoridades locais poderá revelar-se 

essencial para o progresso rápido e positivo do procedimento de registo. 

 Websites das autoridades reguladoras 

A maioria das autoridades da América Latina têm um website mas nem sempre a 

informação disponível é atual e total. 

 Autoridades reguladoras 

Algumas autoridades têm endereços de email para atender a pedidos de 

informação e marcação de reuniões, as quais envolvem na maioria das vezes os 

colaboradores locais. 

 

A interação entre a equipa regulamentar e os colaboradores locais é a fonte de 

informação mais fidedigna para se obter informação relevante. Deste modo é possível 

alargar e aperfeiçoar os conhecimentos da legislação e requisitos locais, compreender 

as diferenças culturais, políticas e económicas, estabelecer prioridades e ultrapassar 
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dificuldades. Daqui se entende a importância de se estabelecerem parcerias com 

profissionais locais conhecedores do ambiente regulamentar da região e de estes 

partilharem as alterações dos requisitos regulamentares que possam influenciar o 

processo de registo ou a sua manutenção. Quando estas alterações tiverem impacto 

no desenvolvimento de um dossier que está igualmente a ser preparado por outros 

departamentos de empresa, o profissional de Assuntos Regulamentares deve partilhar 

estas informações com os respetivos setores. 

 

As informações regulamentares obtidas deverão fornecer uma indicação genérica 

acerca do enquadramento legal e requisitos específicos locais, principalmente no caso 

de se tratar do primeiro registo de um medicamento em determinado país, mas 

igualmente, e sempre que aplicável, informações particulares para determinado 

medicamento (por exemplo, genéricos, biológicos). Tanto para uma situação como 

para a outra será vantajoso esclarecer todas as dúvidas e compilar o máximo de 

informação relevante sobre os requisitos reais de cada país, permitindo também o 

estabelecimento de prazos realistas para todos os que estejam envolvidos. 

 

Embora não seja uma situação típica da América Latina, existem determinados países 

que, previamente a qualquer trâmite que envolva o registo de medicamentos, exigem 

que primeiro se proceda ao registo da empresa estrangeira que deseja operar no país; 

nestes casos, a contribuição do parceiro local é igualmente importante e desejável. 

 

6.3.2. Aspetos relevantes 

O dossier de registo inclui documentos e informações que por vezes se podem revelar 

como fatores limitativos ao processo de aprovação do medicamento, caso não sejam 

conhecidos e/ou a sua resolução não seja integrada numa estratégia de registo. No 

entanto, poderão existir situações em que alguns destes requisitos podem 

efetivamente bloquear a entrada do medicamento num determinado mercado, caso se 

verifique que a solução encontrada para a transposição dessa exigência não seja 

compensada pelos lucros esperados com a comercialização do medicamento. 

 

De seguida listam-se alguns requisitos que deverão ser tidos em conta nos mercados 

da América Latina. 
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6.3.2.1. Boas Práticas de Fabrico 

Da documentação necessária para a submissão de um pedido de registo faz parte a 

comprovação de que o fabricante do medicamento cumpre as Boas Práticas de 

Fabrico (Good Manufacturing Practice, GMP). Os países alvo do presente trabalho (El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Perú e República Dominicana) 

reconhecem as inspeções do âmbito das GMP levadas a cabo pela Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., o INFARMED, não havendo a 

obrigatoriedade de inspeção do local de fabrico pelas autoridades reguladoras destes 

países. 

As vantagens deste reconhecimento são enormes, pois caso contrário, esta exigência 

poder-se-ia tornar num requisito limitante na medida em que os custos associados a 

uma certificação de GMP são elevados e os atrasos associados também. 

Para alguns destes países é suficiente que o Certificado de um medicamento (CdM) 

(modelo OMS) ateste o cumprimento das GMP; para outros é necessária a submissão 

na autoridade reguladora de um Certificado de GMP, sendo que algumas aceitam 

cópias autenticadas, mas outras requerem mesmo um exemplar original, devidamente 

legalizado. Neste contexto, a coordenação com os vários departamentos fabris, 

nomeadamente a Garantia da Qualidade, revela-se de especial importância para que 

nestas autoridades reguladoras esteja disponível um certificado de GMP válido, o qual 

é indispensável, também, para os processos de renovação dos registos, cuja 

preparação se inicia em alguns casos 7/8 meses antes da data do seu vencimento. A 

interação entre os dois departamentos permitirá o agendamento atempado das 

inspeções GMP às instalações fabris e/ou a antecipação da submissão dos pedidos de 

renovação, quando tal é possível. Paralelamente, o mesmo deve ser tido em 

consideração quando estejam envolvidos fabricantes externos na cadeia de fabrico do 

medicamento. 

 

6.3.2.2. Certificado de um medicamento (CdM) (modelo OMS) 

Tal como referido anteriormente, o Certificado de um medicamento (CdM, também 

designado como Certificado de Produto Farmacêutico, CPP) é outro instrumento legal 

importante para atestar as Boas Práticas de Fabrico e a qualidade dos medicamentos 

que circulam por todo o mundo. 

 

Os países que são objeto do presente trabalho (El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicarágua, Panamá, Perú e República Dominicana) têm como requisito a 

apresentação do CdM (modelo OMS) na altura de submissão do pedido de registo. 
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Apesar de até à data tal exigência não se revelar limitativa pois, devido a questões 

estratégicas, a aprovação é inicialmente conseguida em Portugal e posteriormente na 

América Latina, poderão existir situações em que o requisito de apresentar este 

certificado atestando que o medicamento é comercializado no país exportador se 

revele limitativo para obtenção do registo, ou que leve à reavaliação do timing para o 

pedido, na medida em que apenas é possível submeter o pedido de registo no país 

importador depois desse medicamento já ter sido anteriormente avaliado por outra 

autoridade, o que poderá demorar pelo menos 1 ano, tempo este que será aumentado, 

pois terá de se aguardar também pelo preço e, quando aplicável, pela 

comparticipação, até que o medicamento esteja, de facto, disponível no mercado. No 

limite, poder-se-á até verificar que não há interesse comercial no país exportador mas 

apenas a sua comercialização no exterior, o que impossibilita a emissão de CdM 

atestando a sua comercialização no país de origem; em alguns países, esta situação 

pode ser ultrapassada através de uma explicação às autoridades reguladoras sobre as 

razões da não comercialização. 

 
Os certificados são bilingues, sendo utilizados, no caso, o português e o inglês. Para 

todos estes países é necessário proceder à tradução para o idioma espanhol 

previamente à sua submissão à autoridade reguladora local, e esta tradução deve ser 

autenticada e legalizada, em Portugal ou localmente, por tradutores certificados para o 

efeito. Adicionalmente, para alguns destes países, o próprio certificado requer 

legalização, o que para os países em causa significa a colocação da apostila pela 

Procuradoria-Geral da República. 

 
O CdM (modelo OMS) é emitido pela autoridade reguladora do país onde o 

medicamento está registado para efeitos de exportação ou registo em países fora da 

União Europeia. O medicamento para o qual é efetuado o pedido deve possuir 

autorização de introdução no mercado válida ou, no caso de não a ter, deverá ter uma 

autorização de fabrico para exportação válida [45]. 

 
O certificado, cujo formato cumpre as recomendações da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), descreve a situação no país exportador de um medicamento à data da 

sua emissão, razão pela qual o documento não apresenta validade, pois o certificado 

só atesta a informação aprovada no momento [45]. De um modo geral, as autoridades 

reguladoras dos países da América Latina atribuem como validade máxima 2 anos. 

 
Cada certificado refere-se apenas a uma única forma farmacêutica e dosagem, porque 

o fabrico e a informação aprovada podem diferir entre várias formas farmacêuticas e 
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dosagens, e destina-se apenas a um país importador que deve ser obrigatoriamente 

referido. São várias as informações incluídas, sendo que a composição qualitativa-

quantitativa completa apenas é fornecida a terceiros se o titular da autorização de 

introdução no mercado o permitir. 

 

Ao certificar a informação dos medicamentos é também certificada a titularidade da 

autorização de fabrico, dos seus fabricantes, a realização de inspeções periódicas a 

locais de fabrico em território nacional e a conformidade com as Boas Práticas de 

Fabrico. Este modelo permite a inclusão de anexos como o resumo das características 

do medicamento (RCM), sendo igualmente possível anexar declarações que 

complementam a informação prestada, nomeadamente a indicação do nome do 

medicamento no país de destino, de acordo com a indicação do titular. 

 

No caso do medicamento objeto do pedido de certificado não se encontrar 

comercializado no país, será vantajoso solicitar ao INFARMED uma declaração que 

ateste que as razões da não comercialização em nada se relacionam com a eficácia, 

segurança ou qualidade do medicamento, mas apenas com razões de estratégia 

comercial em Portugal. 

 

O pedido do certificado e dos seus anexos é apresentado através do Portal SIOMS, no 

website do INFARMED, por preenchimento da informação adequada, sendo 

necessário anexar o respetivo comprovativo de pagamento de taxa [45]. De um modo 

geral, a sua emissão ocorre em 1-2 semanas. 

 

Este certificado foi desenvolvido pela OMS em 1975 [46], tendo o atual formato sido 

adotado pelo INFARMED em 2001 [47]. 

 

6.3.2.3. Traduções, autenticações, certificações, legalizações 

Países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Perú e 

República Dominicana têm como requisito a apresentação dos documentos em 

espanhol, sendo importante o conhecimento deste idioma. Esta exigência deve ser 

tida em consideração, principalmente no estabelecimento de prazos, pois 

habitualmente os dossiers de base estão preparados em inglês ou português e deverá 

estar previsto o tempo necessário para as respetivas traduções, algumas vezes com a 

colaboração dos parceiros locais. Pode ser também relevante ter em conta a alocação 

de recursos financeiros para estas traduções. 
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Todos os documentos legais, além da tradução para o idioma espanhol, requerem que 

esta tradução seja autenticada e posteriormente legalizada através da apostila, na 

Procuradoria-Geral da República (alguns países solicitam que estas traduções e 

respetivas autenticações sejam feitas localmente por tradutores certificados para o 

efeito). Esta exigência estende-se por vezes a algumas cartas e declarações emitidas 

pelo requerente do pedido de registo, que deverão ser em papel timbrado da empresa, 

às quais ainda é exigido o reconhecimento das assinaturas de quem tem poder para o 

ato em causa. 

 

Considerando que para estes países não é necessário que os documentos sejam 

legalizados nas correspondentes embaixadas ou consulados, o processo de 

legalização revela-se simples, não muito dispendioso (principalmente quando 

comparado com os valores cobrados por algumas embaixadas) e rápido, pois a 

Procuradoria-Geral da República apostila documentos de um dia para o outro. 

 

No que diz respeito ao reconhecimento de assinaturas, certificação de traduções ou 

autenticação de cópias, a existência de um Gabinete Jurídico na empresa ou ao qual 

haja acesso facilitado, simplifica estes procedimentos. 

 

Assim, caso se tenha em consideração todos os aspetos atrás referidos e se faça uma 

estimativa apropriada do tempo que será necessário para estes procedimentos 

administrativos, o fator que deverá ser objeto de maior atenção por parte do 

profissional de Assuntos Regulamentares deverá ser o conteúdo dos documentos e a 

sua tradução técnica. 

 

6.3.2.4. Proteção de dados, propriedade intelectual 

Uma questão relevante para a indústria farmacêutica é uma legislação eficaz e robusta 

sobre propriedade intelectual. 

No passado, a proteção de patentes estava ausente na América Latina, permitindo 

que empresas locais copiassem os produtos inovadores introduzidos no seu território.  

Atualmente, quase toda a América Latina está coberta pela legislação de propriedade 

intelectual, ainda que com algumas particularidades. 

 

Em 1994, durante a Rodada Uruguai, os estados membros negociaram o Trade 

Related Aspects of Intellectual Property Agreement (TRIPS), o Acordo sobre os 

Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual, que permitiu estabelecer os padrões 
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mínimos para a regulação mundial da propriedade intelectual. No entanto, após a 

entrada em vigor do TRIPS, os países procuraram celebrar um número crescente de 

acordos bilaterais e regionais de livre comércio e de investimento, em diferentes partes 

do mundo, considerando-se que estas disposições do TRIPS-plus tendem a prejudicar 

a saúde pública, tornando o acesso aos medicamentos substancialmente mais difícil. 

Este tipo de acordos bilaterais envolve geralmente um país industrializado e outro em 

desenvolvimento, em que ocorre a expansão dos direitos de propriedade intelectual 

dos primeiros em prol de uma suposta ajuda económica aos segundos, os quais 

devem reforçar a sua legislação interna com níveis superiores de proteção aos 

investidores estrangeiros. Na prática, a multilateralidade do TRIPS vai-se 

esvanecendo, o bilateralismo e o regionalismo vão aumentando, os acordos da 

Organização Mundial do Comércio (OMC) de incentivo à transferência de tecnologia 

dos países mais desenvolvidos para os menos desenvolvidos ficam comprometidos e 

o acesso a estas tecnologias, por parte dos países menos desenvolvidos, 

nomeadamente para os medicamentos, revela-se mais difícil [1] [48]. 

 

Por forma a minimizar as situações criadas pelo TRIPS-plus, alguns países da 

América Latina, foram desenvolvendo as suas próprias adaptações. 

A maioria das regulamentações sobre patentes da América Latina não está 

exclusivamente alinhada com o acordo TRIPS; são uma espécie de legislação de 

patentes “sensível à saúde” que, em certos casos, incorpora algumas das 

flexibilidades do TRIPS. O grau de vigilância das patentes também varia: alguns 

países ainda não cumprem todas as obrigações das patentes, mas outros, como o 

Brasil e o México, têm uma proteção bastante estruturada dos direitos de patentes. Em 

vários países em desenvolvimento surgiram queixas de que a aplicação de patentes é 

essencialmente incompatível com uma política de saúde pública sólida, pondo em 

causa a saúde das populações locais. Por exemplo, o Brasil tem um sistema onde os 

pedidos de patentes farmacêuticas são avaliados não apenas pelo Escritório de 

Patentes, mas também pela autoridade de saúde, e o mesmo se passa no Paraguai, 

que recentemente emitiu diretrizes próprias para patentes farmacêuticas, à 

semelhança da Argentina. 

 

O Proyecto Sur (Prosur) é uma iniciativa latino-americana que envolve as autoridades 

de patentes de 12 países da América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, 

Equador, Paraguai, Perú, Uruguai, Costa Rica, Nicarágua, Panamá e República 

Dominicana. O objetivo é fornecer uma plataforma comum para a realização de 
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pesquisas inovadoras e exames de patenteabilidade, a fim de evitar a duplicação de 

esforços [49]. 

 

De um modo geral, os acordos vigentes estipulam pelo menos 5 anos de exclusividade 

de dados no que diz respeito a patentes farmacêuticas [1]. Na União Europeia, os 

medicamentos genéricos autorizados só podem ser comercializados 10 anos após a 

autorização inicial do medicamento de referência. 

 

6.3.2.5. Medicamentos genéricos, biodisponibilidade, bioequivalência 

O desenvolvimento de um novo medicamento é um processo bastante complexo que 

envolve um grande investimento e risco por parte das empresas. O custo médio de 

desenvolvimento de um medicamento em 2016 foi de € 1,926 milhões. De 10 mil 

substâncias em investigação apenas uma ou duas será desenvolvida e posteriormente 

comercializada [50]. 

 

Nem todos os medicamentos comercializados irão gerar receitas suficientes, antes de 

expirar a patente, de modo a compensar a despesa realizada na sua investigação e 

desenvolvimento, pois do tempo de exclusividade concedido pela patente, apenas 8 a 

10, geralmente, correspondem a uma comercialização do medicamento. Daqui se 

compreende a importância da proteção da propriedade industrial para a indústria 

farmacêutica, pois sem a atribuição destes direitos não há qualquer entrave a que 

terceiros explorem, sem custos de investigação e desenvolvimento, a inovação. 

 

Durante o período de validade da patente não é permitido a terceiros, sem a 

autorização do titular, fabricar, utilizar, pôr à venda, vender ou importar o medicamento 

ou o objeto sob o qual recai a proteção [51]. 

 

Na América Latina, o fim do período de proteção de dados, tem uma importância 

elevada, considerando os problemas de acessibilidade aos medicamentos decorrentes 

dos problemas económicos e sociais daquela região, bem como das políticas de 

saúde vigentes. 

Neste âmbito, versões não genéricas (por exemplo, de base bibliográfica) e genéricas 

de um medicamento inovador, poderão significar uma melhoria significativa nos 

cuidados de saúde. Ainda assim, nos países mais desfavorecidos, existem outros 

aspetos económicos, à parte da expiração das patentes, que condicionam o acesso, 

por exemplo [52]: 
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 Os baixos rendimentos auferidos pelos habitantes destes países 

 A ausência de infraestruturas e de capacidade económica, de estabilidade política 

e social, que não permite que aí se desenvolvam indústrias fortes e competitivas 

 A insuficiente capacidade técnica para produzir localmente medicamentos 

genéricos, ao que se junta inúmeras vezes a escassez de matérias-primas para a 

sua produção 

 A falta de formação dos prestadores de cuidados de saúde, a falta de educação 

em saúde e a falta de uma utilização racional de medicamentos 

 A falta de um sistema de saúde no qual o estado comparticipe os medicamentos 

 A existência de circuitos de distribuição com falhas, que leva a que os 

medicamentos não cheguem a quem necessita e que muitos sejam desviados para 

mercados paralelos 

 

A definição de medicamento genérico tem-se revelado ela própria um desafio nos 

países da América Latina, fruto das várias classificações de medicamentos existentes 

nesta região. 

Alguns países desenvolveram uma tipologia que inclui três tipos de medicamentos: 

originais, similares e genéricos. Outros usam uma classificação binária: medicamentos 

de marca e medicamentos genéricos. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) propôs uma tipologia diferente: 

medicamentos de uma única origem e de múltiplas origens; na prática, os primeiros 

correspondem aos medicamentos originais ou inovadores provenientes da empresa 

que os desenvolveu (geralmente protegidos por patente), enquanto os segundos são 

fármacos de múltiplas proveniências, isto é, que podem ser produzidos por múltiplas 

empresas. Estes últimos incluem medicamentos que são equivalentes farmacêuticos e 

podem ou não ser equivalentes terapêuticos relativamente ao medicamento original. 

No caso de medicamentos multi-origem, não há acordo sobre os testes que devem ser 

realizados para que se considere que os padrões exigíveis de eficácia e segurança 

são cumpridos. 

 

Para alguns medicamentos, é suficiente documentar que o novo produto é equivalente 

farmacêutico do medicamento original, enquanto noutros casos, a equivalência 

terapêutica precisa de ser comprovada; esta comprovação é geralmente feita através 

de ensaios de biodisponibilidade/bioequivalência, os quais têm implicações 

significativas em termos dos custos associados, da capacidade técnica requerida e do 
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tempo despendido, podendo em certos casos revelar-se como um requisito limitativo 

ao registo do medicamento. Aliás, mais uma vez, o conceito de biodisponibilidade não 

é uniforme entre os vários países da América Latina, bem como o de 

intercambialidade. 

Consequentemente, as partes interessadas em restringir a concorrência defendem 

testes mais completos, por oposição aos interessados em acelerar a disponibilidade 

de versões mais baratas que argumentam que testes limitados são suficientes para 

garantir a eficácia e a segurança da maioria dos medicamentos [2]. 

 

Em alguns países a realização de ensaios de bioequivalência requer que se utilize um 

medicamento de referência local e/ou indivíduos da população local. 

Quando as diferenças étnicas possam influenciar o metabolismo da substância ativa 

existe, efetivamente, uma justificação científica para a realização dos ensaios com 

voluntários da população local, contrariamente ao requisito de usar um medicamento 

de referência local, pois os medicamentos de referência são muito idênticos nos 

diferentes países. Este requisito poderá ser ultrapassado pela submissão dos 

resultados do estudo já realizado acompanhado de uma justificação relativa à 

semelhança entre o medicamento de referência usado no estudo e o medicamento de 

referência local, demonstrando que podem ser considerados essencialmente o mesmo 

medicamento – conceito de bridging biowaiver [53]. 

Existem ainda países que aceitam estudos de bioequivalência realizados noutro país, 

apenas se forem realizados num centro incluído numa listagem própria da respetiva 

autoridade reguladora. 

 

Nos países que são objeto do presente trabalho existem normas e regulamentos 

acerca dos medicamentos genéricos e intercambialidade, na linha do que foi 

anteriormente referido, verificando-se uma aproximação gradual aos conceitos tal 

como são conhecidos na Europa, com algumas particularidades próprias de cada país 

de modo a ir de encontro às necessidades das suas populações. Alguns destes países 

definem listagens de medicamentos que devem comprovar a sua equivalência 

terapêutica, assim como quais os comparadores que devem ser utilizados para esse 

efeito. 

Os medicamentos aprovados em Portugal com o estatuto de medicamento genérico 

não apresentam dificuldade de registo nestes países, verificando-se que os ensaios de 

bioequivalência submetidos ao INFARMED em conformidade com a guidelines 

europeias cumprem com os requisitos das autoridades reguladoras em questão. 
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6.3.2.6. Estabilidade 

O objetivo dos estudos de estabilidade dos medicamentos é fornecer evidências de 

que a sua qualidade se mantém com o tempo sob a influência de uma variedade de 

fatores ambientais, como a temperatura, a humidade e a luz, estabelecer um prazo de 

validade e indicar quais as condições de conservação que devem ser seguidas para 

que a sua utilização dentro desse prazo seja segura e eficaz. 

 

A escolha das condições do estudo é baseada na divisão do mundo em quatro zonas 

climáticas, I a IV, para as quais foram estabelecidas condições climáticas de 

temperatura e humidade para a realização dos estudos [54]. Na tabela 4 estão 

descritas estas zonas, bem como as condições de conservação de cada uma, 

considerando ainda que a zona IV foi dividida em 2 sub-zonas: 

 

Zona climática Classificação Temperatura Humidade relativa 

I Temperada 21ºC ± 2ºC 45% ± 5% 

II Subtropical e mediterrânica 25ºC ± 2ºC 60% ± 5% 

III Quente e seca 30ºC ± 2ºC 35% ± 5% 

IVa Quente e húmida 30ºC ± 2ºC 65% ± 5% 

IVb Quente e muito húmida 30ºC ± 2ºC 75% ± 5% 

Tabela 4: Zonas climáticas e respetivas condições de conservação requeridas 

 

Para os países que são objeto do presente trabalho (El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicarágua, Panamá, Perú e República Dominicana) a zona climática de 

referência é a IVa, cujas condições gerais de realização dos estudos de estabilidade 

são as indicadas na tabela 5, em conformidade com o descrito no correspondente 

Regulamento Técnico Centro Americano (Productos Farmacéuticos. Estudio de 

Estabilidad de medicamentos para uso humano) [55]: 
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Estudos de estabilidade acelerados 

Medicamentos que não 
requerem refrigeração 

nem congelação 

Tempo 6 meses 

Condições de conservação 40°C ± 2°C / 75% ± 5% de 
humidade relativa para formas 
farmacêuticas sólidas 
 
40°C ± 2°C para formas 
farmacêuticas líquidas e 
semissólidas 

Tempos de análise Inicial 
3 meses 
6 meses 

Medicamentos que 
requerem refrigeração 

Tempo Não inferior a 6 meses 

Condições de conservação 25°C ± 2°C / 60% ± 5% de humidade 
relativa 

Tempos de análise Inicial 
3 meses 
6 meses 

Estudos de estabilidade a longo prazo 

Medicamentos que não 
requerem refrigeração 

nem congelação 

Tempo Não inferior ao prazo de validade 
provisório 

Condições de conservação 30°C ± 2°C / 65% ± 5% de humidade 
relativa para formas farmacêuticas 
sólidas 
 
Para formas farmacêuticas líquidas e 
semissólidas poderá não ser 
requerido o controlo da humidade 
relativa no estudo 

Tempos de análise Primeiro ano: inicial, intermédio e 12 
meses 
Segundo ano: 24 meses 
Terceiro ano: cada 12 meses até ao 
máximo de 5 anos 

Medicamentos que 
requerem refrigeração 

Tempo Não inferior a 12 meses 

Condições de conservação 5°C ± 3°C 

Tempos de análise Inicial 
Intermédio 
12 meses 

Medicamentos que 
requerem congelação 

Tempo Não inferior a 12 meses 

Condições de conservação -20°C ± 5°C 

Tempos de análise Inicial 
Intermédio 
12 meses 

Tabela 5: Condições gerais de realização dos estudos de estabilidade para a zona IVa 
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Ainda que o Regulamento Técnico Centro Americano não seja subscrito pelo Panamá, 

Perú e República Dominicana, a generalidade dos requisitos definidos neste 

documento são suficientes, ainda que com algumas adaptações menores, para 

cumprir as exigências destes 3 países, em termos de estabilidade. 

 

No documento Annex 2 to WHO Technical Report Series, No. 953: Stability testing of 

active pharmaceutical ingredients and finished pharmaceutical products - Table 2 - 

updated 24 August 2018 [56] as condições de estabilidade a longo prazo definidas 

para o Panamá e Perú são as correspondentes à zona climática IVb (30°C/75% HR); 

no entanto, na prática regulamentar, estudos nas condições da zona IVa (30ºC/65ºC% 

HR) são aceites sem questões adicionais. Situação semelhante acontece com a 

República Dominicana, onde estudos realizados para o mercado português nas 

condições da zona climática II (25ºC/60%HR) ainda são aceites, se bem que 

atualmente esta prática não tenha expressão na rotina dos registos vigentes ou em 

preparação, dado que para os medicamentos registados nestes países estão 

disponíveis dados nas condições da zona climática IV. 

 

O enquadramento legal e regulamentar destes países define o prazo de validade 

provisório, que é um prazo estabelecido provisoriamente, não superior a dois anos, 

estimado pela projeção de dados de estudos de estabilidade acelerados, realizado 

com o produto embalado tal como será comercializado e que está sujeito a 

confirmação através de estudos de estabilidade a longo prazo; na prática, a atribuição 

deste prazo de validade provisório também ocorre quando existem dados de 

estabilidade a longo prazo disponíveis mas que não cobrem todo o período de 

validade projetado para o medicamento. 

 

A apresentação às autoridades reguladoras de estudos de estabilidade realizados em 

condições de conservação do respetivo país é um requisito sobejamente conhecido, 

pois a validade do medicamento é definida com base nos resultados dos estudos 

efetuados nas condições climáticas da zona onde o medicamento vai ser 

comercializado. Neste contexto, aquando do desenvolvimento de um medicamento 

que será registado em países de diferentes zonas climáticas, é importante definir à 

partida, sempre que possível, um plano de estabilidades que cubra todos os territórios 

relevantes, tendo presente que durante a sua execução poderão existir zonas 

climáticas com condições mais extremas onde os materiais da embalagem primária 
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inicialmente definidos terão de ser substituídos por outros mais resistentes e/ou 

considerar a definição de prazos de validade mais curtos. 

 

6.3.2.7. Amostras, análise local 

Algumas autoridades reguladoras, na altura do pedido de apresentação dos 

documentos necessários para a avaliação documental, requerem ainda a submissão 

de amostras do medicamento, quer para acompanhar o expediente quer para análise 

laboratorial local. Esta análise laboratorial estende-se à substância ativa, com a 

submissão de padrões, sendo que algumas autoridades são relutantes na aceitação 

de padrões secundários e requerem o cumprimento de um template por forma a 

evidenciar a calibração do padrão secundário face à substância de referência. 

 

A análise laboratorial local verifica-se em todos os países em análise (El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Perú e República Dominicana), ainda que 

para alguns esta ocorra depois do medicamento estar comercializado (as amostras de 

produto acabado são retiradas do mercado e o titular envia para a autoridade os 

padrões necessários) ou por ocasião da primeira importação do medicamento (mais 

uma vez, os padrões requeridos são entregues à autoridade, enquanto que o produto 

acabado é recolhido do armazenista/distribuidor local). 

 

Este controlo laboratorial no país importador ocorre independentemente dos locais de 

fabrico do medicamento no país exportador serem possuidores de certificado de Boas 

Práticas de Fabrico emitido por autoridades reconhecidas, como por exemplo o 

INFARMED, e desta informação ser igualmente atestada no Certificado de um 

medicamento (modelo OMS) que acompanha, ou acompanhou, a documentação do 

pedido de registo. 

 

Verifica-se que em alguns países os laboratórios fazem parte da estrutura da 

autoridade reguladora e noutros as entidades que procedem às análises são 

laboratórios independentes da autoridade reguladora devidamente certificados para o 

efeito. 

 

Nos países que são objeto deste trabalho o número de amostras de produto acabado 

solicitadas para análise laboratorial pelas autoridades locais é elevado, sendo que em 

alguns deles, como por exemplo o caso dos comprimidos, pode chegar às 240 

unidades e no caso de injetáveis às 230, independentemente da metodologia analítica 
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apresentada. Outra situação que merece atenção é a validade que é requerida para as 

amostras, que raramente deverá ser inferir a 1 ano na altura em que são depositadas 

na autoridade. 

No caso em que as amostras são enviadas no início do procedimento de registo, estes 

países aceitam as embalagens de venda do mercado nacional, no caso, amostras em 

português, e a documentação do processo deve incluir projetos com o texto (a maioria 

das vezes mock-ups) que terão os materiais de embalagem após o registo ter sido 

concedido, acompanhados de uma declaração em que será assim que o medicamento 

será comercializado no país. 

 

6.3.2.8. Resíduos 

Ultimamente, tem sido exigido por parte das autoridades reguladoras a apresentação 

de um plano de gestão de resíduos aplicável aos medicamentos importados. 

De um modo geral, o plano incide sobre os medicamentos que eventualmente atinjam 

o seu prazo de validade sem serem vendidos. Uma vez que não ocorre o retorno para 

Portugal, o envolvimento do armazenista/distribuidor na elaboração, implementação e 

cumprimento do plano é indispensável, pois nem todos os métodos estão disponíveis 

ou são aceites nos países da América Latina. No Panamá, por exemplo, o único 

método que à data se pode utilizar é a incineração. 

 

6.3.2.9. Colaboradores locais 

Como referido anteriormente, as vantagens de dispor da colaboração de um parceiro 

local são inúmeras, nomeadamente nos casos em que titular não tem representação 

própria no país. 

De facto, para o cumprimento de determinados requisitos, a colaboração é convertida 

em obrigação, pois para cada um dos medicamentos a registar nos países deverá ser 

nomeado a nível local: 

 

 Um representante legal 

 Um farmacêutico responsável 

 Um distribuidor com licença válida para o tipo de medicamentos envolvidos 

 

Existem várias combinações possíveis para assegurar o cumprimento destes 

requisitos, por exemplo: 

 Um escritório de advogados que tem a seu cargo a representação legal e nos seus 

quadros um farmacêutico, sendo o distribuidor uma empresa separada 
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 Um escritório de advogados que tem a seu cargo a representação legal, sendo o 

farmacêutico responsável e o distribuidor entidades separadas 

 Um distribuidor que tem nos seus quadros um farmacêutico, sendo a 

representação legal assegurada separadamente 

 Um distribuidor que tem nos seus quadros um advogado e um farmacêutico 

 Um distribuidor que tem nos seus quadros um advogado, sendo um farmacêutico 

contratado à parte 

 Um distribuidor que tem nos seus quadros um farmacêutico que também assume a 

representação legal 

 

Com efeito, estas e outras possibilidades dependem da legislação do país, do que 

cada um deles oferece em termos dos serviços disponíveis e dos acordos que se 

consigam estabelecer considerando as vantagens económicas que serão desejáveis 

que tragam. 

 

Tendo em conta a dimensão geográfica e económica dos países, existem empresas 

que operam em regime de prestação de serviços em vários deles, revelando-se esta 

possibilidade uma solução atrativa, visto que além de poderem fornecer alguns dos 

serviços atrás referidos, podem ainda prestar um contributo importante na deslocação 

de mercadoria entre os vários países onde os medicamentos estão registados (quando 

possível), assumindo a gestão das questões alfandegárias e possibilitando, por um 

lado a comercialização atempada dos medicamentos, tendo em conta seu prazo de 

validade, e por outro, o acesso a medicamentos pelas populações. 

 

6.3.2.10. Registos de marca 

O registo é a única forma legal de proteger uma marca, um logótipo ou outros sinais 

de serem usados sem autorização do titular. A marca permite que se distinga os 

produtos fazendo com que os consumidores sejam capazes de a reconhecer e a 

distinguir de outras existentes no mercado [57]. 

Em todos os países em análise (El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, 

Panamá, Perú e República Dominicana) procede-se ao registo das marcas dos 

medicamentos e, em alguns deles, do logotipo da empresa a usar nos materiais de 

embalagem. No entanto, apenas para a República Dominicana era exigida a 

apresentação do respetivo certificado de registo da marca na documentação que 

acompanha o pedido de registo do medicamento, requisito este que deixou de ser 

aplicado em 2017. 
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Por vezes verifica-se que o nome inicialmente desejado para um medicamento não 

pode ser usado, o que causa constrangimentos, pois idealmente o objetivo será ter 

registos o mais uniformes possível nos vários países, o que passa também pelo nome 

do medicamento; esta situação reflete-se, por exemplo, nos materiais de embalagem, 

exigindo caixas, folhetos informativos, alumínios do blister, etc., dedicados a 

determinado mercado, acarretando questões de produção e logística que têm de ser 

acauteladas durante o planeamento fabril. 

 

6.3.3. Requisitos especiais de cada país 

Ainda que alguns estejam legislados ou regulamentados, existem outros requisitos 

locais específicos, que são solicitados pelas autoridades reguladoras ou por questões 

de mercado, que devem ser atendidos. Apesar de na maioria das vezes o seu 

cumprimento não ser difícil de alcançar, existem casos em que a sua existência leva a 

uma reavaliação da oportunidade de registar o medicamento ou à preparação de 

documentação diferente, contribuindo para a falta de harmonização do registo. Na 

listagem abaixo seguem a título de exemplo algumas dessas exigências/pedidos: 

 

 A listagem de formas farmacêuticas varia de país para país e as designações 

também diferem dos Standard Terms publicados pelo European Directorate for the 

Quality of Medicines (EDQM). 

A situação descrita anteriormente relativa aos diferentes nomes comerciais do 

medicamento também se aplica no caso de diferentes formas farmacêuticas. O 

facto de cada país ter a sua listagem de formas farmacêuticas e destas variarem 

entre países conduz, por vezes, a que os materiais de embalagem tenham de ser 

diferentes. Por vezes, verifica-se que a forma farmacêutica aprovada para o 

medicamento e que consta no certificado de registo é, de facto, a que está referida 

na lista do país, mas o nome do medicamento, que idealmente é, tal como na 

União Europeia, formado pela tríade “nome (de fantasia) comercial, dosagem, 

forma farmacêutica” possibilita que os materiais de embalagem sejam os mesmos, 

se a forma farmacêutica se escrever da mesma maneira e com tradução 

equivalente. Veja-se o exemplo: 
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 Portugal Países da América Latina 

Forma 
farmacêutica 

Comprimidos revestidos 
Em alguns: Comprimidos revestidos 
 
Noutros: Comprimidos recubiertos 

Nome do 
medicamento 

ABC 123mg comprimidos 
revestidos 

ABC 123mg comprimidos 
revestidos 

 

Outra situação verifica-se quando a forma farmacêutica aprovada em Portugal não 

tem correspondência direta com nenhuma das que constam nas listagens do(s) 

país(es): 

 

 Portugal Países da América Latina 

Forma 
farmacêutica 

Pó e veículo para suspensão 
injetável 

Perú: 
Polvo y disolvente para 
suspensión inyectable 

 
Guatemala: 
Polvo y solución para uso 
parenteral 

Nome do 
medicamento 

XYZ 456mg/7ml pó e veículo 
para suspensão injetável 

Perú: 
XYZ 456mg/7ml polvo y 
disolvente para suspensión 
inyectable 

 
Guatemala: 
XYZ 456mg/7ml polvo y solución 
para uso parenteral 

 

Nestes casos, a solução para a comercialização do medicamento passa por dispor 

de materiais de embalagem dedicados a cada um dos mercados. 

 

 A listagem de advertências e precauções a atender para alguns dos excipientes 

presentes nas formulações, tal como a das formas farmacêuticas, varia de país 

para país e também diferem do disposto na guideline Excipients in the labelling and 

package leaflet of medicinal products for human use. 

Ainda que as frases e os excipientes listados não apresentem diferenças 

significativas, na verdade, como os textos requeridos devem aparecer tanto nos 

Resumos das Características dos Medicamentos (RCM) como nos folhetos 

informativos, situações em que estes diferem entre países, poderá levar a que se 

tenham de preparar diferentes documentos. Por vezes, a adoção das frases passa 



REGULAMENTAÇÃO NA AMÉRICA LATINA: CONVERGIR, HARMONIZAR, REGISTAR NA DIFERENÇA 
O contributo do reconhecimento de Portugal como país de alta vigilância sanitária 

 

50 

por ligeiras adaptações ao texto, sem comprometer o sentido da advertência em 

causa, permitindo a utilização do mesmo folheto em vários países. 

A autoridade reguladora do Panamá, por exemplo, solicita a confirmação da 

proveniência do amido para os excipientes que o contenham, tal como o 

carboximetilamido sódico, cujo amido provém da batata; caso fosse proveniente do 

trigo, aveia, cevada, centeio ou triticale, ou respetivos derivados, seria requerida 

uma frase acerca do glúten, variável de acordo com o limite estabelecido (20 ppm). 

 

 Outra situação que poderá propiciar várias versões de RCM e folhetos informativos 

é a exigência de incluir nestes documentos informações publicadas pela autoridade 

reguladora local. A autoridade do Panamá emite regularmente notas sobre a 

segurança dos medicamentos fornecendo indicações acerca da sua utilização, que 

por vezes requerem alterações na informação do medicamento. Verifica-se, porém, 

que algumas destas recomendações vão de encontro às recomendações do PRAC 

(Comité de Avaliação do Risco em Farmacovigilância da Agência Europeia do 

Medicamento, EMA) e, caso a informação do medicamento se encontre atualizada 

em Portugal e já vigente noutros países, os RCM e folhetos informativos acabam 

por não precisar de ser alterados, pois já cumprem com os requisitos da autoridade 

do Panamá. 

 

 No que diz respeito ao texto a constar no blister, existem duas situações que 

devem ser previstas desde o início do processo de registo do medicamento, tendo 

em conta as implicações que têm no fabrico do produto, bem como na 

disponibilidade dos materiais conforme os requisitos: 

o O Perú e a República Dominicana requerem que o número de registo do 

medicamento esteja inscrito no blister, o que implica uma análise ao conjunto de 

países onde o medicamento está ou irá estar registado no sentido de averiguar 

se não há requisitos contraditórios, devendo ainda atender-se ao reduzido 

espaço disponível. 

o Para o Panamá e para a Nicarágua as amostras médicas devem ter inscrito no 

blister a menção “Muestras médicas - Prohibida su venta”, o que duplica as 

atividades de blisteragem, pois com as amostras médicas segue habitualmente 

produto para venda. 

 

 As apresentações registadas em Portugal são, por motivos estratégicos da 

empresa, as mesmas que se registam nos países objeto do presente trabalho (El 
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Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Perú e República 

Dominicana), sem que tal constitua problemas ou levante dúvidas para qualquer 

uma das autoridades reguladoras locais. Por vezes, verifica-se que por razões 

relacionadas com o mercado, tanto privado como para responder a licitações de 

caráter público, é pedido o registo de apresentações adicionais, algumas das quais 

podem conduzir a ajustes nas áreas de produção, por exemplo, quando estão 

envolvidos frascos com capacidades ou volumes de enchimento diferentes dos que 

habitualmente se produzem. 

 

 No que diz respeito às funções desempenhadas pelos excipientes nas 

formulações, o Perú tem uma lista em que atribui a cada excipiente determinadas 

funções, verificando-se por vezes que na formulação que se pretende registar a 

função de algum excipiente não vai ao encontro do que está listado e essa 

situação carece de justificação. 

 

 Existem alguns medicamentos que por questões relacionadas com a sua 

estabilidade na temperatura da zona climática IV apenas permitem prazos de 

validade que se revelam curtos tendo em conta o trajeto e os tempos 

habitualmente necessários para que cheguem ao seu destino. Esta situação é 

particularmente problemática quando, para alguns clientes ou para responder a 

licitações/concursos, o prazo exigido é pelo menos de 18 meses, como acontece 

com o Panamá e as Honduras. 

 

 Como já referido, algumas autoridades reguladoras analisam localmente o 

medicamento e também requerem a submissão de padrões das substâncias ativas, 

sendo que algumas autoridades são relutantes na aceitação de padrões 

secundários e requerem o cumprimento de um template por forma a evidenciar a 

calibração do padrão secundário face à substância de referência. 

Tal como acontece com a quantidade de amostras de produto acabado solicitadas 

pelas autoridades locais, também a quantidade de padrões que deve ser 

submetida para análise é muitas vezes elevada considerando a dosagem do 

medicamento e a metodologia analítica aplicável, ainda que o ajuste relativamente 

ao que será lógico apresentar venha a acontecer. De facto, a submissão de pelo 

menos 1g de padrão das substâncias ativas e de quaisquer outras substâncias que 

façam parte do método de análise, por exemplo, impurezas, é, na maioria dos 

casos, manifestamente exagerada, em particular quando esta exigência é aplicável 
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a padrões primários, cujos recipientes comercializados têm quantidades bem mais 

reduzidas, com os correspondentes custos associados. 

 

6.4. O dossier de registo 

O dossier de registo de um medicamento contém toda a informação relevante para a 

avaliação da sua eficácia, segurança e qualidade. Independentemente do tipo de 

medicamento a registar e do procedimento subjacente à sua avaliação, a informação 

que foi recolhida e compilada previamente à submissão do pedido, deverá 

corresponder ao que é requerido pelas autoridades como suporte à obtenção do 

registo e ser apresentada num formato que corresponda ao definido pelo país onde se 

pretende registar o medicamento. 

 

6.4.1. Procedimento 

Na Europa estão definidos os quatro tipos de procedimentos para obtenção da 

autorização de introdução no mercado de medicamentos: 

 Procedimento nacional: 

No caso de se pretender que o medicamento seja aprovado apenas para 

colocação no mercado de um estado membro. 

 Procedimento de reconhecimento mútuo 

É baseado em decisões nacionais já existentes, sendo que o primeiro passo neste 

procedimento é a obtenção de autorização num estado membro da União 

Europeia, que procede à primeira avaliação e autoriza o medicamento 

nacionalmente; esta primeira autorização é a base do pedido a submeter noutros 

estados membros. 

 Procedimento descentralizado 

Apenas pode ser utilizado quando o medicamento em causa não possui 

autorização em nenhum estado membro; apesar do pedido ser submetido em 

vários estados membros simultaneamente, um deles será o estado membro de 

referência e elaborará um relatório de avaliação e todos os outros estados 

membros envolvidos comentarão esse relatório, que será atualizado quando 

relevante. 

 Procedimento centralizado 

O pedido de autorização é gerido pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA), 

que seleciona de entre os membros do seu comité científico de peritos (Committe 

for Human Medicines, CHMP) um perito relator e um co-relator que procedem a 

uma avaliação independente, sendo que o relatório de avaliação é aprovado pelo 
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CHMP e serve de base à tomada de decisão pela Comissão Europeia; a 

autorização assim obtida é válida em todos os estados membros da União 

Europeia [58]. Este tipo de procedimento é obrigatório para medicamentos de uso 

humano contendo uma nova substância ativa destinada a tratar o vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) ou síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), 

cancro, diabetes, doenças neurodegenerativas, disfunções imunes e autoimunes, 

doenças virais, medicamentos derivados de processos biotecnológicos, como 

engenharia genética, medicamentos de terapia avançada, tais como terapia 

genética, terapia celular somática ou medicamentos manipulados por tecidos e 

medicamentos órfãos; o procedimento centralizado é opcional para outros 

medicamentos que contenham novas substâncias ativas para indicações diferentes 

das anteriormente indicadas, que sejam uma inovação terapêutica, científica ou 

técnica significativa e cuja autorização é do interesse do ponto de vista da saúde 

pública a nível europeu [59]. 

 

Em El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Perú e República 

Dominicana não estão disponíveis tantos procedimentos que visem a obtenção do 

registo de medicamentos. 

Verifica-se que a maioria dos registos é obtida por um procedimento que poderá ser 

equiparado ao procedimento nacional, ou seja, o pedido é submetido e aprovado por 

cada uma das autoridades reguladoras do país onde se deseja comercializar o 

medicamento, pois o conceito de estado membro é inexistente e o facto de haver 

outros registos já atribuídos não é relevante. 

Alguns destes países entre si e entre alguns destes países e outros que não foram 

incluídos no âmbito deste trabalho está disponível um procedimento com algum 

paralelismo com o reconhecimento mútuo, por exemplo, entre os países abrangidos 

pelo Regulamento Técnico Centro Americano e para medicamentos já aprovados por 

autoridades reguladoras classificadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

como autoridades de referência regional de nível 4. 

Para o Panamá e para o Perú está disponível uma modalidade de registo decorrente 

da classificação de Portugal como país de alta vigilância sanitária (ver secção 8.). 

 

6.4.2. Submissão eletrónica, submissão em papel 

Para os países que são objeto do presente trabalho (El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicarágua, Panamá, Perú e República Dominicana), apenas no Perú é 

submetida a documentação necessária para o registo e demais procedimentos 
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(renovações, alterações,…) através de uma plataforma eletrónica, a VUCE (Ventanilla 

Única de Comercio Exterior), localizada no website do Ministério do Comércio Exterior. 

Para aceder a este sistema é necessário ter uma autorização válida para um 

laboratório farmacêutico concedida pela Dirección General de Medicamentos, Insumos 

y Drogas (DIGEMID) e dispor das credenciais de acesso ao sistema atribuídas pelo 

Ministério do Comércio Exterior. 

 

Para El Salvador está disponível o Portal en Línea, uma plataforma eletrónica alojada 

no website da autoridade reguladora e gerida por esta entidade, através da qual se 

realizam alterações com pouco impacto nos registos, por exemplo, atualização de 

desenhos nos materiais de embalagem, ampliação ou cancelamento de 

apresentações comerciais ou ainda, alterações de nome. Para os trâmites indicados 

para esta plataforma não se aceitam submissões em papel. Nesta plataforma e desde 

janeiro de 2019, devem também ser submetidos os pedidos de registo que visem o 

reconhecimento de registos já emitidos por outras autoridades (as autoridades 

reguladoras de referência regional de nível 4 e ainda as da Austrália, Suíça, Japão e 

pela Agência Europeia do Medicamento, EMA). Os restantes pedidos devem ser 

submetidos em papel, com a apresentação dos documentos originais devidamente 

legalizados e/ou traduzidos. 

 

Para o Panamá, todos os procedimentos relacionados com o registo são baseados em 

papel, e apenas questões relacionadas com o pagamento de taxas para obtenção do 

certificado são processadas eletronicamente. 

 

Na República Dominicana para o procedimento de registo simplificado (ver secção 

8.3.) está disponível uma plataforma eletrónica no website da autoridade reguladora 

onde devem ser carregados os documentos requeridos; posteriormente a este 

carregamento e no prazo de 30 dias úteis, devem ser entregues os documentos 

originais devidamente legalizados e/ou traduzidos, bem como formulários e outros 

documentos impressos a partir da plataforma. 

 

Situação semelhante se verifica para a Nicarágua, que desde outubro de 2018 está 

numa fase de migração de procedimentos para uma plataforma eletrónica, sendo que 

a submissão em duplicado ainda acontece, principalmente devido a problemas 

técnicos e de manutenção do sistema. 
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Na Guatemala e nas Honduras, o processo de obtenção de registo e todos os 

restantes procedimentos tem por base a submissão em papel dos documentos 

originais devidamente legalizados e/ou traduzidos. 

 

As submissões em papel implicam quase sempre a apresentação dos documentos 

originais, organizados em várias capas ou dossiers, de acordo com o exigido por cada 

autoridade reguladora, e também um número específico de cópias, tendo em conta os 

vários departamentos ou pessoas que vão avaliar a documentação. A preparação dos 

vários exemplares a submeter é feita pelos parceiros locais. 

 

6.4.3. Documentação, formato, conteúdo, formulários próprios 

Nas regiões do ICH (International Council for Harmonisation of Technical 

Requirements for Pharmaceuticals for Human Use), Europa, Estados Unidos da 

América e Japão, o dossier de registo tem de há uns anos a esta parte (a versão inicial 

foi acordada em 2000) uma estrutura e um formato específico e altamente definido: o 

documento técnico comum (Common Technical Document, CTD). O objetivo foi 

economizar recursos e tempo e facilitar a avaliação da documentação, bem como a 

comunicação entre os vários intervenientes [60]. Posteriormente, foi criada uma versão 

eletrónica deste formato, o eCTD, para as submissões eletrónicas. 

Com o decorrer do tempo verificou-se que outras regiões, além das três que 

inicialmente aplicaram este formato, também iam, e vão, ajustando os seus formatos 

ao do CTD. 

 

O CTD, no seu conjunto, engloba toda a documentação que permite avaliar a eficácia, 

segurança e qualidade de um medicamento, estabelecendo a sua relação benefício-risco. 

Trata-se de um modelo harmonizado em que a informação é apresentada de um modo 

sistemático. Embora o CTD não refira a informação sobre o conteúdo que cada 

dossier deve apresentar de modo a obter uma aprovação do medicamento, ele indica 

quais as guidelines que devem ser tidas em conta pelo requerente/titular com o 

objetivo de o orientar no preenchimento de cada secção. 

De forma a cumprir alguns requisitos de caráter regional, o formato CTD tem este 

aspeto previsto e define secções específicas onde os documentos necessários para 

cumprir este tipo de exigências deverão ser apresentados, por forma a não introduzir 

desarmonização ao dossier de registo. 
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Os países da América Latina não fazem parte de nenhuma das regiões ICH, não 

aplicam o formato CTD e não há nenhum formato regional equivalente que seja 

seguido nesta região. 

De modo a fortalecer a convergência regulamentar nos países da América, a Rede 

Pan-Americana para a Harmonização da Regulamentação Farmacêutica (Rede PARF) 

desenvolveu, entre outros, o Documento Técnico n.º 10 - Requisitos para el registro de 

medicamentos en las Américas, elaborado pelo Grupo de Trabajo en Registro de 

Medicamentos. A sua finalidade é proporcionar requisitos que permitam estabelecer 

instrumentos normativos e regulatórios que contribuam para os processos de 

harmonização, fazendo a ressalva que os respetivos regulamentos nacionais serão 

estabelecidos de acordo com a legislação de cada país e, sempre que apropriado, as 

modificações correspondentes serão feitas, a fim de cumprir com estas diretrizes, 

tanto quanto possível [61]. 

 

Neste contexto, o que se verifica é que os diferentes países da região da América 

Latina adaptam as disposições deste documento à sua realidade. Existindo 

assimetrias acentuadas de ordem política, económica, social e técnica entre alguns 

deles, o resultado desta adaptação resulta em diferentes exigências para cada país. 

 

Estas diferentes exigências também têm influência no conteúdo e no formato do 

dossier de registo, pois diferentes países utilizam diferentes formatos de submissão da 

documentação, impedindo assim a apresentação, às várias autoridades reguladoras, 

do mesmo conjunto de documentos. Consequentemente, na prática, cada dossier de 

registo deve ser preparado de acordo com os requisitos nacionais de cada país. 

 

Além da existência de formulários específicos para cada um dos países que são objeto 

do presente trabalho (El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Perú e 

República Dominicana), cujo preenchimento é habitualmente da responsabilidade do 

representante legal e/ou do farmacêutico responsável, a verdade é que o tipo de 

documentação exigida apresenta uma certa semelhança, não fossem as 

particularidades introduzidas por cada país e que raramente adicionam alguma mais 

valia à eficácia, segurança e qualidade ou ao processo de avaliação do medicamento. 
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De uma forma geral, os dossiers de registo para estes países são constituídos por 

uma parte administrativa onde se encontram os documentos legais (formulários, 

Certificado de um medicamento (modelo OMS), declarações, procurações, licenças 

dos distribuidores, etc.). 

 

O dossier também apresenta uma parte onde estão os dados químicos e 

farmacêuticos, entre os quais, por exemplo, a composição qualitativa-quantitativa, as 

especificações, a metodologia analítica e, quando aplicável, as correspondentes 

validações, as informações de estabilidade e, embora exigido por poucos países, 

algumas informações relativas à produção do medicamento. A informação requerida 

sobre a substância ativa resume-se às especificações e metodologia analítica e, por 

vezes, ao envio de um certificado de análise, não sendo solicitado declarar o seu 

fabricante. 

De destacar que este tipo de documentos deverá ser impresso em papel timbrado da 

empresa e assinado pelos responsáveis dos setores, nomeadamente a Direção 

Técnica e a Direção do Controlo de Qualidade. 

 

Outra das partes que constitui o dossier de registo diz respeito à informação do 

medicamento, isto é, resumo das características do medicamento (RCM), folheto 

informativo e projetos dos textos dos materiais de embalagem (mock-ups). 

 

Dependendo do tipo de medicamento envolvido (nova substância ativa, medicamentos 

genéricos, biológicos, …) outras partes poderão constituir o dossier de registo. No 

entanto, dado o tipo de medicamentos que habitualmente a empresa regista e 

comercializa para os mercados em causa, o que esporadicamente se envia é o ensaio 

de bioequivalência, no caso dos medicamentos genéricos. Já em relação aos 

medicamentos de uso bem estabelecido, apenas é solicitado o envio da bibliografia de 

suporte nos casos em que a literatura científica oficial do país não inclui a substância 

ativa em questão, situação que raramente acontece. 

 

Embora o CTD não seja um formato definido para a apresentação da documentação 

de um pedido de registo nestes países, a existência de um dossier já preparado neste 

formato poderá responder, de modo geral, aos requisitos das autoridades reguladoras, 

dado que a maior parte dos documentos e da informação a submeter encontram-se no 

CTD. 
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A tabela 6 pretende resumir os documentos que geralmente são solicitados num 

pedido de registo dos medicamentos em causa nos países que são objeto do presente 

trabalho (El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Perú e República 

Dominicana), fazendo, sempre que possível uma correspondência com as secções do 

CTD, pese embora as exigências próprias de cada país na adaptação e preparação 

dos documentos e seu conteúdo. 

 

De destacar que existem muitas secções e subsecções do CTD cuja informação não é 

solicitada pela maioria das autoridades reguladoras destes países, entre as quais, 

resumos e sínteses, dados relativos à substância ativa e aos excipientes, ao 

desenvolvimento farmacêutico e ao fabrico; alguma informação sobre a 

farmacovigilância começa a ser requerida por algumas autoridades reguladoras. 
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 El Salvador Guatemala Honduras Nicarágua Panamá Perú 
República 

Dominicana 

Módulo 1: Informações Administrativas               

1.0 Requerimento              
1.1 Índice       
1.2 Formulário do Pedido              
Anexos                     
5.1 – Comprovativo do pagamento da taxa        
5.2 - Carta de consentimento informado do Titular de 
AIM do medicamento autorizado 

      

5.3 – Prova de que o requerente está sediado no EEE       

5.4 - Carta de autorização para contacto em 
representação do requerente/Titular de AIM 

      

5.5 - Curriculum Vitae da Pessoa Qualificada 
responsável pela Farmacovigilância 

      

5.6 - Autorização de fabrico requerida de acordo com o 
disposto no Artigo 40º da Diretiva 2001/83/CE (ou 
equivalente, fora do EEE onde o MRA ou outros 
acordos comunitários se encontrem em vigor) 

      

5.7 - Justificação para mais do que um fabricante 
responsável pela libertação de lotes no EEE 

      

5.8 - Fluxograma indicando todos os locais envolvidos 
no processo de fabrico do medicamento e substância 
ativa 

      

5.9 – Declaração (ou Certificado de BPF/GMP emitido 
por uma Autoridade Competente do EEE, quando 
disponível) da Autoridade Competente que realizou a 
inspeção ao(s) local/locais de fabrico (datada de há 
menos de 3 anos) 

      

5.10 – Carta(s) de acesso ao(s) Drug Master File(s) da 
substância ativa ou cópia do(s) Certificado(s) de 
Conformidade da Farmacopeia Europeia 

      

5.11 - Declaração escrita do fabricante da substância 
ativa comprometendo-se a informar o requerente no 
caso de alteração do processo de fabrico ou das 
especificações 
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El Salvador Guatemala Honduras Nicarágua Panamá Perú 

República 
Dominicana 

5.12 – Certificado(s) de Conformidade da Farmacopeia 
Europeia para TSE 

      

5.13 – Consentimento(s) escrito(s) da Autoridade 
Competente para a libertação de OGM no meio 
ambiente 

      

5.14 – Aconselhamento científico prestado pelo CHMP       
5.15 – Certificado(s) de Autorização de Introdução no 
Mercado, de acordo com os artigos 8(j)-(L) da Diretiva 
2001/83/CE no EEE 

      

5.16 – Correspondência com a Comissão Europeia 
relativa e pedido(s) múltiplo(s) 

      

5.17 – Lista dos projetos de embalagem 
planificados/exemplares e amostras enviadas com o 
pedido 

      

5.18 – Cópia da Decisão da designação de 
Medicamento Órfão 

      

5.19 – Lista de nomes de fantasia propostos para o 
medicamento e dos seus Titulares de AIM dos Estados-
membros envolvidos 

      

5.20 – Cópia do Certificado da EMEA para um Vaccine 
Antigen Master File (VAMF) 

      

5.21 - Cópia do Certificado da EMEA para um Plasma 
Master File (PMF) 

      

5.22 – Para cada substância ativa, declaração da 
pessoa qualificada do(s) Titular(es) da(s) 
autorização(ões) de fabrico indicada(s) na secção 
2.5.1., e da pessoa qualificada de cada um do(s) 
titular(es) da(s) autorização(ões) de fabrico (i.e. 
localizadas no EEE) indicado(s) na secção 2.5.2 nas 
quais a substância ativa é utilizada como matéria-prima, 
em como o(s) fabricante(s) da substância ativa 
indicado(s) em 2.5.3. funciona(m) em cumprimento das 
normas detalhadas das Boas Práticas de Fabrico para 
matéria(s)-prima(s) 
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El Salvador Guatemala Honduras Nicarágua Panamá Perú 

República 
Dominicana 

1.3 Informação sobre o medicamento       
1.3.1 Resumo das Características do Medicamento, 
Material de Embalagem e Folheto Informativo       

1.3.2 Mock-up       
1.3.3 Specimen       

1.3.4 Resultados das avaliações realizadas em 
cooperação com grupos-alvo de doentes 

      

1.3.5 RCMs já aprovados noutros Estados-membros       
1.3.6 Braille       
1.4 Informações sobre os peritos       
1.4.1 Qualidade       
1.4.2 Não clínico       
1.4.3 Clínico       

1.5 Requisitos específicos para diferentes tipos de 
pedidos 

      

1.5.1 Pedido para medicamento de uso clínico bem 
estabelecido 

      

1.5.2 Pedido para medicamento genérico, híbrido ou 
biológico similar 

      

1.5.3 Exclusividade de mercado       
1.5.4 Pedido em circunstâncias excecionais       
1.5.5 AIM condicionada        
1.6 Avaliação do risco ambiental       
1.6.1 Non-OGM       
1.6.2 OGM       
1.7 Informação sobre medicamentos Órfãos       
1.7.1 Similaridade       
1.7.2 Exclusividade de mercado       
1.8 Informação relativa à Farmacovigilância       
1.8.1 Sistema de Farmacovigilância       
1.8.2 Sistema de gestão de risco       



 
REGULAMENTAÇÃO NA AMÉRICA LATINA: CONVERGIR, HARMONIZAR, REGISTAR NA DIFERENÇA 

O contributo do reconhecimento de Portugal como país de alta vigilância sanitária 
 

62 

 
El Salvador Guatemala Honduras Nicarágua Panamá Perú 

República 
Dominicana 

1.9 Informação relativa aos Ensaios Clínicos       
1.10 Informação relativa aos Medicamentos Pediátricos       
Módulo 2: Resumos                     
2.1 Índice       
2.2 Introdução       
2.3 Resumo Geral da Qualidade       
2.4 Síntese não clínica       
2.5 Síntese clínica       
2.6 Resumo não clínico       
2.6.1 Introdução       
2.6.2 Resumo descritivo farmacológico       
2.6.3 Resumo farmacológico em formato tabelar       
2.6.4 Resumo descritivo farmacocinético       
2.6.5 Resumo farmacocinético em formato tabelar       
2.6.6 Resumo descritivo toxicológico       
2.6.7 Resumo toxicológico em formato tabelar       
2.7 Resumo clínico       

2.7.1 Resumo dos métodos biológicos, farmacêuticos e 
analíticos 

      

2.7.2 Resumo dos estudos farmacológicos clínicos       
2.7.3 Resumo da eficácia clínica       
2.7.4 Resumo da segurança clínica       
2.7.5 Referências       
2.7.6 Sinopses de estudos individuais       
Módulo 3: Qualidade                     
3.1 Índice       
3.2 Conteúdo do Módulo 3        
3.2.S Substância ativa 

      
3.2.S.1 Informações Gerais       
3.2.S.1.1 Nomenclatura       
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3.2.S.1.2 Estrutura       
3.2.S.1.3 Propriedades gerais       
3.2.S.2 Fabrico       
3.2.S.2.1 Fabricante(s)       

3.2.S.2.2 Processo de fabrico e dos controlos em 
processo 

      

3.2.S.2.3 Controlo das matérias-primas       

3.2.S.2.4 Controlo das fases críticas e das fases 
intermédias 

      

3.2.S.2.5 Validação e/ou avaliação do processo       
3.2.S.2.6 Desenvolvimento do processo de fabrico       
3.2.S.3 Caracterização       

3.2.S.3.1 Elucidação da estrutura e outras 
características 

      

3.2.S.3.2 Impurezas       
3.2.S.4 Controlo da substância ativa       
3.2.S.4.1 Especificação       
3.2.S.4.2 Procedimentos analíticos       
3.2.S.4.3 Validação dos procedimentos analíticos       
3.2.S.4.4 Boletins de análise       
3.2.S.4.5 Justificação da especificação       
3.2.S.5 Substâncias ou preparações de referência       
3.2.S.6 Sistema de fecho do recipiente       
3.2.S.7 Estabilidade       
3.2.P Produto acabado       
3.2.P.1 Descrição e composição do medicamento       
3.2.P.2 Desenvolvimento farmacêutico       
3.2.P.3 Fabrico       
3.2.P.3.1 Fabricante(s)       
3.2.P.3.2 Fórmula de fabrico       
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El Salvador Guatemala Honduras Nicarágua Panamá Perú 
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3.2.P.3.3 Processo de fabrico e dos controlos em 
processo 

      

3.2.P.3.4 Controlo das fases críticas e das fases 
intermédias 

      

3.2.P.3.5 Avaliação e/ou validação do processo       
3.2.P.4 Controlo dos excipientes       
3.2.P.4.1 Especificações       
3.2.P.4.2 Procedimentos analíticos       
3.2.P.4.3 Validação dos procedimentos analíticos       
3.2.P.4.4 Justificação das especificações       
3.2.P.4.5 Excipientes de origem humana ou animal       
3.2.P.4.6 Novos excipientes       
3.2.P.5 Controlo do produto acabado       
3.2.P.5.1 Especificações       
3.2.P.5.2 Procedimentos analíticos       
3.2.P.5.3 Validação dos procedimentos analíticos       
3.2.P.5.4 Boletins de análise       
3.2.P.5.5 Perfil de impurezas       
3.2.P.5.6 Justificação das especificações       
3.2.P.6 Substâncias ou preparações de referência       
3.2.P.7 Sistema de fecho do recipiente       
3.2.P.8 Estabilidade       
3.2.A Apêndices       

3.2.A.1 Instalações e equipamento (apenas 
medicamentos biológicos) 

      

3.2.A.2 Avaliação da segurança dos agentes 
adventícios 

      

3.2.A.3 Novos excipientes       

3.2.R Informações adicionais para a Comunidade 
Europeia 

      

Esquema do processo de validação do medicamento       
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Dispositivo médico       
Certificado(s) de conformidade       

Medicamentos que contêm ou utilizam, no respetivo 
processo de fabrico, substâncias de origem animal e/ou 
humana 

      

3.3 Referências bibliográficas       
Módulo 4: Relatórios de estudos não clínicos       
4.1 Índice       
4.2 Relatório dos estudos       
4.2.1 Farmacologia       
4.2.1.1 Farmacodinamia primária       
4.2.1.2 Farmacodinamia secundária       
4.2.1.3 Farmacologia de segurança       
4.2.1.4 Interações farmacodinâmicas       
4.2.2 Farmacocinética       

4.2.2.1 Relatórios sobre métodos analíticos e validação       

4.2.2.2 Absorção       
4.2.2.3 Distribuição       
4.2.2.4 Metabolismo       
4.2.2.5 Excreção       
4.2.2.6 Interações farmacocinéticas (não clínicas)       
4.2.2.7 Outros estudos farmacocinéticos       
4.2.3 Toxicologia       
4.2.3.1 Toxicidade por dose única       
4.2.3.2 Toxicidade por dose repetida       
4.2.3.3 Genotoxicidade in vitro e in vivo       
4.2.3.4 Carcinogenicidade       

4.2.3.5 Toxicidade da função reprodutora e 
desenvolvimento 

      

4.2.3.6 Tolerância local       
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Dominicana 

4.2.3.7 Outros estudos de toxicidade       
4.3 Referências bibliográficas       
Modulo 5: Relatórios de estudos clínicos                     
5.1 Índice        
5.2 Lista de todos os estudos clínicos (tabular)       
5.3 Relatório dos estudos clínicos        
5.3.1 Relatório de estudos biológicos e farmacêuticos Se necessário Se necessário Se necessário Se necessário Se necessário Se necessário Se necessário 

5.3.2 Relatório de estudos relevantes para a 
farmacocinética utilizando substâncias biológicas de 
origem humana 

      

5.3.3 Relatório de estudos farmacocinéticos no ser 
humano 

      

5.3.4 Relatório de estudos farmacodinâmicos no ser 
humano 

      

5.3.5 Relatório de estudos de eficácia e segurança       
5.3.6 Relatório de experiência pós-comercialização       

5.3.7 Formulários de notificação de casos e registos 
individuais dos doentes 

      

5.4 Referências bibliográficas Se necessário Se necessário Se necessário Se necessário Se necessário Se necessário Se necessário 

Outros requisitos                     
Procurações para colaboradores locais       
Registo de marca       
Certificado de um medicamento (modelo OMS)       
Composição qualitativa-quantitativa declarada no CdM       
Declaração de nome anexa ao CdM Se necessário Se necessário Se necessário Se necessário Se necessário Se necessário Se necessário 

Declaração de não comercialização anexa ao CdM Se necessário Se necessário Se necessário Se necessário Se necessário Se necessário Se necessário 

Amostras do produto acabado       
Amostras da matéria prima ativa (padrão)       
Interpretação do código do lote do produto acabado       

Carta de compromisso para implementação dos textos 
dos materiais de embalagem aprovados       
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Plano de gestão de resíduos        
Informação sobre farmacovigilância       

Tabela 6: Documentos geralmente solicitados num pedido de registo e correspondência com a respetiva secção do CTD 
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6.5. A avaliação, o tempo, a aprovação 

A avaliação e o tempo necessário para a aprovação de um medicamento variam entre 

as autoridades reguladoras, dentro da mesma autoridade e conforme os 

procedimentos pelos quais o medicamento a registar está abrangido. 

 

Em todos os países que são objeto do presente trabalho (El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicarágua, Panamá, Perú e República Dominicana) verifica-se que são 

constantes as alterações nos critérios de avaliação e entre avaliadores. 

Sendo certo que a avaliação e o seu tempo dependerão da qualidade dos documentos 

submetidos no pedido de registo e do grau de cumprimento com os requisitos, os 

tempos médios para a sua aprovação são difíceis de estabelecer, se não mesmo 

imprevisíveis, devendo-se ainda considerar os casos em que Portugal tem o estatuto 

de país de alta vigilância sanitária (ver secção 8.). 

Esta dificuldade em prever o tempo em que o registo do medicamento é obtido dificulta 

o planeamento e a gestão dos departamentos comerciais (Marketing e Vendas 

Internacional) e os afetos ao sector produtivo, pois a antecipação da informação sobre 

quando se poderá começar a produzir e a vender raramente é conseguida com os 

tempos desejáveis para desenvolver atempadamente estas atividades. 

 

Apesar de algumas autoridades já disporem de plataformas eletrónicas que 

possibilitam a consulta dos processos que estão em avaliação, por parte dos 

representantes legais e/ou dos farmacêuticos responsáveis, a verdade é que existem 

discrepâncias significativas dentro da mesma autoridade reguladora. 

A título exemplificativo, no Panamá, um pedido de registo submetido em março de 

2017 ainda não está aprovado enquanto outro, cuja submissão ocorreu em novembro 

de 2018, foi aprovado em abril de 2019. As questões recebidas em cada um dos casos 

incidiam sobre temas de fácil e rápida resolução e foram prontamente respondidas. 

Na República Dominicana, um pedido de registo submetido em janeiro de 2015 foi 

aprovado em finais de 2017. 

 

A informação de que o registo está aprovado, é sem dúvida, de extrema importância 

para os vários intervenientes, principalmente quando a emissão do certificado de 

aprovação demora algum tempo. 

Ainda que sem o certificado não se consigam desenvolver certas atividades como 

concorrer a licitações ou desalfandegar produtos, esta informação é relevante para o 
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planeamento de atividades comerciais e fabris por forma a minorar o impacto dos 

tempos de aprovação longos e desconhecidos. 

Outro aspeto relevante a respeito do certificado de aprovação é que inúmeras vezes 

precisa de ser corrigido, pois as informações que dele constam nem sempre 

correspondem ao que foi submetido. 

 

6.6. A fase pós-aprovação 

Após o deferimento do registo, esta informação deve ser partilhada com os restantes 

departamentos da empresa (por exemplo, Marketing e Vendas Internacional, Garantia 

da Qualidade), assim como os termos em que o registo foi concedido. 

 

Com efeito, o Departamento de Assuntos Regulamentares está envolvido na 

implementação do labelling, com responsabilidade no processo de elaboração e 

aprovação dos materiais de embalagem, através da verificação das respetivas provas 

e, por vezes, também do material promocional. 

Ainda mesmo na fase de preparação e submissão de elementos relacionados com os 

projetos de texto para os folhetos informativos e para os textos que irão constar nos 

materiais de embalagem (caixas, rótulos, blister,…), a contribuição do profissional de 

Assuntos Regulamentares deve ser no sentido da uniformidade, para que os mesmos 

materiais possam ser aprovados nos vários países onde o medicamento será 

comercializado e, deste modo facilitar o processo produtivo, nomeadamente de 

embalagem, rotulagem e cartonagem, diminuindo os tempos de paragem das 

máquinas para troca de materiais, e de logística, possibilitando, por exemplo, a 

encomenda de maiores quantidades alcançando preços mais vantajosos e facilitando 

a gestão do inventário. 

 

Ao nível da produção dos medicamentos, é de salientar que não se registam 

diferenças entre os termos em que o registo está aprovado em Portugal e nos países 

que são objeto do presente trabalho (El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, 

Panamá, Perú e República Dominicana), sendo raros os pedidos de elementos ou 

esclarecimentos sobre este tema. 

 

O mesmo não acontece com a documentação relativa ao controlo de qualidade, 

principalmente do produto acabado, onde na regulamentação dos países estão 

definidos os ensaios que deverão fazer parte do controlo das várias formas 
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farmacêuticas; é o caso do Regulamento Técnico Centro Americano que tem duas 

normas aplicáveis a esta área:  

• Productos Farmacéuticos. Medicamentos para uso humano. Verificación de la 

Calidad. 

• Productos Farmacéuticos. Reglamento de Validación de Métodos Analíticos para la 

Evaluación de la Calidad de los Medicamentos. 

No caso do Perú, existe mesmo indicação das farmacopeias de referência que devem 

ser seguidas, nos casos em que estas incluam a metodologia aplicável ao produto 

acabado. 

 

Em algumas situações poderá haver discrepâncias relativamente ao que está 

aprovado em Portugal: inicialmente, tenta-se justificar a opção de forma a manter a 

uniformidade com o registo original, apresentando-se a respetiva fundamentação 

acompanhada pelos elementos aplicáveis. Quando tal não é aceite, a solução passa 

por, efetivamente, controlar o produto acabado de acordo com o pretendido pela 

autoridade, emitindo os certificados de análise que acompanham o produto, em 

conformidade com os termos da aprovação local. 

 

6.7. A manutenção do registo 

O registo tal como foi obtido, e à semelhança do que acontece na Europa e em 

Portugal, não é uma entidade estática e deverá ser reavaliado e/ou alterado de acordo 

com o avanço do progresso científico e tecnológico. 

Cabe à equipa regulamentar assegurar as atividades necessárias à manutenção dos 

medicamentos já registados no mercado, designadamente as que visem a autorização 

da renovação ou de alterações aos termos iniciais em que o registo foi concedido. 

 

6.7.1. A renovação do registo 

Para que o registo do medicamento permaneça válido é necessária a sua renovação. 

A avaliação da renovação deve basear-se numa reavaliação geral da relação 

benefício-risco do produto. 

 

Nos países que são objeto do presente trabalho (El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicarágua, Panamá, Perú e República Dominicana) o ciclo de renovação é quinquenal 

e o conceito de renovação por tempo indeterminado, como existe em Portugal, não se 

aplica. 
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No que diz respeito ao ciclo quinquenal constata-se que não há harmonização do seu 

significado entre as várias autoridades reguladoras locais, nem no que se relaciona 

com a comercialização do medicamento enquanto a renovação está em avaliação, 

nem mesmo nos casos em que o registo expira tendo a renovação sido solicitada e 

encontrando-se em avaliação. 

Na tabela 7 está referida a forma como os vários países em análise procedem à 

contagem dos 5 anos para efeitos do procedimento de renovação: 

 

Contagem dos 5 anos baseada na data de 
aprovação do registo inicial 

Contagem dos 5 anos baseada na data de 
aprovação da renovação anterior 

Guatemala 

Nicarágua 

Perú 

República Dominicana 

El Salvador 

Honduras 

Panamá 

Tabela 7: Formas de contagem dos 5 anos para efeitos do procedimento de renovação 

 

A título exemplificativo, há a destacar o Perú onde por várias vezes, foi submetido um 

segundo pedido de renovação, com base na data do registo inicial, quando o anterior 

pedido de renovação ainda não estava aprovado; na eventualidade desta segunda 

submissão não ocorrer, o registo seria cancelado. 

 

Outro dos aspetos que varia entre países é o tempo de antecedência, relativamente à 

data do vencimento do registo, com que o pedido de renovação deve ser submetido às 

autoridades reguladoras: para alguns países há um determinado número de meses, 

para outros pode ocorrer a submissão do pedido no próprio dia do vencimento e para 

outros está definido um intervalo temporal. 

Estas informações nem sempre estão legisladas ou regulamentadas e resultam, por 

vezes, de uma consulta pontual com as autoridades reguladoras. 

 

A tabela 8 resume estas situações: 
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País 

Tempo máximo 
de submissão 
do pedido de 

renovação 

Tempo mínimo 
de submissão 
do pedido de 

renovação 

Possibilidade de comercialização 
durante a avaliação 

El Salvador 
6 meses antes 
do vencimento 

1 dia antes do 
vencimento 

Depois do registo vencido não se pode 
importar, ainda que a renovação esteja 

em avaliação 

Guatemala 
6 meses antes 
do vencimento 

1 dia antes do 
vencimento 

É permitido continuar a comercialização e 
importação enquanto a renovação estiver 

em avaliação com o comprovativo de 
submissão do pedido de renovação 

Honduras 
5 meses antes 
do vencimento 

1 dia antes do 
vencimento 

A comercialização do medicamento que 
está no país pode prosseguir mas não se 

pode importar com o registo vencido 

Nicarágua 
3 meses antes 
do vencimento 

1 mês antes do 
vencimento 

É permitido importar e comercializar 
enquanto o registo não estiver vencido; 

caso tal aconteça, estas atividades já não 
são permitidas 

Panamá 
3 meses antes 
do vencimento 

Até ao último 
dia de vigência 

do registo 

Caso a submissão do pedido de 
renovação aconteça aos 3 meses é 

permitido continuar a comercialização e 
importação; o mesmo não se verifica caso 
a submissão do pedido ocorra entre os 3 

meses e o último dia de vigência do 
registo 

Perú 
12 meses antes 
do vencimento 

2 meses antes 
do vencimento 

É permitido continuar a comercialização e 
importação enquanto a renovação estiver 

em avaliação 

República 
Dominicana 

3 meses antes 
do vencimento 

3 semanas 
antes do 

vencimento 

É permitido continuar a comercialização e 
importação enquanto a renovação estiver 

em avaliação com o comprovativo de 
submissão do pedido de renovação 

Tabela 8: Prazos para submissão do pedido de renovação e possibilidade de comercializar o medicamento 

durante a avaliação 

 

No caso de não submissão do pedido de renovação, o registo expira. No entanto, no 

Panamá verifica-se que após o vencimento do registo ainda se pode submeter o 

pedido de renovação mas não importar ou comercializar o medicamento e a avaliação 

requer a submissão de documentação adicional, sendo que a vantagem é a 

manutenção do número de registo. 
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A não aprovação de um pedido de renovação nunca aconteceu nos países que são 

objeto do presente trabalho, para os medicamentos envolvidos, tendo-se, porém, 

verificado na República Dominicana a não submissão de um pedido de renovação, 

dado que não estavam disponíveis 2 exemplares de amostra de produto acabado 

embalado nos materiais que cumprissem com os textos aprovados nesse país, para 

acompanhar a documentação; esta impossibilidade deveu-se ao facto do 

medicamento não ter sido comercializado nem na República Dominicana, nem em 

nenhum outro país da América Latina, razão pela qual não existiam materiais de 

embalagem em conformidade com o aprovado na anterior renovação. A destacar, que 

esta exigência não tem caráter permanente, dependendo do entendimento de quem 

preside à autoridade reguladora em cada momento. Atualmente e desde 2017 que 

este requisito deixou de ser aplicado na República Dominicana. 

 

Para os restantes países, esta situação não acontece, dado que, à semelhança do que 

se passa para o registo inicial, também no procedimento de renovação se aceitam 

projetos de texto (mock-ups), a maioria das vezes atualizados face ao que está 

aprovado, acompanhados de uma declaração em que será assim que o medicamento 

será comercializado no país depois da renovação aprovada ou, em alternativa e se 

solicitado, são apresentadas amostras em português, mediante um pedido especial 

dirigido à autoridade reguladora, previamente à submissão do pedido de renovação. 

 

Um dos conceitos existentes em vários países está relacionado com as 

atualizações/alterações que acompanham o pedido de renovação, levando à 

classificação de: 

 Renovação com alterações 

 Renovação sem alterações 

sem prejuízo da necessidade de eventuais atualizações que são requeridas pelo 

próprio mecanismo do procedimento de renovação. 

 

Estes dois tipos de renovação implicam tempos de avaliação distintos que devem ser 

tidos em especial consideração no caso dos países em que durante a fase de 

avaliação da renovação se poderá suspender a comercialização e importação do 

medicamento. Acresce ainda o facto de, tal como no pedido de registo inicial, o tempo 

para a sua aprovação ser imprevisível, se bem que numa escala menor, ou seja, em 

média são vários meses e a variação é também ela de alguns meses, contrariamente 

aos pedidos de registo que poderão levar vários anos até serem aprovados. 
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A respeito dos atrasos na avaliação das renovações, já foi referido anteriormente o 

caso do Perú. Mas há ainda a destacar a situação ocorrida no Panamá, no final de 

2016, em que foi atribuído excecionalmente mais um ano de vigência aos registos (6 

anos em vez dos habituais 5), dado o acumulado de pedidos de renovação ainda por 

analisar na autoridade reguladora deste país. Sobre este aspeto, torna-se oportuno 

referir o caso de Portugal, onde existem pedidos de renovações submetidos em 2007 

que ainda não foram avaliados. 

 

Os requisitos para as renovações nos países em análise incidem sobretudo na 

submissão de documentação administrativa. Apenas a Nicarágua requer a 

apresentação de amostras; a apresentação de amostras nos pedidos de renovação a 

submeter no Panamá depende da base legal que sustenta esse pedido e na República 

Dominicana é uma questão variável. 

 

A documentação habitualmente solicitada abrange: 

 Uma declaração relativa às alterações  

 Certificado de um medicamento (modelo OMS), que evidência também o 

cumprimento das Boas Práticas de Fabrico; em alguns países, deverá estar 

depositado na autoridade reguladora, um certificado das Boas Práticas de Fabrico 

válido 

 Exemplares dos materiais de embalagem ou projetos dos textos (mock-ups), 

incluindo do folheto informativo, acompanhados de uma declaração em que será 

assim que o medicamento será comercializado no país depois da renovação 

aprovada 

 Estudo de estabilidade a longo prazo, caso ainda não tenha sido submetido 

 Cópia do certificado de registo vigente 

 

Caso seja uma renovação com alterações, além dos documentos relativos à alteração 

em causa, ainda é solicitada a submissão da: 

 Composição qualitativa-quantitativa 

 Especificações e metodologia analítica do produto acabado, incluindo validações, 

se aplicável 

  



REGULAMENTAÇÃO NA AMÉRICA LATINA: CONVERGIR, HARMONIZAR, REGISTAR NA DIFERENÇA 
O contributo do reconhecimento de Portugal como país de alta vigilância sanitária 

75 

 

Para alguns países são ainda requeridos, por exemplo: 

 Especificações dos materiais da embalagem primária e secundária (República 

Dominicana) 

 Declaração relativa aos dados de farmacovigilância (República Dominicana) 

 Especificações e metodologia analítica das substâncias ativas e dos excipientes, 

incluindo cópias das farmacopeias quando aplicável (Perú, em determinados casos) 

 

6.7.2. As alterações ao registo 

De forma a manter-se sempre atualizado, tendo em conta os avanços científicos e 

tecnológicos, o medicamento sofre modificações ao longo do seu ciclo de vida que 

necessitam também de ser autorizadas pelas autoridades reguladoras. 

 

Dos países que são objeto do presente trabalho verifica-se que os que estão 

abrangidos pelo Regulamento Técnico Centro Americano (El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicarágua) seguem o estipulado na norma correspondente, Productos 

Farmacéuticos. Medicamentos de uso humano. Requisitos de registro sanitario, na 

qual estão definidos os tipos de alterações e a documentação exigida em cada uma 

delas. Os restantes países têm a sua própria legislação. 

 

Idealmente deveria ocorrer a submissão de alterações nos vários países envolvidos 

tendo por base a mesma documentação e a sua aprovação no menor tempo possível. 

No entanto, e à semelhança do que se passa com os pedidos de registo iniciais e com 

as renovações, também nos pedidos de alteração, e apesar do tipo de documentação 

a apresentar não ser muito diferente, o facto é que são introduzidas particularidades 

locais (por exemplo, submissão de amostras, exemplares dos materiais de 

embalagem, legalização de alguns documentos, apresentação de Certificado de um 

medicamento (modelo OMS) atualizado, se aplicável, etc.) que tornam este 

procedimento mais complexo. 

 

A classificação das alterações, de acordo com o Regulamento Técnico Centro 

Americano, varia entre as que requerem a aprovação prévia da autoridade reguladora 

antes de serem implementadas e as que não requerem esta aprovação e que são 

designadas por notificações. Para os restantes países, a classificação não é muito 

divergente, verificando-se uma similaridade das regulamentações destes países ao 

descrito no Regulamento Técnico Centro Americano. 
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Em todos estes países constata-se uma redução nos tempos de avaliação de 

alterações simples, por exemplo, as que incidem sobre os textos dos materiais de 

embalagem, permitindo uma melhor gestão da implementação do labelling nos vários 

países desta região. 

Lamentavelmente, o mesmo não se passa para alterações mais complexas, como a 

alteração do material da embalagem primária ou o alargamento do prazo de validade, 

onde os tempos de aprovação são mais longos e variáveis, consequência também de 

diferentes critérios de avaliação nestas matérias. 

 

Existem alterações que nem sempre tiveram paralelo com as que são aprovadas em 

Portugal. É o caso do verificado há alguns anos quando se pretendeu aprovar em 

diversos países da América Latina um fabricante alternativo para uma ampola de 

solvente e também uma ampola alternativa (cor diferente) para um medicamento cuja 

forma farmacêutica é pó e solvente para solução injetável. Após consulta dos 

colaboradores locais e das respetivas autoridades reguladoras, foi recebida a 

informação de que não seria possível adicionar ao registo vigente estas duas 

alternativas e que a forma de se poder exportar o medicamento com o solvente na 

ampola alternativa proveniente do fabricante alternativo seria submeter o pedido para 

um novo registo. Passado alguns anos, a situação evoluiu e já se tornou possível 

proceder a este tipo de alterações. 

Ainda sobre esta alteração, na Nicarágua foi requerida a apresentação da cópia do 

contrato com o fabricante alternativo na qual se teve de omitir certas partes 

confidenciais, proceder à sua tradução e respetivas legalizações. Na República 

Dominicana foi solicitado o documento comprovativo da autoridade reguladora (no 

caso o INFARMED) aprovando a adição do fabricante alternativo e da ampola 

alternativa à cadeia de fabrico do medicamento, apesar desta informação já estar 

incluída no Certificado de um medicamento (modelo OMS) apresentado; também aqui 

se teve de proceder a traduções e legalizações deste documento. 

 

Tendo em conta que as alterações que habitualmente se fazem nestes países têm 

impacto no produto acabado, é importante definir prazos de implementação das 

mesmas. Esta atividade reveste-se de alguma complexidade, por um lado, pela 

variabilidade do tempo necessário para a aprovação das alterações mais complexas e 

por outro, porque há a necessidade de coordenar o escoamento do medicamento que 

se encontra no mercado e nos distribuidores locais, evitando perdas económicas, e 
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acautelando eventuais atrasos na disponibilização do medicamento de acordo com os 

termos aprovados na alteração, prevenindo eventuais rupturas de stock no mercado. 

Como na maioria das vezes as alterações se aplicam a vários países, esta 

complexidade aumenta, tendo a empresa de fazer a gestão, não só país a país, mas 

também a gestão global de múltiplas variáveis, requerendo elevada capacidade de 

planeamento desde o fabrico até ao final da cadeia de abastecimento, o que aumenta 

a possibilidade de erros na conformidade de todo o processo. 

 

Controlar as alterações é, efetivamente, um desafio: são inúmeras as alterações 

necessárias para manter um registo atualizado, são inúmeras as pessoas e os 

processos envolvidos e o ambiente é cada vez mais global. Definir, portanto, um 

modelo eficiente para o controlo das alterações é de importância extrema, e deverá 

envolver os vários intervenientes no país exportador e nos países importadores. 
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7. Conformidade regulamentar 

 

A indústria farmacêutica é altamente regulada e as empresas farmacêuticas enfrentam 

a tarefa particularmente desafiante de cumprir um número vasto de leis, guidelines, 

diretrizes, normas e regras, em todos os aspetos do seu negócio. Nos últimos anos, o 

número e a complexidade dos requisitos regulamentares aumentou e não se vislumbra 

uma mudança no sentido oposto. A complexidade torna-se exponencial num ambiente 

regulamentar cada vez mais global, mas não necessariamente mais harmonizado. 

Neste contexto, a manutenção da conformidade regulamentar com requisitos em 

constante evolução e de acordo com os avanços científicos e tecnológicos, obriga as 

empresas a reformular o seu entendimento acerca deste tema e reforçar as soluções 

disponíveis para o seu cumprimento, que poderão passar por percecionar as 

estratégias de compliance não apenas como mais uma obrigação ou um custo, mas 

como uma vantagem competitiva orientada para a cadeia de valor. 

Desejavelmente, todos os departamentos e todos os níveis da organização devem 

estar envolvidos nos objetivos e nas práticas de conformidade regulamentar, 

facilitando a criação e interação de equipas multidisciplinares, dada a transversalidade 

do tema [62]. 

 

Nem sempre a eficiência das operações regulamentares teve a relevância que tem 

hoje para as empresas. Com a importância cada vez mais crescente do cumprimento 

da conformidade regulamentar, os Departamentos de Assuntos Regulamentares 

assumiram um papel de destaque. De facto, para a maioria das empresas 

exportadoras para as quais se verifica o aumento do número de mercados e 

medicamentos envolvidos, a eficiência dos procedimentos regulamentares é fulcral, 

nomeadamente, a gestão do conteúdo dos dossiers de registo e o planeamento das 

submissões. 

De destacar neste ponto o conceito de regulatory intelligence, entendido como a 

atividade de processar informações e dados provenientes de múltiplas fontes, 

analisá-los no seu contexto relevante, indicando uma direção válida para a estratégia 

regulatória, considerando riscos e oportunidades [63]. 

 

Decisivo também no processo de regulatory compliance é a gestão documental da 

informação. Como já referido anteriormente, esta atividade representa uma mais valia 

para o desempenho dos departamentos de Assuntos Regulamentares, principalmente 
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quando há o envolvimento de vários países e de vários profissionais no mesmo 

departamento. A gestão documental torna-se assim um valioso aliado na redução do 

tempo despendido, facilitando inúmeras vezes o processo da tomada de decisão pelas 

Administrações e a avaliação do impacto regulamentar dos procedimentos de 

manutenção do registo. 

 

A conformidade regulamentar pode ser abordada nas suas várias vertentes, por 

exemplo: 

 Quanto ao tempo: 

Alcançar a conformidade regulamentar no início, isto é, no momento da aprovação 

do registo inicial, é relativamente fácil e revela-se simples estar em conformidade e 

comercializar os medicamentos de acordo com os termos em que o medicamento 

foi registado. Porém, durante o seu ciclo de vida, e à medida que vão surgindo 

alterações ao registo inicial, esta conformidade é mais difícil de manter e mais 

exigente para os vários departamentos das empresas. Possíveis áreas afetadas 

podem incluir: o resumo das características do medicamento (RCM), os materiais 

de embalagem, o processo de fabrico, as especificações e a metodologia analítica 

ou o prazo de validade. Esta dificuldade é ainda acrescida sempre que o 

medicamento é registado num outro país e quando a harmonização com o registo 

já vigente não é conseguida. 

Alcançar a conformidade regulamentar até pode ser fácil; o difícil é certamente 

mantê-la. 

 Quanto ao objeto: 

A conformidade regulamentar deverá ocorrer para toda a legislação e outras 

normas relevantes aplicáveis à área do medicamento e dentro dos termos em que 

o medicamento foi aprovado. A documentação de registo (inicial ou resultante de 

alterações) de um medicamento aprovada por uma autoridade reguladora é a base 

regulamentar para o seu fabrico, controlo, informação disponibilizada aos doentes 

e comercialização. Qualquer discrepância entre o conteúdo dos documentos do 

registo e a forma como estas operações se processam, conduz à não 

conformidade. 

No que diz respeito à conformidade legal, é desejável que alterações ao quadro 

legal vigente em cada um dos mercados onde o medicamento está registado sejam 

prontamente analisadas do ponto de vista do impacto sobre os termos vigentes 

para cada registo e, se possível, ter-se-á toda a vantagem em conhecer 

antecipadamente projetos que conduzam a alterações legislativas. 
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 Quanto à abrangência: 

Tendo em conta o carácter cada vez mais global do registo dos medicamentos, a 

conformidade regulamentar não se poderá restringir apenas ao plano interno; terá 

igualmente de se obter conformidade regulamentar externa. 

A comunicação interna de todas as informações relevantes, incluindo as 

resultantes de alterações relacionadas com a eficácia, segurança e qualidade do 

medicamento, a todas as partes envolvidas dentro da empresa é um pré-requisito 

para a conformidade regulamentar. Procedimentos operacionais normalizados 

(Standard Operating Procedures, SOPs) e fluxos de trabalho debatidos com todas 

as partes (Administração, Direção Técnica, Produção, Controlo de Qualidade, 

Garantia da Qualidade, Assuntos Regulamentares, Farmacovigilância, 

Departamento Médico, Marketing, Vendas, …) são altamente recomendáveis e 

facilitam as atividades de todos os envolvidos. 

Esta linha de comunicação deve-se estender não só ao nível dos países onde 

existem registos vigentes, com o consequente cumprimento da legislação de cada 

um deles e onde a sua comercialização cumpre os termos do registo local, mas 

também aos vários fabricantes que podem fazer parte da cadeia de fabrico do 

medicamento, bem como prestadores de serviços. A comunicação externa com os 

clientes/fornecedores visa fornecer informações e esclarecimentos sobre a 

documentação válida e registada nas diferentes autoridades reguladoras; no 

entanto, o fluxo de informação deverá ser bidirecional, pois alterações feitas, por 

exemplo, por fabricantes externos devem ser comunicadas. 

 

A manutenção da conformidade regulamentar é um processo contínuo, tal como as 

alterações que surgem ao longo do ciclo de vida dos medicamentos e, mesmo 

pequenas alterações, podem ter um grande impacto na compliance, se não forem 

adequadamente controladas. Portanto, um elemento-chave é a existência de um 

sistema de controlo de alterações que garanta que todos os departamentos relevantes 

possam avaliar as alterações permitindo que a implementação ocorra de forma 

controlada e coordenada e que os produtos comercializados estejam em conformidade 

com os termos da sua autorização. 

 

Em El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Perú e República 

Dominicana, para além do cumprimento do normativo legal destes países, as 

atividades de conformidade regulamentar focam-se essencialmente na emissão dos 

certificados de análise de acordo com os ensaios e as especificações aprovados em 
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cada um dos países e que, por vezes, apresentam algumas divergências entre si, fruto 

de exigências locais. Outra área de foco é a dos materiais de embalagem, uma vez 

que nem sempre os textos aprovados são totalmente uniformes entre si. 

Algumas das diferenças destes elementos nem sempre resultam de discrepâncias nos 

requisitos dos vários países, mas também de diferentes tempos de aprovação das 

alterações, o que conduz a situações em que nuns países determinada alteração já 

esteja aprovada e noutros ainda não. 

 

A falta de harmonização e a existência de várias versões vigentes de um mesmo 

documento são aspetos a considerar nas atividades de conformidade regulamentar, 

nas quais o Departamento de Assuntos Regulamentares é um interveniente 

preponderante, pois é o departamento que conhece os requisitos regulamentares nos 

países da América Latina e as diferenças entre eles, que delineia a estratégia de 

registo, prepara a documentação e é responsável por partilhar a informação da 

aprovação e os seus termos com os restantes departamentos da empresa. 
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8. Portugal como país de alta vigilância sanitária 

 

Para alguns países da América Latina, a documentação de registo de um 

medicamento e a sua avaliação (grau de detalhe e tempo despendido) pela autoridade 

reguladora irá depender da proveniência do medicamento e se esse país está ou não 

classificado como um país de alta vigilância sanitária ou se a sua autoridade 

reguladora é considerada uma autoridade de referência. 

Portugal é considerado país de alta vigilância sanitária no Perú e no Panamá; nos 

restantes países objeto do presente trabalho (El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicarágua e República Dominicana), não. Este reconhecimento significa não só uma 

aproximação aos requisitos nacionais subjacentes à avaliação dos medicamentos, 

mas também uma convergência em termos das exigências europeias e as do próprio 

ICH (International Council for Harmonisation of Technical Requirements for 

Pharmaceuticals for Human Use). 

 

8.1. Perú 

No Perú existem países considerados de alta vigilância sanitária para os quais a 

obtenção do registo sanitário e demais procedimentos (renovações, alterações, etc.) 

se revela mais agilizada.  

 

Desde novembro de 2011 que o Ministério dos Negócios Estrangeiros português e o 

INFARMED vinham desenvolvendo esforços no sentido de incluir Portugal na lista 

peruana de países de alta vigilância sanitária e assim ultrapassar dificuldades 

relatadas pela indústria nacional na obtenção dos registos de medicamentos e 

subsequente comercialização. Inúmeras iniciativas foram desenvolvidas sob o ponto 

de vista diplomático, político e regulamentar, destacando-se: 

 A assinatura de um memorando de entendimento entre os países 

 O contacto estreito entre o INFARMED e a autoridade reguladora peruana 

(Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIGEMID), que permitiu 

apresentar de forma transparente e objetiva a robustez e a qualidade do sistema 

nacional de aprovação de medicamentos 

 A missão empresarial ao Perú, ocorrida em 2014, pela Agência para o 

Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), que reforçou a importância 

da integração do país na referida lista, bem como de uma rápida resolução pela via 

legislativa [64] 



REGULAMENTAÇÃO NA AMÉRICA LATINA: CONVERGIR, HARMONIZAR, REGISTAR NA DIFERENÇA 
O contributo do reconhecimento de Portugal como país de alta vigilância sanitária 

83 

 

A informação sobre a presença de Portugal nesta lista da autoridade peruana foi 

veiculada em 2014, sendo o documento legislativo correspondente publicado em 2015. 

Desde então Portugal faz parte do grupo reduzido de países de alta vigilância 

sanitária, ultrapassados que foram os procedimentos necessários e o período de 

consulta pública nos países da Organização Mundial do Comércio (OMC). A presença 

nesta lista significa o reconhecimento da qualidade do sistema nacional de aprovação 

de medicamentos e a qualidade dos medicamentos portugueses. Do ponto de vista 

empresarial, esperava-se a redução de prazos e a simplificação dos procedimentos 

para a comercialização dos medicamentos neste mercado, facilitando o investimento, 

um aspeto estratégico para as empresas exportadoras portuguesas [64]. 

 

Passaram cerca de 4 anos desde que o decreto que incluiu Portugal como país de alta 

vigilância sanitária foi publicado. 

Ao nível dos procedimentos regulamentares, ocorreu, de facto, uma simplificação dos 

requisitos. Para os medicamentos que estão classificados na categoria 24 verificou-se 

que os provenientes de Portugal ficaram isentos de apresentar, quer para fins de 

registo ou renovação, os seguintes documentos: 

 

• Especificações e metodologia analítica das substâncias ativas 

• Especificações e metodologia analítica dos excipientes 

• Especificações dos materiais da embalagem primária 

• Especificações dos materiais da embalagem secundária 

• Especificações dos materiais acessórios (colheres doseadoras, seringas, …) 

• Validação das técnicas analíticas de produto acabado 

• Fluxograma e validação do processo de fabrico, identificação das fases críticas do 

fabrico e indicação dos respetivos controlos em processo 

 

                                                      
4 Categoria 1: medicamentos cujas substâncias ativas ou suas associações estão incluídas no Peditorio 

Nacional Único de Medicamentos Esenciales. 
Categoria 2: medicamentos cujas substâncias ativas ou suas associações não estão incluídas no 
Peditorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales e estão registadas em países de alta vigilância 
sanitária. 
Categoria 3: medicamentos cujas substâncias ativas ou suas associações não estão consideradas nas 
categorias 1 e 2. 
Peditorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales: lista única de medicamentos classificados como 
essenciais para todas as instituições do sistema público de saúde e que representa um instrumento 
técnico para prescrever, dispensar, adquirir e utilizar medicamentos de acordo com a Política Nacional 
de Medicamentos, promovendo o uso racional dos medicamentos e a sua utilização custo-efetiva. 
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No que diz respeito aos resumos das características do medicamento (RCM) e 

folhetos informativos, o processo de avaliação também foi simplificado. Antes de 

Portugal ser considerado um país de alta vigilância sanitária, o formato destes 

documentos seguia o estipulado na legislação peruana, por vezes com algumas 

adaptações de conteúdo. Embora o texto correspondesse maioritariamente ao das 

versões aprovadas em Portugal, a referência bibliográfica indicada para estes 

documentos correspondia sempre à das versões de outros países de alta vigilância. 

Quando esse país correspondia a um país da União Europeia e/ou quando a 

informação do medicamento tivesse sido recentemente revista num procedimento 

europeu, as versões aprovadas no Perú não apresentavam diferenças significativas 

relativamente às aprovadas pelo INFARMED e às aprovadas ou em avaliação noutros 

países. No entanto, quando tal não acontecia, as versões eram diferentes o suficiente 

para não poderem ser utilizadas, no caso dos folhetos informativos, em encomendas 

para outros países. 

 

Relativamente aos tempos de avaliação, as melhorias não são tão notórias; verifica-se 

uma redução nos tempos de avaliação e uma tentativa de finalizar expedientes mais 

antigos, os quais, à medida que permanecem mais tempo em avaliação carecem de 

atualizações, seja as inerentes às mudanças que precisam de ser feitas decorrentes 

de alterações aos processos de produção e controlo, sejam as que se relacionam com 

alterações legislativas ou regulamentares locais. 

 

8.2. Panamá 

Também para o Panamá existem países considerados de alto padrão sanitário, para 

os quais há uma simplificação dos trâmites para a aprovação do registo e demais 

procedimentos (renovações, alterações, etc.). 

 

Em setembro de 2015, o Ministro da Saúde do Panamá e a responsável pela 

autoridade reguladora panamiana, a Dirección Nacional de Farmacia y Drogas 

(DNFD), visitaram Portugal, numa iniciativa em que o INFARMED esteve diretamente 

envolvido e que contou com a colaboração da Associação Portuguesa da Indústria 

Farmacêutica (APIFARMA), da PharmaPortugal e da Agência para o Investimento e 

Comércio Externo de Portugal (AICEP). Nesta ocasião, cerca de três dezenas de 

representantes da indústria farmacêutica nacional e de outros setores da área da 

saúde manifestaram interesse em exportar os seus produtos ou fazer investimentos no 

Panamá. 
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Foi então estabelecido um plano de ações entre as duas autoridades reguladoras, no 

seguimento de um protocolo de cooperação assinado em abril desse mesmo ano no 

Panamá pelos responsáveis das duas instituições. Esse plano de ações incidia 

especialmente nas áreas de formação e intercâmbio científico e regulamentar, de 

forma a que as autoridades panamianas agilizassem os procedimentos administrativos 

no mercado dos medicamentos e produtos de saúde, uma vez que elas próprias 

haviam manifestado grande abertura para fortalecer os laços comerciais e científicos 

já existentes. 

Neste encontro foi reforçado o interesse mútuo na cooperação ao nível da 

regulamentação, da avaliação económica de tecnologias da saúde e de saúde pública, 

de medicamentos e dispositivos médicos, e também ao nível da formação e pós-

graduação de médicos e conceção e construção de infraestruturas de saúde, assim 

como as oportunidades de colaboração nessas áreas. 

 

O documento legislativo reconhecendo Portugal como país de alta vigilância sanitária 

e o INFARMED como autoridade reguladora de referência foi publicado em 2018, o 

que significa que o Ministério da Saúde do Panamá passou a reconhecer a qualidade, 

segurança e eficácia dos produtos analisados e atestados em Portugal. Esperava-se 

uma facilitação da exportação de medicamentos e outros produtos de saúde, já que as 

empresas com registos em Portugal passaram a aceder a um procedimento mais 

simples sempre que pretendam registar e vender os seus produtos no Panamá [65]. 

 

Trata-se então de um procedimento dito abreviado, em que uma das grandes 

vantagens é a isenção de controlo laboratorial prévio das amostras de produto 

acabado e dos padrões, o que em situações de renovação ou no âmbito de alterações 

poderia revelar-se limitativo à manutenção do registo, uma vez que nem sempre a 

autoridade regulamentar aceita amostras do produto acabado em português, e por 

questões de estratégia comercial, nem sempre o medicamento está comercializado no 

mercado em causa. 

 

No que diz respeito à documentação a apresentar, verifica-se, não tanto uma redução 

dos documentos requeridos, mas sim uma simplificação na sua avaliação e uma 

aceitação quase sem contestação do seu conteúdo, que corresponde ao aprovado em 

Portugal, com os devidos ajustes no caso da estabilidade e dos textos dos materiais 

de embalagem. 
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Relativamente aos tempos de avaliação, poder-se-ão considerar a outra grande 

vantagem do procedimento abreviado, pois as datas estão claramente definidas na 

legislação e, pelo tempo que passou desde que Portugal foi considerado pelo Panamá 

um país de alto padrão sanitário, pouco mais de um ano, estes têm sido cumpridos; 

por exemplo, 5 meses para obtenção de um novo registo, incluindo questões ao titular 

e submissão das correspondentes respostas. 

 

8.3. Os restantes países 

Como referido anteriormente, para El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, e 

República Dominicana não há o reconhecimento de Portugal como país de alta 

vigilância sanitária nem o INFARMED é considerado uma autoridade reguladora de 

referência. 

 

Destes 5 países, todos à exceção República Dominicana, estão abrangidos pelo 

Regulamento Técnico Centro Americano. Neste âmbito, os países estabelecem entre 

si um procedimento de reconhecimento mútuo dos registos aprovados em cada um 

deles. Este reconhecimento é extensível à certificação das Boas Práticas de Fabrico. 

 

Ainda que isoladamente e sem relação com qualquer reconhecimento, a República 

Dominicana estabeleceu em 2017 um procedimento simplificado para registo, aplicável 

a medicamentos provenientes de qualquer país, cujas diferenças mais significativas 

relativamente ao procedimento até então vigente são a isenção da apresentação de 

amostras físicas e do certificado de registo de marca. 

Esta tendência de simplificação também se verifica ao nível das renovações, tendo 

sido publicada em 2018 a legislação que prevê a renovação automática dos registos, 

sempre que no anterior quinquénio de validade não tenham ocorrido alterações. A 

vantagem deste automatismo é o reduzido tempo de avaliação, apesar de muita 

documentação ser igualmente requerida. A desvantagem é o custo associado que 

quase atinge o dobro do valor de uma renovação tramitada pelo processo habitual. 

 

Adicionalmente, existem entre estes países e outros que não são objeto do presente 

trabalho, estejam eles localizados ou não na região da América Latina, várias 

iniciativas, acordos e grupos de trabalho, organizações e alianças que visam a 

facilitação dos processos de registo de medicamentos, através da convergência 

regulamentar, a par do objetivo de evitar a duplicação de esforços e tendo como pano 

de fundo aspetos comerciais e económicos. 
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9. Conclusão 

 

A América Latina continua a ser uma das regiões mais iníquas do mundo, com milhões 

de pessoas sem acesso a serviços de saúde abrangentes. Um dos desafios 

importantes que esta região enfrenta na expansão da acessibilidade equitativa aos 

serviços de saúde está relacionado com o acesso e o uso racional de medicamentos e 

tecnologias de saúde. O progresso nessa área é muito influenciado pela falta de 

financiamento adequado, pelo reduzido conhecimento técnico e pela utilização 

ineficiente dos recursos disponíveis [66]. 

Verifica-se, efetivamente, que há uma procura crescente de medicamentos à medida 

que mais pessoas atingem a classe média, com ligeiros aumentos no poder de 

compra, e também devido a alterações na demografia, patentes no aumento do 

número de idosos e nos padrões de doenças, onde se verifica a transição nos 

principais riscos de saúde, passando de doenças infeciosas para problemas de saúde 

mais tradicionalmente ligados ao ocidente, como hipertensão, obesidade, cancro, 

doenças isquémicas cardíacas e diabetes, obrigando a um aumento da 

disponibilização de medicamentos, o que constitui um dos grandes problemas da 

América Latina, contrariamente à implementação de medidas de contenção de custos 

e gastos com medicamentos que ocorrem em muitos países [2]. 

 

O papel da Organização Mundial da Saúde (OMS) na regulamentação de 

medicamentos baseia-se no seu mandato constitucional, através do qual esta 

instituição deverá ajudar os países nos seus esforços para implementar políticas e 

programas nacionais de medicamentos, para garantir a igualdade de acesso a 

medicamentos essenciais, sua segurança e qualidade, assim como o seu uso racional [1]. 

 

A harmonização da regulamentação farmacêutica foi iniciada em conjunto com a 

criação de zonas regionais de livre comércio. A harmonização pode proporcionar 

ganhos para os doentes, empresas e governos. As agências reguladoras nacionais 

podem beneficiar do trabalho de outras agências e agilizar os seus próprios esforços, 

assegurando uma melhor qualidade e segurança dos produtos. 

No entanto, a introdução de uma maior harmonização é complexa. A experiência da 

União Europeia, envolvendo 28 países, mostrou que o processo de harmonização 

pode ser longo e envolve um debate significativo entre várias partes. Acordos sobre 

controlo de qualidade dos medicamentos são frequentemente mais fáceis de alcançar, 
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enquanto a harmonização de procedimentos de registo e de licenciamento e ao nível 

dos preços tende a ser mais difícil de obter [1]. 

 

A harmonização regulamentar facilita a atividade exportadora das empresas, visto que 

a convergência de requisitos traz benefícios para empresas, agências reguladoras e 

para os doentes. De facto, as empresas exportadoras têm menores custos quando as 

agências reguladoras partilham as mesmas regras, por exemplo, no que se relaciona 

com Boas Práticas de Fabrico e bioequivalência. Os consumidores, sejam os 

cidadãos, entidades pagadoras privadas ou o próprio estado, deverão, em teoria, 

beneficiar também dos menores custos requeridos às empresas. Apesar das 

vantagens da harmonização regulamentar, algumas autoridades reguladoras de 

países emergentes resistem a adotar as normas farmacêuticas globais e homogéneas 

[67]. 

 

A América Latina é uma região que se tem revelado apetecível para o mercado de 

produtos de saúde. Muitas empresas desenvolveram estratégias para aceder a uma 

quota desse mercado em crescimento, sendo que parte delas se concentra em como 

abordar as diferentes regulamentações dos países da região e os vários requisitos 

necessários para registar um produto em vários países [2]. 

A falta de harmonização regulamentar em toda a América Latina revelou-se um 

desafio para as empresas farmacêuticas, levando a prazos mais longos de aprovação 

e maior pressão sobre os recursos, mas o progresso em direção a uma maior 

convergência regional e internacional continua [68]. 

 

Os países da América Latina precisam de harmonizar o seu vocabulário básico sobre 

medicamentos e concordar em relação aos procedimentos técnicos necessários para 

garantir a qualidade dos produtos de vários fabricantes e as agências reguladoras 

devem ser fortalecidas de modo a facilitar o intercâmbio de informações, a capacidade 

de rentabilizar a experiência mútua, a adoção de diretrizes internacionais e reconhecer 

que as diferentes políticas na área do medicamento afetam a sua acessibilidade por 

parte das populações [2]. 

 

Atualmente a América Latina fica atrás de outras regiões em termos de acesso a 

tratamentos inovadores, incluindo terapias avançadas e biossimilares, fruto das 

importações desses produtos serem negociadas individualmente por cada país e das 

adaptações também individualizadas das guidelines internacionalmente reconhecidas. 
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É necessário e urgente que esta região adote, do ponto de vista regulatório, um 

conceito geral de harmonização sobre como abordar esses novos tratamentos, à 

semelhança, por exemplo, do que acontece em África, onde os ministros da saúde de 

mais de 50 países concordaram em criar uma agência pan-africana, a African 

Medicines Agency, AMA, cujo tratado para o seu estabelecimento foi assinado em 

maio de 2018 [69]. Este organismo reunirá recursos e coordenará iniciativas regionais 

de harmonização regulamentar, não estando nenhuma agência desse tipo planeada 

para a América Latina [68]. 

 

Uma entidade reguladora com estas características, a Latin American Medicines 

Agency (LAMA) poderia ajudar a fomentar a confiança no mercado farmacêutico da 

região, que compreende 33 países, nomeadamente, no que se relaciona com 

tratamentos inovadores, constituindo um órgão responsável pelos sistemas de 

farmacovigilância, partilhando informações sobre a venda de medicamentos 

falsificados ou com problemas de qualidade, que poderia implicar recolhas de lote em 

vários países da região. 

A dificuldade? Soberania nacional, pois os governos da região tendem a considerar 

qualquer partilha de informação interna ou qualquer supervisão externa como uma 

perda do seu poder e autoridade e qualquer mecanismo regulador externo é visto 

como uma interferência à sua soberania. Por outro lado, a harmonização acarreta 

custos, por vezes difíceis de suportar para autoridades reguladoras de países mais 

pequenos e com recursos limitados. 

Muitas vezes, sem especialização, infraestruturas e profissionais treinados para 

interpretar as normativas internacionais de elevado nível técnico-científico, as 

autoridades reguladoras tentam introduzir os seus próprios padrões e vias regulatórias 

que não acompanham os padrões internacionais nem as melhores práticas, ou tentam 

modificar os padrões internacionalmente aceites, resultando em desarticulação, 

desarmonização e no limite, acarretam riscos para a saúde [70]. 

 

No entanto, os esforços para fazer convergir regulamentos e diretrizes estão em 

andamento um pouco por toda a América Latina, encontrando-se diferentes graus de 

convergência entre os países. 

O papel assumido por diversas instituições é, sem dúvida, relevante para este 

caminho árduo e que já se faz longo, sendo de realçar as atividades e iniciativas 

levadas a cabo pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo ICH (International 

Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human 
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Use), que passam, por exemplo, pelo facto do Brasil se ter tornado membro do ICH e 

da Argentina, Colômbia, Cuba e México serem atualmente países observadores [71]. 

Por outro lado, os países da América Latina também estão a reforçar a convergência 

de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e através da Rede 

Pan-Americana para a Harmonização da Regulamentação Farmacêutica (Rede 

PARF), cujos tópicos-chave incluem, por exemplo o alinhamento para partilha de 

dados de segurança, o desenvolvimento de uma farmacopeia comum e o 

reconhecimento recíproco de locais para realização de ensaios clínicos e de 

certificações de inspeções de Boas Práticas de Fabrico. É uma boa notícia para as 

empresas, pois enfrentam menos inspeções, mas também para as autoridades 

reguladoras com menos recursos. 

 

A cooperação entre autoridades reguladoras é essencial para evitar a duplicação de 

trabalho, direcionar os recursos escassos para áreas mais críticas e diminuir o tempo 

de acesso a medicamentos essenciais ou a novos tratamentos. Uma ferramenta 

importante para a comunicação entre as autoridades é a Plataforma Regional de 

Acesso e Informação a Tecnologias de Saúde (PRAIS), também ela desenvolvida 

sobre a alçada da OPAS [68] [72]. 

 

O processo de registo de medicamentos nos países que são objeto do presente 

trabalho (El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Perú e República 

Dominicana) é abrangido pelas considerações anteriormente feitas. De facto, a falta de 

harmonização entre eles e em relação às diretrizes internacionais conduz a gastos de 

recursos financeiros, humanos e de tempo desnecessários por parte dos 

requerentes/titulares e por parte das autoridades reguladoras, acrescendo que estes 

países não fazem parte dos grandes mercados da América Latina, como o Brasil, o 

México ou a Argentina, e portanto, apresentam maiores dificuldades na convergência 

regulamentar, pois à medida que a economia vai sendo cada vez mais global os 

sistemas regulamentares vão acompanhando essa tendência e os requisitos para o 

registo de medicamentos vão sendo cada vez mais complexos e exigentes. 

 

A evolução que tem sido alcançada no sentido da convergência e harmonização 

regulamentar nos países envolvidos é visível, do ponto de vista prático, principalmente 

a dois níveis: o da aplicação do Regulamento Técnico Centro Americano vigente em El 

Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua e o da classificação de Portugal como 

país de alta vigilância sanitária pelas autoridades reguladoras do Perú e do Panamá, 
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permitindo submissões com menos requisitos, em termos de documentação a 

apresentar, avaliações menos exaustivas e obtenção de aprovações mais céleres. 

 

A informação presente nas várias secções de um dossier em formato CTD, de um 

modo geral, corresponde aos requisitos das autoridades reguladoras; a exceção são 

os dados de estabilidade, tendo em conta a zona climática em que se situam estes 

países, a IV, pelo que este aspeto deve desde cedo ser considerado na fase de 

desenvolvimento, se a intenção for registar o medicamento nestes territórios. 

Ainda assim, a inexistência de um formato CTD não se revela limitativa, dado que o 

conteúdo das secções deste formato, necessárias para o registo de medicamentos, 

tem correspondência com o anterior formato do Notice to Applicants (edition 1998). 

 

Diferentes países utilizam diferentes formatos de submissão da documentação, 

consequência das adaptações que são feitas às normas regionais e diretrizes 

internacionalmente aceites, levando a que cada dossier de registo deva ser preparado 

de acordo com os requisitos nacionais de cada país, o que se estende a alguma 

informação contida nos documentos e a legalizações que alguns destes devem 

apresentar para serem aceites pelas autoridades reguladoras. 

 

Esta preparação ad-hoc visando responder aos requisitos de cada país conduz a um 

número elevado de várias versões de um mesmo documento, obrigando o 

Departamento de Assuntos Regulamentares a uma exigente gestão documental de 

forma a assegurar a conformidade regulamentar, revelando-se a existência de um 

sistema de controlo de alterações robusto, um elemento-chave neste processo, pois 

garante que os departamentos relevantes possam intervir no conteúdo dos 

documentos e implementar os resultados de forma controlada e coordenada 

garantindo que os medicamentos comercializados estão em conformidade com os 

termos da sua autorização, em cada um dos países. 
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