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RESUMO 

A vigilância dos dispositivos médicos é uma área nobre no ciclo de vida dos dispositivos 

médicos, pois permite-nos obter informação sobre o seu perfil de segurança no decurso da 

utilização alargada. 

Os dados clínicos, obtidos para a colocação de um dispositivo médico no mercado, são 

controlados e limitados, daí que a informação de pós-mercado é de extrema importância na 

continuação da determinação/avaliação da relação benefício-risco. O objetivo da vigilância é 

evitar a recorrência de incidentes, adotando, sempre que necessário, medidas de segurança 

no mercado para a minimização do risco associado à utilização dos dispositivos médicos. 

Desta forma, a informação da vigilância de dispositivos médicos, e outra informação pós-

mercado, tem impacto nas várias etapas do ciclo de vida de um dispositivo médico e na 

respetiva documentação técnica (conceção, fabrico, dados clínicos, análise e avaliação do 

risco, instruções de utilização, formação dos utilizadores, entre outros). 

As Diretivas dos dispositivos médicos focam-se sobretudo nos requisitos para a colocação 

no mercado, contendo informação escassa sobre o pós-mercado, onde se insere a 

vigilância. Contudo, existe uma guidance europeia que explica as obrigações dos diferentes 

stakeholders no sistema de vigilância, bem como estabelece os procedimentos a adotar.  

A legislação nacional estabeleceu o Sistema Nacional de Vigilância de Dispositivos Médicos 

e incluiu os requisitos major desta guidance. Para além disto, regulou outros assuntos, 

designadamente, as atividades de fabrico, distribuição por grosso e a rastreabilidade, 

aspetos chave para a vigilância de dispositivos médicos a nível nacional. 

Nos novos Regulamentos dos dispositivos médicos, o pós-mercado ocupa um lugar de 

grande relevância, existindo um capítulo dedicado a esta área, o qual, na secção relativa à 

vigilância, importou a informação da guidance europeia de uma forma resumida. Assim, a 

grande alteração nos Regulamentos na área da vigilância, é a forma de submissão da 

informação às autoridades competentes, a qual se efetuará por intermédio da nova base de 

dados europeia EUDAMED, que constituirá o portal de acesso único com a centralização de 

toda a informação. Simultaneamente, esta base de dados tem como objetivo aumentar a 

transparência do setor, disponibilizando ao público informação sobre os casos de vigilância, 

para além de outra informação. Outros aspetos particulares, regulados nos Regulamentos, 

contribuem para a vigilância de dispositivos médico, designadamente, o cartão de implante e 

outras informações a ceder ao doente que coloca um implante, registo de utilização de 

implantes, resumo da segurança e desempenho clínico do dispositivo médico, 

responsabilidades dos operadores económicos, rastreabilidade e UDI. Os implantes são uns 

dos dispositivos mais críticos no que respeita a sua segurança e vigilância, pelo que 

merecem uma especial atenção por parte de todos os intervenientes (operadores 

económicos, profissionais de saúde, doentes e autoridades competentes). 

Nesta era digital, a cibersegurança é um requisito prioritário na sociedade de um ponto de 

vista transversal, mas em particular na saúde, especialmente, nos dispositivos médicos 

dada a sua componente digital, cada vez maior, a qual poderá originar consequências 

graves para a saúde dos doentes. Para além deste aspecto, a vigilância de dispositivos 

médicos, depara-se com vários desafios num futuro próximo desde, as tecnologias médicas 

inovadoras (exs: realidade aumentada, inteligência artificial, impressão 3-D, apps e 

dispositivos wearables, testes de seleção terapêutica, chatbots), os produtos semelhantes a 

dispositivos, mas sem finalidade médica constantes no Anexo XVI do Regulamento dos 

dispositivos médicos, e o manancial de informação pós-mercado que requer a avaliação por 

parte dos fabricantes, organismos notificados, e autoridades competentes. 

Palavras chave: dispositivos médicos; vigilância. 
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ABREVIATURAS e NOTAS INTRODUTÓRIAS 

Abreviaturas 

AC – Autoridade Competente 

ACPC – Acompanhamento Clínico Pós-Comercialização 

AT – Áustria 

BE – Bélgica 

BIA-ALCL – Breast Implant Associated – Anaplasic Large Cell Lymphoma, ou seja, linfoma 

anaplásico de grandes células associado aos implantes mamários  

CH – Suíça 

COM – Comissão Europeia 

DE – Alemanha 

DIVs – Dispositivos médicos de diagnóstico In Vitro 

DK – Dinamarca 

DL - Decreto-lei 

DM - Dispositivo(s) Médico(s) 

DMIA – Dispositivo(s) Médico(s) Implantável(eis) Ativo(s) 

EE – Estónia 

EEE – Espaço Económico Europeu 

EM – Estado(s)-Membro(s) 

ES - Espanha 

FI - Finlândia 

FR - França 

FSCA – Field Safety Corrective Action, ou seja, ação corretiva de segurança no mercado 

FSN – Field Safety Notice, ou seja, aviso de segurança 

HCV - Hepatitis C Virus, ou seja, vírus da hepatite C. 

HIV - Human Immunodeficiency Virus, ou seja, vírus da imunodeficiência humana, vulgo 

vírus da SIDA. 

IE - Irlanda 

IS – Islândia 

IT – Itália 

NCAR – National Competent Authority Report, ou seja, Relatório da Autoridade Competente 

Nacional, no âmbito da vigilância. 

NL - Holanda 

ON – Organismo Notificado 

PSUR – Perodic Safety Update Report, ou seja, relatório periódico de segurança. 
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SE – Suécia 

SI – Eslovénia 

SNVDM – Sistema Nacional de Vigilância de Dispositivos Médicos 

TC – Teleconferência(s) 

TF – Taskforce, ou seja, grupo criado para desempenhar uma tarefa específica com um 

determinado fim. 

TICs - Tecnologias de Informação e Comunicação. 

UDI – Unique Device Identification, ou seja, identificação única do dispositivo 

UK – Reino Unido 

 

Notas introdutórias 

 De uma forma geral, neste trabalho, quando se menciona DM é em sentido lato incluindo 

(DM, DIVs e DMIA). 

 Quando se refere tecnologia médica, neste trabalho é sinónimo de DM, embora de uma forma 

comum possa ser entendido como um termo que englobe mais produtos além dos DM. 

 Não vão ser abordados em detalhe conceitos/definições base dos DM no geral, apenas uma 

introdução à sua filosofia legislativa, incindindo principalmente sobre os conceitos e 

definições na área da vigilância e alguns da monitorização pós-comercialização. 

 Sempre que um fabricante de DM está sediado fora do EEE, este tem de possuir um 

mandatário que o represente sediado no EEE. Deste modo, por exemplo, quando se 

descreve que o fabricante, tem a de submeter informação à AC, o mesmo pode ser feito pelo 

mandatário. Ao mesmo tempo, quando se faz referência, neste trabalho, ao país onde está 

sediado o fabricante, e este esteja fora do EEE, é considerado o país onde está sediado o 

mandatário. 

 Quando se cita os Regulamentos, refere-se aos novos Regulamentos do quadro legal dos DM 

e DIVs, que são idênticos no que respeita à vigilância DM e monitorização pós-

comercialização. 
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1. INTRODUÇÃO 

O meu percurso profissional conta já com quase duas décadas e tem decorrido no âmbito 

de diferentes funções desempenhadas no Infarmed, a Autoridade Nacional dos 

Medicamentos e Produtos de Saúde. Contudo, na última década tenho desempenhado 

funções, enquanto Diretora da Unidade de Vigilância de Produtos de Saúde, da Direção de 

Produtos de Saúde do Infarmed, mais especificamente na Vigilância de Dispositivos 

Médicos (DM). Por este motivo, esta foi a área temática que escolhi para realizar este 

trabalho técnico-científico no âmbito da minha candidatura ao Título de Especialista em 

Assuntos Regulamentares pela Ordem dos Farmacêuticos. 

Ao longo dos anos, a área regulamentar dos DM, a nível nacional e europeu tem sofrido 

uma profunda transformação e evolução, nomeadamente no que respeita à vigilância dos 

DM. 

Os DM são produtos com uma finalidade médica, apresentando por este motivo benefícios 

clínicos, e simultaneamente riscos, os quais é necessário controlar e minimizar de uma 

forma contínua à semelhança do que acontece com os medicamentos.  

A existência de um Sistema Nacional de Vigilância de Dispositivos Médicos (SNVDM), 

desde 2004, em estreita articulação com o Sistema Europeu de Vigilância de DM, e o qual 

tem ligações a nível internacional, contribui para a garantia da segurança, desempenho e 

também da qualidade dos DM, colocados no mercado a nível nacional, europeu e 

internacional. Esta partilha de informação global visa a proteção da saúde pública através do 

aumento na segurança da utilização dos DM; por exemplo, se se verificam incidentes com 

um DM num determinado país, e consequentemente, são adotadas medidas corretivas 

nesse país, pretende-se que estas sejam implementadas em todos os países de uma forma 

global, evitando que os mesmos incidentes surjam noutro país. 

A vigilância de DM é assim uma atividade preciosa no pós-mercado, com potencial impacto 

nas várias etapas do ciclo de vida do DM, desde a sua conceção, dados clínicos/avaliação 

clínica, fabrico, instruções de utilização, entre outras. A informação proveniente da vigilância 

de DM é avaliada no âmbito do sistema de gestão do risco do fabricante. 

Considerando a vertente multidisciplinar do setor dos DM, o farmacêutico apresenta uma 

qualificação adequada para desempenhar funções neste setor, atendendo às várias 

disciplinas incluídas na sua licenciatura/mestrado integrado de ciências farmacêuticas desde 

a Tecnologia Farmacêutica, Fisiologia, Toxicologia, Biologia, Microbiologia, Químicas, 

Bioquímicas, Virologia, Saúde Pública, Métodos Instrumentais de Análise, Física, 

Deontologia, entre muitas outras…, em que todas elas contribuem de uma forma, ou de 

outra, com informação/formação base aplicável aos DM, e também em particular à área da 

vigilância de DM. 

Com este trabalho pretendo transmitir o meu conhecimento sobre o Sistema de Vigilância de 

DM, e que poderá ser uma ajuda para quem inicia funções nesta área, e também 

sensibilizar os colegas farmacêuticos para a Vigilância de DM, semelhante à 

Farmacovigilância no seu propósito. É uma etapa nobre no ciclo de vida do DM, na qual o 

farmacêutico sendo um “generalista” representa uma grande mais-valia. Neste trabalho, 

será focada especificamente a área da vigilância, e simultaneamente alguns aspetos do 

pós-mercado, bem como os conceitos bases dos DM, mas de forma muito sumária. 
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2. CARACTERÍSTICAS do SETOR dos DISPOSITIVOS MÉDICOS  

Os DM, utilizados pelos profissionais de saúde e pelo cidadão, têm um papel crucial na 

prestação de cuidados de saúde, pois contribuem para o aumento da esperança de vida e 

proporcionam um envelhecimento ativo da população, pelo que, consequentemente, 

favorecem a sustentabilidade dos sistemas de saúde. Por outro lado, os DM permitem a 

capacitação do cidadão na monitorização da sua saúde, responsabilizando-o, e ao mesmo 

tempo, a sua participação ativa na tomada de decisão relativamente à sua saúde. 

O setor dos DM engloba mais de 500 000 tecnologias médicas(2) disponíveis nos hospitais e 

na prestação de cuidados de saúde extra-hospitalar, envolvendo o domicílio. Para além do 

seu elevado número de produtos, apresenta ainda uma grande heterogeneidade, desde os 

mais simples, como material de penso, seringas, luvas, até às tecnologias mais complexas 

como equipamentos de ressonância magnética, dispositivos implantáveis, os quais incluem 

válvulas cardíacas, implantes da anca, pacemakers, entre outros. Também os testes 

utilizados em análises clínicas, compreendendo igualmente, o equipamento específico, tais 

como testes de HIV, HCV, grupagem sanguínea, testes de glicemia, testes de gravidez, 

assim como os recipientes de colheita de amostra são abrangidos neste setor. Por outro 

lado, importa ainda salientar que, neste mundo das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs), a Saúde Digital tem vindo a ocupar um lugar crucial na prevenção, 

diagnóstico, tratamento e monitorização da saúde, sendo muitos destes produtos e soluções 

digitais qualificados como DM. 

Os DM representam um grande contributo para a economia europeia, empregando cerca de 

675 000 pessoas, estando o seu valor estimado em 115 biliões de euros em 2017. Na 

Europa existem cerca de 27 000 empresas das quais 95% são pequenas e médias 

empresas (isto é, com menos de 250 funcionários, e o volume de negócios anual não 

ultrapassa os 50 milhões de euros; uma pequena empresa tem menos de 50 funcionários e 

o volume de negócios anual é inferior a 10 milhões de euros)(2).  

 
Figura 1: Dados do setor do DM 

(Fonte: MedTech Europe)(2) 

 

Os DM são caracterizados por um fluxo constante de inovação, a qual pode ser incremental, 

através das várias gerações de um produto, mas uma grande parte é disruptiva, resultando 

da constante investigação e desenvolvimento na busca incessante de melhores soluções na 

área da saúde, quer para os profissionais de saúde quer para o cidadão.  

O ciclo de vida de um DM é tipicamente de 18 a 24 meses antes da geração seguinte desse 

produto ser disponibilizada no mercado(2). Em 2017, foram registadas na área da tecnologia 

médica mais de 13 000 patentes no European Patent Office (EPO), sendo 40% da EU28, 

Noruega e Suíça, e 37% dos EUA(2). Por outro, lado na área farmacêutica apenas 6 300 

patentes foram registadas(2). Na última década, o número de patentes na área da tecnologia 

médica duplicou, enquanto que a área farmacêutica está relativamente estagnada(2). 

https://www.medtecheurope.org/wp-content/uploads/2019/04/The-European-Medical-Technology-Industry-in-figures-2019-2.pdf
https://www.medtecheurope.org/wp-content/uploads/2019/04/The-European-Medical-Technology-Industry-in-figures-2019-2.pdf
https://www.medtecheurope.org/wp-content/uploads/2019/04/The-European-Medical-Technology-Industry-in-figures-2019-2.pdf
https://www.medtecheurope.org/wp-content/uploads/2019/04/The-European-Medical-Technology-Industry-in-figures-2019-2.pdf
https://www.medtecheurope.org/wp-content/uploads/2019/04/The-European-Medical-Technology-Industry-in-figures-2019-2.pdf
https://www.medtecheurope.org/wp-content/uploads/2019/04/The-European-Medical-Technology-Industry-in-figures-2019-2.pdf
https://www.medtecheurope.org/wp-content/uploads/2019/04/The-European-Medical-Technology-Industry-in-figures-2019-2.pdf
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Figura 2: As 10 primeiras áreas técnicas em pedidos de patentes 

  

 (Fonte: MedTech Europe)(2) 

 

Considerando as características dos DM, a filosofia legislativa que lhes é aplicável, e que 

será explanada a seguir, tem permitido a flexibilidade necessária para a regulação deste 

setor tão vasto, em termos de quantidade e diversidade tecnológica, acautelando a sua 

constante inovação, e facilitando deste modo o acesso atempado ao mercado europeu de 

DM científica e tecnologicamente inovadores, cerca de dois a três anos antes do que sucede 

no mercado americano e japonês(3).  

https://www.medtecheurope.org/wp-content/uploads/2019/04/The-European-Medical-Technology-Industry-in-figures-2019-2.pdf
https://doi.org/10.25756/rpf.v4i4.62


 
Vigilância de Dispositivos Médicos 

11 

 

3. FILOSOFIA LEGISLATIVA e LEGISLAÇÃO dos DISPOSITIVOS MÉDICOS 

A filosofia legislativa da “Antiga Abordagem” detalha todos os requisitos legais, técnicos e 

administrativos necessários, geralmente, devido a uma falta de confiança no rigor dos 

operadores económicos em questões de segurança e saúde pública, pelo que as 

Autoridades são as responsáveis pela avaliação e autorização dos produtos com vista à sua 

introdução no mercado (exemplo: medicamentos). 

No entanto, atendendo às características do setor dos DM, anteriormente mencionadas, a 

legislação que lhes é aplicável baseia-se na filosofia legislativa da “Nova Abordagem”(4). 

 

 
Figura 3: Pilares legislativos do quadro regulamentar dos DM (3) 

 

Assim, no Anexo I de cada Diretiva de “Nova Abordagem” são estabelecidos apenas os 

requisitos essenciais, pois as especificações técnicas são constituídas pelas normas 

europeias harmonizadas (transversais e específicas de produto), cuja adoção é de carácter 

voluntário, não existindo, todavia, normas para todos os DM. Desta forma, para os DM 

poderem ser colocados no mercado têm de cumprir com os requisitos essenciais, 

estabelecidos na Diretiva aplicável, e terem sido sujeitos a um procedimento de avaliação da 

conformidade adequado, apresentando aposta a marcação CE como evidência da sua 

conformidade, o que lhes permite a livre circulação no mercado europeu. A conformidade é 

sempre da responsabilidade do fabricante do DM, a qual é refletida na declaração CE de 

conformidade emitida pelo fabricante. Em determinadas situações (DM de médio e elevado 

risco), o fabricante tem, obrigatoriamente, de envolver um organismo notificado (ON) no 

procedimento de avaliação da conformidade, o qual depende da classe de risco do DM. 

Após concluída a avaliação pelo ON, este emite um certificado CE de conformidade. Os ON 

são considerados entidades avaliadoras externas, na sua maioria são entidades privadas 

com fins lucrativos e que competem entre si. O fabricante pode escolher qualquer ON 

europeu desde que o seu âmbito de designação inclua o tipo de DM que se pretende 

avaliar. A designação e monitorização do ON são da responsabilidade de uma entidade do 

Estado (autoridade competente para a designação) do país em que está sediado o ON(3). 

Porém, na área dos DM, no sentido de garantir uma maior harmonização na designação e 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0726(02)&from=BG
https://doi.org/10.25756/rpf.v4i4.62
https://doi.org/10.25756/rpf.v4i4.62
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monitorização dos ON, são efetuadas auditorias aos ON por uma equipa auditora 

(designada por Joint Assessment Team), a qual é constituída pela Autoridade Competente 

(AC) do país onde está sediado o ON, por duas AC de outros Estados-Membros (EM) e pela 

Comissão Europeia (COM). 

A filosofia legislativa da «Nova Abordagem», assenta na responsabilidade e na evidência da 

credibilidade da atuação de todas as partes envolvidas (fabricantes, ON, organismos de 

normalização, utilizadores, autoridades competentes de fiscalização e de designação). 

Caracteriza-se também por uma elevada cooperação administrativa entre as AC no sentido 

de garantirem a conformidade dos DM que circulam no mercado europeu. 

A cascata de responsabilidades que envolve todos os participantes funciona como uma 

cadeia de elos.  

 

 

Figura 4: A cascata de responsabilidades em que assenta a credibilidade do sistema de 

avaliação de conformidade dos DM 

(Fonte: Adaptado de (In)Sucesso da Marcação CE nos Dispositivos Médicos. Análise 

SWOT e Pospostas de Melhoria(3)). 

 

A quebra de um dos elos afeta significativamente o funcionamento adequado e a 

credibilidade global do sistema. Neste contexto, pode-se concluir que o sistema se 

fundamenta no compromisso de cada um dos intervenientes, requerendo a sua atuação 

responsável no sentido da garantia da segurança e desempenho dos DM e, 

simultaneamente, na obrigação de uma intervenção adequada, consistente e transparente. 

Todos são responsáveis pelo funcionamento deste sistema. O Estado não participa de 

forma direta na avaliação da conformidade dos DM, mas de uma forma indireta, através da 

avaliação dos organismos avaliadores, que são os ON. O Estado é responsável pela 

autorização das investigações clínicas conduzidas em seres humanos, e pela fiscalização 

do mercado dos DM, no sentido de verificar que estes cumprem com a legislação aplicável, 

https://doi.org/10.25756/rpf.v4i4.62
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realizando para tal várias atividades, nomeadamente, avaliação documental, vigilância, 

verificação laboratorial e inspeção(3).  

Os DM são regulados na Europa apenas desde o início da década de 1990, através das 

seguintes Diretivas: 

 Diretiva do Conselho 90/385/CEE, de 20 de junho, na sua atual redação, relativa à 

aproximação das legislações dos EM respeitantes aos dispositivos médicos 

implantáveis ativos (DMIA), tais como pacemakers, desfibrilhadores implantáveis. 

 Diretiva do Conselho 93/42/CEE, de 14 de junho, na sua atual redação, relativa aos 

dispositivos médicos (DM). 

 Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho 98/79/CE de 27 de outubro relativa aos 

dispositivos médicos de diagnóstico in vitro (DIVs). 

Estas Diretivas europeias estão, atualmente, transpostas para a legislação nacional através 

da seguinte legislação: 

 Decreto-lei nº 145/2009 de 17 de junho, na sua atual redação, que estabelece as 

regras a que devem obedecer a investigação, o fabrico, a comercialização, a entrada 

em serviço, a vigilância e a publicidade dos dispositivos médicos e respetivos 

acessórios. 

 Decreto-lei nº 189/2000 de 12 de agosto, na sua atual redação, que estabelece as 

regras a que devem obedecer o fabrico, a comercialização e a entrada em serviço dos 

dispositivos médicos para diagnóstico in vitro e respetivos acessórios. 

Existe ainda outra legislação específica, europeia e nacional que não foi aqui detalhada, 

tendo sido listada apenas a principal legislação base deste setor. 

Deste modo, de acordo com o estabelecido no DL nº 145/2009, um dispositivo médico é:  

“qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado 

isoladamente ou em combinação, incluindo o software destinado pelo seu fabricante a ser 

utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário 

para o bom funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito pretendido no corpo 

humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, 

embora a sua função possa ser apoiada por esses meios, destinado pelo fabricante a ser 

utilizado em seres humanos para fins de:  

i) Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

ii) Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de uma 

deficiência; 

iii) Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; 

iv) Controlo da conceção.” 

Enquanto que a legislação europeia se preocupa principalmente em estabelecer as regras 

para a colocação no mercado de DM conformes, a legislação nacional foi mais além e 

regulou ainda diversos aspetos como por exemplo: atividade de fabrico, atividade de 

distribuição, a publicidade, a investigação clínica com novos requisitos, o SNVDM, entre 

outros. 

Os novos Regulamentos dos DM, Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 5 de abril, relativo aos dispositivos médicos, e Regulamento (UE) 2017/746 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de abril, relativo aos dispositivos médicos para 

https://doi.org/10.25756/rpf.v4i4.62
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diagnóstico in vitro, mantiveram a filosofia legislativa da “Nova Abordagem”, uma vez que 

esta é um instrumento eficaz para garantir a livre circulação dos DM no mercado interno, 

permitindo mais facilmente acompanhar o progresso técnico e a inovação neste setor. 

Contudo, foram reforçadas as seguintes áreas: 

 Designação e monitorização dos ON; 

 Avaliação clínica pré e pós-mercado; 

 Avaliação da Conformidade; 

 Vigilância e Fiscalização do mercado; 

 Rastreabilidade; 

 Coordenação e transparência na implementação legislativa.   

Assim, os Regulamentos vêm explicitar os requisitos que nas Diretivas estavam implícitos, 

incorporando para o texto legislativo o conteúdo de diversas guidances. Por outro lado, em 

vez de se preocupar principalmente com os requisitos para a colocação no mercado de DM 

conformes (pré-mercado), vem regular, detalhadamente, o pós-mercado, quer seja na 

investigação clínica, na avaliação da conformidade, na fiscalização do mercado (da 

responsabilidade da AC), na monitorização pós-comercialização pelo fabricante, na 

vigilância de DM e ainda na definição das responsabilidades dos diversos operadores 

económicos. Para além disto, contêm imensas definições, e vêm regular vários assuntos 

pela primeira vez a nível europeu, tais como o reprocessamento de dispositivos médicos de 

uso único, os quasi medical devices produtos semelhantes a DM mas sem uma finalidade 

médica, como por exemplo, as lentes de contacto coloridas mas sem graduação, as 

máquinas a laser para fins de estética como a depilação, entre outros.  

As Diretivas que se baseiam na “Nova Abordagem” são 27, pelo que, para além dos DM, 

abrangem diversos produtos, como por exemplo, elevadores, eletrodomésticos, produtos de 

construção, brinquedos, máquinas, equipamentos de proteção individual, entre outros. 

Porém, embora os diversos produtos se rejam pelos mesmos princípios, a legislação dos 

DM possui algumas particularidades, como por exemplo, o sistema de vigilância de DM, 

enquanto que as outras Diretivas têm um sistema de alerta rápido para os produtos não 

alimentares, que apresentam um risco para a saúde ou segurança dos consumidores. 

A existência de um sistema de vigilância para os DM foi inspirado no setor dos 

medicamentos, no que se refere à farmacovigilância. Este paralelismo entre os DM e os 

medicamentos, deve-se ao facto de ambos, possuírem uma finalidade médica (prevenção, 

diagnóstico, tratamento, monitorização, controlo da conceção…), não sendo considerados 

produtos de consumo, porque destinam-se a ser utilizados apenas quando necessário, 

numa determinada condição clínica face aos seus benefícios clínicos. Todavia, todos os DM 

e medicamentos apresentam riscos, que podem até incluir a morte, mas estes riscos estão 

minimizados, e são aceitáveis quando considerados os seus benefícios clínicos.  

Desta forma, e à semelhança do sistema de farmacovigilância, o sistema de vigilância de 

DM, que será abordado de seguida, permite uma avaliação contínua do benefício-risco após 

a colocação no mercado do DM, e sempre que necessário são adotadas medidas para a 

minimização dos riscos decorrentes da utilização dos DM, contribuindo para a melhoria do 

seu perfil de segurança. 
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4. VIGILÂNCIA de DISPOSITIVOS MÉDICOS 

A vigilância de DM é uma atividade crucial na fase de pós-mercado do ciclo de vida do DM, 

a qual é da responsabilidade de todos os operadores económicos, principalmente do 

fabricante, bem como da AC, sendo os utilizadores uma peça essencial, enquanto fonte de 

informação dos incidentes com DM. Contudo, uma vez que a vigilância trata dos incidentes 

com DM, situações de maior gravidade, esta atividade tem que ser prioritária, 

caracterizando-se por um estado permanente de alerta, e completo controlo no seio das 

diversas atividades no pós-mercado, quer do fabricante quer da AC, no sentido de serem 

adotadas atempadamente as medidas de minimização do risco necessárias. Aquando da 

colocação no mercado do DM, apesar de ter sido determinada a relação benefício-risco, o 

conhecimento é sempre limitado, pelo que é fundamental recolher e analisar toda a 

informação do pós-mercado e em especial a decorrente de incidentes. Todavia, à data não 

existe uma definição estabelecida de vigilância de DM, nem a nível legal nem em guidance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Sistema de vigilância de DM nas AC e no fabricante no âmbito do  
pós-mercado 
 
 

4.1. Legislação europeia – as Diretivas 

Tal como referido anteriormente, na década de 90 foram publicadas as 3 Diretivas que 

vieram regular pela primeira vez os DM a nível europeu, as quais se focam sobretudo nos 

requisitos para a sua colocação no mercado e presunção da sua conformidade. Por este 

motivo, não há um capítulo /secção dedicado ao pós-mercado, pelo que este é relegado 

para segundo plano, sendo a informação escassa, tanto no que respeita às AC como ao 

fabricante. 
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Relativamente às AC e no que concerne ao pós-mercado existem os seguintes pontos na 

Diretiva 93/42/CEE: 

 Nos considerandos é referido que a proteção da saúde será mais eficaz através de 

sistemas de vigilância, os quais são integrados no plano comunitário. 

 O artigo 2º refere que os EM tomarão as medidas necessárias para que os DM 

colocados no mercado cumpram com os requisitos essenciais aplicáveis. 

 O artigo 10º cita que, os EM devem possuir os meios para o registo e avaliação de 

incidentes de forma centralizada. Também exige que, os EM comuniquem a todos os 

EM e à COM as medidas por eles adotadas, e respetiva fundamentação, para a 

minimização do risco associado à utilização de um DM, evitando a recorrência de 

incidentes, após terem efetuado a avaliação dos incidentes, de preferência em 

conjunto com o fabricante. 

 O artigo 14ºa menciona que os dados provenientes do procedimento de vigilância 

referidos no artigo 10º devem ser armazenados na base de dados europeia 

EUDAMED, a qual está disponível às AC. 

 

Relativamente ao fabricante, as suas responsabilidades no pós-mercado nem constam 

do articulado do texto legal, existindo apenas nos anexos de avaliação de conformidade, 

uma informação muito resumida, nomeadamente: 

 O seu compromisso de criar e manter atualizado um processo de análise sistemática 

da experiência adquirida com os DM na fase de pós-produção. 

 A notificação de incidentes às AC (mas sem qualquer prazo legal estipulado). 

 A aplicação de quaisquer ações corretivas sempre que necessário. 

 A avaliação clínica é atualizada com os dados obtidos através do plano de 

monitorização pós-comercialização. 

 O plano de acompanhamento clínico pós-comercialização (ACPC) é parte do plano de 

monitorização pós-comercialização, e se este não for considerado necessário tem de 

ser devidamente fundamentado. 

Estes dois últimos pontos constam no Anexo X da Diretiva 93/42/CEE relativo à avaliação 

clínica, pelo que é subentendido que há um plano de monitorização pós-comercialização, do 

qual não existe referência em nenhum outro ponto na Diretiva. Esta informação resultou da 

alteração conferida pela Diretiva 2007/47/CE de 5 de setembro. 

O artigo 1º da Diretiva 93/42/CEE, o qual contém as definições, não inclui a definição de 

incidente, nem nenhuma outra relativa ao pós-mercado. A definição de incidente encontra-

se no artigo 10º, sendo definido como: 

 

 “a) Qualquer avaria ou deterioração das características e/ou do funcionamento, bem como 

qualquer imprecisão na rotulagem ou nas instruções de um dispositivo que sejam 

susceptíveis de causar ou ter causado a morte ou uma deterioração grave do estado de 

saúde de um doente ou utilizador;  
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b) Qualquer motivo de ordem técnica ou médica relacionado com as características ou o 

funcionamento de um dispositivo pelas razões referidas na alínea a) que tenha ocasionado 

a retirada sistemática do mercado dos dispositivos do mesmo tipo por parte do fabricante.” 

A informação exposta neste ponto (4.1.) consta também nas Diretivas dos DIVs e DMIA. 

 

4.2. Guidances Europeias 

Através da guidance principal MEDDEV 2.12/1 rev.8 de janeiro de 2013, é detalhada toda a 

informação essencial relativamente à vigilância de DM. Recentemente, foi publicado um 

documento Additional guidance on MEDDEV 2.12/1 rev.8 de julho de 2019, com informação 

adicional que veio alterar/clarificar alguns aspetos desta guidance (a maioria deles já em 

prática), tendo sido elaborado ainda no contexto das Diretivas, e não resulta de qualquer 

adaptação aos Regulamentos. Esta guidance é crucial no âmbito da aplicação uniforme e 

implementação do Sistema de Vigilância de DM no âmbito das Diretivas. 

Interessa agora expor alguns dos conceitos, responsabilidades e procedimentos constantes 

no MEDDEV 2.12/1 rev.8, na sua atual reação, de uma forma não exaustiva, mas de modo 

compreender-se a área da Vigilância de DM. 

 

4.2.1. Conceitos e definições 

O objetivo primordial do Sistema de Vigilância de DM é garantir a segurança dos 

utilizadores de DM (doentes, profissionais de saúde, e outros) reduzindo a 

probabilidade de recorrência de incidentes relacionados com a utilização de DM. Desta 

forma, são adotadas, sempre que necessárias, ações corretivas de segurança no 

mercado, sendo essencial a divulgação/partilha de informação entre os intervenientes 

no Sistema, como anteriormente referido. 

Esta guidance inclui várias definições, os intervenientes no Sistema e suas 

responsabilidades, critérios para a notificação de incidentes, procedimentos a adotar 

nos incidentes e ações corretivas de segurança no mercado, coordenação e 

comunicação entre AC, incluindo a parte internacional. Esta guidance não se debruça 

sobre o sistema de monitorização pós-comercialização, através do qual o fabricante 

recolhe a informação relativa à utilização do DM, e onde se insere o sistema de 

vigilância.  

Das definições, constantes na guidance, salientam- se, apenas, as mais importantes. 

Para além da definição de incidente, que já foi previamente apresentada, são 

necessários outros conceitos que, não constam nas Diretivas, tais como, o significado 

de ação corretiva de segurança no mercado (FSCA – Field Safety Corrective Action), 

aviso de segurança (FSN – Field Safety Notice), ameaça grave para a saúde pública e 

dano indireto. 

Ação corretiva de segurança no mercado - é a ação desenvolvida pelo fabricante, para 

reduzir o risco de morte ou deterioração grave do estado de saúde, decorrente da 

utilização de um DM, que se encontra colocado no mercado, a qual pode consistir na 

recolha/devolução, modificação, troca ou destruição de DM, informação 

adicional/clarificação sobre a utilização de DM, ou informação para seguimento 

dos doentes. Esta ação deve ser comunicada através de um aviso de segurança. O 

conceito de FSCA equivale ao termo de recolha incluído no artigo 10º alínea b) da 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32305/attachments/1/translations
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36292
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32305/attachments/1/translations
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Diretiva (definição de incidente). Corresponde ainda a Recall nos EUA, o qual também 

não significa apenas recolha dos DM do mercado, podendo englobar qualquer ação no 

mercado, incluída numa FSCA.  

Aviso de segurança - é elaborado pelo fabricante, ou por um seu representante, para 

fornecer informação aos utilizadores do DM, relativamente a uma FSCA. Deve ser 

redigido na(s) língua(s) exigidas pela AC respetiva. Em Portugal, os avisos de 

segurança têm de ser redigidos em língua Portuguesa. 

Ameaça grave para a saúde pública - é qualquer ocorrência que resulte num risco 

iminente de mortes múltiplas num curto intervalo de tempo ou na deterioração grave do 

estado de saúde ou doença grave, que requer uma ação imediata, uma vez que 

existe um potencial risco para a saúde pública. 

Dano indireto - é o dano que pode ocorrer como consequência de uma decisão 

médica, com base na informação ou resultados obtidos através da utilização de um 

equipamento médico (DM), de DIVs, ou dos dispositivos utilizados na reprodução 

assistida. Estes DM não atuam diretamente na pessoa para provocar o dano, por isto 

se denomina de dano indireto, como por exemplo diagnóstico incorreto, atraso no 

diagnóstico, tratamento incorreto, atraso no tratamento, transfusão de produtos 

inapropriados, entre outros. As causas deste dano indireto podem ser, nomeadamente, 

resultados falsos positivos, falsos negativos, calibração inadequada, manutenção 

inadequada, entre outros. 

 
4.2.2. Intervenientes e suas principais responsabilidades 

Os intervenientes neste Sistema são: os fabricantes, mandatários, AC, COM, ON, 

utilizadores e outros preocupados com a segurança dos DM. 

O fabricante é responsável por: 

• Notificar os incidentes à AC do país onde ocorreu o incidente. Salienta-se que deve 

existir uma predisposição para a notificação de incidentes, isto é, em caso de 

dúvida se o incidente se enquadra nos critérios de notificação (ver ponto 4.2.3.), 

este deve ser notificado à AC. 

• Notificar as FSCA à AC do país onde está sediado o fabricante, bem como a todas 

as AC dos países onde o DM, alvo da ação, foi disponibilizado. 

• Investigar os incidentes ocorridos com os DM. 

• Manter informados o mandatário e distribuidores dos procedimentos de vigilância, 

bem como dos relatórios de incidentes e de FSCA. 

• Manter o ON informado de aspetos da fase de pós-produção que possam afetar a 

certificação do DM. 

A AC é responsável por: 

• Designar o ponto de contacto para os assuntos de vigilância, os quais se encontram 

disponíveis no site da COM. 

• Incentivar a notificação dos incidentes pelos utilizadores, bem como exigir a 

notificação de incidentes aos operadores económicos envolvidos na cadeia de 

distribuição e manutenção. 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts/
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• Transmitir a informação ao fabricante relativamente aos incidentes provenientes 

dos utilizadores (salvaguardando a confidencialidade da identidade do utilizador);  

• Analisar os relatórios de incidentes e de FSCA por consulta ao fabricante. 

• Monitorizar a investigação dos incidentes efetuada pelo fabricante, requerendo toda 

a informação que considere necessária. Pode ainda interferir na condução da 

investigação, e envolver o ON ou outras AC. A AC pode também realizar a sua 

própria investigação, sempre que necessário, em paralelo à do fabricante 

• Nos relatórios de incidentes com produtos combinados, isto é, um DM que 

incorpore um medicamento, e sempre que este seja suspeito de ser a causa do 

incidente, deve envolver a AC do medicamento ou a agência europeia do 

medicamento. 

• Monitorizar a implementação das FSCA, e se necessário recomendar ou ordenar 

ações complementares. 

• Emitir recomendações aos utilizadores, e aos fabricantes, ou divulgar ao público 

informação de segurança, quando adequado. 

• Informar as outras AC e a COM através da emissão de um NCAR (National 

Competent Authority Report) nas seguintes situações: uma FSCA é adotada por 

fabricante sediado no seu país; quando exige uma FSCA a um fabricante 

independentemente do país onde este está sediado; nas situações em que verifica 

um risco grave, para as quais ainda não existe uma ação, mas algumas medidas 

estão a ser equacionadas. 

• Colaboração com as outras AC através de processos de coordenação entre as AC 

em determinadas situações (ex: quando há uma preocupação com um ou vários 

incidentes, ou com a adequação de uma FSCA proposta pelo fabricante). 

• Deliberar, sempre que necessário, na sequência de uma questão de vigilância, uma 

medida restritiva de mercado de acordo com os procedimentos previstos na 

legislação.  

Os utilizadores, (os quais podem incluir profissionais de saúde, doentes, cidadão, ou 

qualquer outro utilizador que direta ou indiretamente use o DM) são responsáveis por: 

• Participar ativamente no sistema de vigilância de DM pela notificação de incidentes 

à AC/fabricante. 

• Seguir as recomendações das FSCA implementadas pelo fabricante. 

O ON, no âmbito do sistema de vigilância, não desempenha uma função operacional, 

mas intervém através da: 

• Avaliação dos procedimentos de vigilância do fabricante e da sua 

implementação/articulação no contexto global do sistema gestão de qualidade. 

• Auditoria ao sistema do fabricante, o que inclui o tratamento dos incidentes e das 

FSCA e a sua integração no contexto do sistema de qualidade e no sistema de 

gestão do risco. 

• Avaliação do impacto das questões de vigilância na manutenção do certificado CE 

de conformidade. 
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• Articulação com a AC, nomeadamente, efetuar uma auditoria ou fornecer 

informação na sequência de uma questão de vigilância. 

Esta guidance da vigilância remete para outras guidances dos grupos de trabalho 

europeus sobre ON, constituídos pelas AC, ou constituídos pelos próprios ON. Assim, 

para além do acima exposto, a recomendação, Role of notified bodies in the medical 

device vigilance system – NBOG – 2009. NBOG´s Best Practice Guide, do grupo das 

autoridades competentes, NBOG (Notified Body Operational Group), refere ainda que: 

• O ON não deve interferir, quando a AC está a avaliar os incidentes ou a monitorizar 

a investigação dos incidentes, junto do fabricante. 

• O ON não tem um papel particular na investigação dos incidentes. 

• A AC deve informar os ON dos casos de vigilância que requerem especial atenção.  

• A AC pode solicitar ao ON uma revisão da certificação em casos de ameaça para a 

saúde pública, ou outros que considere relevantes. 

 
4.2.3. Critérios para a notificação de incidentes pelo fabricante 

Nem todos os problemas que ocorrem com os DM no pós-mercado são considerados 

incidentes, e consequentemente, de notificação obrigatória pelo fabricante à AC. 

Assim, esta guidance estabelece os critérios, através dos 3 pontos abaixo A, B e C, os 

quais têm de ser todos cumpridos em simultâneo, para ser exigida a notificação do 

incidente pelo fabricante à AC: 

 A - ocorreu um evento, exs: 

• mau funcionamento ou deterioração das características de desempenho de um DM; 

• informação que acompanha o DM é incorreta, insuficiente ou omissa; 

• interação com outras substâncias ou produtos; 

• terapêutica inadequada; 

• degradação/destruição do DM (ex: combustão); 

• resultados errados após utilização de um DIV (inclui falsos positivos, falsos 

negativos) e que conduziu ou pode conduzir a um impacto grave (ameaça à vida, 

incapacidade, ou à morte) ao nível da saúde individual, descendência, ou da saúde 

pública; 

• reações adversas ou efeitos secundários não previstos. 

 B - O DM é suspeito de ter contribuído para o incidente 

Deverá ser considerado: 

• a opinião dos profissionais de saúde com base na evidência disponível; 

• avaliação preliminar do incidente realizada pelo fabricante, bem como outra 

evidência/informação disponibilizada; 

• evidência de outros incidentes anteriores semelhantes. 

http://www.doks.nbog.eu/Doks/NBOG_BPG_2009_2.pdf
http://www.doks.nbog.eu/Doks/NBOG_BPG_2009_2.pdf
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 C - O evento conduziu ou poderia ter conduzido a uma das seguintes condições no 

utilizador: 

• morte; 

• deterioração grave do estado de saúde, que inclui, por exemplo, 

o doença que ameaça a vida; 

o incapacidade de uma função ou dano de uma estrutura corporal e de forma 

permanente; 

o necessidade de intervenção médica ou cirúrgica para evitar as condições 

anteriores descritas; 

o morte ou stress fetal ou malformações congénitas. 

 

A + B + C             exigida a notificação do incidente pelo fabricante à AC 

 

Exemplos de incidentes para os quais é requerido a notificação à AC: 

• Um doente morre após o uso de um desfibrilhador e não há nenhuma indicação de 

algum problema com o DM. 

• Uma bomba de perfusão para devido ao seu mau funcionamento, e não emite o 

sinal de alarme, tal como previsto, mas não houve qualquer consequência para o 

doente. 

• O cateter de um balão aórtico apresenta uma fuga, devido ao manuseamento 

incorreto, mas foram respeitadas as instruções de utilização, provocando uma 

situação potencialmente perigosa para o doente. 

• O movimento descontrolado do braço de um equipamento de raio-X, origina uma 

pancada no doente, e consequentemente, uma fratura no nariz.  

• A revisão prematura de um implante ortopédico, embora a causa ainda não seja 

conhecida. 

• Após medições de glicemia realizadas pelo doente são administradas doses de 

insulina inadequadas, com base nos resultados obtidos, conduzindo à 

hospitalização do doente. 

No entanto, existem situações, em que a notificação não é requerida pela AC no 

âmbito do sistema de vigilância, e que a seguir se descrevem alguns exemplos: 

• Deficiência evidente num DM detetada antes da utilização 

ex1: DM apresenta múltiplas fraturas evidentes, verificadas antes da utilização, não 

sendo possível a sua utilização. 

ex2: um reagente de diagnóstico in vitro disponibilizado no estado liofilizado de acordo 

com o rótulo, apresenta-se no estado líquido. 
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• Evento ocorre devido à condição clínica do doente 

ex: doente falece após tratamento de diálise, contudo tinha um diagnóstico de 

carcinoma renal em fase terminal, não existindo suspeita de mau funcionamento do 

dispositivo. 

• Efeitos secundários previstos e esperados (várias condições têm de ser respeitadas 

simultaneamente: constar nas instruções de utilização, clinicamente bem 

conhecidos e aceitáveis, do ponto de vista clínico, incluídos na avaliação do risco 

do DM). 

ex1: doente sofre um ataque de claustrofobia durante a realização de um exame de 

ressonância, constando esta informação nas instruções de utilização e na avaliação do 

risco do DM. 

ex2: reação alérgica após a utilização de um DM, estando a mesma descrita nas 

instruções de utilização e incluída na avaliação de risco. 

• DM utilizado além da data limite de utilização (fim de validade) 

• Mau funcionamento de um DM que desencadeia um sinal de alarme, tal como 

previsto, e o doente não esteve em perigo. 

 
4.2.4. Relatórios e outros documentos 

A esta guidance estão ainda associados vários modelos de relatórios europeus para a 

notificação de incidentes e FSCA pelos fabricantes às AC, sendo eles: 

Relatório de incidente  

O mesmo formulário é utilizado para vários tipos de relatórios de incidente, inicial, de 

acompanhamento (quando justificado) e final, sendo acrescentada a nova informação 

nos respetivos campos. Também o mesmo formulário é usado para o relatório 

combinado (isto é, simultaneamente um relatório inicial e final, ou seja, a informação 

que o fabricante dispõe no início, quando elabora o relatório inicial é suficiente para 

emitir igualmente o relatório final, pelo que todos os campos previstos são 

preenchidos). Este relatório está disponível quer em pdf quer em xml, dependendo do 

sistema de informação de cada AC. 

Relatório de ação corretiva de segurança no mercado (FSCA) 

Este relatório fundamenta com toda a informação técnica disponível a adoção de uma 

determinada medida no mercado, sendo comunicada aos utilizadores através da FSN. 

Este relatório pode também ser atualizado, sendo acrescentada a nova informação. 

Este relatório está disponível, quer em pdf quer em xml, dependendo do sistema de 

informação de cada AC. 

Modelo de aviso de segurança (FSN) 

Este modelo é uma orientação para o fabricante elaborar a FSN, auxiliando na análise 

de todos os aspetos que devem ser equacionados. Por este motivo, este deve ser 

adaptado pelo fabricante consoante a medida a implementar, podendo ser destinado 

aos doentes, ou aos profissionais de saúde. Várias vezes, dependendo do tipo DM, 

são emitidos dois FSN, um destinado aos doentes e outro aos profissionais de saúde, 
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mas ambos possuem o mesmo conteúdo, apenas a linguagem é ajustada a cada um 

dos públicos-alvo.  

Modelo de formulário de resposta do cliente 

Para garantir que os distribuidores e os utilizadores recebem a FSN, e assim o 

fabricante poder monitorizar a implementação da FSCA, existe também o modelo 

formulário de resposta do cliente, o qual é elaborado pelo fabricante e preenchido pelo 

cliente, sendo posteriormente devolvido quer ao distribuidor quer ao fabricante. 

Poderão ainda ser consultados no site da COM outros documentos que auxiliam no 

preenchimento dos relatórios bem como na elaboração da FSN.  

Estão também disponíveis outros dois tipos de relatórios, relatório de tendências e 

relatório periódico de segurança que são outras formas de notificação de incidentes à 

AC, que não vão ser detalhados neste trabalho no âmbito da guidance por não serem 

muito utilizados quer pelos fabricantes quer exigido pelas AC. Porém, como estes tipos 

de notificações estão previstos nos Regulamentos, serão abordados mais à frente 

neste trabalho, no contexto dos Regulamentos. 

Os relatórios, modelos e outros documentos auxiliares no âmbito da vigilância estão 

disponíveis no site da COM, em Current Directives, Guidances, Guidances MEDDEVs 

ponto 2.12 Post-Market surveillance https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-

devices/current-directives/guidance_en 

 

Ⅰ. MEDDEV 2.12/1 rev.8 – Latest Version Forms MEDDEV 2.12 rev. 7 MIR and FSCA are 

still valid 

Active PDF forms 

How to use FSCA and MIR forms  

Manufacturer incident report - MIR  

Field safety corrective action - FSCA  

MIR and FSCA xml files 

Please note: Some browser plugins are not compatible with PDF forms. If you have 

problems opening these forms, please save them to your computer and open them from 

there. 

Other forms and templates 

Field safety notice template  

FSN customer reply  

FSN distributor/importer reply  

FSN Q&A  

Trend report ) 

Periodic summary report  

New MIR form - as from January 2019 

New manufacturer incident report (from 1 January 2019) 

New manufacturer incident report helptext 

New manufacturer incident report (for implementation in manufacturers databases before 

January 2020) 

(informação extraída em: 27 de julho de 2019) 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/current-directives/guidance_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/current-directives/guidance_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32305/attachments/2/translations
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32305/attachments/3/translations
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32305/attachments/4/translations
https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/docs/body/mir_and_fsca_xml.zip
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/31929
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/31930
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/31931
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/31933
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32305/attachments/6/translations
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32305/attachments/7/translations
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33164
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33165
https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/new_mir_xsds.zip
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Estes últimos relatórios de incidentes a serem utilizados a partir de janeiro de 2019, 

em pdf e xml, já se encontram de acordo com os Regulamentos e com a informação 

que será exigida na futura base de dados EUDAMED. 

Salienta-se ainda que, esta guidance estabelece prazos para a submissão dos 

relatórios pelo fabricante à AC, os quais serão abordados mais à frente, no contexto 

da legislação nacional. 

 

4.2.5. Coordenação entre as AC em matéria de vigilância  

Em certos casos pode ser essencial a coordenação/articulação entre as AC, 

nomeadamente nas seguintes situações: 

• Um ou vários incidentes, ou ainda uma FSCA, que levantam preocupações às AC. 

• É essencial a opinião de todas as AC sobre um assunto de vigilância específico. 

• Quando uma AC pede ajuda à AC onde está sediado o fabricante e/ou ON, sobre 

um caso ou assunto de vigilância. 

• Quando a implementação de uma Taskforce (TF) de vigilância possa trazer uma 

mais-valia dada a natureza do assunto em questão (ex: uma medida de segurança 

adotada por uma AC fora do EEE, e existe incerteza quanto à sua necessidade de 

adoção no EEE). 

A coordenação entre AC pode ser efetuada por duas vias: 

1- Coordenação única pela AC 

Para os assuntos mais simples, em que uma AC expõe às outras AC, as suas 

preocupações sobre um determinado assunto, quer por e-mail através de um inquérito, 

quer através da discussão numa das teleconferências (TC) mensais do grupo europeu 

de vigilância de DM, com o propósito de recolher a informação/opinião das outras AC. 

Na situação em que outras AC partilham das mesmas preocupações/problemas, é 

compilada toda a informação e delineados os próximos passos (ex: contacto com o 

fabricante a solicitar determinada informação). Assim, normalmente, existe uma AC 

coordenadora que irá estabelecer o contacto com o fabricante, considerando toda a 

informação oriunda das AC dos vários países. Esta AC poderá ser a AC que 

inicialmente destacou o problema, ou a AC do país onde está sediado o fabricante, ou 

outra AC. 

2- TF de vigilância 

Para os assuntos mais complexos é indispensável estabelecer uma TF para avaliação 

do problema. Esta TF é constituída pela AC que levantou o problema, por outras AC 

que partilhem da mesma preocupação, pela AC do país onde está sedidado o 

fabricante e pela AC do país onde está sediado o ON. É escolhido um líder para a TF. 

Habitualmente, são distribuídas tarefas pelos vários membros da TF. Por exemplo, a 

AC do país onde está sediado o fabricante irá estabelecer os contactos com o 

fabricante, a AC do país onde está sedeado o ON irá estabelecer os contactos com o 

ON, podendo haver lugar a outras tarefas específicas para as outras AC da TF. O líder 

tem um papel importante na coordenação da TF, assegurando a ligação entre toda a 

informação em discussão e articulação entre os diversos membros da TF, através de 

e-mails e/ou teleconferências. O fabricante, as AC e a COM devem ser informados da 

constituição desta TF (os seus membros, líder, e problema em análise). As AC que 
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não participam na TF, bem como a COM, devem também ser informadas do ponto de 

situação dos trabalhos da TF, podendo esta informação ser transmitida na TC mensal 

do grupo europeu de vigilância de DM. 

O objetivo da coordenação entre as AC, é a análise de toda a informação disponível 

sobre um determinado caso pelas AC da TF e a discussão conjunta entre as AC e com 

o fabricante. Desta forma, evitam-se os vários pedidos de informação de cada AC para 

o fabricante, relativamente ao mesmo problema, bem como, subsequentemente, as 

respostas múltiplas do fabricante a cada AC. Deste modo, é possível obter uma 

coordenação da monitorização da investigação de um caso de vigilância pelo 

fabricante, bem como a discussão coordenada da FSCA a implementar pelo 

fabricante. De uma forma geral, o objetivo traduz-se numa avaliação centralizada de 

um assunto, com medidas harmonizadas, nos vários países. 

 

4.2.6. Guidances de vigilância específicas para determinados tipos de dispositivos   

médicos 

Nos últimos anos, foram desenvolvidas guidances pelas AC, com consulta aos 

stakeholders, que podem auxiliar o fabricante a identificar os incidentes e reclamações 

com um determinado tipo de DM e na tomada de decisão quanto à notificação à AC. 

Estas guidances também sugerem o tipo de relatório (individual, periódico de 

segurança ou de tendência) a submeter para cada tipo de incidente, incluindo apenas 

exemplos e não constituindo listas exaustivas. Até à data, só existem duas guidances 

específicas (dispositivos de ablação cardíaca, e stents coronários) para além do 

modelo base geral das guidances específicas de vigilância, disponíveis no site da 

COM em Current Directives, Guidances, Guidances MEDDEVs ponto 2.12 Post-

Market surveillance https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/current-

directives/guidance_en 

Ⅱ. Device Specific Vigilance Guidance 

DSVG Template DSVG 00  Introduction to device specific vigilance guidance 

DSVG 01 Cardiac ablation vigilance reporting guidance 

DSVG 02 Coronary stents vigilance reporting guidance  

(informação extraída em 27 de julho de 2019) 

Apesar das guidances não serem vinculativas, bem como os respetivos relatórios e 

modelos, estas orientam todos os stakeholders no sistema de vigilância de DM. Deste 

modo, em situações de divergência entre fabricante e AC, para além da legislação é 

ainda considerada a informação constante nas guidances.  
 

4.3. Sistema Nacional de Vigilância de Dispositivos Médicos  

O Sistema Nacional de Vigilância de Dispositivos Médicos (SNVDM) foi constituído pela 

primeira vez em 2004, através da Portaria nº 196/2004 de 1 de março. Atualmente, este 

sistema é regulado pelo DL nº 145/2009. Assim, no âmbito da elaboração deste último 

diploma foram importados, de uma forma geral, as definições, conceitos gerais e as 

obrigações dos fabricantes e demais intervenientes neste Sistema, à semelhança da 

informação constante na guidance da vigilância de DM, revista em 2017, e previamente 

explanada. Também, os prazos para a notificação de incidentes e FSCA, pelo fabricante à 

AC, foram definidos por este diploma, tendo por base os prazos mencionados na guidance. 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/current-directives/guidance_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/current-directives/guidance_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/17523/attachments/1/translations
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32305/attachments/8/translations
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/19265/attachments/1/translations
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/19264/attachments/1/translations/en/renditions/native
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A grande diferença na informação incluída no DL nº 145/2009 relativamente à guidance, e 

com grande impacto no SNVDM, é a regulação da atividade e de distribuição por grosso de 

DM. O distribuidor é muitas vezes o intermediário/interlocutor entre os utilizadores e o 

fabricante, os utilizadores e a AC, e entre a AC e o fabricante, daí que o distribuidor seja 

uma peça crucial neste Sistema. Por outro lado, este diploma prevê ainda a obrigatoriedade 

de notificação de incidentes pelos profissionais de saúde e demais utilizadores, matéria 

apenas regulada a nível nacional. 

 

4.3.1. Requisitos nacionais de vigilância de DM 

Interessa agora descrever, de uma forma sumária, o exigido pelo DL nº 145/2009, no 

que diz respeito à vigilância de dispositivos médicos, ou com impacto nesta área.  

No seu artigo 2º, nas definições, estão incluídas a definição de ação corretiva de 

segurança, ameaça grave para a saúde pública, aviso de segurança, dano indireto, 

deterioração grave do estado de saúde, incidente, entre outras. 

O capítulo VIII e Anexo XX são dedicados à “Vigilância”. O capítulo VIII é constituído 

pelo artigo 27º - Comunicação à AC - relativo à comunicação de incidentes pelos 

fabricantes, mandatários, distribuidores, profissionais de saúde e demais utilizadores à 

AC, e o qual contempla também a avaliação dos incidentes pela AC, bem como a 

comunicação de medidas às outras AC e à COM. Este artigo resulta da transposição 

do artigo 10º da Diretiva 93/42/CEE com as devidas adaptações. Os anexos de 

avaliação de conformidade do DL nº 145/2009 possuem a mesma informação, no que 

respeita ao pós-mercado, a qual foi anteriormente explicada (no ponto 4.1.) no âmbito 

da Diretivas. Adicionalmente, o artigo 58º do DL nº 145/2009 inclui a informação a 

constar na base de dados EUDAMED, relativa à vigilância, e o qual transpõe o artigo 

14º da Diretiva 93/42/CEE. 

O artigo 28º do capitulo VIII e o Anexo XX (relativo ao o n.º 5 do artigo 28.º, no que 

respeita às competências dos intervenientes) regulam o SNVDM, sendo matéria de 

carácter nacional, não resultando da transposição da Diretiva. Desta forma, é 

instituído SNVDM, cuja missão é a vigilância de incidentes resultantes da utilização de 

DM.  

 

Os objetivos do SNVDM são: 

 Minimizar os riscos decorrentes da utilização de DM; 

 Assegurar a implementação das medidas preventivas ou corretivas 

necessárias e adequadas à resolução e prevenção de incidentes;  

 Sensibilizar os profissionais de saúde de modo a incentivá-los a notificar os 

incidentes decorrentes da utilização dos DM;  

 Supervisionar a atuação dos fabricantes, dos seus mandatários e 

distribuidores de DM;  

 Reunir e analisar criticamente a informação referente à experiência acumulada 

com DM da mesma categoria;  

 Permitir a partilha de informação, no âmbito da segurança. 
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O INFARMED, I.P. é a entidade responsável por este Sistema, e elabora e divulga 

as normas, orientações técnicas e instrumentos necessários à atividade da vigilância 

de DM. 

 

Este Sistema é constituído por todas as partes: 

 A AC através do seu serviço responsável pela vigilância de DM;  

 Os fabricantes e mandatários;  

 Os distribuidores;  

 As unidades e estabelecimentos, públicos ou privados, de prestação de 

cuidados de saúde;  

 Os profissionais de saúde;  

 Outros utilizadores; 

 Os ON, quando aplicável. 

 

No que respeita às responsabilidades dos diferentes intervenientes, estas já foram 

referidas no âmbito da guidance, e que constam também deste DL. Contudo, importa 

ainda referir algumas responsabilidades que este diploma acrescenta/clarifica: 

 A AC assegura, em especial, a interação adequada com os profissionais de saúde 

e demais utilizadores, e com os fabricantes, mandatários e distribuidores, no que 

respeita à segurança dos DM, bem como às FSCA a desenvolver. 

 O fabricante deve dispor de um seu representante que possua as habilitações 

legais e técnicas adequadas para as questões de vigilância de DM, e comunicar à 

autoridade competente todas as informações relativas às formas de contacto; 

 O fabricante assegura, pronta e integralmente, resposta aos pedidos da AC para a 

disponibilização de informação complementar necessária à avaliação dos 

benefícios e dos riscos decorrentes da utilização de um DM. 

 São especificados os diversos elementos que têm de ser submetidos pelo 

fabricante à AC sempre que solicitado (ex: documentação técnica, dados de 

vendas ou utilização, entre outros). 

 O fabricante colabora com a AC, sempre que tal seja solicitado, em iniciativas que 

visem a melhoria do funcionamento do Sistema.  

 Para a investigação dos incidentes os profissionais de saúde, os outros 

utilizadores e interessados devem conservar os DM suspeitos. 

Tal como atrás citado, o DL nº145/2009 veio regular a distribuição por grosso de DM. 

Deste modo, para além da obrigação de notificação de incidentes pelo distribuidor à 

AC, constante no capítulo da vigilância, são exigidos neste DL (art 37º e 41º) outros 

requisitos ao distribuidor que têm um impacto positivo na vigilância de DM, tais 

como: 
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 A existência de um responsável técnico com qualificação técnica adequada. 

 Possuir e manter registos, por um período de cinco anos, de todas as transações 

de DM efetuadas.  

 Recusar a distribuição de DM cuja retirada do mercado tenha sido ordenada pela 

AC ou decidida pelo fabricante. 

 

Por último, salienta-se ainda que o DL nº 145/2009, estipula os seguintes prazos no 

que respeita à submissão de relatórios pelo fabricante à AC, à semelhança da 

guidance da vigilância: 

 

Notificações à AC DL nº 145/2009 Guidance Vigilância  

Incidente – ameaça grave 

de saúde pública (relatório 

incial) 

Imediatamente, no 

máximo até 2 dias 

Imediatamente, no 

máximo até 2 dias 

Incidente – morte, 

deterioração grave e 

imprevista do estado de 

saúde (relatório inicial) 

Imediatamente, no 

máximo até 10 dias 

Imediatamente, no 

máximo até 10 dias 

Incidente, outras situações 

(relatório inicial) 

Imediatamente, no 

máximo até 30 dias 

Imediatamente, no 

máximo até 30 dias 

Relatório final de incidente 10 dias, após a conclusão 

da investigação 

- 

Relatório de FSCA 2 dias antes da ação 

iniciar (ameaça grave para 

a saúde pública, a FSCA é 

implementada de 

imediato, sem notificação 

prévia) 

2 dias antes da ação 

iniciar 

Relatório de reconciliação  Data acordada - 
 

Figura 6:Prazos para a submissão dos relatórios de incidente e de FSCA – legislação nacional e guidance 
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4.3.2. Fluxo de informação no âmbito da notificação e incidentes e implementação de 

ações corretivas de segurança no mercado – SNVDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Fluxo de informação no âmbito da notificação e incidentes e implementação de ações corretivas de 

segurança no mercado – SNVDM 

 

1. Notificação de incidente pelo utilizador 

O utilizador (profissional de saúde, doente, ou outro utilizador) notifica à AC o 

incidente, podendo notificá-lo, simultaneamente, ao distribuidor/fabricante. Para a 

notificação de incidentes ao Infarmed existe disponível no seu site em 

http://www.infarmed.pt/web/infarmed/profissionais-de-saude/informacao-

seguranca/vigilancia-dispositivos-medicos, uma ficha de notificação que ajuda na 

recolha da informação mínima necessária, sendo aceite em qualquer outro formato, 

devendo ser enviada para o e-mail de contacto dvps@infarmed.pt. Salienta-se que, se 

ocorreram vários incidentes semelhantes, os mesmos devem ser quantificados, e deve 

ser enviada a informação mínima relativa a cada um, pois esta informação é 

imprescindível para a avaliação do risco.  

Sempre que possível, deve ser conservado o DM envolvido no incidente e devolvido 

ao fabricante, depois de descontaminado de acordo com as suas orientações. 

Doentes 

Profissionais 

Saúde 1. Notificação de incidente 

2.  Análise e Relatório inicial 
de incidente 

AC 
Fabricante 

Distribuidor 

3. Investigação do incidente  
Fabricante 

(AC 
se necessário) 

4. Relatório final de incidente 

5. Relatório de FSCA 

6. Divulgação de medidas 

7 NCAR 

Fabricante 
(análise pela AC) 

Fabricante 
Distribuidores 

(AC se necessário) 

Fabricante 

(análise pela AC) 

AC 

http://www.infarmed.pt/web/infarmed/profissionais-de-saude/informacao-seguranca/vigilancia-dispositivos-medicos
http://www.infarmed.pt/web/infarmed/profissionais-de-saude/informacao-seguranca/vigilancia-dispositivos-medicos
mailto:dvps@infarmed.pt
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Também sempre que exequível e, quando disponíveis, devem ser enviadas fotografias 

do DM envolvido no incidente e/ou das consequências para o utilizador. 

 

2. Análise da informação e Relatório inicial de incidente 

Após receberem o relatório de incidente do utilizador, o Infarmed, distribuidor e 

fabricante analisam a informação recebida. Note-se que, se esta informação não for 

recebida pelas 3 entidades, quem recebe a informação deve informar as restantes. 

O fabricante, após ter analisado a informação e verificado que se encontram 

cumpridos os critérios de notificação de incidentes (abordados no ponto 4.2.3.), 

elabora o relatório inicial de incidente, de acordo com o modelo disponível no site da 

COM (tal como referido no ponto 4.2.4.) e dentro do prazo definido (citado no ponto 

4.3.), com toda a informação disponível e submete-o à AC do país onde ocorreu o 

incidente. Quando o fabricante considera que o incidente não cumpre os critérios para 

ser notificado, e se a AC tiver conhecimento deste incidente, o fabricante deve 

apresentar a sua fundamentação à AC. 

Na situação em que o fabricante se encontra sediado em Portugal, este deverá 

também notificar ao Infarmed todos os incidentes que ocorrem fora do EEE. 

Salienta-se que, o relatório inicial deve dispor de uma análise preliminar do fabricante, 

e deve incluir a data prevista do próximo relatório. 

O Infarmed avalia a necessidade de adoção de medidas imediatas no mercado, por 

precaução, atendendo a vários fatores: severidade do dano, frequência de 

ocorrência/tendências, fim a que se destina o DM, potenciais utilizadores, 

possibilidade de detetar o problema, ações preventivas implementadas, entre outros. 

Neste sentido, para além do número de DM vendidos nos últimos anos em Portugal, 

no EEE e globalmente, e dos respetivos incidentes, o Infarmed poderá solicitar ainda, 

em determinados casos, a justificação do fabricante, com base na avaliação do risco, 

para não serem necessárias adotar medidas preventivas imediatas, antes da 

conclusão da investigação. Deste modo, o Infarmed e o fabricante e/ou o distribuidor 

acordam a necessidade de adoção de medidas imediatas, por precaução. Porém, em 

caso de desacordo, o Infarmed pode ordenar a adoção de medidas restritivas no 

mercado, acionando os mecanismos legais previstos, visando a salvaguarda da saúde 

pública. 

 

3. Investigação 

A investigação é realizada pelo fabricante, e na maioria dos incidentes não é 

necessário a adoção de medidas preventivas imediatas, antes da conclusão da 

investigação. Muitas críticas dos utilizadores, e da opinião pública são colocadas, pelo 

facto da investigação ser efetuada pelo fabricante, uma vez que, este é considerado, 

geralmente, o maior interessado, dado estar em causa o seu DM. Todavia, o 

fabricante é o único que conhece na totalidade o seu DM, e que tem a capacidade 

para analisar, quer através de fotografias, ou de análises laboratoriais, os DM 

envolvidos no incidente, bem como toda a informação disponível, no sentido de apurar 

as causas e tomar proativamente as medidas adequadas, prevenindo a recorrência de 

incidentes semelhantes.  

Durante a investigação, é muitas vezes essencial recolher informação adicional dos 

utilizadores, tal como, relatórios clínicos mais detalhados, exames de imagiologia, o 
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que pode ser efetuado através da AC (no caso do cidadão), mas principalmente por 

intermédio do distribuidor (operador económico em contacto mais próximo com os 

profissionais de saúde, deslocando-se ao local, para reuniões e analisar a situação in 

loco). O principal objetivo da investigação é apurar a causa do incidente, 

nomeadamente, verificar se o DM foi a causa do incidente.  

No decurso da investigação é reavaliada a conformidade do DM, através da reanálise 

da documentação de lote, de análises laboratoriais ao DM envolvido no incidente ou a 

outros DM do mesmo lote. Se se confirmar um problema no DM, no âmbito do sistema 

qualidade do fabricante pode ser registada uma não conformidade e aberta uma ação 

corretiva/preventiva (CAPA). Poderá também ser realizada uma reavaliação dos dados 

clínicos, tendo em especial atenção o incidente em questão. É verificado ainda o 

número de unidades comercializadas do lote em questão, e o número de incidentes 

semelhantes, bem como os resultados das respetivas investigações. Esta informação 

é ainda analisada de um modo global ao nível de todos os lotes do DM. 

Após a conclusão da investigação do incidente os resultados podem ser os seguintes: 

 É possível confirmar que o DM não foi a causa do incidente, não sendo por 

este motivo necessárias medidas adicionais. 

 Não é possível determinar a causa do incidente. Neste caso, é imprescindível 

ter informação sobre a frequência de incidentes semelhantes nos últimos anos 

no que respeita ao problema verificado com o DM (independentemente da 

causa e das consequências para o utilizador). Deste modo, com base na 

análise do risco é justificada pelo fabricante a necessidade de adotar uma 

FSCA  

 Se foi confirmado que o DM foi a causa do incidente, poderá ser necessário 

adotar uma FSCA. Se não for implementada uma FSCA o fabricante terá de 

justificar esta decisão, com base na avaliação do risco e na conformidade do 

DM. 

O fabricante deve ter um sistema de gestão do risco de acordo com a norma EN 

14971: 2012. A informação relativa aos incidentes deve ser avaliada face à análise do 

risco prevista pelo fabricante, considerando a matriz do risco para o DM em causa 

(severidade do dano vs probabilidade de ocorrência do dano).  

Toda a análise efetuada durante a investigação deverá estar refletida no relatório final.  
 

4. Relatório final de incidente 

O mesmo documento, que foi utilizado para o relatório inicial de incidente, é 

completado com a informação disponível, constituindo assim o relatório final de 

incidente. O relatório final de incidente é submetido à AC com toda a informação 

apurada. Entre o relatório inicial e o final pode ser submetido um relatório de 

acompanhamento (também por aditamento de informação ao relatório inicial) para a 

AC ter conhecimento, mais a miude, do ponto de situação da investigação. 

A AC avalia a informação do relatório final, considerando vários fatores, os mesmos 

listados atrás no ponto 2 (Análise da informação e relatório inicial de incidente), 

considerados na tomada de decisão sobre a necessidade de medidas preventivas 

imediatas.  
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A AC pode solicitar elementos adicionais, incluindo diversa documentação técnica, 

nomeadamente, dados de fabrico, dados clínicos, análises laboratoriais, análise e 

avaliação do risco, entre outra. Em determinadas situações que levantem 

preocupação, a AC poderá consultar outras AC (através de inquérito por e-mail, ou 

TC) relativamente aos incidentes e à informação disponibilizada pelo fabricante, no 

sentido de confirmar se outras AC têm incidentes semelhantes e as medidas 

preconizadas. Se várias AC tiverem a mesma preocupação, no que respeita a um tipo 

de incidente com um DM, poderá ser desencadeado um mecanismo de coordenação 

entre as AC (como explicado no ponto 4.2.5.). 

 

5. Relatório de FSCA 

Como explanado anteriormente no ponto 4.2.1., uma FSCA envolvendo um DM pode 

consistir na recolha de mercado de um ou mais lotes, ou da sua totalidade (recolha 

total), atualização de software, destruição, suspensão da utilização, atualização das 

instruções de utilização, reforço das instruções de utilização, restrição na utilização ao 

nível da população-alvo, entre outras. 

Para a implementação de uma FSCA, (a qual teve por base a ocorrência de 

incidentes, ou outra situação) é imprescindível a elaboração do relatório de FSCA 

(citado no ponto 4.2.4.), que é submetido à AC do país onde está sediado o fabricante 

e a todas as AC onde a FSCA vai ser implementada, ou seja, onde o DM foi 

disponibilizado.  

Este relatório é acompanhado da FSN redigida em inglês, e nas línguas requeridas 

pela AC onde a FSCA vai ser implementada. A FSN, para além de ser elaborada 

numa linguagem ajustada ao público alvo a que se destina, deve identificar fácil e 

adequadamente os DM (referências, lotes, marca comercial, fabricante) cobertos pela 

FSCA, descrever sumariamente o DM, informar corretamente sobre o risco para o 

utilizador face ao problema encontrado e explicitamente sobre as medidas que o 

utilizador deve cumprir.  

No sentido da monitorização da FSCA pelo fabricante/distribuidor, a acompanhar a 

FSN, encontra-se, normalmente, um formulário-resposta, o qual é preenchido pelo 

utilizador/cliente cedendo a informação quanto à implementação das medidas em cada 

utilizador/cliente. Adicionalmente, é ainda solicitada ao fabricante/distribuidor a lista 

dos utilizadores envolvidos na FSCA, bem como o número dos respetivos DM. 

A AC, depois de analisar a informação disponibilizada pode ainda solicitar informação 

adicional, tal como sucede nos incidentes, avaliando assim toda a informação, 

considerando os mesmos factores na análise de incidentes (citados no ponto 2 - 

Análise da informação e relatório inicial de incidente). Tal como, no relatório de 

incidente, em caso de desacordo com o fabricante, a AC pode acionar os mecanismos 

legais disponíveis, os quais fundamentam a decisão de medidas restritivas no seu 

mercado, para assegurar a proteção da saúde pública.  

A AC também valida a tradução da FSN para a língua requerida no seu país.  

 

6. Divulgação de medidas de segurança 

É geralmente o distribuidor que implementa na prática a FSCA em cada país, 

distribuindo a FSN aos seus clientes/utilizadores e seguindo as medidas preconizadas 

pelo fabricante em caso de recolha, ou modificação/atualização de um equipamento 
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que requeira intervenção técnica. Pretende-se que a FSN seja transmitida ao longo da 

cadeia de distribuição, desde o fabricante, distribuidores, utilizadores, para que todos 

os que possuem o DM, envolvido na FSCA, sejam informados. 

Posteriormente, o fabricante/distribuidor tem de informar cada AC sobre a conclusão 

da implementação da FSCA no seu respetivo país, e no caso de recolha de DM é 

solicitado um relatório de reconciliação (informação sobre o número de DM fornecidos 

a cada cliente e o número de DM recolhidos em cada um, bem como a justificação 

para a discrepância entre o número de unidades). 

A AC pode divulgar no seu site, ou por outros meios a FSN do fabricante, ou elaborar 

um alerta ou recomendação com base na FSN do fabricante, podendo adicionar 

informação relevante, nomeadamente quanto ao seguimento dos doentes, tendo em 

atenção a prática clínica e a utilização do DM no seu país. Quando a AC ordena 

medidas restritivas de mercado para salvaguarda da saúde pública, e emite uma 

decisão, geralmente após procedimento de audiência prévia de interessados, esta 

decisão é comunicada ao fabricante e aos distribuidores e publicada, geralmente, no 

site da AC. 

 

7. Relatório Nacional da AC (NCAR) 

O NCAR consiste num relatório de vigilância emitido pela AC, para informar as outras 

AC e a COM, sobre as medidas adotadas, tal como previsto no artigo 10º da Diretiva 

93/42/CEE. O NCAR é submetido na EUDAMED (mas só está acessível às AC e à 

COM), e pode englobar as seguintes situações: 

 Um fabricante implementa uma FSCA, pelo que o NCAR é emitido pela AC do 

país onde está sediado o fabricante (consiste numa segunda linha de apoio na 

divulgação da FSCA, para o caso de alguma AC, que possua o DM no seu país, 

não ter recebido o relatório de FSCA do fabricante). O NCAR contém a 

informação da FSCA, e em anexo a FSN. A AC deve consultar o fabricante 

durante a elaboração do NCAR, para que este tenha a oportunidade de validar a 

informação. O NCAR deve informar sobre os países onde o DM foi 

disponibilizado. A AC deve referir no NCAR se avaliou a FSCA em questão. 

 Uma AC requer ao fabricante a adoção de uma determinada medida de 

segurança no seu país (a qual pode incluir a alteração de uma FSCA inicialmente 

proposta pelo fabricante, ou outra medida), sendo apenas implementada naquele 

país, face o pedido da AC. O NCAR deve ser emitido pela AC que requereu esta 

medida, com a FSN em anexo, e com a respetiva fundamentação, para que as 

outras AC possam compreender a sua decisão e ponderarem se essa medida 

deverá ser também implementada no seu país. 

 Uma AC ordena ao fabricante/distribuidor uma medida restritiva de mercado, 

acionando os mecanismos legais previstos. Esta AC é responsável por emitir o 

NCAR, fundamentando devidamente a sua decisão e fornecendo toda a 

informação, incluindo a que está pública. 

 Uma AC verifica um risco grave com um DM para a segurança dos utilizadores, 

não havendo, contudo, nenhuma FSCA, mas estão a ser equacionadas medidas 

de segurança. Esta AC emite o NCAR, o qual se pressupõe que venha a ser 

atualizado posteriormente. 
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4.3.3. Informação recebida no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância de DM 

No que respeita à informação geralmente analisada no âmbito do SNVDM, enumera-

se a seguinte: 

1- Os relatórios de vigilância recebidos pelo Infarmed, anteriormente detalhados, 

sendo, em suma, os seguintes: 

 Notificação de incidentes dos utilizadores (em formulário do Infarmed, ou noutro 

formato, recebida por e-mail ou por qualquer outra via). 

 Relatórios submetidos pelo fabricante por e-mail (modelos europeus, o Infarmed 

não possui modelos próprios):  

o Incidente (inicial, acompanhamento, final, combinado); 

o FSCA (incluindo a FSN, formulário resposta, lista de utilizadores, 

relatório de reconciliação/conclusão da ação). 

 Relatório emitido pelas AC, NCAR (modelo europeu), recebido através da base 

de dados europeia dos DM, EUDAMED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Número de casos de vigilância (incidentes e FSCA) recebidas pelo Infarmed (2004-2018) 
(Fonte: Infarmed) 

 

2- A informação e alertas publicados nos sites de outras AC, quer no EEE quer de fora 

do EEE. 

3- Os artigos científicos relevantes no que respeita a problemas de segurança com 

DM. 

A única informação de vigilância que se encontra residente na EUDAMED são os 

NCAR, e por consequência inclui também as FSCA dos fabricantes.  

A restante informação encontra-se na posse dos fabricantes e de cada AC. Destaca-

se que, cada AC só possui informação sobre os incidentes que ocorrem no seu país. 

Não existe assim, à data, informação centralizada sobre os incidentes no EEE, para 

além da residente em cada fabricante. Desta forma, para compilar toda a informação 
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sobre os incidentes que ocorrem no EEE para um determinado DM ou tipo de DM, 

esta tem de ser solicitada a cada AC.  

Toda a informação recebida pelo Infarmed é registada e avaliada, podendo a qualquer 

momento ser reavaliada, mesmo que processo já tenha sido encerrado/arquivado. 

Destaca-se, mais uma vez que, todos os incidentes são investigados um a um, pelo 

seu fabricante, e que nem todos os incidentes dão origem a FSCA. 

Por último, para terminar este capítulo, serão descritos alguns exemplos práticos de 

incidentes e respetivas FSCA. 

 

Caso A 

Problema: troca entre doentes dos resultados de uma ressonância realizada ao 

joelho. 

Investigação do fabricante: problema no software do equipamento de ressonância. 

FSCA: FSN informa os utilizadores como devem proceder para evitar a troca de 

resultados, sendo recomendada a suspensão da utilização de uma determinada 

função do equipamento, até ser disponibilizada uma atualização do software, para 

corrigir este problema. Após o desenvolvimento da nova versão de software, este 

será avaliado pelo ON e posteriormente incorporado nos novos equipamentos. Nos 

equipamentos já instalados será fornecida uma atualização da versão de software.  

 

Caso B 

Problema: num aplicador / doseador de um DM destinado a ser utilizado em 

crianças, foi verificado risco de asfixia. 

Investigação do fabricante: verificou que ao nível da conceção, o dispositivo 

possui uma peça que se separa facilmente. Foi alterada a conceção do dispositivo 

para uma peça única. 

FSCA: FSN informa os utilizadores que este DM só deve ser utilizado mediante 

supervisão de um adulto, tal como consta nas instruções de utilização. 

 

Caso C 

Problema: ocorrência de um choque elétrico durante a manutenção de um 

equipamento médico. 

Investigação do fabricante: verificou uma falha no cumprimento de alguns 

requisitos de segurança elétrica deste equipamento. Após a investigação 

determinou-se quais os números de série do equipamento que possuíam o mesmo 

problema. Foram adotadas medidas internas ao nível do fabrico para que este 

problema não voltasse a repetir-se. 

FSCA: foram corrigidos os equipamentos instalados relativamente ao problema 

verificado. 
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4.4. Novos Regulamentos dos Dispositivos  

Neste capítulo vamos abordar a vigilância de DM prevista nos Regulamentos e também 

alguns aspetos do pós-mercado. 

No início deste trabalho foi dito que as Diretivas descrevem principalmente os requisitos 

para a colocação no mercado dos DM, fazendo apenas breves referências ao pós-mercado. 

Neste aspeto, os Regulamentos trazem uma grande mudança, pois têm um capítulo 

dedicado ao pós-mercado que inclui, a monitorização pós-comercialização do fabricante, a 

vigilância (do fabricante e da AC), e a fiscalização do mercado pela AC, e ainda um anexo 

dedicado à documentação técnica sobre a monitorização pós-comercialização. Existem, 

além deste capítulo, outros artigos ao longo dos Regulamentos que têm impacto no pós-

mercado, e que serão também abordados resumidamente. Desta forma, nos Regulamentos 

o pós-mercado ocupa um lugar de relevância dada a sua importância no ciclo de vida do DM 

na constante determinação/confirmação da relação benefício-risco. 

Por uma questão prática, será tido como base o Regulamento (UE) 2017/745, aplicável ao 

DM e DMIA, no entanto, o Regulamento (UE) 2017/746 aplicável aos DIVs tem os mesmos 

requisitos com algumas adaptações na terminologia usada. 

Assim, o Regulamento no seu capítulo VII possui 3 secções: secção 1, monitorização pós-

comercialização; secção 2, vigilância e secção 3, fiscalização do mercado. Possui ainda o 

Anexo III sobre a documentação técnica relativa à monitorização pós-comercialização. 

Porém, este trabalho não irá debruçar-se sobre a fiscalização do mercado dado que o tema 

deste trabalho é vigilância. Todavia, abrangerá também a monitorização pós-

comercialização, dada a sua ligação com a vigilância, no âmbito do sistema do fabricante. 

O Regulamento, no seu art. 2º, tem várias definições específicas do capítulo VII sendo elas:  

 Monitorização pós-comercialização* 

 Fiscalização do mercado* 

 Recolha* 

 Retirada* 

 Incidente* 

 Incidente grave 

 Ameaça grave para a saúde pública 

 Ação corretiva* 

 Ação corretiva de segurança 

 Aviso de segurança 

Algumas destas definições são novas (assinaladas com um *), e as outras foram redigidas 

com base nas guidances dos DM, como é o caso das definições relativas à área da 

vigilância. 

Toda a secção da monitorização pós-comercialização do fabricante é completamente nova e 

possui informação muito detalhada. No que toca à secção da vigilância, a informação nela 

constante, resultou da incorporação da guidance da vigilância, pelo que não traz muitas 

novidades. 
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4.4.1. Monitorização pós-comercialização 

No que respeita à monitorização pós-comercialização do fabricante, é essencial 

primeiro referir a definição do Regulamento de Monitorização pós-comercialização, 

ou seja, “todas as atividades desenvolvidas por fabricantes em cooperação com outros 

operadores económicos no sentido de estabelecer e manter atualizado um 

procedimento sistemático para proativamente recolher e analisar a experiência 

adquirida com os dispositivos por eles colocados no mercado, disponibilizados no 

mercado ou que tenham entrado em serviço, a fim de identificar a eventual 

necessidade de aplicar imediatamente quaisquer ações corretivas ou preventivas que 

se afigurem necessárias”. Assim, importa ainda citar a definição de Ação corretiva, ou 

seja, “uma ação realizada para eliminar a causa de uma não conformidade potencial 

ou real ou de outra situação indesejável.” 

O fabricante deve ter um Sistema de monitorização pós-comercialização com as 

seguintes características: 

• Aplicável a todos os DM, proporcional à classe de risco e ao tipo de DM. 

• Planeado, estabelecido, documentado, implementado, mantido e atualizado, 

integrado no sistema de gestão da qualidade. 

• Deve ser adequado para sistemática e ativamente recolher e analisar dados 

relevantes de qualidade, desempenho e segurança, ao longo do ciclo de vida do 

DM, e o qual permita extrair conclusões, bem como determinar e acompanhar as 

ações corretivas e preventivas. 

• Se for necessário adotar medidas o fabricante informa AC, e se for caso disso, o 

ON. No caso de ação corretiva de segurança segue os procedimentos da vigilância. 

Os dados recolhidos pelo sistema de monitorização pós-comercialização são 

utilizados para: 

• Atualizar a determinação do benefício-risco, gestão do risco, informação de design 

e fabrico, instruções de utilização e rotulagem. 

• Atualizar a avaliação clínica. 

• Atualizar o resumo de segurança e desempenho clínico. 

• Identificar medidas preventivas, corretivas ou FSCA. 

• Identificação de melhorias na usabilidade, desempenho e segurança do DM. 

• Detetar e registar tendências. 

Em suma, todos os dados recolhidos refletem-se na atualização a documentação 

técnica. 

No sistema de monitorização pós-comercialização existem dois documentos cruciais o 

plano de monitorização pós-comercialização e o respetivo relatório. 

O plano de monitorização pós-comercialização encontra-se detalhado no Anexo III. 

Este plano deve contemplar a recolha e utilização de informações disponíveis, 

nomeadamente sobre: 
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• Incidentes graves. 

• Incidentes que não sejam graves e efeitos secundários indesejáveis. 

• Relatórios de tendência. 

• Publicações, bases de dados e/ou registos especializados ou técnicos relevantes. 

• Reações e reclamações, fornecidas pelos utilizadores, distribuidores e 

importadores. 

• Informações publicamente disponíveis relativas a DM semelhantes.  

O plano de monitorização pós comercialização deve conter pelo menos: 

• Processo proativo e sistemático da recolha de todo o tipo de informações, referidas 

acima, permitir a correta caracterização do desempenho do DM e deve ainda 

permitir compará-lo com os produtos semelhantes disponíveis no mercado. 

• Métodos e ferramentas eficazes e adequados para investigar as reclamações e 

analisar a experiência relativa ao mercado obtida no terreno. 

• Indicadores e valores-limite adequados a utilizar na reavaliação contínua da análise 

benefício-risco e da gestão do risco. 

• Métodos e protocolos para gerir os acontecimentos objeto do relatório de 

tendências (determinar o aumento estatístico significativo da frequência ou da 

severidade). 

• Métodos e protocolos para comunicar de forma eficaz (AC, ON, utilizadores …). 

• Procedimentos que assegurem o cumprimento das obrigações dos fabricantes (ex: 

desencadear ações). 

• Plano do ACPC (acompanhamento clínico pós-comercialização).  

No que respeita ao relatório, este é o resultado do plano de monitorização pós-

comercialização, e sintetiza os resultados e as conclusões da avaliação dos dados 

recolhidos no pós-mercado, devendo incluir a justificação das ações corretivas e 

preventivas realizadas. Este relatório dependerá das classes de risco, encontrando-se 

descrito na secção 1 do capítulo VII e conforme a seguir explicado. 
 

Relatório 

(nome) 

Classe de risco Atualização Submissão (modo) 

Relatório de 

monitorização 

pós-

comercialização 

DM classe I 

DIVs classes A e B 

quando 

necessária 

disponibilizado a pedido da AC ou ON 

PSUR (1) DM classe IIa 2 em 2 anos 

(mínimo) 

disponibilizado a pedido da AC ou ON 

DM classe IIb e III 

DIVs classes C e D 

anual 

(mínimo) 

EUDAMED (classe III ou implantáveis, 

classe D) (2) 

restantes classes, disponibilizado a 

pedido da AC ou ON 

Figura 9: Relatório de monitorização pós comercialização dependente da classe de risco 
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(1) PSUR - Periodic Safety Update Report, ou seja, relatório periódico de segurança. 

Este relatório deverá conter as conclusões da análise benefício-risco, os aspetos 

principais ACPC, o volume de vendas e a estimativa da população que usa o DM. 

(2) O PSUR dos DM classe III ou implantáveis, DIVs classe D é submetido 

eletronicamente ao ON, e este submete também a sua avaliação na EUDAMED. 

 

4.4.2. Vigilância 

A secção 2, do capítulo VII do Regulamento, ocupa-se da vigilância na perspetiva do 

fabricante e da AC, tendo sido a maior parte da informação importada da guidance da 

vigilância, pelo que apenas vão ser destacados alguns aspetos.  

Definições 

A maior diferença no que diz respeito às definições específicas da vigilância é a 

definição de incidente, uma vez que, a definição de incidente grave no Regulamento 

corresponde à definição de incidente na atual guidance. Assim comparando estas 

definições, constata-se o seguinte:  

 

Definições Regulamento Guidance de Vigilância 

(baseada na Diretiva) 

Incidente   “qualquer mau funcionamento ou 

deterioração das características ou do 

desempenho de um dispositivo 

disponibilizado no mercado, incluindo 

erros de utilização devidos a 

características ergonómicas, bem como 

qualquer inadequação das informações 

fornecidas pelo fabricante e qualquer 

efeito secundário indesejável.” 

Sem correspondência 

Incidente 

grave  

qualquer incidente que, direta ou 

indiretamente, tenha conduzido, 

possa ter conduzido ou possa vir a 

conduzir – morte, deterioração grave 

do estado de saúde, ameaça grave 

para a saúde pública. 

qualquer avaria ou 

deterioração das 

características e/ou do 

funcionamento, bem como 

qualquer imprecisão na 

rotulagem ou nas 

instruções de um 

dispositivo que sejam 

susceptíveis de causar ou 

ter causado a morte ou 

uma deterioração grave 

do estado de saúde de um 

doente ou utilizador 

 

Responsabilidades dos fabricantes e das AC 

As responsabilidades e procedimentos de vigilância previstos no Regulamento 

mantêm-se similares aos da guidance da vigilância.  
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O fabricante é responsável por comunicar os incidentes graves à AC, analisar e 

investigar os incidentes, bem como implementar FSCA sempre que necessário, 

através de uma FSN a qual deverá conter o UDI (Unique Device Identification). O 

fabricante tem que elaborar os respetivos relatórios de incidentes graves e de FSCA. 

As AC são responsáveis por incentivar os utilizadores a notificarem os incidentes, 

designadamente, por meio de campanhas de informação dirigidas, e de disponibilizar 

os meios adequados para a notificação de incidentes. As AC são responsáveis por 

avaliar a informação de incidentes graves e de FSCA. 

Ambos, fabricante e AC, devem avaliar a informação dos incidentes e FSCA de uma 

forma crítica, considerando determinados critérios estabelecidos no Regulamento, que 

foram importados da guidance e que são usados no SNVDM (ex: severidade, 

causalidade, probabilidade de recorrência, detetabilidade, utilizadores previstos, 

frequência de utilização…), tal como referido no ponto 4.3.2. 

Prazos para notificação e outros relatórios 

As Diretivas dos DM não estipulam prazos para a notificação de incidentes e FSCA à 

AC. Porém, a legislação nacional já estabelecia estes prazos com base na guidance 

da vigilância. Os Regulamentos vêm exigir também prazos para estas notificações que 

são ligeiramente diferentes dos atuais.  

 

Notificações à AC Decreto-lei nº 145/2009 Regulamentos 

Incidente grave – ameaça 

grave de saúde pública 

Imediatamente, no máximo até 2 

dias 

Imediatamente, no 

máximo até 2 dias 

Incidente grave – morte, 

deterioração grave e 

imprevista do estado de 

saúde 

Imediatamente, no máximo até 

10 dias 

Imediatamente, no 

máximo até 10 dias 

Incidente grave - outras 

situações 

Imediatamente, no máximo até 

30 dias 

Imediatamente, no 

máximo até 15 dias 

FSCA 2 dias antes de se iniciar a ação 

(execto, em situação de ameaça 

grave para a saúde pública, na 

qual a ação deve ser 

implementada de imediato, sem 

notificação prévia) 

Sem demora antes 

de dar início à ação 

Figura 10: :Prazos para a submissão dos relatórios de incidente e de FSCA – Legislação nacional e 
Regulamento 

Para além das notificações de incidentes e de FSCA existem previstos no 

Regulamento, outros dois tipos de notificações, que já estavam incluídos no DL nº 

145/2009 e na guidance, mas que não constavam das Diretivas, são estes: 

 Relatório periódico sumário (Periodic Summary Report - PSR) – em vez da 

notificação individual de incidentes pode ser acordado entre o fabricante e cada 

AC este formato de relatório que contém informação de vários incidentes 

graves. Este relatório é elaborado pelo fabricante apenas nas situações de 

incidentes graves semelhantes, com causa determinada ou com uma FSCA já 
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implementada ou nos incidentes graves comuns e bem documentados. A 

periodicidade de submissão destes relatórios é acordada caso a caso. 

 Relatórios de tendência – este tipo de relatório é elaborado pelo fabricante, 

sempre que existe um aumento estatisticamente significativo na frequência ou 

severidade de incidentes que não são graves ou de efeitos secundários 

indesejados esperados, com potencial impacto na relação benefício-risco, 

podendo constituir riscos inaceitáveis. O fabricante tem de definir previamente 

na documentação técnica a frequência e severidade esperada para estes 

incidentes, para se poder avaliar o seu aumento por comparação com estes 

limites estabelecidos. Salienta-se que o fabricante apenas notifica estes 

incidentes quando existe um aumento estatisticamente significativo. 

Submissão de informação de vigilância pelos fabricantes 

Atualmente, todos os relatórios de vigilância dos fabricantes são submetidos a cada 

AC através de e-mail, ou através de portais disponibilizados por cada AC, não 

existindo um portal único para a submissão e centralização desta informação a nível 

europeu.  

Com a nova base de dados EUDAMED, atualmente em desenvolvimento, todos os 

relatórios de vigilância, que se listaram anteriormente, serão submetidos nesta base 

de dados, passando a existir assim uma única submissão centralizada, em vez da 

atual notificação individual a cada AC. O UDI para cada DM é condição base para a 

submissão desta informação por permitir a identificação inequívoca do DM. O único 

relatório que não será submetido na EUDAMED é o relatório de notificação de 

incidente proveniente dos utilizadores (doentes, profissionais de saúde, ou outros 

utilizadores). Este relatório será submetido à AC onde ocorreu o incidente, pelo que a 

AC efetua o seu registo centralmente a nível nacional, sendo responsável pelo seu 

encaminhamento para o fabricante e por verificar a classificação atribuída pelo 

fabricante ao incidente. Se o incidente for classificado pelo fabricante como grave, este 

tem de submeter o respetivo relatório na EUDAMED. Porém, se houver desacordo 

entre o fabricante e a AC quanto à classificação do incidente, prevalece a opinião da 

AC.  

Coordenação entre AC 

Nos casos de vigilância mais críticos os Regulamentos estipulam um processo de 

coordenação entre AC tal como referido anteriormente na guidance da vigilância.  

Articulação com outros sistemas de vigilância 

Os Regulamentos preveem a articulação com outros sistema de vigilância, 

medicamentos, tecidos e células. Por exemplo, um dispositivo médico que incorpora 

um medicamento, e se existir um incidente com esse DM em que a causa possa estar 

relacionada com o medicamento, o mesmo terá de ser comunicado à AC dos 

medicamentos, sucedendo o mesmo para os tecidos e células.  

Análise dos dados de vigilância 

Os Regulamentos contemplam um artigo dedicado à avaliação proativa pelas AC da 

informação de vigilância constante da EUDAMED, tendo em vista identificar 

tendências, padrões ou sinais que possam indiciar novos riscos ou problemas de 

segurança. Se for identificado um risco desconhecido ou um risco cuja sua frequência 
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altere a relação benefício-risco, a AC informa o fabricante no sentido de ser adotada a 

ação corretiva necessária. 

Transparência 

Para além da submissão de informação de uma forma única e centralizada, a 

EUDAMED permite a disponibilização de informação ao público, aumentando a 

transparência do setor dos DM, aspeto crucial que esteve por base na elaboração dos 

Regulamentos. Assim, na área da vigilância, o Regulamento define que a FSN é 

disponível ao público e que tem de conter a informação do UDI. A forma de tornar 

acessível ao público outra informação relativa à vigilância, tem de ser analisada 

criteriosamente, no sentido de se garantir a confidencialidade e proteção dos dados 

pessoais. Note-se que, o setor dos medicamentos já disponibiliza publicamente 

informação sobre os casos de reações adversas. 

Destaca-se ainda que, de futuro outros aspetos na área da vigilância poderão vir a ser 

regulados por atos de execução previstos nos Regulamentos (ex: tipologia de 

incidentes graves e FSCA, prazos para comunicação de FSCA, entre outros). 

 

4.4.3. Outros aspetos do pós-mercado 

O Regulamento regula outros aspetos particulares no pós-mercado, para além do 

descrito no capítulo VII, que tem reflexo na vigilância, como por exemplo: 

 Cartão de implante e outras informações a fornecer ao doente que tem um 

implante  

O cartão permite identificar o dispositivo, no entanto outra informação tem de 

ser fornecida nomeadamente o período de vida útil do dispositivo, 

advertências e precauções ou outra informação relevante para a utilização.  

Toda esta informação é fornecida pelo fabricante e cedida ao doente pelo 

profissional de saúde. Esta informação é muito importante, quando ocorrem 

FSCA, pois se os doentes não souberem o DM que têm implantado não 

saberão se estão afetados pelo problema descrito na FSCA. 

 Registos de utilização de implantes 

Os EM devem incentivar a criação destes registos para tipos específicos de 

dispositivos, estabelecendo princípios comuns para a recolha de informações 

comparáveis. Tais registos e bancos de dados contribuem para a avaliação 

independente da segurança e do desempenho a longo prazo dos DM, ou para 

a rastreabilidade dos DM implantáveis.  

A nível nacional, no que respeita a registos centrados no dispositivo, dá-se 

como exemplo o Registo Português de Artroplastia e Registo Nacional de 

Cardiologia de Intervenção que possui uma área com informação do DM. 

 Instruções de utilização  

As instruções de utilização devem conter um aviso aos utilizadores e/ou 

doentes de que qualquer incidente grave ocorrido com o DM deve ser 

comunicado ao fabricante e à AC do EM onde os utilizadores e/ou doentes 

estão estabelecidos.  
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 Responsabilidades dos operadores económicos 

Os Regulamentos vêm detalhar as responsabilidades dos fabricantes e 

mandatários, criando novos requisitos. 

Para além do fabricante e mandatário, também os distribuidores e 

importadores têm papel fundamental no pós-mercado. Pela primeira vez, é 

regulado a nível europeu, as responsabilidades dos distribuidores e dos 

importadores. Assim, relativamente à informação que estes recebem, quer 

seja reclamações, incidentes, ou incidentes graves, têm de a comunicar ao 

fabricante, e em caso de risco grave ou DM falsificado informam ainda a AC.  

A rastreabilidade dos DM deverá ser assegurada igualmente pelos 

distribuidores e importadores, isto significa que, cada operador económico 

tem de ter informação sobre a quem comprou e a quem vendeu os DM, o que 

é indispensável para a implementação de uma FSCA, e para que a 

mensagem seja transmitida ao longo da cadeia de distribuição. O UDI, ao 

permitir a identificação única do DM, contribui de igual modo para uma 

rastreabilidade do DM e para a implementação eficiente de uma FSCA, uma 

vez que o UDI consta na FSN. 

 Resumo das características de segurança e desempenho clínico para os 

dispositivos médicos de alto risco (classe III e implantáveis) 

O resumo da segurança e do desempenho clínico é redigido de forma clara 

para o utilizador previsto e, se for pertinente, para o doente, e é 

disponibilizado ao público através da EUDAMED.  

O resumo da segurança e do desempenho clínico do dispositivo médico 

contempla vários aspetos: identificação, descrição, a finalidade prevista, 

indicações, contraindicações, populações-alvo, resumo da avaliação clínica, 

informações sobre riscos residuais e efeitos indesejáveis, advertências e 

precauções, entre outros. 

 

4.4.4. Impacto dos novos Regulamentos nos operadores económicos e nos DM 

Com foco apenas nas áreas cobertas por este trabalho (monitorização pós-

comercialização e vigilância), até à data, o fabricante só tinha que comunicar à AC a 

informação relativa à vigilância, pelo que esta era obrigatoriamente avaliada. Os 

requisitos de vigilância, exigidos aos fabricantes nos Regulamentos, foram baseados 

na respetiva guidance da vigilância, pelo que são não se prevê um impacto 

significativo na adaptação ao futuro quadro regulamentar.  

Todavia, para a monitorização pós-comercialização, existe a obrigação do fabricante 

avaliar adequada e proativamente toda a informação pós-mercado, pelo que o 

fabricante terá de implementar um sistema de monitorização pós-comercialização e 

elaborar a respetiva documentação. Este sistema irá traduzir-se num grande impacto 

para os fabricantes devido aos seus vários requisitos e elevado detalhe, constante nos 

Regulamentos, e que vieram explicar uma pequena frase das Diretivas (ou seja, o 

compromisso do fabricante em criar e manter atualizado um processo de análise 

sistemática da experiência adquirida com os DM na fase de pós-produção). 
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Relativamente às responsabilidades dos operadores económicos, alguns já são 

regulados a nível nacional (fabricante, mandatário, distribuidor por grosso) com 

requisitos semelhantes ou de maior exigência como é o caso dos distribuidores por 

grosso. Os distribuidores retalhistas e os importadores não são regulados a nível 

nacional pelo que se prevê que nestes possa haver um impacto significativo.  

No entanto, o impacto dos novos Regulamentos para os operadores económicos 

nacionais será muito menor se compararmos com os outros EM, pois a sua maioria 

não regulava as atividades de fabrico e distribuição, não tendo anteriormente definidas 

responsabilidades destas entidades, matéria regulada desde 2009 em Portugal. 

Os Regulamentos estipulam um maior volume de informação relativa ao pós-mercado, 

o que após ser avaliada pelo fabricante, ON e AC permitem identificar problemas 

associados aos DM, e consequentemente, adotar as medidas necessárias para 

garantir a sua segurança, desempenho e qualidade dos DM. 

 

Autoridade Competentes

Sistema VigilânciaSistema Vigilância
VigilânciaVigilância

Fabricante

Fiscalização do mercado 
(desk review, inspeção, ensaios 
laboratoriais, cooperação AC)

Sistema de Monitorização pós 
comercialização, inclui ACPC

Regulamentos explicitam e detalham  as obrigações 
de todos os intervenientes no pós-mercado

Avaliação da avaliação pelo ON da 
doc técnica

e da doc avaliação clínica

Avaliação da avaliação pelo ON da 
doc técnica

e da doc avaliação clínica

Autoridade Responsáveis 
pelo  ON

ON

Informar sobre
reclamações, incidentes, suspeita 

de DM não conforme ou falsificado.
Cooperar nas medidas

Informar sobre
reclamações, incidentes, suspeita 

de DM não conforme ou falsificado.
Cooperar nas medidas

Mandatário, Importador, 
Distribuidor

Avaliação efetiva do funcionamento do 
sistema de monitorização pós comercialização, 
incluindo ACPC e vigilância, SGQ e …

 
Figura 11: Regulamentos explicitam e detalham as obrigações dos stakeholders no pós-mercado 

 

4.4.5. Grupo Europeu e Grupo Internacional de Vigilância 

Ao nível europeu, dependente da COM, e considerando já os Regulamentos, existe o 

grupo de Coordenação dos DM, MDCG – Medical Devices Coordination Group, o qual 

é presidido pela COM e constituído por representantes dos EM com competência e 

experiência no domínio dos DM. Este grupo assiste a COM e os EM na 

implementação da legislação de uma forma harmonizada, tendo ainda vários 

subgrupos. 

Os subgrupos são constituídos por representantes dos EM, e pelos observadores, 

onde constam as organizações dos parceiros (indústria, doentes, ON, sociedades 

clínicas, …), são presididos pela COM e podem ter como co-chair um EM. 

Entre estes subgrupos, encontra-se o MDCG-PMSV, (Medical Devices Coordination 

Group- Post-Market Surveillance and Vigilance, ou seja, é o grupo europeu que se 
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dedica aos assuntos da vigilância e pós mercado com DM. Este grupo reúne pelo 

menos 2 vezes por ano e realiza TC mensais. É responsável por elaborar guidances, 

coordenar as atividades das AC na área da vigilância. É ainda um fórum de partilha de 

informação e conhecimento na discussão de casos de vigilância, na partilha de 

informação sobre suspeita de sinais de segurança e tendências identificados. Fornece 

ainda orientações aos fabricantes sobre assuntos relativos à monitorização pós-

comercialização, incluindo a recolha de informação sobre a utilização dos DM. 

Contribui também para que os operadores económicos adotem práticas adequadas de 

notificação no pós-mercado (informação submetida nos relatórios de vigilância e de 

monitorização pós-comercialização). Este grupo contribui também para as guidances 

internacionais ao nível do IMDRF (International Medical Devives Regulation Forum). 

Assim ao nível internacional, o IMDRF, é um grupo voluntário de reguladores de DM 

de todo o mundo que visa acelerar a harmonização e convergência da 

regulamentação internacional de DM, dando continuidade ao anterior grupo GHTF – 

Global Harmonization Task-Force. É constituído pela Austrália, Brasil, Canadá, China, 

União Europeia, Japão, Estados Unidos, Rússia, Singapura e Coreia do Sul. A OMS 

(Organização Mundial de Saúde) também participa enquanto observador. Conta ainda 

com as organizações afiliadas: APEC (Asian-Pacific Economic Cooperation), Asian 

Harmonization Working Party e Pan American Health Organization. 

Existe o subgrupo GHTF Study Group 2 - Post-market Surveillance/Vigilance, que 

internacionalmente, equivale ao subgrupo MDCG-PMSV a nível europeu. Este grupo 

tem várias guidances elaboradas no âmbito internacional. É ao nível do IMDRF que 

está a ser elaborada a nomenclatura relativa à notificação de incidentes que será 

usada na EUDAMED. A adoção da mesma nomenclatura a nível mundial, que visa 

codificar a informação recebida relativamente a incidentes, no que respeita à 

descrição, causa, impacto na saúde, tem como objetivo permitir a pesquisa, 

compilação e comparação da informação sobre incidentes semelhantes a nível 

mundial. 

O site do IMDRF, tem os links para os sites das AC a nível mundial, onde está 

publicada a informação de segurança. 

Sempre que necessário, em casos de ameaça grave para a saúde pública é partilhada 

informação não pública, entre os representantes do IMDRF, mas apenas mediante 

acordo de confidencialidade, previamente estabelecido, entre os países. Por outro 

lado, pode haver pedidos de informação específicos entre os países, sobre questões 

de segurança relativas a um DM ou tipo de DM. 
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5. A COORDENAÇÃO entre as AC EUROPEIAS em alguns CASOS de 
VIGILÂNCIA CRÍTICOS 

Os implantes, na generalidade, merecem uma atenção especial pelas AC, considerando 

que, os seus dados clínicos são sempre limitados, são DM de elevado risco e ficam 

implantados dentro do doente por vários anos, podendo em caso de 

defeito/falha/avaria/desgaste ou incompatibilidade provocar consequências graves na saúde 

do doente. Por esta razão, é importantíssimo a recolha de informação no pós-mercado 

referente aos implantes (incidentes, estudos pós-mercado, registos de utilização de 

implantes, artigos científicos publicados), para robustecer e confirmar a informação do pré-

mercado, dada as várias condicionantes citadas acima.  

É, simultaneamente, fundamental aumentar a literacia do cidadão/doente no que respeita 

aos implantes, para este poder tomar uma decisão informada sobre a colocação de um 

implante face a outras alternativas disponíveis, tendo em consideração os riscos do 

implante, e que este pode ter de ser revisto/substituído durante a sua vida. 

Na última década, têm surgido alguns casos críticos e complexos de segurança de DM e 

com um potencial impacto na saúde do cidadão/doente, sendo a sua maioria relativos a 

dispositivos implantáveis. 

De entre os dispositivos implantáveis, e desde há vários anos, os implantes mamários são 

uns dos DM que têm levantado mais preocupações às AC. Deste modo, a FR e UK 

solicitaram a alteração da classe de risco da classe IIb para a classe III, no sentido de 

assegurar o mais elevado nível de segurança possível para os implantes mamários, pois 

com uma avaliação de conformidade mais exigente seria espectável a diminuição dos 

problemas no pós-mercado. Pelo que em 2003, a Diretiva 2003/12/CE da Comissão, de 3 de 

fevereiro de 2003 procede à referida reclassificação dos implantes mamários no âmbito da 

Diretiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos. 

Outro aspeto a ter sempre em consideração é o facto de, apesar dos implantes mamários 

serem utilizados na reconstrução mamária, estes são na sua grande maioria, usados para 

fins estéticos, ou seja, em pessoas saudáveis, não existindo neste caso a relação benefício 

clínico/risco, tal como sucede numa situação de doença (reconstrução mamária). 

Existem dois tipos de implantes mamários quanto ao seu enchimento, podem ser salinos ou 

de silicone, mas em ambos o envelope é de silicone com texturada variada. Os implantes 

mamários apresentam diversos riscos, nomeadamente, rutura (silenciosa, ou com 

sintomas), contratura capsular, siliconoma, dor, inflamação/infeção, linfoma anaplásico de 

grandes células associado aos implantes mamários (BIA-ALCL, Breast Implant Associated – 

Anaplasic Large Cell Lymphoma), linfoadenopatias, necrose, extrusão, ptose, entre outros. 

Nos 3 casos que a seguir se descrevem, respeitantes a implantes mamários, constituem 

situações complexas, pelo potencial risco para a saúde humana. Porém, pretende-se dar 

enfoque à forma como foi analisada a informação a nível europeu, e estabelecida a 

coordenação entre as várias AC europeias e a cooperação internacional, não havendo 

intenção de avaliar, neste trabalho, as consequências e os riscos para a saúde, nem as 

recomendações para seguimento das pessoas implantadas. 
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5.1. Caso dos Implantes mamários PIP (Poly Implant Protheses) 

Em 31 de março de 2010, o Infarmed através da Circular Informativa nº 63/CD informou 

sobre a decisão de suspensão da distribuição e recolha do mercado de todos os lotes 

dos implantes mamários com enchimento de silicone do fabricante francês PIP. Esta 

medida restritiva foi adotada na sequência da decisão da AC FR em 29 de março de 

2010, por ter identificado um aumento no número de incidentes com este dispositivo 

médico, que consistiram na rutura das próteses e complicações locais, necessitando, na 

sua maioria, de uma nova intervenção cirúrgica para a sua remoção. Após a realização 

de uma inspeção ao fabricante PIP constatou-se que, o gel de silicone utilizado para o 

enchimento dos implantes, possuía um grau não médico, sendo diferente da informação 

constante na documentação técnica que suportava a marcação CE deste dispositivo 

médico, não estando, deste modo, estes dispositivos conformes com a Diretiva 

93/42/CEE. O Infarmed emitiu, simultaneamente, recomendações para o seguimento 

das pessoas implantadas. 

Este caso teve um grande impacto mediático em 2010, pois receava-se os riscos de um 

silicone de grau não médico na saúde das pessoas portadoras dos implantes mamários 

PIP. 

As AC europeias, individualmente, publicaram a informação que julgaram ser mais 

adequada e emitiram as suas recomendações, mas nenhuma AC recomendou a 

explantação preventiva dos implantes mamários PIP. 

No final do ano 2011, faleceu uma doente em FR portadora dos implantes mamários PIP 

devido ao cancro BIA-ALCL. Por este motivo, a partir desta altura, este assunto foi 

considerado um caso de ameaça para a saúde pública, tendo subido de nível na COM e 

nas AC europeias, passando a ser discutido também no âmbito do grupo europeu Health 

Security Committee e com a intervenção das Autoridades de Saúde Nacionais, no caso 

de Portugal, a DGS – Direção-Geral de Saúde. 

Desta forma, o Infarmed e a DGS trabalharam conjuntamente tendo emitido uma 

recomendação em 9 de Janeiro de 2012. 

A COM solicitou um parecer urgente a um dos seus comités de peritos (SCHENIR - 

Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks), que num tempo 

recorde, de apenas um mês, emitiu uma opinião preliminar embora inconclusiva. Mais 

tarde, em 2013, um parecer mais robusto foi emitido por este comité, tendo constatado 

um aumento na taxa de rutura dos implantes mamários PIP, podendo ocorrer 

linfoadenopatias, mas não havendo evidência de consequências mais graves para a 

saúde. 

Por outro lado, para além do problema dos próprios implantes PIP, outra questão 

levantada foi, o facto das pessoas não saberem a identificação dos seus implantes 

mamários, o que vem reforçar a importância da obrigatoriedade do cartão de implante e 

que o mesmo seja cedido ao doente, matéria que foi contemplada no Regulamento. 

Apesar de, em março de 2010, ter sido publicada informação sobre a recolha dos 

implantes mamários PIP, e o Infarmed ter apelado para a notificação de incidentes com 

estes implantes, de acordo com a Circular Informativa nº 75/CD de 9 de maio de 2011, 

até maio de 2011 não tinha sido notificado ao Infarmed nenhum incidente com os 

implantes mamários PIP. Só posteriormente, o Infarmed recebeu notificações de 

https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/risk_management/hsc/members_en
https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/risk_management/hsc/members_en
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incidentes relativas aos implantes mamários PIP, pelo que até abril de 2017, o Infarmed 

tinha recebido notificações de 80 casos de ruturas com os implantes mamários PIP1. 

Este caso dos implantes mamários PIP não é um caso de vigilância, mas sim um crime, 

uma vez que o fabricante falsificou deliberadamente os seus implantes mamários, 

utilizando um gel de silicone de grau não médico e diferente da informação constante na 

documentação técnica. Neste caso dos implantes mamários PIP, todos os procedimentos 

de vigilância que foram expostos neste trabalho não são aplicados, existindo assim uma 

medida restritiva imposta pela AC. Porém, no âmbito dos riscos que podem advir para as 

mulheres com os implantes mamários PIP ficou essa avaliação a cargo das AC e da 

COM. Todavia, neste caso apesar de ter havido partilha de informação entre as AC, não 

houve uma coordenação na avaliação da informação e na transmissão de uma 

informação harmonizada a nível europeu, tendo as AC europeias emitido informação 

diferente em cada país. 

Assim, para além das questões de segurança com os implantes mamários PIP, 

simultaneamente no mesmo ano, surgiram outros casos de vigilância complexos com DM 

implantáveis. As AC europeias e a COM tiveram de lidar com as críticas colocadas ao 

sistema regulamentar dos DM. Porém, apesar de na altura se encontrar a decorrer o 

processo de revisão da legislação, iniciado em 2008, com vista à elaboração de um novo 

quadro regulamentar, foi necessário dar uma resposta imediata através de medidas 

específicas definidas no PIP action plan, em 2012, para reforçar a segurança dos DM e 

em especial dos DM de maior risco. Entre as ações propostas incluíram-se as seguintes: 

 Verificação da designação dos ON no que respeita às suas competências. 

 Assegurar que os ON utilizam os seus poderes legais e realizam inspeções não 

anunciadas. 

 Reforçar a fiscalização do mercado pelas AC. 

 Melhorar o sistema de vigilância de DM, por exemplo através da avaliação 

sistemática pelos ON dos relatórios de incidentes, incentivar os profissionais de 

saúde e doentes a notificarem os incidentes, aumentar a coordenação entre as AC. 

 Suportar o desenvolvimento de ferramentas que garantam a rastreabilidade dos DM, 

tais como o UDI e registo de utilização de implantes. 

Apenas a última medida ficou por implementar devido às suas implicações, estando 

agora prevista no âmbito do Regulamento. 

No que respeita à área da vigilância, foi a partir do caso dos implantes mamários PIP que 

aumentou a coordenação entre as AC europeias, nomeadamente através da realização 

das TC mensais e do estabelecimento de TF para avaliar determinados casos de 

vigilância, e sempre que possível, pela adoção de ações harmonizadas nos diferentes 

países. 
 

5.2. Caso dos implantes mamários Silimed 

Em 23 de setembro de 2015 o Infarmed publicou a Circular Informativa nº 171/CD que 

informava sobre a suspensão do certificado CE emitido para os dispositivos médicos do 

fabricante brasileiro Silimed Industria de Implantes Ltda. Neste certificado estavam incluídos 

                                                 
1 Público, fonte Lusa 5 de Abril de 2017  https://www.publico.pt/2017/04/05/sociedade/noticia/portugal-com-80-

casos-de-roturas-de-implantes-mamarios-pip-em-67-mulheres-1767816 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/current-directives/pip-action-plan_en
https://www.publico.pt/2017/04/05/sociedade/noticia/portugal-com-80-casos-de-roturas-de-implantes-mamarios-pip-em-67-mulheres-1767816
https://www.publico.pt/2017/04/05/sociedade/noticia/portugal-com-80-casos-de-roturas-de-implantes-mamarios-pip-em-67-mulheres-1767816
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vários implantes, entre eles os implantes mamários. Esta decisão por parte do ON alemão, 

que auditou a fábrica no Brasil, resultou da verificação da existência de partículas não 

previstas na superfície de alguns dispositivos. Assim, o Infarmed determinou a suspensão 

da utilização de todos os implantes deste fabricante. O Infarmed informou ainda que 

continuava a acompanhar esta questão, em colaboração com as restantes AC europeias, 

tendo sido já iniciada a investigação conjunta a nível europeu. 

Através desta informação, e ao contrário do caso anterior, dos implantes mamários PIP, 

parece ter existido uma coordenação entre as AC europeias. Se pesquisarmos nas páginas 

de algumas AC (PT, UK, FR, ES, IE, DE, NL), a informação base é a mesma e a data de 

publicação também, entre os dias 23 e 24 de setembro de 2015. 

Também, outras AC internacionais dos DM, como o TGA (Austrália), a Anvisa (Brasil) e o 

Canadá publicaram informação sobre a presença das partículas nos implantes mamários 

Silimed, e sobre a respetiva suspensão do certificado CE. Porém, nesta primeira informação 

publicada as recomendações não foram semelhantes em todos os países, apenas a 

Austrália adotou uma posição semelhante à da Europa. O Brasil, como era o país onde 

estava sediado o fabricante, fez uma inspeção à fabrica, após a qual veio a suspender, mais 

tarde, em 1 de outubro de 2015, o fabrico e comercialização destes implantes. Todavia, 

existiu uma cooperação internacional através da partilha de informação entre a Europa e as 

outras AC internacionais, no sentido de poder ser considerada e analisada toda a 

informação, sendo evidência disto, a informação publicada pelo TGA no seu site em 30 de 

novembro de 2015 a qual refere que “the TGA will be taking into consideration its own 

investigations as well as actions by the certification body TUV Sud and other regulatory 

authorities before the suspension of the ARTG entries is lifted”. 

Em 17 de outubro de 2016 o RIVM, Instituto Holandês de Saúde Pública e Ambiente, 

publicou o relatório sobre a investigação laboratorial e análise do risco relativo à presença 

de partículas na superfície dos implantes mamários Silimed, tendo este estudo sido 

realizado no âmbito da coordenação entre as AC europeias. 

A divulgação de informação, após setembro de 2015, pelas várias AC europeias foi 

diferente. Enquanto que o Infarmed, e a AC ES, por exemplo, não publicaram mais 

nenhuma informação sobre o caso dos implantes mamários Silimed, outras AC foram 

publicando informação adicional. A AC UK publicou 4 informações sobre a ponto de situação 

da investigação, e a sua conclusão, apesar de não ter sido identificado nenhum risco 

adicional, nem se terem adotado medidas particulares. A AC NL publicou duas informações 

adicionais, uma sobre o resultado do estudo do RIVM e outra sobre a retirada do Certificado 

CE. A AC IE publicou também uma informação adicional sobre o resultado dos estudos 

laboratoriais e análise do risco conduzida pelo RIVM. Por sua vez, a AC FR publicou, em 

maio de 2017, uma medida restritiva através da decisão de suspensão da distribuição e 

utilização dos implantes Silimed, acionando os mecanismos legais, constantes na legislação 

francesa, impedindo que estes implantes voltassem a ser colocados no mercado francês. 

Até à data, estes implantes não voltaram a ser colocados no mercado nacional nem europeu 

de acordo com a informação disponível. 

A nível internacional, estes implantes foram de novo autorizados no Brasil pela Anvisa, 

enquanto que o TGA cancelou a sua autorização. 

Neste caso, verificou-se uma coordenação europeia entre as AC na avaliação e 

investigação de um problema de qualidade que poderia ter grave impacto na saúde, devido 

à natureza das partículas, mas que de acordo com a avaliação do risco efetuada pelo RIVM, 
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concluiu-se não haver um risco significativamente aumentado para as pessoas portadoras 

dos implantes mamários Silimed.  

Por outro lado, este caso revelou ainda diferentes políticas de publicação de informação, 

pelas várias AC europeias, o que pode ser devido a diversos fatores, nomeadamente, ao 

contexto de cada país para este caso, quer por parte dos doentes, profissionais e até dos 

media. Assim a transparência, será uma das matérias que as AC terão de trabalhar 

conjuntamente, considerando os Regulamentos, constituindo a EUDAMED, neste âmbito, 

uma ferramenta útil, enquanto repositório europeu de informação e a qual contemplará uma 

parte pública.  

 

5.3. Caso BIA-ALCL e implantes mamários 

Em 2011 a FDA (Food and Drug Administration) nos EUA publicou informação na sequência 

da identificação de uma possível associação entre os implantes mamários e o linfoma 

anaplásico de grandes células (ALCL). No mesmo ano, e tal como atrás mencionado, 

morreu uma doente portadora dos implantes mamários PIP com este tipo de cancro muito 

raro. Por este motivo, a França decidiu montar um sistema nacional Lymphopat de despiste 

de casos de ALCL potencialmente associados aos implantes mamários. 

Em 2014, foi formada uma TF europeia entre diversas AC (CH, DE, NL, BE, AT, UK, DK, IE, 

SI, IS, SE, IT, EE, FI, FR, PT) coordenada pela COM que se destina a partilha e análise 

conjunta da informação, compilação do número de incidentes e, sempre que possível, a 

adoção de uma posição europeia harmonizada sobre esta matéria. Esta TF europeia tem 

colaborado com os stakeholders internacionais no âmbito do IMDRF, nomeadamente EUA, 

Austrália, Brasil, Canadá e Japão.  

Em 2016, a OMS (Organização Mundial de Saúde) definiu o BIA-ALCL como uma doença 

que é incluída num sub-tipo raro de linfoma não Hodgkin, com critérios específicos de 

diagnóstico, nomeadamente por meio dos marcadores imunohistoquímicos CD30+ e ALK -. 

A COM solicitou um parecer ao seu grupo de peritos SCHEER (Scientific Committee on 

Health, Environmental and Emerging Risks) sobre o BIA-ALCL, que foi publicado em 2017, o 

qual conclui que de acordo com a informação disponível era possível uma associação entre 

os implantes mamários e o ALCL, e embora o risco estivesse aumentado, este era muito 

baixo. Adicionalmente, este parecer referiu ainda que, não foi possível realizar uma 

avaliação metodologicamente robusta devido à falta de informação. 

Em 19 de novembro de 2018, a AC NL e o RIVM organizaram uma reunião de carácter 

científico com workshops, sobre o tema BIA-ALCL, e onde participaram para além das AC 

europeias, a COM, AC internacionais, e ainda peritos na matéria, desde investigadores a 

médicos, entre outros. Desta reunião, surgiu a ideia da formação de consórcio internacional, 

uma vez que se trata de uma doença rara, com um baixo número de casos a nível mundial, 

podendo estar sub-diagnosticada. A investigação desta doença terá que ter uma abordagem 

multidisciplinar coordenada a nível internacional para estudar diversos fatores (característica 

do doente, tumor, tipo de implante, a formação do biofilme, entre outros). 

Nos dias 7 e 8 de fevereiro de 2019, a AC FR realizou uma audição pública dos parceiros 

(AC europeias e internacionais, doentes, profissionais de saúde, indústria) como contributo 

para a avaliação em curso do comité nacional sobre a problemática do BIA-ALCL, e no 

sentido de dar resposta sobre a sua possível associação a um tipo específico de implantes 

mamários (implantes com superfície texturada e de poliuretano). Nesta reunião, foi 

apresentada a posição da TF do BIA-ALCL constituída pelas AC europeias, à exceção da 
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FR, e a AC IT fez ainda uma apresentação sobre a experiência dos casos de BIA-ALCL em 

Itália. Também, estiveram presentes as AC internacionais nomeadamente Anvisa, Canadá e 

FDA, tendo estas duas últimas efetuado uma comunicação oral, partilhando informação 

sobre o BIA-ALCL nos seus países. 

Em 25 e 26 de março de 2019, a FDA organizou uma audiência pública semelhante à FR, 

onde também estiveram presentes todos os parceiros, incluindo representantes TF 

europeia, e outras AC internacionais. 

Apesar da coordenação europeia e cooperação internacional as posições/recomendações 

relativamente aos implantes mamários e o risco de BIA-ALCL têm sido divergentes. 

Na Europa a FR é a única AC que proibiu em abril de 2019 a comercialização dos implantes 

mamários macrotexturados e de poliuretando, tendo recolhido do mercado francês 

determinadas marcas e referência de implantes mamários (note-se que, não existe uma 

classificação harmonizada quanto a superfície do implante). A fundamentação para a 

decisão da FR suportou-se na literatura publicada, e nos incidentes em FR relativos ao BIA-

ALCL, os quais ocorreram sobretudo com implantes mamários texturados da marca Biocell 

do fabricante Allergan. A FR fez um estudo nacional para identificar os implantes 

semelhantes aos da Allergan, pelo que estes, foram assim incluídos na sua decisão de 

retirada. 

A TF europeia (à exceção da FR) destaca que não existe evidência científica que suporte a 

associação entre os implantes mamários texturados e o BIA-ALCL, e adicionalmente não 

existe um sistema de classificação harmonizado sobre a superfície dos implantes mamários. 

Simultaneamente, a nível internacional as posições divergem, enquanto que a FDA tem tido 

uma posição semelhante à da TF europeia (excetuando a FR), o TGA está em fase de 

audiência prévia a vários fabricantes e várias marcas de implantes mamários texturados 

(algumas delas diferentes das constantes na decisão da FR). 

Relativamente aos implantes mamários Biocell da Allergan um estudo do RIVM efetuado 

após a decisão da FR, e publicado em maio de 2019, concluiu que esta marca tem um risco 

aumentado de BIA-ALCL, mas não há evidência para os outros implantes mamários pois a 

informação disponível é menor. Na Europa não foram adotadas medidas adicionais, uma 

vez que, o certificado CE foi suspenso em novembro de 2018, tendo sido recolhidos nessa 

altura os implantes mamários texturados da Allergan do mercado europeu. No contexto 

mundial, os implantes mamários texturados Biocell da Allergan foram recolhidos este ano e 

não são atualmente comercializados. 

À data, de acordo com a informação disponível a nível internacional e com a informação 

compilada no âmbito da TF europeia existem cerca de 900 casos de BIA-ALCL (confirmados 

e não confirmados), estimando-se uma população de 5 a 10 milhões ou até mesmo 35 

milhões pessoas portadoras de implantes mamários, pelo que é considerado um tipo de 

cancro muito raro. 

As AC europeias solicitaram à COM uma nova opinião atualizada do seu comité de peritos 

sobre o BIA-ALCL, dada a informação que tem vindo a ser publicada desde o seu último 

parecer em 2017. 

Considerando que, o motivo principal da exposição destes 3 casos, foi o enfoque na forma 

de análise da informação a nível europeu, através de um mecanismo de coordenação entre 

as várias AC europeias, e também a cooperação internacional, pode-se concluir o seguinte: 
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Implantes 

mamários 

Cooperação 

entre AC EEE 

Coordenação 

entre AC EEE 

Cooperação 

Internacional 

Posição 

semelhante 

das AC EEE 

Caso PIP Sim Não ? Sim 

Caso Silimed Sim Sim Sim Sim 

Caso BIA-

ALCL 

Sim Sim Sim Não 

Figura 12: Cooperação ou Coordenação Europeia e Internacional entre as AC 

 

Note-se: que nesta tabela cooperação significa partilha de informação, enquanto que 

coordenação significa a existência de uma avaliação coordenada e se possível com uma 

posição harmonizada. 
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6. FUTURO e DESAFIOS 

Neste capítulo, pretende-se abordar alguns aspetos do futuro, relativos ao próximo ano ou 

década, nomeadamente: as tecnologias médicas inovadoras, algumas delas estão na fase 

de investigação, e outras já existem para algumas situações; os novos produtos constantes 

no Anexo XVI do Regulamento dos dispositivos médicos, que não têm finalidade médica; e o 

processo de vigilância de DM e de monitorização pós-comercialização, considerando o novo 

Regulamento.  

Nesta Era Digital, a saúde não é exceção. Assim, a Saúde Digital vai desde o simples 

registo eletrónico dos doentes no sistema informático de um hospital, até às clouds privadas 

de registo de dados clínicos por cada cidadão, culminando com a aplicação da inteligência 

artificial aos cuidados de saúde. Deste modo, quase todas as novas tecnologias têm ou 

terão pelo menos uma parte digital. Com esta cultura digital na saúde, cada vez mais se 

assistirá a um processo de transformação dos cuidados de saúde, mais centrado no doente, 

adaptado/customizado a cada situação, disponibilizando ao doente ferramentas que 

aumentam a sua autonomia e o capacitam para a tomada de decisão relativamente à sua 

saúde. Todo o cidadão (e não apenas alguns, como se verifica atualmente) discutirá, de 

igual para igual, com o profissional de saúde, na escolha da melhor estratégia/opção para a 

sua saúde. Para além deste desafio na mudança da relação humana, principalmente entre 

médico e doente, a cibersegurança, apesar de ser um aspeto fundamental de um modo 

transversal na sociedade em geral, na área da saúde é um requisito crucial, pois caso 

contrário poderá levar a consequências graves para a saúde do doente, incluindo a morte, 

sendo um requisito já contemplado nos Regulamentos. 

.  
Figura 13: Digitalização na saúde o futuro da medicina 

(Fonte: Medical Futurist Institute) (47) 

https://www.linkedin.com/company/the-medical-futurist-institute/about/
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Desta forma, destacam-se algumas tecnologias médicas inovadoras, provavelmente mais 

promissoras: 

 Realidade aumentada 

Esta tecnologia tem diversas aplicações, por 

exemplo: no diagnóstico por raios-x, sem 

exposição a radiação através de óculos com 

“visão raios-x” que permitem ver o esqueleto; 

aparelhos que permitem visualizar as veias no 

antebraço facilitando a colheita de sangue; 

simulador de cirurgias que possibilita um treino 

mais real e preciso dos cirurgiões. 

 Realidade virtual 

Pode ser utilizada nos doentes no tratamento da dor, fobias, alcoolismo, 

toxicodependência ou para distração dos bebés durante a vacinação. 

 Robótica  

Nesta área, estão incluídos tanto os robots utilizados em cirurgias, como os 

exoesqueletos utilizados em doentes com deficiência, ou nos cirurgiões para 

poderem permanecer várias horas de pé sem se cansarem. É ainda possível ter 

robots que assistem nos cuidados de saúde num hospital, ou robots domésticos que, 

além das tarefas domésticas que podem executar, também auxiliam nos cuidados de 

saúde dos doentes no seu domicílio. 

 Inteligência artificial  

A Inteligência Artificial (IA) pode ser aplicada a variadíssimos aspetos em toda a 

sociedade, pelo que a COM estabeleceu uma estratégia e política relativamente à IA 

de um ponto de vista transversal, contando com a colaboração de todos os EM, 

incluindo Portugal, que assinaram a Declaração de Cooperação. 

A cooperação centra-se no reforço dos centros europeus de investigação de IA, na 

criação de sinergias através de regimes de financiamento da investigação e 

desenvolvimento em toda a Europa e na troca de opiniões sobre o impacto da IA na 

sociedade e na economia. Os EM encetam um diálogo contínuo com a Comissão, 

que funcionará como facilitador. 

Desta forma, foi constituído um grupo de peritos europeu, High-Level Experts Group 

on Artificial Inteligence (AI HLEG), e ao mesmo tempo, um fórum de discussão e 

partilha de informação, a European AI Alliance, e no qual qualquer pessoa pode 

participar, necessitando apenas de um registo prévio na plataforma Futurium. Os 

membros do fórum European AI Alliance interagem com o grupo de peritos europeu 

AI HLEG. 

A inteligência artificial são sistemas que apresentam um comportamento inteligente, 

analisando o seu ambiente e realizando ações - com algum grau de autonomia - para 

alcançar objetivos específicos. 

Os sistemas baseados em IA podem ser puramente baseados em software, atuando 

no mundo virtual (por exemplo, assistentes de voz, software de análise de imagem, 

motores de busca, sistemas de reconhecimento de voz e face) ou IA em dispositivos 

Figura 14: Diagnóstico por raio-x através 
da técnica de realidade aumentada 
(Fonte: Medical Futurist Institute) (47) 

https://www.linkedin.com/company/the-medical-futurist-institute/about/
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de hardware (por exemplo, robots avançados, carros autónomos, drones ou 

aplicações da Internet das Coisas.(53) 

 

   
Figura 15: Esquema da IA(55)    Figura 16: IA num robot(54) 

 

Através de algoritmos inteligentes é possível interpretar milhões de dados em 

segundos e quando aplicados à área da saúde podem suportar a decisão clínica do 

melhor tratamento com base na evidência científica. A IA tem assim o potencial de 

revolucionar os cuidados de saúde, ao serviço dos profissionais de saúde e do 

doente. 

A IA já faz parte da nossa vida e não é ficção científica. 

Além de tornar a nossa vida mais fácil, a IA pode ajudar a resolver alguns dos 

maiores desafios do mundo, designadamente, no tratamento de doenças crónicas. 

Na Dinamarca, a IA presta auxílio no salvamento de vidas, permitindo que os 

serviços de emergência diagnostiquem paragens cardíacas ou outras condições, 

com base no som da voz de um interlocutor. Na Áustria, ajuda os radiologistas a 

detetar tumores com mais precisão, comparando instantaneamente os exames de 

raios X com uma grande quantidade de outros dados médicos. 

 Impressão 3-D 

Esta tecnologia é aplicável ao fabrico de diversos produtos.  

Com uma impressora específica, os materiais e a informação adequada é possível 

imprimir produtos em 3 dimensões. 

A tecnologia de impressão 3D, aplicada aos dispositivos médicos, oferece 

possibilidades sem precedentes, para personalizar 

totalmente um dispositivo no que respeita às dimensões e às 

necessidades do doente. Tem a capacidade de melhorar os 

cuidados médicos, reduzindo os custos de saúde e o tempo 

dos doentes sob cuidados diretos. Embora o fabrico em 

grande escala ainda não tenha sido alcançado na Europa, 

as perspetivas são positivas, prevendo-se uma forte posição 

no mercado global. É possível fabricar vários dispositivos 

com esta tecnologia, Impressão 3D, tais como: aparelhos 

auditivos, aparelhos dentários, coroas dentárias, modelos 

pré-operatórios (para treino e planeamento de uma cirurgia), 

instrumentos cirúrgicos, próteses externas e implantes. O 

setor ortopédico deverá continuar a ser o mais beneficiado 

na próxima década, com um grande aumento na procura 

Figura 17: Prótese 
ortopédica impressa em 

3D (57) 
(57) 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-237-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/definition-artificial-intelligence-main-capabilities-and-scientific-disciplines
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/tags/machine-learning
https://ec.europa.eu/growth/content/report-3d-printing-current-and-future-application-areas-existing-industrial-value-chains-0_en
https://ec.europa.eu/growth/content/report-3d-printing-current-and-future-application-areas-existing-industrial-value-chains-0_en
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pelos prestadores de cuidados de saúde. A cadeia de valor para DM impressos em 

3D são multiplataformas complexas de diferentes setores (nomeadamente, software, 

fabricantes de impressoras 3D, indústrias de metal e plástico, bem como hospitais). 

Isso exige uma coordenação clara entre os diferentes profissionais. A cadeia de valor 

ainda pode ser considerada emergente, sublinhando a necessidade de maior 

cooperação e alinhamento com diferentes atividades de produção e apoio. Os atores 

envolvidos na cadeia de valor vão desde pequenas e médias empresas até grandes 

empresas. As principais limitações identificadas são a ausência de fabrico em larga 

escala, a falta de informações sobre os processos a montante e a jusante, o impacto 

que esses processos têm sobre o produto final e os mecanismos para assegurar os 

processos de controlo de qualidade necessários. 

 3D Bio-printing ou engenharia de tecidos 

Esta área tem sido alvo de elevada investigação a nível mundial, quer na impressão 

de tecidos como a pele, células do fígado, células dos rins, vasos sanguíneos, 

válvulas cardíacas e até impressão de órgãos. 

 Dispositivos de diagnóstico portáteis e wearables 

São pequenos equipamentos que permitem a monitorização de alguns parâmetros 

fisiológicos tais como a tensão arterial, o ritmo cardíaco, glicémia, entre outros. 

Podem ser equipamentos especificamente destinados apenas para esse fim, ou 

podem estar integrados noutros produtos utilizados no dia-a-dia, tais como, 

smartphones, smartwatches, entre outros. 

 Sequenciação de DNA 

Todos os testes que fornecem informação sobre a predisposição para uma condição 

médica ou uma doença, como os testes genéticos, e os testes que fornecem 

informação destinada a prever a resposta ou reações a um tratamento, como sejam, 

os testes de seleção da terapêutica (companion diagnostics) são DIVs. Estes testes, 

que se encontram regulados no âmbito da Diretiva 98/79/CE, têm agora requisitos 

específicos no Regulamento dos DIVs, tendo em consideração a sua utilização 

massiva num futuro próximo, e todos os aspetos éticos inerentes. Assim, por 

exemplo, o artigo 4º do Regulamento dos DIVs estabelece alguns requisitos quanto à 

informação genética e ao aconselhamento informado e esclarecido, podendo os EM 

impor regras nacionais mais apertadas. 

Todos estes testes têm de demonstrar um desempenho clínico adequado baseado 

na evidência científica. 

 Chatbots 

Os chatbots consistem num software conversacional que é suportado pela 

inteligência artificial, imitando o ser humano nas suas conversas. Podem apresentar-

se sobre diversas formas: apps standalone ou aplicações web. Esta tecnologia 

apresenta grandes potencialidades na área da saúde centrada no doente, 

oferecendo cuidados de saúde personalizados. Ao ser utilizado pelo doente no seu 

domicílio, este só irá ao médico quando o chatbot não conseguir resolver o seu 

problema. 

Em 2017, no UK, o National Health Service (NHS) usou um chatbot para 

aconselhamento médico, como parte de um ensaio clínico.(51) 

https://getreferralmd.com/2019/03/11-healthcare-chatbots-that-improve-patient-experience/
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Do ponto de vista de enquadramento legal de um produto, e com o enfoque na área dos 

DM, em muitos dos exemplos acima referidos, poderão surgir dificuldades na sua 

qualificação enquanto DM, sendo necessário ter a em atenção a indicação de alguma 

finalidade médica, para além de outras.  

Seguidamente, considerando a grande flexibilidade da legislação dos dipositivos em 

acompanhar a inovação, estes terão de ser avaliados à luz desta legislação. Conseguirá o 

Regulamento regular todos estes produtos se forem qualificados como DM? Algumas 

fronteiras continuarão a ser difíceis de definir, mas existem exemplos mais simples, tais 

como, uma app que monitoriza sinais vitais por uma questão de forma física ou de doença 

(bem estar vs finalidade médica), uma máquina de laser para depilação, ou utilizada num 

tratamento médico (estética vs finalidade médica) ou um equipamento para estimulação 

cerebral que aumenta as capacidades cerebrais ou que serve para tratamento de uma 

doença (“transumanismo” vs finalidade médica), verificando-se que todas estas situações 

que têm finalidade médica são cobertas e adequadamente reguladas pelo Regulamento dos 

DM.  

Porém, também nos últimos dois casos a máquina de laser para depilação e o equipamento 

para estimulação cerebral para aumentar a capacidade cerebral, apesar de não terem 

finalidade médica, foram incluídos no Anexo XVI do Regulamento dos dispositivos por 

serem semelhantes a dispositivos e são, assim, regulados por esta legislação apesar de não 

serem dispositivos médicos. Todavia, tal como estabelecido neste Regulamento serão 

publicadas Especificações Comuns que incidem pelo menos sobre a aplicação da gestão do 

risco e, se necessário, sobre a avaliação clínica respeitante à segurança destes produtos. O 

Regulamento permite que o mesmo produto tenha dupla finalidade, médica e não médica, 

sendo aplicáveis ambos os requisitos. Desta forma, uma vez que se trata do mesmo 

produto, na minha opinião, parece-me que terá de haver dois processos de gestão do risco 

e dois sistemas de monitorização pós-comercialização e vigilância, considerando se o 

utilizador é um doente ou um cidadão saudável. Isto, explica-se facilmente, porque, no 

primeiro existe um benefício clínico vs o risco, e no último existe apenas um desempenho vs 

o risco. Assim, todos os riscos aceitáveis para o produto que tem uma finalidade médica não 

poderão ser os mesmos enquanto o produto é utilizado sem finalidade médica (produto de 

consumo). Este será mais um desafio para todos os parceiros principalmente fabricantes, 

ON, AC e também para o utilizador. 

Num futuro a longo prazo, com tecnologias médicas cada vez mais complexas e 

convergentes envolvendo diferentes áreas, informática/digital e tecnologias da comunicação, 

tecnologias de imagem, engenharia de tecidos, robótica, sensores, engenharia dos 

materiais, dispositivos médicos, medicamentos poderá vir a ser obrigatório a aplicação de 

diversas legislações a um mesmo produto, pois será difícil que todos os requisitos estejam 

numa única legislação. Isto já se verifica atualmente na filosofia legislativa dos DM, onde por 

exemplo, alguns DM têm de cumprir a Diretiva da compatibilidade eletromagnética. Contudo, 

no futuro, isto poderá ocorrer de uma forma muito mais abrangente. 

Tal como referido no início deste capítulo não só os próprios DM num futuro próximo 

sofrerão uma drástica transformação, mas também o sistema de vigilância e principalmente 

o sistema de monitorização pós-comercialização. Para além de todos os requisitos 

regulamentares explanados anteriormente, a EUDAMED será assim um vasto repositório 

dos dados de cada DM, incluindo os dados de vigilância e pós-mercado. Tendo em mente, a 

informação que os fabricantes têm de transferir dos seus sistemas para a EUDAMED, as AC 

poderão analisar e comparar a informação entre DM do mesmo tipo e do mesmo fabricante 
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ou de diferentes fabricantes. Isto, será simultaneamente, um grande desafio para as AC e 

para a COM, dado o manancial de informação. 

A aplicação.do sistema de vigilância e do sistema de monitorização pós comercialização em 

todas tecnologias inovadoras, anteriormente listadas, será extremamente complexa para um 

ser humano. 

Adicionalmente, fabricantes, ON e AC têm de estar alerta para analisar a informação que 

provêm das mais diversas fontes desde o registo de utilização de implantes em cada país, 

ou a nível europeu, registos clínicos de doenças, registos de estudos clínicos, outras fontes 

de informação, artigos científicos, entre outras.  

Na minha opinião, a integração de toda a informação disponível, quer a nível da vigilância 

quer da pós-comercialização, relativamente à monitorização da segurança dos DM, e 

suporte à decisão pelo ser humano, terá de ter o auxílio também de sistemas de inteligência 

artificial. 

 

“Because the world has become so connected and everything has become so digitized, 

there’s just an enormous amount of data out there for firms to collect,"  

“From data being shared on personal-use devices to medical devices being linked to a 

telemetry hub in a hospital setting, to devices that are speaking to doctors directly so they 

can monitor you remotely – the data is just incredible,"  

"But the problem with having that amount of data out there is, manufacturers aren’t 

necessarily able to get their arms around it and understand what may be going on with their 

devices, and what may be impacting their performance.“ 

Fonte: ©2017 Lachman Consultant Services, Inc. 

Ricki Chase (ex-FDA Director)  
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7. CONCLUSÃO 

O próximo ano será um ano de mudança, pois a partir de 26 de maio de 2020, o 

Regulamento dos dispositivos médicos entra em vigor, embora contemple ainda várias 

disposições transitórias, para uma transição mais gradual. 

Mas, no que respeita ao processo de vigilância de DM não existem grandes mudanças, 

dado que a grande maioria dos seus requisitos foram importados da atual guidance da 

vigilância, que existe há cerca de 10 anos. A grande mudança é, sem dúvida, na forma 

como a informação será cedida pelos fabricantes às AC, via EUDAMED, pelo que, tanto 

fabricantes como AC, terão de se adaptar a esta nova base de dados, o que terá impacto 

nos seus processos internos. 

Com este trabalho, pode-se constatar que uma das grandes alterações, no que respeita ao 

pós-mercado, reside no sistema de monitorização pós-comercialização que os fabricantes 

têm de implementar tal como consta nos requisitos do Regulamento, aplicável a todas as 

classes de risco de DM. A dimensão desta alteração é evidente, uma vez que, a simples 

frase constante nas Diretivas “(…) compromisso de criar e manter atualizado um processo 

de análise sistemática da experiência adquirida com os dispositivos na fase de pós-

produção (…)” foi substituída/detalhada numa secção do Capítulo VII do Regulamento com 

vários requisitos, possuindo ainda um Anexo relativo à respetiva documentação técnica.  

Por outro lado, simultaneamente, todos os operadores económicos, além do fabricante, têm 

responsabilidades no pós-mercado, tais como, rastreabilidade, comunicação ao fabricante 

de toda a informação que recebem do pós-mercado, entre outras. No entanto, salienta-se 

que, um sistema apenas reativo não dará resposta ao Regulamento, pelo que os fabricantes 

que se encontrem nestas condições terão de efetuar uma alteração profunda no seu 

sistema, de forma a que a informação pós-mercado, depois de avaliada e devidamente 

fundamentada, tenha reflexo nas diferentes vertentes, tais como, avaliação clínica, 

instruções de utilização, gestão de risco, e em todas as partes relevantes da documentação 

técnica.  

No que respeita às AC, nesta última década assistiu-se já a uma mudança no que respeita à 

coordenação entre as mesmas, em casos críticos de vigilância, nomeadamente, ao tentarem 

adotar uma posição harmonizada a nível europeu, através da avaliação conjunta da 

informação disponível. A informação de vigilância deverá ter impacto na avaliação de 

conformidade dos DM, pelo que, também já se verifica o reflexo da informação de vigilância 

na manutenção dos Certificados CE, existindo em muitos casos uma cooperação entre AC e 

ON, facto que não era tão frequente anteriormente. Porém, prevê-se que a cooperação e 

coordenação entre as várias AC continue e até aumente face ao manancial de informação 

que vai estar disponível na EUDAMED, exigindo o estabelecimento de uma estratégia para 

a sua avaliação proativa por parte das AC. Num mundo, em que a informação é 

exponencial, é um desafio a análise de toda a informação disponível, não só na EUDAMED, 

mas fora desta, pelo que num futuro a longo prazo, na minha opinião as próprias AC terão 

de ser auxiliadas por sistemas de inteligência artificial, provavelmente numa altura em que 

esta esteja implementada na sociedade de uma forma transversal. 

No Regulamento, no pós-mercado, existiu uma grande preocupação com os implantes, com 

exigências novas e particulares, tais como o cartão de implante e sensibilização para 

criação dos registos de utilização de implantes.  
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Esta preocupação, na minha opinião, será ainda mais premente com algumas das 

tecnologias inovadoras abordadas neste trabalho, as quais se revelam muito promissoras no 

que respeita aos benefícios para a saúde, mas a ligação/transformação “máquina-homem” 

levanta várias questões que terão de ser devidamente acauteladas, principalmente para não 

extinguirmos a raça humana como a conhecemos até hoje. 

Por outro lado, estas novas tecnologias desafiarão o Regulamento respetivamente à 

capacidade de as acomodar/regular. Contudo, dada a sua grande flexibilidade, na minha 

opinião, não se prevê que constitua um obstáculo à sua colocação no mercado, premissa 

base na elaboração do Regulamento, o que não significa que no futuro, não seja essencial 

estabelecer requisitos específicos aplicáveis para algumas destas tecnologias. Para além 

deste aspeto, estas tecnologias inovadoras terão impacto na relação entre todos os 

stakeholders (fabricantes, outros operadores económicos, AC, ON, utilizadores) no âmbito 

da prestação de cuidados de saúde com recurso a DM, e em última análise, na sociedade 

de uma forma global.  

A prestação de cuidados de saúde já hoje se prevê que seja centrada no doente, porém 

num futuro próximo, antecipa-se uma grande transformação, auxiliada por algumas destas 

tecnologias inovadoras que permitem ainda um maior enfoque no doente e a sua 

participação ativa na tomada de decisão informada quanto à sua saúde.  

Por outro lado, este Regulamento presume uma maior transparência, nomeadamente, ao 

tornar alguma informação acessível ao público, por meio da EUDAMED, bem como outras 

estratégias que possam ser adotadas pelos stakeholders. Estes fatores contribuirão, 

também, para um aumento na capacidade do doente/cidadão para a tomada de decisão no 

que respeita à sua saúde, proporcionando simultaneamente um aumento da literacia do 

cidadão na área da saúde relativamente aos DM. 

Simultaneamente, espera-se uma participação, de uma forma ativa e construtiva, do doente 

e dos profissionais de saúde, no sistema de vigilância de DM, através da notificação de 

incidentes, que é a matéria-prima que permite o funcionamento do sistema, com o objetivo 

de melhorar a segurança dos DM, e com reflexo também no seu desempenho e qualidade, 

tendo sempre em mente um dos pressupostos base deste sistema, que se caracteriza por 

não ser um sistema culpabilizador.  

 

“The limited clinical evidence that can be obtained in clinical investigations involving several 

hundred patients prospectively has to be compensated by a complete follow-up of all patients 

and should be considered as an obligation shared by patients, surgeons and device 

producers.” 

(Fonte: Total Hip Arthroplasty – JCR Scientific and Policy Reports, July 2012) 
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O futuro depende de nós, para que a tecnologia médica continue ao 
serviço da raça humana, adotando todas as medidas de segurança para 
minimizarmos o risco da sua extinção ou drástica modificação (homem-
máquina).  
 

“The European Commission puts forward a European approach to artificial 
intelligence and robotics. It deals with technological, ethical, legal and socio-
economic aspects to boost EU's research and industrial capacity and to put AI 
at the service of European citizens and economy.” 

(Fonte: European Commision, Digital Single Market, Artificial Inteligence Policy) 
 

 
 

 
Fonte: Comissão Europeia, Digital Single Market, Artificial Inteligence 

 
 
A inovação tecnológica sempre em benefício da Saúde Humana!!! 
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