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Elementos de Conhecimento Base

 A Legislação Farmacêutica

 O Papel e os Deveres profissionais do Diretor Técnico (QP)

 Os Sistemas de Qualidade Farmacêutica (generalidades e os princípios 
de Garantia de Qualidade)



Elementos de Conhecimento Base

É pois fundamental a demonstração de um conhecimento adequado das 
atividades e disciplinas relevantes para o Fabrico de Medicamentos, 
Controlo da Qualidade (CQ), Garantia da Qualidade (GQ), bem como de 
experiência prática adequada



COMPETÊNCIAS CORE

LEGISLAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FARMACÊUTICA

- Diretivas farmacêuticas europeias (incluindo, mas não limitadas a 2001/83/CE; 2001/82/CE, 
2003/94/CE, 2004/24/CE, 2004/27/CE, 2004/28/CE e Regulamento 536/2014 (substitui a 
Diretiva 2001/20/EC)

- Decreto Lei nº 176/2006, de 30 Agosto;

- Comercialização, fabrico e comércio por grosso (estrutura, contudo, procedimentos de 
aplicação e aprovação, responsabilidades);

- O papel, estatuto legal, e estrutura das Farmacopeias, incluindo procedimentos de 
certificação EDQM (European Directorate for Quality of Medicines);

- A organização da Autoridade de Saúde de Portugal, o papel da Agência Europeia do 
Medicamento (EMA), e o papel da Direção Geral de Medicamentos Veterinários;



COMPETÊNCIAS CORE

LEGISLAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FARMACÊUTICA

- Os procedimentos para o tratamento de reclamações e recolha de produtos, o papel do 
INFARMED, as diretrizes CHMP/CVMP da EMA sobre qualidade e o processo de relatório de 
defeitos da DGMV;

- Regulamentos e requisitos em matéria de farmacovigilância;

- Como interpretar e aplicar as várias diretrizes da Conferência Internacional sobre 
Harmonização (ICH e VICH),

- A aplicação e âmbito de Acordos de Reconhecimento Mútuo (MRA’s) entre a União Europeia 
e países terceiros, incluindo de inspeções;

- Como interpretar e aplicar os regulamentos relativos à importação de produtos 
farmacêuticos provenientes do exterior da União Europeia



COMPETÊNCIAS CORE

O PAPEL E OS DEVERES PROFISSIONAIS DE UM QP – demonstrar 
conhecimento profundo do seguinte:

- os deveres legais de rotina de um QP, o nível de supervisão exigido, incluindo 
conhecimentos detalhados sobre os princípios e aplicação da “ Gestão de Riscos’’ na 
indústria farmacêutica;

- análise e tomada de decisões sobre a disposição de lotes  de produtos farmacêuticos, ou 
seja, se devem ser libertos para comercialização ou, em caso de produto não conforme ou 
defeituoso, decidir sobre a sua rejeição ou reprocessamento;

- os fatores chave, informações ou métricas que confirmam que um lote de um produto 
farmacêutico tem um perfil adequado e demonstrado ao longo de toda a cadeia de 
fornecimento de fabrico e que foi feito de acordo com as BPF;



COMPETÊNCIAS CORE

O PAPEL E OS DEVERES PROFISSIONAIS DE UM QP – demonstrar 
conhecimento profundo do seguinte:

- os princípios e a aplicação das BPF, tal como constam das Diretivas e Guias Europeus sobre 
BPF, incluindo regulamentos relevantes desenvolvidos ao abrigo do Estatuto do 
Medicamento Dec. Lei 176/2006;

- a conduta e as obrigações dos titulares de Autorização de Introdução no Mercado (AIM) e 
de Autorização de Fabrico/Importador (AIM) (e o equivalente para os Medicamentos 
Veterinários);

- os requisitos das BPF para a importação e exportação de medicamentos dentro das 
fronteiras da EU e entre a EU e “países terceiros’’;

- a conduta e a obrigação dos Sponsors de Ensaios Clínicos e dos fornecedores de IMP 
(relevância do conhecimento alargado do QP em matérias de toxicologia e farmacologia)



COMPETÊNCIAS CORE

O PAPEL E OS DEVERES PROFISSIONAIS DE UM QP – demonstrar 
conhecimento profundo do seguinte:

- a preparação e gestão das Inspeções Regulamentares;

- os requisitos e responsabilidades do DT na certificação de um API;

- as ferramentas e métodos utilizados para a gestão de riscos e a sua interface com os 
requisitos regulamentares;

- os requisitos para os Diretores Técnicos quando atuam como contratados independentes ou 
em nome de terceiros.



COMPETÊNCIAS CORE

SISTEMAS DE QUALIDADE FARMACÊUTICA

- a filosofia e os princípios básicos da GQ;

- os critérios de conceção para uma GQ eficaz, incluindo, mas não se limitando a:

- a) auditoria e inspeções

b) gestão da qualidade e BPF em fornecedores aprovados de produtos e serviços

c) desvios, análise de causas raiz; ações corretivas e preventivas

d) controlo de alterações

e) documentação e manutenção de registos

f) gestão de risco de qualidade

g) reclamações e recolhas

- as competências interpessoais (liderança, delegação, comunicação) necessárias para implementar 
um SGQ eficaz



COMPETÊNCIAS CORE

SISTEMAS DE QUALIDADE FARMACÊUTICA

- os princípios de conceção, seleção, qualificação e manutenção de instalações, equipamento, utilidades e 
serviços;

- a calibração , a manutenção preventiva e a formação;

- os princípios de seleção e certificação de fornecedores, incluindo o conhecimento das cadeias de 
fornecimento e controlo de materiais:

. os papéis dos intermediários, distribuidores e re-embaladores;

. a prevenção da contrafação e das atividades ilegais;

. os processos para apoiar e verificar a legitimidade da cadeia de abastecimento;

. a monitorização e controlo dos processos de transporte e distribuição, quer de MP, quer de PA



COMPETÊNCIAS CORE

SISTEMAS DE QUALIDADE FARMACÊUTICA

- planeamento da produção, programação e controlo de inventário;

- revisões da qualidade;

- interface entre GQ e os departamentos de planeamento, produção, controlo da qualidade, 
compras, desenvolvimento farmacêutico, assuntos regulamentares, médicos, 
farmacovigilância e marketing;

- as aptidões e competências necessárias para proporcionar uma formação eficaz em BPF;

- acordos técnicos e auditoria e aprovação de contratos. 



REQUISITOS ADICIONAIS 

O DT DEVE AINDA TER CONHECIMENTOS DE:

- Matemática e estatística

- Medicina Farmacêutica

- Formulação e processos farmacêuticos

- Microbiologia farmacêutica

- Análises e testes de controlo de qualidade

- Embalagem farmacêutica

- API

- Medicamentos experimentais



REQUISITOS ADICIONAIS 

O DT DEVE AINDA TER

- experiência prática relevante, em uma ou mais instalações licenciadas

- capacidade de traduzir os princípios e requisitos estabelecidos no Estatuto do 
Medicamento, e noutros documentos emitidos pelas autoridades de saúde (como por 
ex. PICS (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme), OMS, ICH, etc) para 
outras situações atualmente fora da sua experiência direta

- capacidade para tomada de decisão relativamente à disposição dos lotes de 
medicamentos e apelar às ferramentas de decisão constantes do anexo 16



Obrigada

CCEIF


