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Nomination of a local contact person (LCP) which
should fulfill following requirements - article 66 §2
in the royal decree of 14th December 2006
concerning medicines for human use
Q&A about this
https://www.famhp.be/sites/default/files/download
s/Circular-601-QA.pdf
Q 16 and Q17

Artigo 29.º - Obrigações do titular da autorização
Cumpre as obrigações em matéria de farmacovigilância e assegura que as mesmas são cumpridas pelo
responsável pela farmacovigilância;

A responsabilidade final pelo cumprimento de todas as tarefas e
responsabilidades de farmacovigilância e a qualidade e integridade do
sistema de farmacovigilância permanece sempre com o titular da AIM.

Artigo 170.º
Obrigações gerais do titular de autorização de introdução no mercado
1 - Para o cumprimento das suas obrigações de farmacovigilância, os TAIM…devem adotar e manter em funcionamento um sistema de
farmacovigilância ….
2 - … procedem à avaliação científica de todas as informações, ponderam opções de minimização e prevenção dos riscos e tomam as
medidas regulamentares necessárias.

3 - Os TAIM … devem auditar periodicamente os seus sistemas de farmacovigilância e, nesse âmbito:
…
4 - No âmbito do sistema de farmacovigilância, o titular da autorização de introdução no mercado, ou registo, deve:
a) Dispor, de modo permanente e contínuo, de uma pessoa responsável pela farmacovigilância possuidora das qualificações adequadas;
b) Gerir e disponibilizar, a pedido do INFARMED, I.P., o dossiê principal do sistema de farmacovigilância;
…
5 - A pessoa qualificada … residir e exercer a sua atividade na União Europeia, e é responsável pela criação e gestão do sistema de
farmacovigilância.
6 - O TAIM deve nomear junto do INFARMED, I.P., uma pessoa de contacto sobre questões de farmacovigilância a nível nacional, residente
em Portugal, que reporta à pessoa qualificada ….
7 - O TAIM deve comunicar e manter permanentemente atualizados:
a) … identificação e contactos … da pessoa qualificada;
b) … identificação e contactos … da pessoa de contacto …

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 520/2012 DA COMISSÃO de 19 de junho de 2012
relativo à realização das atividades de farmacovigilância previstas no Regulamento (CE) 726/2004 e na Diretiva 2001/83/CE do Parlamento Europeu e do Conselho

Artigo 2.º
Conteúdo do dossiê principal do sistema de farmacovigilância
O dossiê principal do sistema de farmacovigilância deve conter, pelo menos, os elementos seguintes:
1. As seguintes informações relativas à pessoa qualificada responsável pela farmacovigilância:
a) Uma descrição das responsabilidades que demonstre que a pessoa qualificada responsável pela farmacovigilância
dispõe de autoridade suficiente sobre o sistema de farmacovigilância para promover, manter e melhorar a conformidade com as tarefas e responsabilidades de farmacovigilância;
b) Um curriculum vitae resumido da pessoa qualificada responsável pela farmacovigilância, incluindo prova do registo
na base de dados Eudravigilance;
c) As informações de contacto da pessoa qualificada responsável pela farmacovigilância;
d) Informações pormenorizadas sobre o procedimento a seguir em caso de ausência da pessoa qualificada responsável
pela farmacovigilância;
e) As responsabilidades da pessoa de contacto a nível nacional para as questões de farmacovigilância, caso tenha sido
nomeada em conformidade com o artigo 104, nº4 da Diretiva 2001/83/CE, bem como as suas informações de
contacto.

QPPV vs RESPONSÁVEL NACIONAL
Sistematização de Atividades

QPPV

1 - Oversight of quality system and single point of contact
✓ Responsible for all EU QPPV activities listed in Pharmacovigilance system master
file, including acting as a 24-hour contact point
✓ Management of Standard Operating Procedures (SOPs) and quality systems
✓ Responding in a timely and accurate manner to requests from
EMA/PRAC/Authorities
✓ Having an overview of MAH’s medicinal product safety profiles and any emerging
safety concerns

x
x
x
x

2 - Global safety database
✓ Overview of validation status of the database
✓ Overview of Individual Case Safety Reports (ICSRs)

x
x

3- Exchange of safety data/information to MAH
✓ On receipt of any safety reports, sending information on to the MAH
pharmacovigilance team within one working day

x

4 - Reconciliation/compliance between parties
✓ Providing reconciliation every six months, and ensuring monthly compliance on
an ongoing basis

x

RESPONSÁVEL
NACIONAL

QPPV vs RESPONSÁVEL NACIONAL
Sistematização de Atividades

QPPV

5 - PSURs
✓ Review and approval of Periodic Safety Update Reports (PSURs) and Addendum
to the Clinical Overview (ACOs) prior to submission to regulatory authorities

x

6 - Reference safety documents
✓ Retaining permanent access to the most up-to-date Reference Product
✓ Information (RPI) & applicable Summary of Product Characteristics (SmPCs)
✓ Quarterly review of safety variation trackers or urgent safety restrictions

x
x
x

7 - XEVMPD maintenance
✓ Providing relevant support and training for XEVMPD maintenance

x

8 - Medical information and product complaints
✓ On receipt of any quality complaints, sharing information with the MAH within
one working day
✓ Overview of medical information system

x
x

RESPONSÁVEL
NACIONAL

QPPV vs RESPONSÁVEL NACIONAL
Sistematização de Atividades

QPPV

9 - Signal Management
✓ Part of Validating all signals
✓ Part of an ad-hoc joint safety review committee meeting with safety and
regulatory representatives

x
x

10 - Risk Management System
✓ Review and approval of Risk Management Plan (RMP)

x

11 - Pharmacovigilance system master file
✓ Authority over Pharmacovigilance system master file
✓ Acting as notification point of contact for changes to the PSMF

x
x

12 - Document retention and training
✓ Ensuring proper archival arrangements are available with the MAH
✓ Ensuring appropriate training to the PV team as and when needed

x
x

RESPONSÁVEL
NACIONAL

Qualificações e/ou obrigações para o Responsável Local da Farmacovigilância
- formação e qualificação adequada, formação superior na área das ciências da saúde e formação
comprovada em matéria de FV, designadamente legislação, GVP, outra
- competências linguísticas necessárias para falar com os parceiros na língua nacional e comunicar
com a pessoa qualificada responsável pela farmacovigilância
- disponibilidade 7 dias por semana / 24 horas por dia

- acesso a toda a informação relevante para dar resposta imediata a qualquer pedido das
autoridades em matéria de FV

Fatima.canedo@infarmed.pt

