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Assunto: Implementação nos hospitais dos dispositivos de segurança em medicamentos  

 

 

 

Através da Diretiva 2011/62/UE, de 8 de junho, e do Regulamento Delegado (UE) 2016/161, de 2 de 

outubro de 2015, foi introduzida a obrigatoriedade de determinados medicamentos serem dotados de 

dispositivos de segurança que permitem verificar a sua autenticidade e identificar cada embalagem do 

medicamento, prevenindo assim a introdução na cadeia legal do medicamento de embalagens de 

medicamentos falsificados. 

 

O sistema dos dispositivos de segurança de medicamentos consiste num identificador único (código 

datamatrix) e de um dispositivo de prevenção de adulteração. 

 

Os identificadores únicos (IU) são carregados numa plataforma europeia comum, denominada 

sistema de repositórios que armazena todas as informações relativas aos IUs apostos nas 

embalagens dos medicamentos pelos fabricantes dos mesmos, permitindo assim a sua verificação e 

desativação. 

 

O sistema de repositórios consiste num hub europeu ligado aos sistemas (hubs) nacionais de cada 

Estado-membro. 

 

O Regulamento Delegado (UE) 2016/161, estabeleceu as caraterísticas e especificações técnicas do 

IU, as suas modalidades de verificação, as disposições relativas ao sistema de repositórios e as 

categorias de medicamentos que devem ou não ser dotadas dos referidos dispositivos. 

 

Para a implementação deste sistema, a legislação determinou a criação de entidades nacionais, 

representativas das diversas entidades envolvidas em toda a cadeia de distribuição do medicamento, 

desde o fabrico, distribuição até à dispensa ao utente, denominadas NMVO -  Nacional Medicines 

Verification Organisations -, responsáveis pelos respetivos sistemas de repositórios nacionais. 

 

Em Portugal, a entidade responsável pelo sistema de repositórios nacional é o MVO Portugal, que se 

trata de uma associação privada sem fins lucrativos, constituída pelas seguintes entidades: 

APIFARMA – Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica 

APOGEN – Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biossimilares 
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APIEM – Associação Portuguesa de Importadores e Exportadores de Medicamentos 

ADIFA – Associação de Distribuidores Farmacêuticos 

GROQUIFAR – Associação de Grossistas de Produtos Químicos e Farmacêuticos 

AFP – Associação de Farmácias de Portugal 

ANF – Associação Nacional das Farmácias 

 

No âmbito da implementação do referido regulamento delegado, foi publicado a 24 de abril de 2018 o 

Decreto-Lei n.º 26/2018, que altera o Estatuto do Medicamento constante do Decreto-lei n.º 176/2006, 

de 30 de agosto. 

 

O INFARMED, a ACSS e a SPMS têm vindo a desenvolver, com as várias instituições, reuniões e 

ações necessárias à implementação desta legislação e deste sistema, em articulação com a 

Comissão Europeia que criou um grupo de peritos para acompanhar este dossier. 

 

Tem sido unânime o reconhecimento da complexidade de implementar um tal sistema, seja para os 

fabricantes e titulares de AIM, seja para os distribuidores e as farmácias. Em particular, para as 

farmácias hospitalares públicas e privadas – dado o elevado  volume de IU de embalagens adquiridos 

a verificar e desativar e as particularidades e diversidade do circuito de interno de distribuição 

medicamentos destas entidades -  vêem-se assim confrontadas com maiores dificuldades, pelo 

impacto na organização do seu trabalho. 

 

A nível europeu foi criado um grupo de trabalho de peritos dos EM para a identificação de possíveis 

soluções alternativas que pudessem facilitar o processo nos hospitais. Contudo, veio a concluir-se 

que tal não se mostrava viável. 

 

Neste contexto, o INFARMED, a ACSS e a SPMS têm vindo a reunir periodicamente com os 

hospitais, áreas de sistemas de informação e serviços farmacêuticos para que sejam desencadeadas 

as ações necessárias à ligação de cada hospital ao sistema de repositórios nacional, bem como a 

adaptação dos seus sistemas informáticos através do contacto entre os fornecedores dos mesmos, a 

SPMS e MVO Portugal. 

 

Em termos concretos, importa priorizar as ações relativas à ligação dos hospitais públicos e privados 

ao sistema de repositórios nacional, através do MVO Portugal, assim como adaptar os seus sistemas 

informáticos e equipamentos de leitura, de modo a poderem proceder às operações de verificação e 

desativação dos IUs. Este processo conta com o apoio da SPMS. 
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Uma vez que o sistema entra em vigor a 9 de fevereiro de 2019, torna-se necessário que as 

Administrações dos hospitais assegurem o necessário apoio ao desenvolvimento deste processo, em 

articulação com o INFARMED, a ACSS e a SPMS. 
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