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Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 

Unidade Orgânica 4 

Processo n.º 980/22.5BELSB 

(Intimação para prestação de informações  

e passagem de certidões) 

 

 

Exmo. Senhor Juiz de Direito do Tribunal 

Administrativo de Círculo de Lisboa 

 

 

INFARMED – AUTORIDADE NACIONAL DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE, I.P., 

tendo sido citado da intimação para prestação de informações e passagem de certidões 

requerida por PEDRO ALMEIDA VIEIRA, vem apresentar a sua RESPOSTA, o que faz nos 

termos e com os fundamentos seguintes: 

 

1.º  

Com o presente processo para intimação para prestação de informações e passagem 

de certidões, o Requerente seja intimado a conferir : 

i) “(…) o acesso à base de dados e/ou de outros quaisquer documentos 

administrativos relacionados com as reações adversas ao antiviral 

remdesivir, sob as formas usadas comercialmente pela Gilead Sciences, 

desde Março de 2020 até à data”; e 

ii)  “(…) o acesso à base de dados e/ou de outros quaisquer documentos 

administrativos que servem para a elaboração do Relatório de 

Farmacovigilância Monitorização da segurança das vacinas contra a COVID-

19 e, Portugal”. 
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2.º  

Além disso, e provavelmente como forma de pressão sobre INFARMED aquando do 

momento da citação, o Requerente pretende ainda a condenação dos membros do 

Conselho Diretivo do INFARMED em pagamento de multa, a quantificar por este douto 

Tribunal, “a título de sanação pecuniária compulsória por cada dia de atraso em relação 

ao prazo fixado para cumprimento da intimação”. 

 

3.º  

No entanto, como de seguida demonstraremos, não há qualquer motivo de facto e de 

direito para que o INFARMED conceda à Requerente a informação pretendida ou que 

seja fixada qualquer sanção pecuniária. 

 

Vejamos! 

 

i) Do Pedido de Acesso a Informação e a Documentos Administrativos 

 

4.º  

O Portal de Notificação de Reações Adversas (“Portal RAM”) tem como objetivo permitir 

que os profissionais de saúde e os utentes possam comunicar ao INFARMED as 

suspeitas de reações adversas a medicamentos (“RAM”), contribuindo para a 

monitorização continua da segurança e a avaliação do benefício / risco de cada 

medicamento. 

 

5.º  

Os dados recolhidos pelo Portal RAM são recolhidos para efeitos de farmacovigilância 

e enviados para o Sistema Nacional de Farmacovigilência (“SNF”), que monitoriza a 

segurança dos medicamentos, avaliando eventuais problemas relacionados com 

reações adversas a medicamentos e implementando medidas de segurança, sempre 

que necessário. 

 

6.º  

Além disso, a referida informação é também enviada para as bases de dados europeia, 

a EudraVigilance, e mundial, a Vigibase, gerida pela OMS, para que seja efetuada uma 

avaliação permanente mais abrangente do perfil de segurança de cada medicamento. 
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7.º  

Sendo que, naturalmente, devido à tecnicidade da informação em causa, os dados 

comunicados através do Portal RAM são sempre avaliados por uma equipa de 

farmacêuticos e médicos especialistas em segurança de medicamentos, e não por 

quaisquer outras pessoas com formações diferentes, ainda que médicos ou 

farmacêuticos que tenham outra especialidade não relacionada com a atividade de 

farmacovigilância.  

 

8.º  

Dito isto, refira-se que através do Portal RAM são recolhidos dados pessoais 

sensíveis; sendo que muitos desses dados estão inseridos nos próprios campos 

das descrições das ocorrências narrativas ou em campos de codificação das 

ocorrências. 

 

9.º  

É dizer, ainda que os sistemas de notificação de RAM se destinem exclusivamente a 

detetar potenciais sinais de falta de segurança dos medicamentos, i.e., acontecimentos 

adversos desconhecidos ou com diferente frequência, a realidade é que a notificação 

de RAM obriga ao tratamento de dados pessoais sensíveis, tanto do doente como do 

notificador. 

 

10.º  

Sendo que, o Portal RAM não dispõe de acessos que permitam assegurar um 

visionamento seletivo destes dados.  

 

11.º  

É que, sublinhe-se, os dados constantes do referido portal não se destinam a ser 

disponibilizados para o conhecimento público, pelo que a sua disponibilização pública 

requereria a ocultação de grande parte da informação,  
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12.º  

O que levaria a um fornecimento de dados sem qualquer sentido interpretativo para 

terceiros (casos sem narrativa, siglas sem nome, idade, género, codificação das 

ocorrências). 

 

13.º  

Sendo que, o acesso a dados parciais, recolhidos exclusivamente no âmbito da 

farmacovigilância, pode causar o risco de serem analisados por não especialistas, o que 

tem um levado potencial para criar alarme social totalmente desnecessário e infundado. 

 

14.º  

Desta forma, e sendo impossível ao INFARMED expurgar a informação relativa a dados 

sensíveis e reservados, nos termos do artigo 6.º/8 da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, 

na sua redação atual, (“Lei 26/2016” ou “LADA”), a informação solicitada não pode ser 

disponibilizada ao Requerente. 

 

15.º  

Em todo o caso, e conforme o INFARMED referiu na resposta final apresentada na 

sequência da queixa do ora Requerente à Comissão de Acesso aos Documentos 

Administrativos (“CADA”),  

“A Agência Europeia de Medicamentos é responsável pelo desenvolvimento, 

manutenção e coordenação da EudraVigilance, um sistema concebido para a 

notificação de suspeitas de efeitos indesejáveis. As notificações submetidas à 

EudraVigilance incluem suspeitas de efeitos indesejáveis de medicamentos 

notificados durante as fases de pré-autorização e pósautorização. O sistema 

permite a deteção de sinais de suspeitas de efeitos indesejáveis previamente 

desconhecidos, bem como de novas informações relativas a efeitos indesejáveis 

conhecidos.  

A EudraVigilance é, portanto, a base de dados de farmacovigilância para a 

gestão e avaliação de suspeitas de reações adversas no Espaço Económico 

Europeu, sendo o acesso à informação sobre as suspeitas de reações adversas, 

aí residente, estabelecido pela política de acesso da EudraVigilance.   

A política de acesso supramencionada assegura que os profissionais de 

saúde e o público tenham níveis de acesso adequados à base de dados 

EudraVigilance, garantindo simultaneamente a proteção dos dados de 
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carácter pessoal. Esta política resulta de um processo participado que 

conta com todos os interessados, incluindo as instituições de 

investigação, os profissionais de saúde e as organizações representativas 

dos doentes e dos consumidores, a fim de definir o «nível de acesso 

adequado» dos profissionais de saúde e do público à base de dados 

EudraVigilance.  

Conforme declarado nessa política, as informações sobre as suspeitas de 

reações adversas notificadas à EudraVigilance estão acessíveis ao público 

em geral através da base de dados europeia de notificações de suspeitas 

de reações adversas a medicamentos  

https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/european-medicines-

agency-policy-accesseudravigilance-data-medicinal-products-human-use-

revision-4_en.pdf.  

Os dados constantes da base de dados EudraVigilance são 

disponibilizados ao público num formato agregado, juntamente com uma 

explicação sobre a forma de os interpretar” (v. fl. 34 do Processo Instrutor – 

sem destaque no original”.  

 

16.º  

Ou seja, a informação que o Requerente pretende ter acesso pode ser obtida por 

consulta à base de dados EudraVigilance e de forma que o mesmo a possa interpretar 

e trabalhar corretamente.; 

 

ii) Do Pedido de Aplicação de Sanção Compulsória 

 

17.º  

O Requerente, e certamente como forma de pressão, pede ainda a condenação dos 

membros do Conselho Diretivo do INFARMED em pagamento de multa, a quantificar 

por este douto Tribunal, “a título de sanação pecuniária compulsória por cada dia de 

atraso em relação ao prazo fixado para cumprimento da intimação”. 

 

18.º  

Porém, tal pedido não faz qualquer sentido, já que não há qualquer fundamento para 

que este Tribunal imponha uma medida coerciva desta natureza, e muito menos caso a 

sanção pecuniária tenha em vista uma punição. 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/european-medicines-agency-policy-
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/european-medicines-agency-policy-
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19.º  

De facto, não faz sentido que seja imposta qualquer sanção como medica coerciva, já 

que, por tudo o que dissemos nesta resposta, o INFARMED não prestou a informação 

requerida por considerar que, nos termos do artigo 6.º/8 da LADA, tal não é possível. 

 

20.º  

Isto é, não houve qualquer comportamento inadequado e / ou culposo que justifique 

essa coerção e que leve a considerar que, caso o INFARMED venha a ser condenado, 

com trânsito em julgado, para o efeito, não forneça os dados que foram solicitados. 

 

21.º  

Por outro lado, apenas se justificaria a imposição de sanção pecuniária como forma 

punitiva se o INFARMED se recusasse a cumprir sentença transitada em julgada que 

obrigasse o ora Requerido a conceder a informação requerida. 

 

22.º  

Ora, não tendo ainda sido proferida sentença em primeira instância, facilmente se 

conclui pela total falta de sentido deste pedido do Requerente. 

 

Nestes termos, deve a presente intimação ser 

totalmente julgada improcedente e indeferida, 

tudo com as legais consequências. 

 
  
Junta: Procuração forense e processo instrutor. 

 

Isento do pagamento prévio de taxa de justiça, nos termos do artigo 15.º, alínea a) do 

Regulamento das Custas Judiciais. 

 

O ADVOGADO 
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