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e passagem de certidões) 

 

 

Exma. Senhora Juiz de Direito 

 

 

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

tendo sido notificado do douto despacho de 28.06.2022, e respetivas questões 

formuladas por este douto Tribunal, vem pelo presente prestar os seguintes 

esclarecimentos. 

 

“Assim, convida-se a entidade requerida a 

a. esclarecer como é feito no Portal RAM o correlacionamento entre dos 

dados de saúde e a pessoas a que os mesmos respeitam. Caso o Portal 

RAM não faça esse corelacionamento, isto é, caso os dados relativos à 

saúde/reação adversa e respetivas consequências não sejam 

correlacionados ou correlacionáveis com uma pessoa identificada ou 

identificável, deve a entidade requerida expressamente informar o 

tribunal;” 

 

 Resposta: 

 

O notificador de uma RAM no Portal pode ser um profissional de saúde ou o próprio 

doente, sendo obrigatória a sua identificação e a indicação do respetivo contacto. 
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O Portal contém vários campos de preenchimento de informação diversa, quer relativa 

à reação, quer ao doente, quer ao notificador [conforme se verá melhor na resposta à 

questão b)] e, tendo em conta a finalidade com que o Portal foi criado (conforme 

demonstraremos na resposta à questão IV), quando a notificação vai ser tratada no 

âmbito do sistema de farmacovigilância, todos os dados são apresentados tal como 

foram notificados/preenchidos pelo notificador,  entre os quais os dados de identificação 

e os dados clínicos introduzidos pelo próprio notificador (profissional de saúde ou o 

doente).  

 

Assim, os dados apresentados são correlacionados porque apresentados tal como 

preenchidos pelo notificador. Mesmo que não exista um preenchimento total dos dados 

solicitados no Portal (pois nem todos os campos são de preenchimento obrigatório), a 

identificação pode ainda ocorrer dado que o notificador tem que preencher pelo menos 

um campo relativo à identificação do doente, e todos os dados de identificação do 

notificador [vd. Resposta a b)], o que assume particular relevância e sensibilidade 

quando o notificador é o próprio doente. 

 

Neste sentido, cada pesquisa efetuada no Portal RAM retorna toda a informação relativa 

a um caso notificado e, assim, permite a visualização de todos os dados introduzidos 

pelo notificador (que podem ser todos os dados referidos na resposta à alínea b)), na 

medida em que todos são indissociáveis uns dos outros, isto é, não é possível aceder a 

uma determinada categoria de dados sem que qualquer uma das outras esteja visível.  

 

Em conclusão, numa notificação recebida não é possível ocultar/omiti uma determinada 

categoria de dados ainda que se pretenda consultar outra tipologia de dados. 

 

A nível europeu, todas as RAM são transmitidas para a base de dados europeia de 

reações adversas (EudraVigilance), a qual garante um acesso público a todos os 

cidadãos. De salientar que os dados recolhidos no Portal RAM em sede de 

farmacovigilância são dados administrativos nominativos pelo que os acessos públicos 

que foram criados na Eudravigilance não permitem a visualização de uma informação 

diferenciada em cada Estado-Membro, uma vez que a informação partilhada é geral e 

abstrata e igual para todos os Estados-Membros, de forma a garantir a proteção de 

dados pessoais. 
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b. indicar as categorias de dados que contém o Portal RAM e, ainda, que 

categorias de dados pertencem às pessoas que padeceram de "reações 

adversas a medicamentos" e quais as categorias de dados que pertencem 

às pessoais que inserem os dados; 

Resposta: 

 

As categorias de dados disponíveis no Portal RAM são:  

 

• Dados do doente (Iniciais, data de nascimento, peso, altura, sexo, idade à data 

da RAM, faixa etária, História Clínica, História Farmacológica, Testes clínicos e 

exames complementares de diagnóstico efetuados), Dados relativos a uma 

situação de Morte (relatório autópsia, causa da Morte), Dados relativos ao 

Progenitor (sua história clínica e farmacológica); 

 

• Dados do Notificador (Nome próprio e apelido, e-mail, número de telemóvel, 

morada, concelho, local de trabalho, qualificação do notificador (número de 

carteia/cédula profissional, área de atividade/especialidade, caso se trate de um 

profissional de saúde)); para poder submeter uma notificação no Portal RAM, o 

notificador é avisado que tem de confirmar que leu e compreendeu o texto 

relativamente ao tratamento da informação e confidencialidade dos dados, nos 

seguintes termos: “Para poder notificar uma reação adversa, é necessário 

fornecer alguns dados pessoais para que seja possível contactá-lo, caso haja 

necessidade de esclarecimentos adicionais relativamente à mesma. As 

informações fornecidas serão mantidas seguras e confidenciais, e não serão 

partilhadas com entidades externas ao Sistema Nacional de Farmacovigilância. 

Os dados pessoais podem ser consultados e alterados pelo próprio notificador 

que se tenha registado ou podem ser objeto de pedido de alteração se o 

notificador que se encontra registado, no caso de estarem incorretos ou 

desatualizados”; 

 
• Dados do medicamento (Nome do medicamento, nome do titular de AIM, número 

de AIM, lote, dose, dosagem, posologia, indicação terapêutica, data de início e 

fim da administração do medicamento, via de administração, forma 

farmacêutica, reintrodução ou suspensão da terapêutica); 
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• Dados da Reação Adversa (Descrição da Reação (verbatim do notificador), data 

de início e fim da Reação, evolução, Intervalo de tempo entre o início do 

medicamento e início da reação, Intervalo de tempo entre o fim do medicamento 

e o início da reação, ocorreu a mesma reação com a reexposição, tratamento da 

reação, duração da reação, critério de gravidade); 

 

• Narrativa: campo de texto live que contém toda a informação detalhada sobre 

caso existente nos campos estruturados (dados do doente, qualificação do 

notificador, dados do medicamento, dados da reação), incluindo também toda a 

informação disponível sobre o caso que não é passível de ser incluída nos 

campos estruturados. 

 

Importa ainda referir que a recolha e o tratamento dos dados obedece à Guideline on 

good pharmacovigilance practices (GVP) - Module VI – Collection, management and 

submission of reports of suspected adverse reactions to medicinal products (Rev. 2) 

(PDF/2.02 MB), cujo teor se dá por reproduzido, a qual contém toda a descrição sobre 

a forma de tratamento das reações adversas a medicamentos e sobre gestão dos dados 

das notificações RAM, as quais são inclusivamente definidas como “medical records”, 

sendo de realçar os seguintes aspetos: 

 

“ •    VI.B.2. Validation of reports 

Four minimum criteria are required for ICSRs validation:  

a. one or more identifiable reporter (see VI.A.1.4. for primary source definition), 

characterised by parameters such as qualification (e.g. physician, pharmacist, other 

healthcare professional, lawyer, consumer or other non-healthcare professional), 

name, initials, or address (e.g. reporter’s organisation, department, street, city, state 

or province, postcode, country, email, phone number). Local data protection laws 

might apply.  

 

In line with ICH-E2D, the term ‘identifiable’ indicates that the organisation notified 

about the case has sufficient evidence of the existence of the person who reports the 

facts based on the available information. In addition, in accordance with ICH E2B, an 

ICSR is not valid for submission unless information concerning the qualification and 

the country is available for at least one reporter. Thus, an ICSR is valid if the rules 

https://baspt-my.sharepoint.com/personal/rvcunha_bas_pt/Documents/Guideline%20on%20good%20pharmacovigilance%20practices%20(GVP)%20-%20Module%20VI%20–%20Collection,%20management%20and%20submission%20of%20reports%20of%20suspected%20adverse%20reactions%20to%20medicinal%20products%20(Rev.%202)%20(PDF/2.02%20MB)
https://baspt-my.sharepoint.com/personal/rvcunha_bas_pt/Documents/Guideline%20on%20good%20pharmacovigilance%20practices%20(GVP)%20-%20Module%20VI%20–%20Collection,%20management%20and%20submission%20of%20reports%20of%20suspected%20adverse%20reactions%20to%20medicinal%20products%20(Rev.%202)%20(PDF/2.02%20MB)
https://baspt-my.sharepoint.com/personal/rvcunha_bas_pt/Documents/Guideline%20on%20good%20pharmacovigilance%20practices%20(GVP)%20-%20Module%20VI%20–%20Collection,%20management%20and%20submission%20of%20reports%20of%20suspected%20adverse%20reactions%20to%20medicinal%20products%20(Rev.%202)%20(PDF/2.02%20MB)
https://baspt-my.sharepoint.com/personal/rvcunha_bas_pt/Documents/Guideline%20on%20good%20pharmacovigilance%20practices%20(GVP)%20-%20Module%20VI%20–%20Collection,%20management%20and%20submission%20of%20reports%20of%20suspected%20adverse%20reactions%20to%20medicinal%20products%20(Rev.%202)%20(PDF/2.02%20MB)
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from ICH-E2D regarding the reporter’s identifiability and from ICH-E2B regarding the 

reporter’s qualification and country are fulfilled for at least one reporter.  

If information on the reporter’s qualification is missing, the notification should be 

considered by default as a consumer report. If information on the reporter’s country 

is not available, the country where the notification was received or where the review 

took place should be used in the ICSR.  

Whenever possible, contact details for the reporter should be recorded to facilitate 

follow-up activities. However, if the reporter does not wish to provide contact 

information, the ICSR should still be considered valid as long as the notified 

organisation is able to confirm the case directly with the reporter.  

To enable duplicate detection activities, all parties providing case information or 

approached for case information should be recorded in the ICSR (not only the initial 

reporter).  

When the information is based on second-hand or hearsay, the report should be 

considered non-valid until it can be verified directly with the patient, the patient’s 

healthcare professional or a reporter who had direct contact with the patient. 

 

b. one single identifiable patient, characterised by at least one of the following 

qualifying descriptors: initials, medical record number (from general practitioner, 

specialist, hospital, or investigation), date of birth, age, age group, gestation period, 

or gender.  

In line with ICH-E2D, the term ‘identifiable’ refers to the possibility of verification of 

the existence of a patient based on the available information.  

The information should be as complete as possible in accordance with local data 

protection laws.  

An ICSR should not be considered valid for submission unless information is 

available for at least one of the patient qualifying descriptors. Furthermore, as 

specified in ICH-E2D, in the absence of a qualifying descriptor, a notification referring 

to a definite number of patients should not be regarded valid until an individual patient 

can be characterised by one of the aforementioned qualifying descriptors for creating 

a valid ICSR. 

 

• VI.B.4. Data management  

Electronic data and paper reports of suspected adverse reactions should be stored 

and treated in the same way as other medical records with appropriate respect for 



 

6 
127/542/063  
 

confidentiality regarding patients’ and reporters’ identifiability and in accordance with 

applicable data protection laws. Confidentiality of patients' records including personal 

identifiers, if provided, should always be maintained. Identifiable personal details of 

reporting healthcare professionals should be kept in confidence, protected from 

unauthorised access. With regard to patient’s and reporter’s identifiability, case 

report information should be transmitted between stakeholders (marketing 

authorisation holders or competent authorities) in accordance with local data 

protection laws (see VI.C.6.2.2.10. for guidance on the processing of personal data 

in the EU).  

To ensure pharmacovigilance data security and confidentiality, strict control 

measures should be in place to provide access to documents and to databases only 

to authorised personnel. This security measure should be extended to the complete 

data path. With regard to this, procedures should be implemented to ensure security 

and non-corruption of data during data transfer.  

When transfer of pharmacovigilance data occurs within an organisation or between 

organisations having set up contractual agreements, the mechanism should be such 

that there is confidence that all notifications are received; in that, a confirmation 

and/or reconciliation process should be undertaken”. 

 

 

IV. A entidade requerida alega que é «(…) impossível (…) expurgar a informação 

relativa a dados sensíveis e reservados, nos termos do artigo 6.º, n.º 8 da Lei 

26/2016, de 22 (…)». 

 

Convida-se a entidade requerida a, no prazo de 5 dias, concretizar esta alegação, 

designadamente, explicando se é tecnicamente possível a criação de um acesso 

que permita o visionamento dos dados não correlacionados com uma pessoa 

identificada ou identificável ou a criação de listas, partindo de critérios de 

pesquisas, das quais constem as informações às quais o requerente pretende 

aceder [concretamente deve informar se é possível extrai do Portal RAM uma 

listagem de número de casos classificados como de reação grave à administração 

da vacina Covid, classificados por tipologia de gravidade (clinicamente 

importante, incapacidade, hospitalização, risco de vida e morte) e por grupo 

etário, bem em relação aos casos de morte a indicação da respetiva causa]. 
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Resposta: 

 

O Portal RAM foi construído na sequência e nos termos da Deliberação n.º 219/2009, 

de 16 de março, da CNPD, (cfr. Documento em Anexo) a qual estabelece os princípios 

aplicáveis aos tratamentos de dados pessoais efetuados no âmbito do Sistema Nacional 

de Farmacovigilância de Medicamentos para Uso Humano. 

 

A Deliberação prevê, em suma, o seguinte: 

 

O INFARMED é responsável pelo tratamento de dados pessoais decorrente da sua 

intervenção no acompanhamento, coordenação e aplicação do Sistema Nacional de 

Farmacovigilância e dos poderes de inspeção que detém nos termos constantes do 

diploma e normas citados. 

 

Na atividade de farmacovigilância são tratados os dados pessoais das pessoas 

relativamente às quais existiu uma (ou mais) reação adversa a um determinado 

medicamento (RAM), bem como os dados dos profissionais de saúde que recolhem e 

transmitem a informação em cumprimento de obrigações decorrentes do regime legal 

do sistema nacional de farmacovigilância. 

 

Relativamente aos participantes do ensaio clínico e às pessoas que sofreram a reação 

adversa são registadas as seguintes categorias de dados: 

• Identificação (iniciais do nome, sexo, data de nascimento), devidamente 

anonimizados; 

• Antropométricos (peso e altura); 

• Dados da reação adversa (descrição, início, duração, gravidade, evolução, 

• Dados do medicamento suspeito (identificação do medicamento suspeito, data 

de início da toma, data da suspensão, via de administração, dose diária, 

indicação terapêutica, primeira utilização) 

• Dados da história clínica (dados relativos à medicação concomitante, existência 

de reações anteriores ao mesmo fármaco, reintrodução do mesmo fármaco e 

https://www.cnpd.pt/media/2mrczlqd/delibe_geral_farmaco.pdf
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suspeita de interação, dados clínicos, exames auxiliares de diagnóstico, alergias 

e gravidez)  

• Parecer clínico quanto à relação causal. 

 

São recolhidos ainda dados relativos aos profissionais de saúde que transmitem a 

informação, são registados os seguintes dados, como por exemplo nome, local de 

trabalho, contacto e especialidade médica. 

 

Ao INFARMED são transmitidos os dados pessoais tratados pelos diversos 

intervenientes no sistema de farmacovigilância, a saber: os titulares de autorização, de 

introdução no mercado de medicamento, de importação paralela, excecional para 

comercialização, bem como das unidades de farmacovigilância, dos serviços de saúde 

e dos profissionais de saúde (Cf. artigos 29º, n.º 1 alínea j), 83º, 85º, 93º, 169º, 170º, 

176º, n.º 1 alínea c) e f) do Decreto-Lei n.º 176/2006, na sua atual redação). 

 

O INFARMED pode estabelecer, por si ou em colaboração com as instâncias 

Internacionais competentes, designadamente a Agência Europeia do Medicamento, a 

Comissão Europeia e a Organização Mundial de Saúde, sistemas que permitam a 

recolha e o acesso à informação relativa aos medicamentos, que se mostre 

indispensável ao cabal desempenho das suas atribuições (cf. artigo 192º, n.º 1 do DL 

176/2006). Esta possibilidade legitima o INFARMED a comunicar dados no âmbito 

destes sistemas de informação. 

 

Nos termos da Deliberação em causa, bem como no disposto nos artigos 6.º, n.º 2 da 

Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto e do artigo 58.º do RGPD, as interconexões de dados 

pessoais estão sujeitas a autorização da CNPD devendo ser adequadas à prossecução 

das finalidades legais ou estatutárias e de interesses legítimos dos responsáveis, não 

podendo implicar discriminação ou diminuição dos direitos, liberdades e garantias dos 

titulares dos dados e ser rodeadas das medidas de segurança adequadas. 

 

Neste âmbito compete ao INFARMED (artigos 166º e 167º e Anexo II, ponto 2 alíneas, 

a), b), c) e h) do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, diploma que aprova o 

Estatuto do Medicamento): 

• receber, avaliar e emiti informações sobre suspeitas de reações adversas a 

medicamentos;  
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• definir, delinear e desenvolver sistemas de informação e as bases de dados do 

Sistema Nacional de Farmacovigilância;  

• validar informação contida nas bases de dados de reações adversas; e 

• informar os titulares de autorização de introdução no mercado de medicamentos 

sobre notificações de suspeitas de reações adversas que envolvam os seus 

medicamentos.  

 

Tendo por base o exposto na autorização da CNPD, acima sumariamente transposta, e 

nas normas contidas no Estatuto do Medicamento, o Portal RAM não foi construído 

(tecnicamente) com acessos que permitam assegurar um visionamento seletivo destes 

dados. Com efeito, tendo em conta a finalidade do tratamento dos dados que sustentou 

a autorização, o INFARMED, quando acede à informação contida no Portal RAM, o que 

só é possível dentro da rede segura do Instituto, consegue visualizar todos os dados 

associados a uma RAM. 

 

  
Junta: Um Documento. 
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