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DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E ASSINATURA 

 

Por este meio certificamos que a informação contida nos documentos que 

acompanham o pedido de Autorização de Introdução no Mercado do 

medicamento abaixo descriminado está conforme a informação disponível: 

Nome do medicamento ____________________________________________ 

Denominação comum internacional (DCI) ______________________________ 

Composição quantitativa em princípio activo (s) por dose 

unitária_________________________________________________________ 

Forma farmacêutica_______________________________________________ 

Apresentação____________________________________________________ 

Requerente______________________________________________________ 

 

Confirmamos que: 

1. As boas práticas de fabrico (BPF) da Organização Mundial da Saúde na sua 

versão mais recente são aplicadas em todos locais de fabrico do medicamento; 

2. A formulação de cada forma farmacêutica e dosagem é idêntica a fórmula 

original, e a dos dossiers de fabrico de lote; 

3. O processo de fabrico é o especificado na fórmula original e no dossier de 

fabrico; 

4. Todos os lotes de princípio (s) activo (s) provêem dos fabricantes de origem 

mencionados na documentação apresentada; 

5. Nenhum lote de substância activa é utilizado sem o respectivo certificado de 

qualidade de origem; 

6. Cada lote de matéria-prima e de material de acondicionamento é analisado e 

certificado conforme as especificações constantes da documentação do 

fabricante, através do boletim de análise que acompanha o lote, antes de ser 

liberado para o fabrico; 
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7. Cada lote de produto acabado é testado e certificado conforme ao conjunto 

de especificações de qualidade contidas no dossier do produto, antes da 

libertação para a sua comercialização; 

8.A entidade encarregue da libertação do lote do medicamento para a 

comercialização, é autorizada de acordo com as linhas orientadoras das BPF 

(OMS); 

9. Os procedimentos de controlo de produto acabado foram avaliados para esta 

formulação, segundo métodos de análise aprovados; 

10. Quando aplicado, as especificações serão sempre às da última monografia 

oficial publicada. No caso de um componente não constar da monografia oficial 

justificar-se-á; 

11. Todas as características do medicamento objecto deste pedido são 

idênticas ás do medicamento comercializado no país que emite o certificado 

modelo (OMS), isto no tocante á formulação, aos métodos e locais de fabrico, a 

origem das matérias primas para os princípios activos e excipientes, ao 

controlo das qualidade das matérias primas e do produto acabado, ao 

acondicionamento, ao prazo de validade e ao resumo das características do 

medicamento, excepto: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

12. Dispomos de procedimentos estandardizados para as notificações dos 

efeitos indesejáveis ligados ao produto e para recolha de lotes em causa; 

13. Toda a documentação referenciada fica disponível para consulta; 

14. Todos os ensaios clínicos foram efectuados de acordo com as boas 

práticas clínicas aplicáveis. 
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Comprometemo-nos em:   

Fornecer os documentos, dados e informações complementares do 

medicamento (substância activa e produto acabado) e amostras solicitadas 

pela Agência Reguladora de Medicamentos e Tecnologias de Saúde, para uma 

mais correcta e completa avaliação deste pedido. 

 

Assinatura_____________________________________________________ 

 

Nome_________________________________________________________ 

(Escrito em carácter de imprensa ou digitalizado) 

Categoria da Empresa: ___________________________________________ 

Farmacêutico Responsável_________________________________________ 

(escrito de carácter de imprensa ou digitalizado) 

 

Local: _________________________Data (dd-mm-aaaa): _____/_____/_____ 

 

 

 

 

 

. 

 

 


