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 Em 27 de Dezembro, membros da direção da Plataforma 

compareceram a uma sessão informativa promovida pelo conselho diretivo do 
INFARMED e destinada a apresentar às associações de doentes alguns 
aspetos das suas atividades, dando-se a promessa de uma continuidade para 
estes encontros. 

A primeira apresentação prendeu-se com o RNEC – Registo Nacional de 
Estudos Clínicos e nela se expôs a transparência e acesso à informação nos 
ensaios clínicos com medicamentos, o que se faz fundamentalmente em 
estudos com intervenção realizados em voluntários para investigar a segurança 
e/ou a eficácia dos medicamentos. Apresentou-se o quadro legislativo, a 
evolução na última década e o modo de trabalho do RNEC. 

A segunda apresentação teve a ver com o processo de avaliação para 
financiamento público no âmbito do SiNATS – Sistema de Avaliação de 
Tecnologias de Saúde. A intervenção centrou-se sobre o processo de 
autorização de introdução dos medicamentos, como se formam os preços, 
como se processa a comparticipação, como decorre a avaliação 
farmacoterapêutica, a negociação e decisão de financiamento, modos 
contratuais e, por fim, a reavaliação da comparticipação ou da avaliação prévia. 

A terceira apresentação teve a ver com o sistema de notificação de 
reações adversas a medicamentos. Tendo a conta a definição de 
farmocovigilância e de reação adversa, procedeu-se a um historial da 
farmacovigilância e aos sistemas de notificação espontânea (Quem deve 
notificar? Como notificar? O que notificar? Quando notificar? A quem 
notificar?), mostrou-se o Portal RAM, a evolução das notificações do RAM e os 
materiais educacionais dirigidos aos doentes, concluindo-se com a importância 
da farmacovigilãncia na saúde pública. A quarta apresentação teve como tema 
a plataforma de comunicações – transparência e publicidade, deu-se o 
enquadramento regulamentar, mostrou-se o link da publicidade de 
medicamentos no portal do INFARMED e o acompanhamento que o 
departamento de publicidade faz na área do marketing e das mensagens 
publicitárias. 

À última apresentação coube sensibilizar as associações de doentes 
para o novo site do INFARMED e os seus objetivos, mormente responder 
melhor às necessidades dos utilizadores e aproximar o site dos cidadãos. É 
esperado que nos próximos tempos se continuem a melhorar as 
funcionalidades do site, se produzam mais conteúdos direcionados aos 
cidadãos e que se atinja uma adequação contínua do site às necessidades 
manifestadas pelos públicos.  



No período de esclarecimentos, os representantes da Plataforma 
aproveitaram para questionar como se salvaguarda o respeito pelo doente nos 
estudos clínicos, que conteúdos formativos farão parte do site do INFARMED, 
e como esses materiais educacionais para o doente podem ser enquadrados 
num mais vasto projeto de literacia em saúde; quanto à publicidade questionou-
se o que fazem os serviços para detetar manipulação nos principais media 
quanto à influência que alguma indústria pretende para os seus medicamentos 
e cativação de doentes, bem como se pretendeu apurar qual o trabalho de 
fiscalização da publicidade a medicamentos não prescritos.  

No período de respostas, os serviços do INFARMED informaram que vai 
reaparecer o Conselho Nacional da Publicidade dos Medicamentos.  

 
 

          

 
 
 


