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SAÚDE 

LEGISLAÇÃO 

 

  

Portaria n.º 198/2016 - Diário da República n.º 138/2016, Série I de 2016-07-20  

Saúde  

Altera o Anexo I da Portaria n.º 48/2016, de 22 de março, que identifica os medicamentos 

destinados ao tratamento da artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, 

artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas e que estão sujeitos ao regime 

excecional de comparticipação 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 134/2016 - Diário da República n.º 137/2016, 

Série I de 2016-07-19  

Assembleia da República  

Recomenda ao Governo a tomada de medidas de apoio a cuidadores informais, bem 

como a criação do estatuto do cuidador informal 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 135/2016 - Diário da República n.º 137/2016, 

Série I de 2016-07-19  

Assembleia da República  

Recomenda ao Governo o reforço dos apoios aos cuidadores informais 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 136/2016 - Diário da República n.º 137/2016, 

Série I de 2016-07-19  

Assembleia da República  

Recomenda ao Governo a criação do estatuto do cuidador informal 

 

Portaria n.º 195/2016 - Diário da República n.º 137/2016, Série I de 2016-07-19  

 NACIONAL 

 

saude@vda.pt 18 a 22 de julho de 2016  

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/74985439/details/maximized?p_auth=YarD6XW7
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/73934158/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/74967216/details/maximized?p_auth=zw4PeiK6
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/74967216/details/maximized?p_auth=zw4PeiK6
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/74967217/details/maximized?p_auth=zw4PeiK6
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/74967217/details/maximized?p_auth=zw4PeiK6
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/74967218/details/maximized?p_auth=zw4PeiK6
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/74967218/details/maximized?p_auth=zw4PeiK6
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/74967223/details/maximized?p_auth=zw4PeiK6
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Saúde  

Altera os artigos 4.º («Deveres e obrigações do Centro de Referência») e 12.º («Centro 

Afiliado do Centro de Referência») da Portaria n.º 194/2014, de 30 de setembro 

(estabelece o conceito, o processo de identificação, aprovação e reconhecimento dos 

Centros de Referência Nacionais para a prestação de cuidados de saúde, 

designadamente para diagnóstico e tratamento de doenças raras) 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 129/2016 - Diário da República n.º 136/2016, 

Série I de 2016-07-18  

Assembleia da República  

Recomenda ao Governo a criação do estatuto do cuidador informal 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 130/2016 - Diário da República n.º 136/2016, 

Série I de 2016-07-18  

Assembleia da República  

Recomenda ao Governo medidas de apoio aos cuidadores informais e a aprovação do 

seu estatuto 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 132/2016 - Diário da República n.º 136/2016, 

Série I de 2016-07-18  

Assembleia da República  

Recomenda ao Governo o reforço do Centro Hospitalar do Médio Tejo para melhorar a 

qualidade dos serviços prestados 

 

REGULAÇÃO 

 

  

Despacho n.º 9414/2016 - Diário da República n.º 140/2016, Série II de 2016-07-22   

Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde  

Determina os Centros de Referência para as áreas de Oncologia de Adultos - Cancro do 

Reto, Cancro Hepatobilio/Pancreático e Cancro do Esófago, das doenças Hereditárias do 

Metabolismo, do Transplante de Rim - Adultos e de Coração - Adultos, reconhecidos 

oficialmente pelo Ministério da Saúde 

 

Despacho n.º 9415/2016 - Diário da República n.º 140/2016, Série II de 2016-07-22   

 MINISTÉRIO DA 

SAÚDE 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/57695124/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/74967178/details/maximized?p_auth=2YnbCyM5
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/74967178/details/maximized?p_auth=2YnbCyM5
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/74967179/details/maximized?p_auth=2YnbCyM5
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/74967179/details/maximized?p_auth=2YnbCyM5
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/74967181/details/maximized?p_auth=CYW9QKIj
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/74967181/details/maximized?p_auth=CYW9QKIj
https://dre.pt/application/file/75017024
https://dre.pt/application/file/75017025
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Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde  

Define as áreas de intervenção prioritária em que devem ser reconhecidos centros de 

referência em 2016 

 

Despacho n.º 9253/2016 - Diário da República n.º 138/2016, Série II de 2016-07-20  

Saúde - Gabinete do Ministro  

Cria, na dependência do Ministro da Saúde, a Comissão de Acompanhamento SIMPLEX 

no Ministério da Saúde 

Declaração de Retificação n.º 758/2016 - Diário da República n.º 140/2016, Série II de 

2016-07-22  

Saúde - INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. 

P.  

Declaração de retificação do despacho n.º 8816/2016 (Delegação e subdelegação de 

competências na Diretora da Direção de Inspeção e Licenciamento) 

 

Caducidade das comparticipações (junho de 2016) - lista definitiva 

Ao abrigo do n.º 1 da Circular n.º106/CD, de 07-07-2010, publica-se a lista definitiva de 

medicamentos para os quais foi decidida a caducidade da comparticipação por não 

comercialização no período de junho de 2016, por deliberação do Conselho Diretivo do 

INFARMED, I.P. datada de 09-06-16, no uso das suas competências. 

 

Circular Informativa n.º 106/CD/100.20.200 de 15/07/2016 - Sistema de Preços de 

Referência - Aditamento de novos grupos homogéneos 

A lista dos Grupos Homogéneos e dos preços de referência unitários a vigorar no 3.º 

trimestre de 2016 será atualizada com a inclusão de 4 novos grupos homogéneos, para 

os quais foi aprovado o respetivo preço de referência (GH1078, GH1079, GH1080 e 

GH1081) – diclofenac + misoprostol, comprimido libertação modificada, 75mg+0.2mg e 

omeprazol, cápsula gastrorresistente, 10mg.  

- Deliberação Nº59/CD/2016 

 

Despacho n.º 9118/2016 - Diário da República n.º 136/2016, Série II de 2016-07-18  

Saúde - INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. 

P.  

Delegação e Subdelegação de competências na Diretora da Unidade de Introdução no 

Mercado 

 

Publicação para efeitos do artigo 15º-A do Decreto -Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto - 

 INFARMED 

https://dre.pt/application/file/74996996
https://dre.pt/application/file/75017036
https://dre.pt/application/file/75017036
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/REAVALIACAO_DA_COMPARTICIPACAO/2016/Lista_net_0.pdf
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/REAVALIACAO_DA_COMPARTICIPACAO/2016/Lista_net_0.pdf
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/REAVALIACAO_DA_COMPARTICIPACAO/2016/Lista_net_0.pdf
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/SISTEMA_DE_PRECOS_DE_REFERENCIA/SPR_ACTUALIZACAO/CI_106_SPR_agosto16.pdf
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/SISTEMA_DE_PRECOS_DE_REFERENCIA/SPR_ACTUALIZACAO/DL_59_SPR_agosto16.pdf
https://dre.pt/application/file/74964178
http://app.infarmed.pt/listpmg/default.aspx
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pedidos de autorização de introdução no mercado de medicamentos genéricos 

Documento Orientador CEIC sobre o dispositivo médico no âmbito de estudos 

clínicos com intervenção em discussão pública  

É reconhecidamente crescente quer o papel do Dispositivo Médico (DM) como tecnologia 

de saúde, quer a necessidade de fundamentar a sua utilização específica com 

investigação clínica bem delineada e irrepreensível do ponto de vista ético.  

No sentido de procurar definir e clarificar os critérios para a disponibilização do DM, pelo 

Promotor, durante a realização de um Estudo Clínico com utilização de DM a CEIC 

elaborou o documento orientador "Documento Orientador CEIC sobre o dispositivo 

médico no âmbito de estudos clínicos com intervenção" que agora se pública para 

discussão pública até ao dia 19 de setembro de 2016 

 CEIC 

Regulamento n.º 707/2016 - Diário da República n.º 139/2016, Série II de 2016-07-21   

Ordem dos Médicos  

Regulamento de Deontologia Médica 

 ORDEM DOS 

MÉDICOS 

Procedimento 2016 / 14 – Medicamentos do aparelho digestivo 

 Programa do Concurso 

Caderno de Encargos 

 SPMS 

Health claims guidance update 

EFSA has launched a public consultation on its revised scientific and technical guidance 

for the preparation and presentation of a health claim application. Interested parties have 

until 12 September 2016 to submit comments on the draft document.  

The original guidance document was published in 2007 and first updated in 2011. Since 

then EFSA’s Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA Panel) has gained 

considerable experience in the evaluation of claims. Based on lessons learnt from these 

experiences, feedback from stakeholders and recent scientific and technical developments 

in the area of health claims, the Panel revised its general scientific guidance for 

stakeholders on health claims applications in January 2016. That revision made it 

necessary to adapt the existing technical and scientific requirements for applicants. 

 

Public consultation: energy conversion factor of D-tagatose for labelling purposes 

EFSA has launched a public consultation on its draft scientific opinion on the energy 

conversion factor of D-tagatose for labelling purposes. D-tagatose is a natural sugar 

substitute which has been approved as a novel food in the EU in 2005. To establish its 

energy conversion factor for labelling purposes, EFSA uses the concept of metabolisable 

energy as requested by the European Commission, which takes into account the available 

information on absorption, excretion and fermentation in the colon. EFSA invites interested 

parties to submit written comments by 12 September 2016.  

 EFSA 

http://www.ceic.pt/documents/20727/0/DocOrientador+CEIC+Sobre+Dispositivos+M%C3%A9dicos/d6d0c0a1-c87e-4b80-9a81-9d9a09c58490
http://www.ceic.pt/documents/20727/0/DocOrientador+CEIC+Sobre+Dispositivos+M%C3%A9dicos/d6d0c0a1-c87e-4b80-9a81-9d9a09c58490
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/75007439/details/maximized?p_auth=x9ZxiBJH&serie=II&parte_filter=33&dreId=75007382
http://www.catalogo.min-saude.pt/cec/Publico/PubConcurso.aspx?SeqConc=330
http://www.catalogo.min-saude.pt/cec/Comuns/ViewDoc.aspx?File=http://www.catalogo.min-saude.pt/CTAP/downloads/concursos/PC_2016_14.pdf
http://www.catalogo.min-saude.pt/cec/Comuns/ViewDoc.aspx?File=http://www.catalogo.min-saude.pt/CTAP/downloads/concursos/CE_2016_14.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160718a
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4367
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4367
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160718


 

 

Human Medicines | Regulatory and procedural guideline: Dossier requirements for 

centrally authorised products 

 

Veterinary Medicines | Regulatory and procedural guideline: European Medicines 

Agency guidance for companies requesting classification as minor uses minor species / 

limited markets, 

This guidance document addresses a number of questions that applicants requesting 

classification of products for minor use or minor species (MUMS) or for limited market may 

have. 

The guidance document provides an overview of the procedure to obtain classification and 

gives guidance to applicants in preparing their request. It also  

 

sets out what assistance of a procedural and/or financial nature may be provided 

 

Veterinary Medicines | Template letter of intent for request of scientific advice - 

veterinary 

 

Veterinary Medicines | Regulatory and procedural guideline: European Medicines 

Agency guidance for companies requesting scientific advice (veterinary)  

This guidance document addresses a number of questions that users of the scientific 

advice procedure may have. Since September 2004 a new working party of the CVMP – 

the Scientific Advice Working Party (SAWP-V), has been set up in accordance with the 

requirements of the legislation, with the remit of providing scientific advice on any requests 

forwarded to it.  

The guidance document provides an overview of the procedure to obtain scientific advice 

and gives guidance to applicants in preparing their request. 

 EMA 

 

http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500003980
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500003980
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500005159
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500005159
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500005159
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500093522
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500093522
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500004147
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500004147

