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REGULAÇÃO
MINISTÉRIO DA SAÚDE E DAS
FINANÇAS

Portaria n.º 105/2018 - Diário da República n.º 29/2018, Série II de 2018-02-09 114655051
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado
da Saúde
Autoriza o Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E. P. E., a assumir em 2018
um encargo plurianual até ao montante de 3.195.000,00 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em
vigor, referente à aquisição da unidade de tratamento de radioterapia, incluindo o projeto e
empreitada de construção das zonas envolventes

Portaria n.º 100/2018 - Diário da República n.º 28/2018, Série II de 2018-02-08 11
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado
da Saúde
Autoriza o Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E., a assumir um encargo plurianual até ao
montante de 296.770,00 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, referente à aquisição de
válvulas cardíacas biológicas

Portaria n.º 101/2018 - Diário da República n.º 28/2018, Série II de 2018-02-08 11
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado
da Saúde
Autoriza o Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E., a assumir um encargo plurianual até ao
montante de 1.204.124,00 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, referente à aquisição de
stents intracranianos e kits de trombectomia para o ano de 2018

Portaria n.º 102/2018 - Diário da República n.º 28/2018, Série II de 2018-02-08 11
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado
da Saúde
Autoriza o Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E. P. E., a assumir um
encargo plurianual até ao montante de 577.500,00 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
referente à aquisição de bens e serviços para realização de lâminas de imunocitoquímica (ICQ),
hibridação in situ com sistema de visualização cromogénico (CISH) e hibridação in situ com sonda
HER2/CR17 para visualização em campo claro (HIS-HER2/CR17)

Despacho n.º 1224/2018 - Diário da República n.º 25/2018, Série II de 2018-02-05
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado Adjunto e das Finanças e da Secretária de
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Estado da Saúde
Designa a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., representante do
Estado português na arbitragem a realizar no âmbito do litígio do contrato de gestão relativo ao
Hospital de Cascais

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Despacho n.º 1455/2018 - Diário da República n.º 29/2018, Série II de 2018-02-09 11
Saúde - Gabinete da Secretária de Estado da Saúde
Subdelegação de competências da Secretária de Estado da Saúde nos conselhos de administração
dos hospitais, centros hospitalares e unidades locais de saúde do setor público administrativo e
setor público empresarial do Estado

Despacho n.º 1380/2018 - Diário da República n.º 28/2018, Série II de 2018-02-08 11
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Cria um Grupo de Trabalho para o Acompanhamento do Desenvolvimento da Cirurgia de
Ambulatório (GTADCA), com o objetivo de proceder à avaliação da cirurgia de ambulatório (CA)
nos últimos 10 anos em Portugal e identificar áreas de intervenção prioritária

Despacho n.º 1222-A/2018 - Diário da República n.º 24/2018, 1º Suplemento, Série II de 2018-0202
Saúde - Gabinete do Ministro
Cria a Comissão de Revisão da Lei de Bases da Saúde e designa Maria de Belém Roseira Martins
Coelho Henriques de Pina sua Presidente, e os membros que a integram

Despacho n.º 1225/2018 - Diário da República n.º 25/2018, Série II de 2018-02-05
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Altera o Despacho n.º 6401/2016, do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, publicado no
Diário da República, 2.ª série, de 16 de maio de 2016 (Determina o desenvolvimento, no âmbito
do Plano Nacional de Saúde, de programas de saúde prioritários a prosseguir pela Direção-Geral
da Saúde)

Despacho n.º 1226/2018 - Diário da República n.º 25/2018, Série II de 2018-02-05
Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde e da Secretária de Estado da
Saúde
Determina que os serviços de sangue devem integrar e utilizar nos seus sistemas de informação, a
codificação ISBT 128 como método de identificação única da dádiva, dos componentes obtidos e
das suas características

INFARMED

Comunicado - Infarmed realizou quatro inspeções por dia em 2017
O Infarmed efetuou 1266 inspeções a nível nacional em 2017, ultrapassando o número das ações
desenvolvidas no ano anterior. A maior parte envolveu farmácias e locais de venda livre de
medicamentos não sujeitos a receita médica (mais de 900 inspeções).
Isto significa que, em média, as equipas de inspeção do Infarmed se deslocaram quatro vezes por
dia para avaliar a atividade de entidades que atuam no circuito do medicamento: fabricantes,
distribuidores, hospitais, farmácias e outros locais de venda. Na área dos dispositivos médicos e
produtos cosméticos foram realizadas 163 inspeções
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Medicamentos centralizados - Publicação para efeitos do artigo 15º-A do Decreto-Lei n.º
176/2006, de 30 de agosto, de medicamentos genéricos aprovados por procedimento
centralizados

Publicação para efeitos do artigo 15º-A do Decreto -Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto - pedidos
de autorização de introdução no mercado de medicamentos genéricos

DGS

Despacho n.º 1270/2018 - Diário da República n.º 26/2018, Série II de 2018-02-06
Saúde - Direção-Geral da Saúde
Delegação de competências

COMISSÃO EUROPEIA

SPMS

Proposta de Regulamento Do Parlamento Europeu E Do Conselho relativo à avaliação das
tecnologias de saúde e que altera a Diretiva 2011/24/EU
Circular - Avaliação de Novas Inclusões de Medicamentos

Lista de Entrada em Vigor_de CPAs - 06-02-2017

EMA

Human Medicines ǀ Report: Medicinal products for human use: monthly figures - January 2018

Human Medicines ǀ Regulatory and procedural guideline: Quick Response (QR) codes in the
labelling and/or package leaflet of veterinary medicinal products authorised via the centralised
(CP), mutual recognition (MRP), decentralised procedures (DCP) and national procedures

Human Medicines ǀ Regulatory and procedural guideline: Member states contact points for
review of national translations of Quick Response (QR) codes of veterinary medicinal products
authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP), decentralised procedures (DCP)
and national procedures

Human medicines ǀ Scientific guideline: Draft guideline on clinical investigation of medicinal
products in the treatment or prevention of diabetes mellitus
Diabetes mellitus is a metabolic disorder characterised by the presence of hyperglycaemia due to
defective insulin secretion, insulin action or both. The chronic hyperglycaemia of diabetes mellitus
is associated with significant long term sequelae, particularly damage, dysfunction and failure of
various organs – especially the kidneys, eyes, nerves, heart and blood vessels.

Human and veterinary medicines ǀ Regulatory and procedural guideline: Practical guidance for
procedures related to Brexit for medicinal products for human and veterinary use within the
framework of the centralised procedure

Human medicines ǀ Regulatory and procedural guideline: European Medicines Agency preauthorisation procedural advice for users of the centralised procedure (updated)
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