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INFARMED distingue boas práticas:

Programa de metadona vale 
nova distinção ao SICAD

No âmbito do encerramento das comemorações dos 
seus 25 anos, o Infarmed – Autoridade Nacional do Me-
dicamento e Produtos de Saúde, IP, organizou, no dia 
15 de janeiro de 2019, a sessão Prémios de Boas Práti-
cas Infarmed 25+, durante a qual foram distinguidos 
projetos e instituições promotoras de boas práticas, no 
setor dos Medicamentos e Produtos de Saúde.
A entrega destes prémios foi o culminar de um ano de 
atividade, que assinala o percurso do Infarmed. Simul-
taneamente, visam destacar instituições entre as quais, 
hospitais, Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), 
farmácias, Administrações Regionais de Saúde, indús-
tria farmacêutica nacional e associações de doentes, ou 
projetos que, de alguma forma, se evidenciaram como 
exemplos de boas práticas.

A sessão de entrega de prémios foi precedida de uma 
conferência intitulada «Gerir ou liderar? A importância 
da Inteligência Emocional», proferida por Pedro Norton 
de Matos.
O encerramento esteve a cargo de Francisco Ramos, 
que felicitou o Infarmed pelo “exemplo vivo” da “coor-
denação de esforços para o sucesso, para uma me-
lhor saúde na área do medicamento”. O governante 
perspetivou que os próximos 25 anos não serão fá-
ceis e defendeu o acesso à inovação farmacológica 
sem que esta coloque em causa a sustentabilidade do 
SNS.
Dependências esteve presente no evento e recolheu 
depoimentos de alguns dos participantes e congratula-
dos…
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Prémios de Boas Práticas Infarmed 25+
Serviço de Intervenção nos Comportamentos 
Aditivos e nas Dependências (SICAD)
Colaboração institucional no âmbito do programa 
de substituição opiácea com cloreto de metadona

Manuel Cardoso
Uma vez mais, os profissionais de saúde que atuam em CAD fo-
ram distinguidos… Onde estará a arte que justifica tanto reconhe-
cimento?
Não sei se concordo consigo… Este é o primeiro prémio de reconheci-
mento do nosso trabalho, numa área muito específica que é a metado-
na, em Portugal… Podemos ter muitos reconhecimentos em termos 
internacionais mas, em termos nacionais, creio que será o primeiro. 
Para nós, é interessante ver como o INFARMED premiou as boas prá-
ticas dos vários stakeholders. Diria que, para este prémio, que tem a 
ver com um trabalho de utilização da metadona enquanto instrumento 
terapêutico, por um lado nas unidades de Tratamento do então SPTT 
e por outro - a metadona nas farmácias – desenvolvido com as farmá-
cias em 1998, contribuíram o próprio INFARMED, naturalmente de for-
ma muito próxima, a ANF, a Ordem dos Farmacêuticos, os farmacêuti-
cos e os profissionais do IDT e do SPTT e, a outro nível, o Laboratório 
Militar. O prémio é por isso também de todos eles. Quanto ao reconhe-
cimento, creio que terá a ver com esse trabalho em rede, matricial, 
com a dinâmica que foi sendo criada com todos os parceiros, a inte-
gração das intervenções, o abordar o indivíduo quer em termos de ci-
clo de vida, quer em termos de contexto… O sucesso tem a ver com a 
descriminalização mas sobretudo com o termos conseguido criar, nes-
se enquadramento, uma intervenção integrada, uma Coordenação Na-
cional, e uma abordagem equilibrada entre a oferta e a procura, em 
que todos concorrem para o mesmo.

Destacou-se aqui a importância do trabalho em rede, ou seja, algo 
que o SICAD transporta há alguns anos, nomeadamente das orga-
nizações que o antecederam…
É verdade. Obviamente, esses modelos já vêm de há muito tempo 
mas nós temos tido uma prática que antecipa, de certo modo, a ex-
pressão pública dos modelos. Com a criação da Coordenação Nacio-
nal, o problema em si obriga-nos a lidar com muitos parceiros para al-
cançarmos os objetivos. E acho que o temos conseguido fazer relati-
vamente bem. E esta é a demonstração que não é uma lei ou uma de-
finição da criminalização ou descriminalização mas antes com muito 
trabalho que é feito com muita gente. E isso também promove alguma 
sustentabilidade. Por isso é que, por vezes, medidas mais ou menos 
intempestivas e que poderão quebrar alguns dos elos, fazem com que 
a sustentabilidade do processo se mantenha durante muito tempo. Da-
ria como exemplo a extinção do IDT, que não se faz sentir de uma for-
ma mais aguda porque todo o processo é feito com muitos interlocuto-
res que concorrem para o cumprimento da mesma missão.

25 anos depois, teremos colocado finalmente um ponto final so-
bre os mitos que indicavam que a metadona não era uma respos-
ta eficaz para o tratamento da toxicodependência?
Neste caso são 20 anos, porque o alargamento ao país foi concluído 
em 1998, verificando-se aqui um envolvimento fabuloso, quer dos pro-
fissionais ex-SPTT, quer dos farmacêuticos e das farmácias em todo o 
processo. Mas creio que sim, que a demonstração e o sucesso come-
çaram exatamente aqui.

Prémios de Boas Práticas Infarmed 25+
ACES com proporção mais baixa de antibióticos de 
largo/estreito espectro prescritos e dispensados em 
ambulatório,

Ana Tato Aguiar, ACES Santo Tirso/Trofa
Para o nosso ACES, para os nossos profissionais e, acima de tudo, 
para os nossos utentes, pela confiança que podem ter nos profissio-
nais do ACES Santo Tirso/Trofa, foi um belíssimo reconhecimento 
porque o Infarmed é uma instituição com renome nacional e interna-
cional. É de mérito que se faz um prémio de boas práticas e o ACES 
foi premiado por ter sido o que menos antibióticos prescreveu, a nível 
nacional, precisamente porque está a ter boas práticas na área da go-
vernação clínica, uma das áreas prioritárias do Ministério da Saúde e 
na área do medicamento, principalmente na questão da antibiotera-
pia. Saber dar o antibiótico no momento certo, na situação adequada 
é um reconhecimento de mérito para as nossas equipas, que ficaram 
muito felizes.
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Prémios de Boas Práticas Infarmed 25+
Instituto de Administração da Saúde e Assuntos 
Sociais, IP-RAM
Adoção da Via Verde do Medicamento
 
O significado deste prémio para o IA SAUDE
 O reconhecimento nacional pelo INFARMED, IP do empenho, da de-
dicação e da resiliência de uma Instituição Insular na área específica 
do medicamento premeia a Região e augura novos caminhos em con-
junto.
O mecanismo da via verde do medicamento permite alocar medica-
mentos, os quais pela sua natureza e raridade, podem resultar num 
problema acrescido para uma região ultraperiférica. A sensibilidade de 
todos os sktateholders contribuiu para o sucesso desta iniciativa pio-
neira e consequentemente para o bem comum e para a salvaguarda 
do estrito respeito dos princípios constitucionais da solidariedade e da 
continuidade territorial.

Ao longo destes anos o que destacaria como relevante na inter-
venção do IA Saude
 O IASaúde, IP-RAM é uma Instituição viva e multifacetada responsá-
vel pelo financiamento, pela gestão do Sistema Regional de Saúde, 
pelo licenciamento de Unidades de Saúde, pela área do medicamen-
to, pela contratualização e pela saúde pública. Relevo a importância 
capital dos programas locais, regionais e nacionais vocacionados 
para a prevenção de dependências e de comportamentos aditivos. O 
foco neste desiderato é fundamental para a redução dos fatores de 
risco, para a redução da doença e para a sustentabilidade dos Siste-
mas de Saúde neste Mundo em implosão.

Prémios de Boas Práticas Infarmed 25+
Promotores com mais Ensaios Clínicos em Portugal 
Maria Reis, Country Clinical Operations Manager 
da Abbvie portugal

Que importância assume para a AbbVie este reconhecimento pú-
blico?
Para a AbbVie  é obviamente um orgulho porque somos uma empresa 
que coloca a investigação clínica no centro das suas atividades. Ver 
que a autoridade reconhece a forma como nos focamos na investiga-
ção e em trazer novas oportunidades para os doentes é realmente um 
motivo de orgulho. Não poderíamos estar mais contentes com este re-
conhecimento público.

Temos vindo a acompanhar esse desígnio de investigação, parti-
cularmente no domínio da Hepatite C… O processo continua a 
evoluir ou já chegámos ao topo do conhecimento?
Nunca se chega ao topo do conhecimento… A AbbVie tem a sorte de 
ter muitas áreas terapêuticas onde desenvolve inovação. Temos um 
pipeline muito vasto e podemos aportar inovação a muitas outras 
áreas além da hepatite C.

Que importância assume para os investigadores termos alcança-
do a cura, praticamente a 100 por cento, da Hepatite C?
Aquilo que também para nós, AbbVie, é motivo de grande orgulho: o 
facto de termos contribuído para mudar a história no tratamento da 
Hepatite C em Portugal.

Francisco Ramos, Secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde
“Infelizmente, esta sessão não será notícia… Porque é exemplo 
da colaboração e parceria entre todos os agentes do medica-
mento, naturalmente sob a liderança da entidade reguladora, o 
INFARMED, conforme lhe compete, mas nesta sala e nesta dis-
tribuição de prémios de boas práticas estiveram todos aqueles 
que intervêm no circuito, na cadeia de valor e na utilização do 
medicamento em Portugal. Desde as farmacêuticas nacionais e 
internacionais, distribuidores grossistas, farmácias nos seus di-
ferentes papéis, entidades reguladoras de concorrência, entida-
des de fiscalização, hospitais, cuidados de saúde primários, en-
tidades administrativas, de gestão… este é um exemplo vivo da-
quilo que muita gente fala há muitos anos, que é preciso coorde-
nar esforços, trabalhar em conjunto, que todos colaboremos 
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para que uma melhor saúde para os portugueses possa aconte-
cer. E, na área do medicamento, queria vincar que este é um 
momento em que conseguimos este exemplo, com este bom am-
biente e com esta positividade que, naturalmente, só pode dei-
xar confiança para o futuro.
Por isso, uma palavra de reconhecimento à Professora Maria 
do Céu Machado e aos seus colaboradores no INFARMED 
pela iniciativa que, aliás, não surpreende, desde logo pelo 
que, ao longo dos 25 anos de existência, o INFARMED conse-
guiu granjear em termos de capacidade de trabalho mas tam-
bém em termos de reconhecimento público da sua atividade, 
quer nacionalmente, quer internacionalmente. Portanto, pode-
mos estar tranquilos no que respeita a termos em Portugal 
uma agência do medicamento que nos orgulha e deixa tran-
quilos quanto à regulação de todo o circuito do medicamento e 
dispositivos médicos em Portugal. Mas também nos enche de 
orgulho quando nos comparamos internacionalmente, nomea-
damente com os nossos parceiros europeus e, quando vemos 
que há que distribuir trabalho, todos os nossos parceiros con-
fiam no trabalho que o INFARMED desenvolve. Talvez fosse 
úti l, em alguns momentos, tornar pública a notícia que temos 
em Portugal uma das melhores agências de medicamentos do 
mundo.
Os próximos 25 anos serão provavelmente mais difíceis dos que 
os 25 anteriores… Esperemos que com menos percalços e lutas 
mas, face à previsível complexidade que abarca a área dos me-
dicamentos e dispositivos médicos, numa era de globalização, 
exige-se uma fortíssima cooperação institucional com agências 
congéneres e uma cada vez maior atenção quanto a critérios de 
fiabilidade, segurança, organização e sustentabilidade. Quere-
mos ter, naturalmente, acesso ao melhor que está disponível, 
sabemos que isso exige uma capacidade de estrinça muito gran-
de mas sabemos que é possível fazer esse árduo trabalho por-
que temos atores muito bem qualificados em todos os universos.
É certamente possível melhorar aspetos administrativos mas, aí, 
concentraremos os nossos esforços em atrair para o nosso terri-
tório nacional, com recursos muito qualificados, atividades que 
tragam mais valia e valor para a nossa população. Refiro-me 
claramente a atividades ligadas à investigação clínica e à inves-
tigação científica, caminho que temos que tentar desenvolver e 
apoiar, claramente com uma restrição: não estamos disponíveis 
para usar preços de medicamentos com o fator de atração para 
essa investigação clínica. Estamos completamente disponíveis 
para usar a qualidade dos nossos serviços de saúde, dos nossos 
investigadores, dos nossos clínicos e da nossa organização para 
o fazer. Mas não estamos disponíveis para pagar para que ve-
nha investigação para o nosso país, em preços não justificados 
de medicamentos. E sabemos que haverá potenciais parceiros 
disponíveis para este caminho, tal como outros que não esta-
rão… Gostávamos também muito de potenciar e “ajudar” a que a 
indústria e toda a atividade do medicamento de base nacional se 
desenvolva e essa é também uma responsabilidade nossa. Não 
certamente a primeira, porque essa é garantir todos os cuidados 
de saúde e acesso a bons cuidados de saúde a todos os portu-
gueses mas não nos esquecemos que todo o desenvolvimento 
económico é uma ferramenta indispensável para que isso possa 
acontecer. Portanto, no Ministério da Saúde e no INFARMED en-
contrarão também entidades atentas para que isso possa acon-
tecer. Sabemos que o progresso de um país não se faz de forma 
parcelar mas harmoniosa, com boas companhias e iniciativas 
privadas e a melhor relação pública. Instituições como o INFAR-
MED dão-nos a confiança de que o Estado está preparado para 
acompanhar esse movimento de evolução positiva no sentido de 
que teremos melhores cuidados de saúde em Portugal e um 
acesso cada vez mais rápido e eficaz à inovação terapêutica, 
que fará de facto a diferença, e uma economia que sustente todo 
esse desenvolvimento”.

Sociedade Portuguesa de Adictologia:

Para quando 
uma decisão?
A Associação Portuguesa de Adictologia vem manifestar a sua profun-
da inquietação e perplexidade ao tomar conhecimento das declara-
ções que foram feitas pelo Sr. Diretor Geral do SICAD, Dr. João Gou-
lão, no dia 30 de janeiro, sobre a reestruturação dos serviços públicos 
para as adições, no contexto da apresentação do relatório “A Situação 
do País em Matéria de Drogas e Toxicodependências”, na Assembleia 
da República.
Após longos períodos de reflexão, oito anos, que abrangeram duas le-
gislaturas, envolvendo grupos de trabalho, relatórios de várias entida-
des, consultas a uma grande abrangência de grupos profissionais e 
da sociedade civil, consulta pública, parecia estar eminente uma to-
mada de decisão, no final do ano passado, expressa numa proposta 
de modelo organizacional, enquadrada por uma proposta de Decreto-
-Lei. Eis se não quando, somos agora confrontados com um novo pe-
dido do Ministério da Saúde, à Direção do SICAD para apresentação 
de nova proposta, sem previsão de tempo para uma tomada de deci-
são. Ou seja, a indecisão voltou e o processo vai arrastar-se por mais 
tempo. 
Haverá noção suficiente do prejuízo que estão a causar ao funciona-
mento dos serviços, adquirindo particular relevo a inquietação em que 
se encontram os profissionais e as dificuldades de satisfação dos cui-
dados assistenciais dos utentes que solicitam apoio diariamente?
Assistimos ao longo destes anos ao espírito de resiliência dos profis-
sionais por todos muito elogiado, mas, por outro lado, assiste-se a um 
definhamento dos serviços sem que se vislumbre uma decisão final. 
Os dados do relatório revelam que em 2017 houve uma diminuição de 
utentes em tratamento e de utentes que procuram tratamento pela pri-
meira vez. A verdade é que as respostas continuam a ser dadas, quer 
aos pedidos de apoio solicitados pela primeira vez, quer às consultas 
de continuidade, embora com os constrangimentos já referidos que se 
refletem no aumento de prazos de atendimento, na existência de lis-
tas de espera, na redução do número de camas para os internamen-
tos e na dificuldade de resposta às solicitações que os parceiros fa-
zem para intervenções de âmbito comunitário.
Estamos perante uma necessidade premente de clarificação de uma 
estrutura pública para as adições que continue a abranger todo o ter-
ritório nacional, que sirva os cidadãos e a comunidade, com princípios 
de proximidade, acessibilidade, credibilidade e rigor científico. 
É que, enquanto vão assistindo, pachorrentamente, a um processo de 
enfraquecimento dos serviços públicos para as adições, há entidades 
como a Ordem dos Médicos que, por iniciativa da Associação Portu-
guesa de Adictologia, aprovou recentemente a criação da Competên-
cia em Adictologia Clínica, o que só vem valorizar e, de certa forma, 
reconhecer o exercício profissional e o comprometimento para com as 
pessoas que padecem de problemas relacionados com as adições.


