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GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 

Legislação: Eventos sim, 
mas só fora do SNS 
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As novas regras sobre reuniões ou eventos 
organizados ou patrocinados pela Indústria 
Farmacêutica em espaços e serviços 
do Serviço Nacional de Saúde refletem 
uma realidade que existe há décadas: a 
desconfiança generalizada, que é tanto 
histórica como recorrente, sobre a relação 
entre a Indústria Farmacêutica e os 
profissionais de saúde. Importa perceber o 
que está em causa e o impacto que estas 
medidas têm no quotidiano dos setores 
envolvidos. 

A
questão é complexa, como não podia deixar de ser, ten-
do em conta que estamos a falar de Saúde, um setor que 
afeta diretamente o bem-estar da população mas tam-
bém de um mercado que envolve milhares de milhões 

de euros todos os anos (desde 2012, a despesa total do País com 
Saúde estabilizou perto dos 16 mil milhões). 

Os interesses dividem-se entre uma indústria que, legitimamente, 
quer ter lucro e subir as vendas, um Estado que quer, também le-
gitimamente, racionalizar a despesa com medicamentos, exames e 
dispositivos médicos e os profissionais de saúde que, com total legiti-
midade, aspiram a providenciar os melhores e mais modernos cuida-
dos de saúde aos seus doentes. No centro deste equilíbrio precário 
estão os portugueses, para quem uma das grandes conquistas dos 
últimos 40 anos foi precisamente um serviço de Saúde universal e de 
qualidade. E é precisamente neste último ponto, o da qualidade, que 
a área dos eventos é importante, como indicam vários intervenientes 
contactados para este artigo. 

A evolução tenológica e científica é uma parte fundamental das 
profissões ligadas à Saúde. A atualização de conhecimentos é con-
tínua e, com os fortes investimentos feitos em investigação pela In-
dústria Farmacêutica (IF), é natural que a comunicação de avanços 
e novidades e a partilha de conhecimentos sejam áreas chave no 
contexto das profissões de saúde. 

Para enfrentar uma despesa crescente, o Estado tem optado, nas 
últimas legislaturas, por utilizar diferentes estratégias e uma delas 
passa por condicionar a comunicação entre os profissionais de saú-
de e os laboratórios farmacêuticos nos serviços do SNS. 

Em ano que se iniciou com a entrada em vigor, em fevereiro último, 
de uma nova legislação que enquadra a organização ou patrocínio 
de eventos nos espaços e serviços do Serviço Nacional de Saúde, a 
organização de eventos de cariz científico e formativo está a sofrer 
profundas alterações. 

Decreto impacta SNS 
Com o Decreto-Lei n.° 5/2017 passam a ser proibidas, nos espaços 

e serviços do Serviço Nacional de Saúde, todas as ações de nature-
za científica, promocional ou outras patrocinadas por empresas pro-
dutoras, distribuidoras e vendedoras de medicamentos e dispositivos 
médicos. 

É uma medida pensada para promover a transparência e introduzir 
novas limitações no contacto dos laboratórios com os profissionais 
de saúde do SNS mas a sua utilidade não é consensual e, mais im-
portante, as novas limitações introduzidas estão a ter forte impacto 
no modelo formativo que é seguido pelos profissionais de saúde, 
principalmente no setor público. 

Fonte do INFARMED explica que «o referido diploma veio alargar 
a obrigação de comunicação de benefícios, na Plataforma Comu-
nicações - Transparência e Publicidade, ao setor dos dispositivos 
médicos», sendo ainda «implementado um sistema de validação 
por parte de quem recebe os benefícios, com objetivo de simplificar 
a obrigação de reporte de comunicação dos benefícios». Trata-se, 
pois, de uma legislação cujo objetivo é, sobretudo, a simplificação de 
processos, segundo a tutela. No entanto, conforme refere fonte da 
APIFARMA, «esta disposição legal inviabiliza que a formação clíni-
ca dos médicos seja feita nos estabelecimentos do SNS, em tempo 
útil, com prejuízo não só para os médicos, mas sobretudo para os 
doentes». 

Na altura em que foi publicada a legislação, o ministro da Saú-
de, Adalberto Campos Fernandes explicou, em declarações citadas 
pelo semanário "Expresso", esta iniciativa. «Naturalmente, algumas 
companhias não gostaram, mas não vamos ceder por uma questão 
de ética. Não faz sentido que o SNS receba incentivos "à pala" de 
formações que põem em causa a concorrência, criam conflitos de 
interesses e quebras de confiança». 

Legislação chegou em 2003 
Em Portugal, a obrigação de comunicar à autoridade que super-

visiona o setor do medicamento, valores de apoios e patrocínios a 
congressos, reuniões, palestras ou a profissionais de saúde existe 
desde 2003. 

Nos últimos anos, nomeadamente desde 2013, que essa comu-
nicação pode ser efetuada no site do INFARMED, uma iniciativa 
que veio agilizar procedimentos e também tornar a informação mais 
acessível e transparente. 
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Hoje, qualquer pessoa pode entrar no portal do INFARMED e ficar 
a saber quais os mais recentes pedidos de aprovação de apoios, que 
laboratório farmacêutico o solicita, qual o valor do mesmo e quem 
será o profissional de saúde que o irá receber, bem como o objetivo 
desse apoio. 

Num balanço feito pela tutela ao primeiro trimestre de 2016, os 
dados apontavam para que a IF tivesse registado, em patrocínios, 
um valor de 36 milhões de euros mas os profissionais de saúde pre-
sentes na plataforma apenas indicavam registo de 11 milhões. 

Não são apenas os profissionais de saúde que beneficiam do 
apoio da IF. Entidades como as associações de doentes ou as so-
ciedades médicas e científicas recebem uma generosa fatia desses 
patrocínios. 

Para se ter uma ideia mais concreta dos valores envolvidos, até 
meio do ano passado, a Sociedade Portuguesa de Cardiologia tinha 
recebido quase um milhão de euros dos laboratórios farmacêuticos 
para patrocínios e apoios. Nos primeiros três meses deste ano, o 
somatório dos dez patrocínios mais caros revelados na listagem pú-
blica da Plataforma do INFARMED ascende a 801.545 euros. 

Plataforma «sempre funcionou bem» 
Portugal foi um dos primeiros países europeus a adotar uma plata-

forma de transparência onde se declaram as transações envolvidas 
no patrocínio de eventos de cariz científico ou formativo. 

A Plataforma de Comunicações - Transparência e Publicidade foi 
lançada em 2013, para registo e submissão de qualquer tipo de pa-
trocínio concedido ou recebido, donde resulta depois uma listagem 
pública resultante das declarações efetuadas. 

Segundo fonte da APIFARMA, essa plataforma «sempre funcionou 
bem e assegurou a transparência e o cumprimento das leis e dos 
regulamentos, em benefício do interesse público e do doente». 

Apesar disso, a introdução agora de nova legislação parece querer 
dizer que, afinal, nem tudo estava a correr como previsto no que  

respeita à transparência e qualidade dos dados. De acordo com de-
clarações recentes da parte da tutela, existem apenas cerca de sete 
mil médicos com formação registada na plataforma, num universo de 
41 mil destes profissionais a atuar em Portugal. Estará aqui uma das 
principais razões que levaram o Governo a publicar mais legislação 
sobre o tema? 

Para o INFARMED, esta nova regulamentação «consagra regras 
específicas para os estabelecimentos, serviços e organismos do 
Serviço Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde, quanto à pro-
moção, angariação e receção de benefícios por parte de empresas 
fornecedoras de bens e serviços, nas áreas dos medicamentos, dos 
dispositivos médicos e outras tecnologias de saúde, de equipamen-
tos e serviços na área das tecnologias de informação, ou outras co-
nexas, estabelecendo regras claras para estes casos». Sendo que 
o objetivo passa por «identificar os conflitos de interesse e separá-
-los do processo». E o regulador esclarece, «dentro do SNS poderão 
continuar a existir estes eventos desde que não entrem em conflito 
com as regras estabelecidas na legislação». 

Diploma suscita várias questões 
Com a entrada em vigor das novas regras para organizar eventos 

nos espaços e serviços do SNS, as vozes mais críticas partem dos 
médicos e dos laboratórios, com a tónica dominante a ser colocada 
no défice de formação patrocinada pelo Ministério da Saúde. 

«Para a APIFARMA e para as empresas associadas, o mais 
importante é garantir a realização de eventos científicos. Estas 
iniciativas são ocasiões de divulgação científica por excelência, 
o que permite aos médicos contactar com inovação clínica e dis-
ponibilizar as melhores terapêuticas aos seus doentes», refere 
a associação que representa a indústria, rejeitando «a suspeita 
permanentemente lançada sobre os seus associados, de finan-
ciamentos e patrocínios indevidos a iniciativas de formação clíni-
ca pós-graduada». 
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Como lembra a mesma fonte, «as empresas farmacêuticas pautam 
a sua atividade por elevados princípios de transparência, ética e inte-
gridade, continuando a declarar os apoios concedidos na Plataforma 
da Transparência do INFARMED». 

O novo bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, tam-
bém já veio a público mostrar que está contra a medida. No discurso 
da sua tomada de posse, em março, afirmou a preocupação com «a 
alteração da mais recente legislação que proíbe os estabelecimen-
tos e serviços do SNS de receberem quaisquer apoios da Indústria 
Farmacêutica, designadamente aqueles que financiam atividades de 
natureza científica e formativa». 

Para Miguel Guimarães, apesar de reconhecer o esforço legisla-
tivo «em nome da transparência e integridade das instituições», o 
Decreto-Lei n.° 5/2017 vem pôr em causa «o apoio que a Indústria 
concede à investigação e formação clínicas», numa medida conside-
rada «estigmatizante, injusta e potencialmente lesiva dos interesses 
dos doentes e médicos». 

Ainda durante o mesmo discurso, o bastonário da OM lembrou que 
«não existe área mais transparente e regulada do que a Saúde e, em 
particular, do que as relações entre a Indústria e os profissionais e as 
instituições de saúde, que são objeto de divulgação pública». 

Para já o impacto das novas medidas é quase impercetível. Con-
forme admite Alexandre Lourenço, presidente da Associação Portu-
guesa dos Administradores Hospitalares (APAH), a medida não está 
a causar grandes mudanças nos serviços públicos de Saúde. «Não 
identificamos um impacto na regular atividade dos hospitais», afirma 

Decreto-Lei n.° 5/2017 

Artigo 9.° 
Estabelecimentos, serviços e organismos do Serviço Nacional 

de Saúde 
1 — Os estabelecimentos e serviços do SNS independen-

temente da sua natureza jurídica e os serviços e organismos 
do Ministério da Saúde não podem promover a angariação ou 
receber direta ou indiretamente benefício pecuniário ou em es-
pécie por parte de empresas fornecedoras de bens e serviços, 
nas áreas dos medicamentos, dos dispositivos médicos e outras 
tecnologias de saúde, de equipamentos e serviços na área das 
tecnologias de informação, ou outras conexas, que possam afe-
tar ou vir a afetar a isenção e imparcialidade. 

2 — Exceciona -se do disposto no número anterior os benefí-
cios cuja receção comprovadamente não comprometa a isenção 
e a imparcialidade mediante autorização do membro do Gover-
no responsável pela área da saúde. 

3 — As ações de natureza científica ou outras a realizar, nos 
termos da lei, em estabelecimentos e serviços do SNS inde-
pendentemente da sua natureza juridica e os organismos do 
Ministério da Saúde não podem possuir carácter promocional, 
nem ser patrocinadas por empresas produtoras, distribuidoras 
ou vendedoras de medicamentos ou dispositivos médicos. 

4 — O disposto no número anterior não prejudica, de acordo 
com a respetiva regulamentação, as visitas nem o regime de 
acesso dos delegados de informação médica e dos represen-
tantes comerciais de dispositivos médicos, bem como de outros 
representantes de empresas de medicamentos e dispositivos 
médicos aos estabelecimentos e serviços do SNS. 

Artigo 10.° 
Alteração ao Decreto-Lei n.° 176/2006, de 30 de agosto que 

passa a ter a seguinte redação: 
Artigo 159.° 
(...) 5 — Qualquer entidade abrangida pelo presente decreto 

-lei que, diretamente ou por interposta pessoa, singular ou cole-
tiva, conceda ou entregue qualquer benefício a toda e qualquer 
entidade, pessoa singular ou coletiva, de qualquer tipo, nature-
za ou forma, incluindo profissional de saúde ou qualquer outro 
trabalhador do SNS ou de organismos e serviços do Ministério 
da Saúde, associação, representativa ou não, de doentes, ou 
empresa, associação ou sociedade médica de cariz científico ou 
de estudos clínicos, bem como a estabelecimentos e serviços 
do SNS, independentemente da sua natureza jurídica e servi-
ços e organismos do Ministério da Saúde nos casos admissíveis 
por lei, fica obrigada à sua comunicação, no prazo de 30 dias a 
contar da efetivação do benefício, em local apropriado da página 
eletrônica do INFARMED, I. P. 

Fonte: Diário da República n.° 5/2017, Série I de 2017-01-06 

sublinhando que «existe bom senso de todas as partes nesta matéria 
de forma que sejam reforçadas as regras de transparência sem afe-
tar as necessidades de formação ou investimento». 
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Ensaios ficam de fora 
A entrada em vigor do Decreto-Lei n.° 5/2017 causou outras dú-

vidas. Na altura em que foi publicado, ficou no ar a questão da sua 
aplicabilidade no campo dos ensaios clínicos. 

Pareceres jurídicos pedidos pela OM apontavam para o enqua-
dramento dos ensaios clínicos no âmbito desta legislação mas, 

Diretrizes do Código Deontológico da 
APIFARMA sobre ofertas e benefícios 

Artigo 13.° Ofertas e outros benefícios 
1. Não podem ser fornecidos, oferecidos ou prometidos ofertas, 

prémios, bónus, vantagens pecuniárias ou benefícios em espé-
cie aos Profissionais de Saúde, salvo o disposto no artigo 21.°. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, e no âmbito da 
promoção de medicamentos não sujeitos a receita médica ou de 
dispositivos médicos para diagnóstico in vitro, podem ser forneci-
dos, oferecidos ou prometidos ofertas ou benefícios em espécie 
aos Profissionais de Saúde unicamente se forem de baixo valor 
pecuniário e relevantes para a prática da Medicina ou Farmácia 
e/ou envolvam um benefício para o Doente. 

3. Nos termos do número anterior, as ofertas apenas podem 
conter o nome e o logótipo da empresa, o nome e/ou a deno-
minação comum internacional, quando esta exista, ou a marca 
comercial do medicamento ou o nome ou a marca comercial do 
dispositivo médico para diagnóstico in vitro. Se com elas se pre-
tender dar informação adicional sobre o produto esta tem que 
observar o disposto no art. 7.°, n.° 1. 

4. Para efeitos do disposto no número 2, entende-se por baixo 
valor pecuniário um valor que não deverá exceder vinte e cinco 
euros. 

5. Não devem ser oferecidas nem proporcionadas ofertas para 
benefício pessoal dos Profissionais de Saúde, tais como bilhetes 
para eventos de entretenimento. 

Fonte: Código Deontológico APIFARMA 

entretanto, informação divulgada pelo próprio INFARMED clarificou 
a questão. 

Em declarações à Marketing Farmacêutico, fonte do INFARMED 
revela que a legislação «não obriga a comunicação dos custos ou 
benefícios inerentes à realização de estudos e ensaios clínicos que 
estão incluídos no contrato de financiamento, já atualmente comuni-
cados às entidades competentes, no âmbito do artigo 159.°». 

Também a APIFARMA faz esse entendimento da legislação em vi-
gor, salientando que «o Diploma não provoca qualquer alteração das 
normas que regulam os ensaios clínicos, aprovados pela Comissão 
de Ética para a Investigação Clínica e autorizados pelo INFARMED. 
Este Decreto-Lei tem como objeto o Estatuto do Medicamento e inci-
de exclusivamente na promoção do Medicamento e dos Dispositivos 
Médicos». 

Privados vs Públicos 
A abrangência do Decreto-Lei n.° 5/2017 é bastante clara e coloca 

fora da sua alçada os eventos que se realizem em centros de con-
gressos, hotéis ou outros que não estão no âmbito do Ministério da 
Saúde. Este facto abre as portas à realização de eventos nos espa-
ços de saúde privados, o que poderá provocar uma perda de receitas 
para os hospitais do SNS. 

Alexandre Lourenço, presidente da APAH, defende que «esta é 
uma fonte de receita muito residual». Ainda assim, salienta que os 
hospitais estão «a ajustar-se, naturalmente, a novos clientes como 
sociedades cientificas, de forma a manter esta atividade». 

Isto porque, se um laboratório farmacêutico atribuir uma verba a 
uma sociedade científica ou associação de doentes, sendo essas 
entidades a organizar o evento, ele poderá ter lugar. Contudo, o la-
boratório farmacêutico está obrigado a comunicar à tutela não só a 
quantia despendida nesse patrocínio, e os promotores do evento têm 
que declarar todos os beneficiários dessa mesma quantia. 

Em 2016, nos primeiros nove meses do ano, foram declarados ao 
INFARMED quase 53 milhões de euros em patrocínios. Um valor que 
cresceu 12 milhões face ao mesmo período de 2015. As sociedades 
médicas e os profissionais de saúde foram os grandes beneficiários. 

A decisão final sobre a realização de um evento passa, com o novo 
decreto, para o Governo, que a delegou entretanto no INFARMED. 
Quando confrontado com a perda de autonomia das administrações 
hospitalares perante uma decisão que era tomada "dentro de casa", 
o representante dos administradores hospitalares, Alexandre Louren-
ço, reforça que «esta medida permite uma maior homogeneidade de 
critérios no relacionamento com a IF em todo o SNS» e conclui que 
«em termos de limitação da autonomia, existem áreas com conse-
quências bem mais graves que esta». 

Carta aberta aponta o dedo 
A questão estratégica aparentemente subentendida na nova legis-

lação é colocar a formação especializada dos profissionais de saúde 
fora da alçada exclusiva do apoio dos laboratórios. No entanto, até 
à data de publicação deste artigo não são conhecidas novas medi-
das que visem enquadrar o apoio estatal nessa mesma formação 
especializada. 

A médica ginecologista Cristina Vilhena considera que as novas 
regras que balizam os eventos no SNS «no que diz respeito à mi-
nha participação em congressos e cursos não tem demasiado im-
pacto, uma vez que, na larga maioria dos casos, sou eu que pago 
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a deslocação e inscrição». Ainda assim, Cristina Vilhena reconhe-
ce que, relativamente a «formações no hospital e que sejam pa-
trocinados pelos laboratórios, estas regras vão ter algum impacto, 
uma vez que restringir esse tipo de eventos torna mais difícil tomar 

TOP 10 de patrocínios no 1° trimestre de 2017 

Entidade 
contribuinte 

 

EventolBeni/Ação Quantia (€) Entidade recetora 

   
 

107.830 IPO Porto 

Inst. Gulbenkian 
Ciência 
AIBILI — Assoc. 
Inv. Biom 

Liga Port. contra 
o Cancro 

76.000 IPATIMUP 

75.705
Soc. Port. De 
Diabetologia  

Centro 
Hospitalar Porto 

Serv. Farmácia 
Hosp. Arrábida _ 
Keypoint 
Consultoria  

Soc. Port. 
Hipertensão 

Fonte: Listagem Pública Plataforma Comunicação — Transparencia e Publicidade, 

INFARMED, dados de 26 de março 

conhecimento de novos fármacos ou produtos». Um alerta que é co-
mum a vários profissionais de saúde. 

Após a publicação do Decreto-Lei agora em vigor, o diretor do ser-
viço de Oncologia Médica do Centro Hospitalar do Porto, António 
Araújo, divulgou uma "carta aberta" assumindo-se completamente 
contra as novas medidas. 

«Para quem não sabe ou pretende fazer de conta, a formação 
dos profissionais de saúde, após as suas licenciaturas ou mes-
trados, sempre foi, maioritariamente, assegurado pela Indústria 
Farmacêutica, quer através do patrocínio da frequência de cursos 
ou congressos quer apoiando a organização destes pelos serviços 
do SNS», explicava, recordando que, no primeiro caso, «os pro-
fissionais de saúde do SNS são obrigados a solicitar autorização 
ao seu diretor de serviço e ao conselho de administração da sua 
unidade de saúde, e a declarar esses patrocínios numa platafor-
ma pública» e que, no segundo caso, «a relação entre o serviço 
que organiza o evento e a farmacêutica tem que ficar expressa na 
forma de contrato, entrando o dinheiro para as contas da unidade 
de saúde». 

António Araújo lembra mesmo que «o Ministério da Saúde e o 
SNS nunca tiveram nenhuma iniciativa para assegurar o necessá-
rio ensino contínuo dos seus profissionais, fossem eles médicos, 
enfermeiros ou farmacêuticos. Não têm nem nunca tiveram, nem 
estimularam, a que houvesse uma qualquer fatia do orçamento das 
unidades de saúde (que já de si é extremamente curto) alocada a 
este objetivo». 

Torna-se claro que, para os profissionais do SNS, tem de existir 
uma política alternativa que aposte na formação continuada dentro 
do sistema público, agora com outras fontes de receita que não as 
provenientes da Indústria em virtude do enquadramento legal entre-
tanto desenvolvido. ivF- 
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