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Âmbito de aplicação
Para os efeitos do Código Deontológico entende-se por
Indústria Farmacêutica as empresas associadas da

APIFARMA que comercializam :
• medicamentos sujeitos e não sujeitos a receita médica,

• dispositivos médicos para diagnóstico in vitro.

Âmbito de aplicação
➢ Práticas de promoção e comercialização de
medicamentos sujeitos e não sujeitos a receita médica e
de dispositivos médicos para diagnóstico in vitro
➢ Interacções com Profissionais de Saúde
➢ Interacções com Instituições, Organizações ou
Associações constituídas por Profissionais de Saúde

Âmbito de aplicação
Este Código não se aplica às interacções com as
Associações de Doentes.

Código de Conduta para as relações entre a Indústria
Farmacêutica e as Associações de Doentes

Princípios gerais

Princípio geral
Todos

os

colaboradores

das

Empresas

associadas,

independentemente do vínculo jurídico, e os terceiros que
actuem em nome destas devem estar familiarizados com o
Código Deontológico e demais legislação e normas
aplicáveis.

Regras sobre a aplicação do Código (art. 2.º)
As Empresas associadas comprometem-se a respeitar e a
cumprir integralmente o disposto no presente Código:
• em todas as iniciativas ou interacções com Profissionais de
Saúde que exercem a sua actividade em Portugal ou com
instituições, organizações ou associações constituídas por
Profissionais de Saúde com sede em Portugal,
independentemente do local em que a iniciativa ou a
interacção tenha lugar;
• em todas as iniciativas ou interacções que tenham lugar em
território nacional com Profissionais de Saúde ou com
instituições, organizações ou associações constituídas por
Profissionais de Saúde que exercem a sua actividade fora do
território nacional.

Regras sobre a aplicação do Código (art. 2.º)
As Empresas associadas que pertencem a grupos económicos
multinacionais com sedes, filiais ou outro tipo de
estabelecimentos localizados no estrangeiro são responsáveis
pelo cumprimento por estes últimos das regras do presente
Código relativamente a qualquer iniciativa que desenvolvam em
território português, independentemente da sua natureza
(promocional, científica ou educacional) ou do meio através do
qual seja executada, quanto a:
a) produtos aprovados ou não em Portugal;
b) interacções com Profissionais de Saúde ou com
instituições, organizações ou associações constituídas
por Profissionais de Saúde.

Regras sobre a aplicação do Código (art. 2.º)
As Empresas associadas devem assegurar que as empresas
do grupo económico a que pertencem cumprem o disposto
neste Código quando desenvolvem em território estrangeiro
qualquer iniciativa ou interacção com Profissionais de Saúde
que exercem a sua actividade em Portugal ou com
instituições, organizações ou associações constituídas por
Profissionais de Saúde com sede em Portugal, excepto se as
regras do país onde a iniciativa ou a interacção tiverem lugar
forem mais restritivas, caso em que devem ser aplicadas.

Regras promocionais

Ofertas promocionais (art. 14.º)

➢ São proibidas quaisquer ofertas promocionais no âmbito
da promoção de MSRM.
Excepção: materiais de apoio a reuniões (blocos e canetas)
com nome e/ou logótipo da empresa e sem indicação da
marca/nome do produto.
• em eventos organizados pela própria empresa
• em simpósios-satélite em eventos organizados por terceiros

Ofertas promocionais (art. 14.º)
• São permitidas ofertas promocionais no âmbito da
promoção de MNSRM e dispositivos médicos para
diagnóstico in vitro desde que:
a) consistam em benefícios em espécie;
b) com PVP até € 25,00;
c) relevantes para a prática da actividade do Profissional
de Saúde;
d) e/ou envolvam um benefício para o Doente.

• Podem conter o nome e o logótipo da empresa e/ou o
nome, o logótipo, a DCI ou a marca do produto.

Eventos promocionais, científicos
ou educacionais
Acções de formação prática e treino

Eventos promocionais, científicos ou educacionais
(arts. 15.º e 16.º)
Estes eventos podem ser organizados pelas próprias empresas
ou por terceiros e devem ser destinados a Profissionais de
Saúde.
Os eventos promocionais devem ter como objectivo promover
os produtos comercializados pela empresa.
Os eventos científicos ou educacionais devem ter como
objectivo transmitir conhecimento científico sobre saúde e
patologias e/ou dar formação profissional em áreas relacionadas
com a actividade do Profissional de Saúde.

Eventos promocionais, científicos ou educacionais
(arts. 15.º e 16.º)

Exemplos: sessões de lançamento de produtos; reuniões;
congressos; conferências; jornadas; encontros; simpósios;
simpósios-satélite; workshops; cursos de formação.

Eventos/acções organizados por terceiros (art. 16.º)
➢ Os eventos/acções podem
apoiados pelas empresas e

ser

patrocinados

ou

• devem respeitar as regras sobre o local do evento e sobre
a hospitalidade;
• o pedido de patrocínio ou apoio deve ser precedido de um
pedido escrito da entidade organizadora, datado e
assinado, especificando o âmbito e a finalidade do mesmo;
• o patrocínio ou o apoio devem constar de toda a
documentação do evento;
• as empresas que concedem o patrocínio ou apoio devem
guardar toda a documentação relacionada com estes (5
anos).

Programa do evento/acção (art. 18.º)
• O programa deve estar directamente relacionado com a
actividade dos Profissionais de Saúde participantes ou
ser de tal forma relevante para a mesma que justifique a
participação daqueles;
• pode incluir como aspectos sociais os almoços e
jantares que tenham lugar durante a realização do
evento ou da acção;
• não podem incluir actividades com carácter de
entretenimento (por exemplo, de lazer, de diversão ou
desportivos).

Local do evento/acção (art. 19.º)
• Os eventos podem ser nacionais (regra geral) ou
internacionais (nacionalidade dos participantes ou localização
dos recursos).
• Os locais onde se realizam os eventos:
– devem ser adequados ao fim principal do evento ou da acção,
– não devem ser escolhidos locais e/ou empreendimentos que
sejam conhecidos pelas suas instalações para lazer, diversão ou
desporto,

• Hotéis: 4* considerado como nível adequado, no entanto em
circunstâncias excepcionais, como elevado número de
participantes, condições logísticas ou localidade onde se
realiza o evento, podem ser escolhidos hotéis de categoria
superior.

Artigo 9.º DL n.º 5/2017
Os estabelecimentos, serviços e organismos do SNS e do
MS podem receber (a) benefícios e (b) apoios e patrocínios
por parte das empresas da Indústria Farmacêutica para a

realização de acções de natureza científica a realizar nos
estabelecimentos e serviços do SNS, desde que a sua

recepção seja previamente autorizada pelo INFARMED,
I.P.
(Despachos n.º 5657/2017 e n.º 6289/2017)

Artigo 9.º DL n.º 5/2017
• Ou seja, podem ser realizadas acções de natureza
científica dentro dos estabelecimentos, serviços e

organismos do SNS e do MS com o apoio/patrocínio de
empresas da Indústria Farmacêutica, desde que não
comprometa a isenção e imparcialidade.

Artigo 9.º DL n.º 5/2017
• As acções que tenham lugar nos estabelecimentos e
serviços do SNS não podem ter carácter promocional.
• Os Profissionais de Saúde e outros trabalhadores dos
estabelecimentos, serviços e organismos do SNS e do
MS não estão abrangidos pelo âmbito do artigo 9.º.
• Também

não

estão

abrangidas

sociedades científicas ou outras.

as

associações,

Interacções com Profissionais de
Saúde e instituições,
organizações ou associações
constituídas por Profissionais de
Saúde

Tipos de interacções
➢ Prestação de serviços
➢ Apoios no âmbito de eventos e acções
➢ Apoios no âmbito da formação contínua
➢ Apoios no âmbito da prestação de cuidados de saúde ou

da investigação científica

Tipos de interacções (cont.)

➢ Materiais informativos ou pedagógicos
➢ Itens de utilidade médica
➢ Amostras
➢ Visitas de DIMs/representantes da empresa

Princípios gerais
• Qualquer

interacção

com

Profissionais

de

Saúde

ou

instituições, organizações ou associações constituídas por

Profissionais de Saúde não pode constituir um incentivo,
nem contrapartida da recomendação, prescrição, aquisição,
fornecimento, dispensa, venda, administração ou utilização de
medicamentos ou dispositivos médicos para diagnóstico in
vitro.

Princípios gerais
• Sempre que exigível, no âmbito das interacções com
Profissionais de Saúde, devem ser obtidas as autorizações ou
aprovações necessárias das entidades com as quais aqueles
mantenham um vínculo jurídico (employers’ notification).
• As empresas devem conservar toda a documentação
relacionada com as interacções (5 anos).

Proibição de oferta de benefícios para uso pessoal
(artigo 21.º)

É proibida a entrega, directa ou indirecta, a Profissionais de
Saúde de benefícios pecuniários ou em espécie para seu
uso pessoal.

A proibição das ofertas inclui todos os objectos relacionados com

a ocupação dos tempos livres dos profissionais de saúde.

Proibição de oferta de benefícios para uso pessoal
(artigo 21.º)
Exemplos: dispositivos electrónicos ou multimedia (tais como leitores
de CD, DVD, mp3, mp4 ou mp5, televisões, ecrãs, computadores,
tablets, telefones, telefones portáteis, smart-phones, gravadores de
vídeo, aparelhos de fax, atendedores de chamadas, rádios,
aparelhagens, colunas de som, leitores de livros digitais, máquinas
fotográficas, câmaras de filmar, cartões de memória, discos rígidos);
vales de compras ou cartões com crédito para compras em superfícies
comerciais; vales de viagem; produtos alimentares e bebidas; bilhetes
para concertos, peças de teatro, jogos de futebol ou qualquer outro
espectáculo desportivo, de entretenimento ou cultural; bolas de futebol
ou qualquer outro material desportivo; toalhas e cadeiras de praia;
malas de viagem; mochilas; livros sobre temas da vida quotidiana; etc.

Prestação de serviços (artigo 22.º)
As Empresas podem celebrar acordos de prestação de serviços
com:
• Profissionais de Saúde, nomeadamente para intervenção
como oradores ou moderadores em eventos promocionais,
educacionais ou científicos ou para intervenção como
consultores em estudos médicos/científicos, ensaios clínicos,
programas de formação, comissões consultivas e pesquisas
de mercado;
• instituições, organizações ou associações constituídas
por Profissionais de Saúde.

Prestação de serviços (artigo 22.º)
Os acordos de prestação de serviços devem:
• especificar a natureza dos serviços;
• a sua necessidade legítima;
• as condições de pagamento (quando aplicável);
• conter a obrigação de o Profissional de Saúde se
identificar como prestador de serviços ou trabalhador da
Empresa, sempre que escrever ou falar em público sobre
matérias objecto do acordo ou contrato ou sobre
assuntos relacionados com a Empresa

Apoios no âmbito de eventos e acções
(art. 23.º)

As Empresas que comercializam medicamentos podem
apoiar directamente, sob a forma de hospitalidade, a
participação de Profissionais de Saúde em eventos
promocionais, científicos ou educacionais organizados
pela própria Empresa ou por terceiros.

Hospitalidade
(art. 24.º)
Os apoios concedidos a Profissionais de Saúde no âmbito de
eventos e acções:
• devem restringir-se às viagens, refeições, alojamento e custos
de inscrição.
• só podem ser concedidos a Profissionais de Saúde que sejam
participantes no evento por direito próprio;
• não deverão exceder o período compreendido entre o dia
anterior ao início e o dia seguinte ao do termo do evento;
• devem restringir-se ao objectivo principal do evento, não
podendo incluir eventos com carácter de entretenimento (por
exemplo, de lazer, de diversão ou desportivos);

Hospitalidade
(art. 24.º)

• devem ter um nível razoável e não devem exceder o que os
Profissionais de Saúde participantes no evento estariam
dispostos a pagar eles próprios.
• não devem ser proporcionados como forma de compensação
pelo tempo despendido pelos Profissionais de Saúde na
participação dos eventos.

Hospitalidade
(art. 24.º)
O valor das refeições não deverá ser superior a:

a) € 60,00 em eventos em território nacional
b) € 90,00 em eventos internacionais

… excepto se no país onde se realiza o evento o Código
Deontológico ou a legislação nacional fixarem um valor
diferente, caso em que se aplica o valor fixado nesse
país, independentemente de ser superior.

Apoios no âmbito da prestação de cuidados de saúde ou da
investigação científica (art. 26.º)

As Empresas podem conceder apoios a instituições,
organizações ou associações constituídas por Profissionais
de Saúde que prestam cuidados de saúde ou se dedicam a
investigação científica com o objectivo de apoiar a
prestação de cuidados de saúde ou a investigação
científica.

Apoios no âmbito da prestação de cuidados de saúde ou da
investigação científica (art. 26.º)
• Estes apoios podem ser concedidos por iniciativa da empresa
ou a pedido da entidade beneficiária (precedidos de um
pedido escrito, datado e assinado, especificando o âmbito e a
finalidade do mesmo);
• Sempre que possível deve ser celebrado um acordo escrito
entre a empresa e a entidade beneficiária;
• Os apoios podem consistir em contribuições financeiras ou
não financeiras (não podem conter nem o nome nem o
logótipo do produto);
• Estes apoios não podem ser concedidos a Profissionais de
Saúde a título individual.

Obrigação de divulgação
(art. 33.º)
As

Empresas

quaisquer

associadas

benefícios

em

devem
espécie

divulgar
ou

publicamente

pecuniários

que

concedam, de forma directa ou indirecta, a um Profissional de

Saúde ou a uma instituição, organização ou associação
constituída por Profissionais de Saúde, nos termos previstos
na legislação nacional.
• Estatuto do Medicamento: artigo 159.º, n.ºs 5 a 13
• Estatuto dos Dispositivos Médicos: artigo 52.º, n.ºs 5 a 12

Muito obrigado pela
vossa atenção.
pedro.freitas@apifarma.pt

