
      

 DESMENTIDO

O Diário de Notícias publica hoje uma notícia em manchete que, por conter informação
errada, descontextualizada e excluir informação essencial ao cabal esclarecimento do tema
em causa, justifica este desmentido do Infarmed.

- O Infarmed apenas autoriza o uso de medicamentos,  no estrito cumprimento de regras
de qualidade, segurança e eficácia de medicamentos.

- Os suplementos alimentares são da esfera da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
(DGAV),  independentemente  de  existirem  ou  não  medicamentos  com  esta  ou  outras
substâncias em causa – neste caso o canabidiol. 

- Neste momento não existe nenhum medicamento aprovado na Europa com canabidiol,
estando um em fase de avaliação pela Agência Europeia do Medicamento (EMA) e pela
agência congénere norte-americana (FDA).

-  Os  medicamentos  são  aprovados  depois  de  realizados  ensaios  clínicos,  que  geram  a
evidência  necessária  à  sua  aprovação  (ou  reprovação).  Neste  momento,  tal  como  foi
referido na resposta enviada ao jornal,  há vários ensaios clínicos a decorrer e já está em
avaliação  na  Agência  Europeia  do  Medicamento  (EMA) um  medicamento  com  esta
substância para o tratamento da epilepsia,  e que obteve a designação de medicamento
órfão.  O  Infarmed em  nada  colide  com a  posição  da  OMS descrita  no  texto,  como  se
verifica, aguardando os resultados da evidência científica.

-  O medicamento em causa pode ser usado em casos muito específicos, através de uma
AUE  –  Autorização  de  Utilização  Especial,  perante  uma  necessidade  não  satisfeita,  a
existência de evidências clínicas em ensaios clínicos, e depois de efetuado um pedido para
um doente específico por um médico. No entanto, ainda não houve nenhum pedido de AUE
ao Infarmed. Como o próprio texto do DN refere, o Infarmed aprova a sua utilização em
casos bem sustentados, de uso compassivo, desde que a empresa disponha de autorização
de comercialização – o que ainda não sucedeu nos casos aqui citados.

-  Não  existe  qualquer  contradição  relativa  ao  controlo  da  substância  canabidiol.  O
Infarmed apenas cumpre, como os restantes países da UE, normas internacionais que foram
transportas  e  que  não  incluem  o  canabidiol  como  substância  controlada  enquanto
substância isolada, ficando abrangido por essa classificação enquanto parte da planta ou de
extratos  da  mesma.  Está,  por  isso,  em  perfeita  consonância  com  as  orientações  da
Organização Mundial da Saúde e do órgão especializado das Nações Unidas em matéria de
estupefacientes e psicotrópicos (OICS).

A  única  forma  de  garantir  o      desígnio  de  proteção  de  saúde  pública,  particularmente
quando se trata de respostas a crianças, que são uma população mais vulnerável, é cumprir
escrupulosamente com as regras europeias da aprovação de medicamentos. O Infarmed
continua,  como  sempre,  disponível  para  apoiar  os  cidadãos  que  necessitem  de
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esclarecimentos,  estando  obviamente  disponível  e  atento  a  respostas  aos  doentes  que
ainda não disponham das respostas terapêuticas desejáveis.

Assessoria de Imprensa do Infarmed, I.P.
Infarmed, 4 de março de 2018
imprensa@infarmed.pt 
217985230/7133

                 2/2

mailto:imprensa@infarmed.pt

