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CIÊNCIAS DA VIDA
E SAÚDE
DESTAQUE
I.

NOVO ESTATUTO
DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

Decreto-Lei n.º 52/2022 - Diário da República n.º
150/2022, Série I de 2022-08-04 - Aprova o Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde (SNS).
Foi publicado no passado dia 4 de Agosto, o novo
Estatuto do SNS que entrou em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação. O anterior estatuto aprovado
pelo Decreto-Lei 11/93, de 15 de janeiro, foi
revogado. O novo estatuto do SNS deverá ser
regulamentado no prazo de 180 dias.
Nos termos do novo regime (art.2º, nº1), o SNS é
definido como “(…) o conjunto organizado e
articulado de estabelecimentos e serviços públicos,
dirigido pelo Ministério da Saúde, que efetiva a
responsabilidade que cabe ao Estado na proteção da
saúde e que presta:
a) Cuidados de saúde, nas vertentes de
promoção,
prevenção,
tratamento,
reabilitação e cuidados paliativos;
b) Serviços de saúde, instrumentais
prestação de cuidados de saúde.”

à

Os estabelecimentos e serviços prestadores de
cuidados ou de serviços de saúde do setor
privado e social podem integrar o SNS, nos termos
da lei, mediante a celebração de contrato e nos
limites da atividade contratada, respeitando as Bases
6ª e 25ª, da Lei de Bases da Saúde, aprovada pela
Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro.
A definição de “estabelecimentos e serviços do
SNS”, ou seja do conjunto de entidades e serviços
que integram o SNS, é fundamental, para se
compreender a abrangência subjetiva do SNS.
Os estabelecimentos e serviços do SNS
elencados pelo novo diploma, são os seguintes:
a) Os agrupamentos de centros de saúde
(ACES);
b) Os hospitais, centros hospitalares, institutos
portugueses de oncologia e as unidades
locais de saúde (ULS), integrados no setor
empresarial do Estado ou no setor público
administrativo;
c) O Instituto Nacional de Emergência Médica,
I. P.;
d) O Instituto Nacional de Saúde Doutor
Ricardo Jorge, I. P.;
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e) O Instituto Português do Sangue e da
Transplantação, I. P.;
f) A SPMS — Serviços Partilhados do Ministério
da Saúde, E. P. E., na vertente de telesaúde;
g) Os estabelecimentos e serviços do setor
privado e social com os quais, tenham sido
celebrados contratos que tenham por objeto a
prestação de cuidados ou de serviços de
saúde.
O sector privado e social contratado é assim parte
do elenco de entidades que fazem parte do SNS.
Tendo ficado estabelecido, nessa matéria, que sempre
que o SNS não tiver capacidade para a prestação de
cuidados em tempo útil, pode celebrar contratos com
entidades do setor privado e social e com profissionais
em regime de trabalho independente, condicionados à
avaliação da sua necessidade.
Ficou igualmente estabelecida a cooperação com as
entidades de apoio social e os serviços de
segurança social, em programas e ações que
envolvam a proteção social das populações em risco
ou carência, com base num programa de ação definido
pelas tutelas setoriais.

Por último, de referir a introdução de uma inovação
que consiste na criação de uma Direção Executiva
do SNS, com a competência para coordenar a
resposta assistencial das unidades de saúde do
SNS, bem como das que integram a Rede Nacional
de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) e a
Rede Nacional de Cuidados Paliativos (RNCP),
assegurando o funcionamento em rede.
Acresce que a Direção Executiva do SNS assume
competências antes cometidas a outras
instituições, em especial, a gestão do acesso a
cuidados de saúde, da RNCCI e da RNCP. Por
outro lado o preambulo deste Decreto-Lei
esclarece que a função da Direção Executiva do
SNS distingue-se, da do Ministério da Saúde, ao
qual competem, para além da condução da política
nacional de saúde, responsabilidades específicas
relativas ao SNS, mas não a coordenação
operacional das suas respostas.
II. DIÁRIO
DA
REPÚBLICA
–
LEGISLAÇÃO RELEVANTE (MAIO A
AGOSTO)

As áreas preferenciais de cooperação são:
a) Os cuidados continuados integrados;
b) O apoio ao cuidador informal;

Resolução do Conselho de Ministros n.º 41C/2022 - Diário da República n.º 87/2022, 2º
Suplemento, Série I de 2022-05-05 - Prorroga a
declaração da situação de alerta, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.

c) A emergência social;
d) O apoio a pessoas e famílias em vulnerabilidade
social, pessoas idosas, pessoas em situação de
dependência, pessoas com deficiência, crianças em
situação de perigo ou risco, pessoas em situação de
sem abrigo, população migrante, refugiados e vítimas
de violência doméstica e de tráfico de seres humanos;
e) A prestação de cuidados a crianças em situação de
pobreza e;
f) A prevenção, prestação de cuidados e reabilitação
das doenças da área laboral.

Decreto-Lei n.º 32/2022 - Diário da República n.º
89/2022, Série I de 2022-05-09 - Aprova o regime
de organização e funcionamento do XXIII Governo
Constitucional.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2022 Diário da República n.º 96/2022, Série I de 202205-18 - Autoriza a realização da despesa com a
aquisição de serviços de recolha, transporte,
tratamento e eliminação de animais mortos em
exploração.
Despacho n.º 6417/2022 - Diário da República n.º
98/2022, Série II de 2022-05-20 - Define os eixos
estratégicos da política de recursos humanos do
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Serviço Nacional de Saúde e cria os respetivos
mecanismos de operacionalização.

preenchimento de um posto de trabalho na
carreira/categoria de técnico superior.

Despacho n.º 6416/2022 - Diário da República n.º
98/2022, Série II de 2022-05-20 - Delegação de
competências da Ministra da Saúde no Secretário
de Estado Adjunto e da Saúde e na Secretária de
Estado da Saúde.

Aviso n.º 11595/2022 - Diário da República n.º
110/2022, Série II de 2022-06-07 - Cessação de
funções do técnico superior Paulo Jorge Cerqueira
Bota, por denúncia do contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, a seu
pedido.

Despacho n.º 6415/2022 - Diário da República n.º
98/2022, Série II de 2022-05-20 - Delega na
secretária-geral do Ministério da Saúde, licenciada
Ana Margarida de Brito Pedroso, os poderes para
a prática de diversos atos.
Decreto-Lei n.º 35/2022 - Diário da República n.º
98/2022, Série I de 2022-05-20 - Integra o
Laboratório de Análises de Dopagem no Instituto
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P..
Decreto-Lei n.º 34/2022 - Diário da República n.º
98/2022, Série I de 2022-05-20 - Aprova medidas
excecionais para garantir o acesso ao ensino
superior, no ano letivo de 2022-2023, por
estudantes oriundos dos sistemas educativos
estrangeiros.
Portaria n.º 152/2022 - Diário da República n.º
103/2022, Série I de 2022-05-27 - Procede à
décima segunda alteração do Regulamento
Específico do Domínio da Inclusão Social e
Emprego.
Decreto-Lei n.º 37/2022 - Diário da República n.º
103/2022, Série I de 2022-05-27 - Altera o regime
de cobrança de taxas moderadoras no Serviço
Nacional de Saúde.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/2022 Diário da República n.º 104/2022, Série I de 202205-30 - Prorroga a declaração da situação de
alerta no âmbito da pandemia da doença COVID19.
Aviso (extrato) n.º 11596/2022 - Diário da
República n.º 110/2022, Série II de 2022-06-07 Homologação da lista unitária de ordenação final
relativa ao procedimento concursal comum para o

Portaria n.º 534/2022 - Diário da República n.º
110/2022, Série II de 2022-06-07 - Procede ao
reescalonamento dos encargos plurianuais
autorizados pela Portaria n.º 512/2019, publicada
no Diário da República, 2.ª série, n.º 157, de 19 de
agosto de 2019.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2022 Diário da República n.º 115/2022, Série I de 202206-15 - Autoriza a realização da despesa pelas
administrações regionais de saúde com a
aquisição de vacinas contra a gripe.
Despacho n.º 7566/2022 - Diário da República n.º
116/2022, Série II de 2022-06-17 - Constitui os
grupos técnicos para a elaboração das propostas
de revisão das Redes de Referenciação Hospitalar
de cardiologia, cirurgia geral, cirurgia plástica,
reconstrutiva e estética, hematologia clínica,
medicina nuclear, oncologia médica, pneumologia,
psiquiatria e saúde mental, radioncologia e
reumatologia.
Despacho n.º 7619/2022 - Diário da República n.º
117/2022, Série II de 2022-06-20 - Subdelegação
de competências do presidente do conselho
diretivo, Dr. Rui Santos Ivo, no diretor da Unidade
de Projetos Interinstitucionais e para o Sistema de
Saúde (USS), Dr. Nuno Filipe Cabrita Vieira
Simões.
Despacho n.º 7703/2022 - Diário da República n.º
118/2022, Série II de 2022-06-21 - Delegação de
competências no chefe do Gabinete da Ministra da
Saúde, licenciado Miguel Leal de Faria.
Despacho n.º 7702/2022 - Diário da República n.º
118/2022, Série II de 2022-06-21 - Designa como
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chefe do Gabinete da Ministra da Saúde o
licenciado Miguel Leal de Faria.

07-04 - Designa os membros do conselho geral do
Instituto da Avaliação Educativa, I. P.

Despacho n.º 7701/2022 - Diário da República n.º
118/2022, Série II de 2022-06-21 - Constitui o
grupo de trabalho para a elaboração de proposta
de perfil assistencial, área de influência e
dimensionamento do novo Hospital de Barcelos e
do grupo de trabalho para a elaboração de
proposta de programa funcional.

Despacho n.º 8150-B/2022 - Diário da República
n.º 128/2022, 1º Suplemento, Série II de 2022-0705 - Altera a redação do artigo 10.º do anexo ao
Despacho n.º 7702-C/2012, de 4 de junho,
alterado pelos Despachos n.os 8705/2012, de 29
de junho, e 7980-B/2022, de 29 de junho.

Portaria n.º 559/2022 - Diário da República n.º
119/2022, Série II de 2022-06-22 - Altera os n.os 1
e 2 da Portaria n.º 717/2021, publicada no Diário
da República, 2.ª série, n.º 233, de 2 de dezembro
de 2021.
Despacho n.º 7788/2022 - Diário da República n.º
121/2022, Série II de 2022-06-24 - Constitui a
Comissão de Acompanhamento da Resposta em
Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e Bloco de
Partos, cujos membros integram o grupo técnico
para a elaboração de proposta de criação da Rede
de Referenciação Hospitalar em saúde materna e
infantil.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 51-A/2022
- Diário da República n.º 125/2022, 1º Suplemento,
Série I de 2022-06-30 - Prorroga a declaração da
situação de alerta, no âmbito da pandemia da
doença COVID-19.
Decreto-Lei n.º 42-A/2022 - Diário da República n.º
125/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-06-30 Altera as medidas aplicáveis no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.
Despacho n.º 8052/2022 - Diário da República n.º
126/2022, Série II de 2022-07-01 - Altera o
Despacho n.º 930/2022, de 13 de janeiro,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 16,
de 24 de janeiro de 2022, que designa o
coordenador nacional das Políticas de Saúde
Mental e outros membros da Coordenação
Nacional das Políticas de Saúde Mental.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2022 Diário da República n.º 127/2022, Série I de 2022-

Despacho n.º 8150-A/2022 - Diário da República
n.º 128/2022, 1º Suplemento, Série II de 2022-0705 - Altera a redação dos n.os 2 e 4 do Despacho
n.º 7702-A/2012, de 4 de junho, alterado pelos
Despachos n.os 8706/2012, de 29 de junho, e
7980-A/2022, de 29 de junho.
Despacho n.º 8130/2022 - Diário da República n.º
128/2022, Série II de 2022-07-05 - Designa para o
cargo de diretor executivo do Agrupamento de
Centros de Saúde Almada-Seixal, pelo período de
três anos, o mestre Alexandre Miguel Alves
Tomás.
Aviso (extrato) n.º 13307/2022 - Diário da
República n.º 129/2022, Série II de 2022-07-06 Homologação da lista unitária de ordenação final
relativa ao procedimento concursal comum para o
preenchimento de um posto de trabalho na
carreira/categoria de técnico superior.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 59/2022 Diário da República n.º 130/2022, Série I de 202207-07 - Autoriza a realização da despesa pelo
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.
P., com a reabilitação, pelo município de Setúbal,
de 520 fogos, no âmbito do Plano de Recuperação
e Resiliência.
Decreto-Lei n.º 45/2022 - Diário da República n.º
131/2022, Série I de 2022-07-08 - Altera o Regime
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial,
prorrogando o prazo para incluir nos planos
municipais e intermunicipais as regras de
classificação e qualificação dos solos.
Despacho n.º 8361/2022 - Diário da República n.º
131/2022, Série II de 2022-07-08 - Constitui o
grupo técnico para a elaboração da proposta de
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criação da Rede de Referenciação Hospitalar de
Saúde Infantil.
Despacho n.º 8360/2022 - Diário da República n.º
131/2022, Série II de 2022-07-08 - Constitui o
grupo técnico para a elaboração da proposta de
criação da Rede de Referenciação Hospitalar de
saúde perinatal.
Decreto n.º 2/2022 - Diário da República n.º
135/2022, Série I de 2022-07-14 - Aprova o Acordo
entre a República Portuguesa e o Reino de
Marrocos Relativo ao Emprego e à Estada dos
Trabalhadores
Marroquinos
na
República
Portuguesa, feito em Lisboa e Rabat, em 12 de
janeiro de 2022.
Despacho n.º 8995/2022 - Diário da República n.º
141/2022, Série II de 2022-07-22 - Determina a
prorrogação até 31 de dezembro de 2022 do prazo
de vigência das convenções em vigor na área da
endoscopia gastrenterológica.
Decreto-Lei n.º 50-A/2022 - Diário da República n.º
142/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-07-25 Estabelece o regime remuneratório do trabalho
suplementar realizado por médicos em serviços de
urgência.
Portaria n.º 610/2022 - Diário da República n.º
145/2022, Série II de 2022-07-28 - Procede ao
reescalonamento dos encargos plurianuais
autorizados pela Portaria n.º 149/2019, publicada
no Diário da República, 2.ª série, n.º 35, de 19 de
fevereiro de 2019.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 67-A/2022
- Diário da República n.º 146/2022, 1º Suplemento,
Série I de 2022-07-29 - Prorroga a declaração da
situação de alerta, no âmbito da pandemia da
doença COVID-19.
Decreto-Lei n.º 52/2022 - Diário da República n.º
150/2022, Série I de 2022-08-04 - Aprova o
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde.
III. INFARMED – PUBLICAÇÕES RELEVANTES
(MAIO - AGOSTO)

Recolha voluntária de lotes de medicamentos
Tadalafil Aristo, Tadalafil, Comprimido revestido
por película
"Circular informativa N.º 089/CD/550.20.001 Data:
01/08/2022"- 08/08/2022
Logiters, Logística, SA Revogação da decisão
suspensão da autorização de distribuição por
grosso de medicamento de uso humano
"Circular Informativa n.º 090/CD, de 02-08-2022 Logiters, Logística, Portugal, S.A. - Revogação da
decisão suspensão da autorização de distribuição por
grosso de medicamentos de uso humano de frio." 03/08/2022
Suspensão da AIM de medicamentos que contêm a
substância ativa ''hidroxietilamido''
"Circular
Informativa
087/CD/550.20.001
de
29/07/2022" - 03/08/2022
Suspensão imediata da comercialização e retirada
do mercado nacional de produtos cosmético sda
marca CNTENDENCE que possuem na sua
composição
o
ingrediente
Butylphenyl
methylpropional
"Circular Informativa N.º 088/CD/100.20.200" 02/08/2022
Financiamento para a Hepatite C Crónica
"Circular
Informativa
Conjunta
N.º
02/2022/INFARMED/ACSS//SPMS" - 28/07/2022
Xeplion - Autorização de utilização de lotes
rotulados em língua estrangeira
"Circular Informativa n.º 085/CD/100.20.200 de
19/07/2022" - 20/07/2022
Suspensão da comercialização da máscara
cirúrgica tipo IIR marca BORDIMP, com marcação
CE
"Circular Informativa 075/CD/550.20.001" - 19/07/2022
Suspensão imediata da comercialização e retirada
do mercado nacional de produtos cosméticos da
marca ATL
"Circular Informativa n.º 82/ 081/CD/100.20.200 de
15/07/2022" - 18/07/2022
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Suspensão imediata da comercialização e retirada
do mercado nacional de produtos cosméticos
comercializados pela empresa RickiParodi Moda e
Acessórios Profissionais
"Circular Informativa n.º 84/ 081/CD/100.20.200 de
15/07/2022" - 18/07/2022
Suspensão imediata da comercialização e a
retirada do mercado nacional de produtos
cosméticos da marca Salon Line, cuja Pessoa
Responsável é a empresa GPH – Laboratory
Services, Lda
"Circular Informativa nº 81/ 081/CD/100.20.200 de
15/07/202" - 18/07/2022
Sistema de Preços de Referência - 3º Trimestre de
2022 (agosto)
"Circular Informativa N.º 83/CD/100.20.200 Data:
15/07/2022" - 18/07/2022
Publicação do Regulamento de Execução (UE)
2022-1107 da Comissão, de 4 de julho de 2022
"Circular Informativa N.º 079/CD/100.20.200 de
11/07/2022" - 11/07/2022
Terapêuticas farmacológicas disponíveis para a
COVID-19
"Circular Informativa N.º 077/CD/550.20.001 Data:
06/07/2022" - 11/07/2022
Publicação dos Regulamentos de execução (EU)
2022-944 e 2022-945, relativos a tarefas, critérios
aplicáveis aos laboratórios de referência da União
Europeia, no âmbito do Regulamento (UE) 2017746
"Circular Informativa N.º 078/CD/100.20.200 de
07/07/2022" - 07/07/2022
Suspensão imediata da comercialização e retirada
do mercado nacional de produtos cosméticos da
marca Lola Cosmetics que possuem na sua
composição
o
ingrediente
Butylphenyl
methylpropional
"Circular Informativa Nº 074/CD/100.20.200 de
01/07/2022" - 04/07/2022

Atualização da lista de medicamentos cuja
exportação é temporariamente suspensa - julho
2022
"Circular informativa n.º 076/CD/100.20.200 de
01/07/2022" - 01/07/2022
Autoteste FlowFlex - Teste Rápido de Deteção de
Antigénio do SARS-CoV-2 do fabricante ACON
Biotech (Hangzhou) Co, Ltd, Referência L031118M5, com aposição de informação em etiquetas,
colocados no mercado após 28-02-2022
"Circular Informativa Nº 073/CD/100.20.200 de
30/06/2022" - 01/07/2022
Recolha voluntária do lote 03V0311 do dispositivo
médico Infacol do fabricante Merckle GmbH,
rotulado em língua estrangeira
"Circular Informativa N.º 072/CD/550.20.001 de
28/06/2022" - 29/06/2022
Accu-Chek Insight Adapter & Tube
"Circular Informativa Nº 071/CD/550.20.001
27/06/2022" - 28/06/2022

de

Bombas de insulina das séries MiniMed™ 600 e 700
"Circular Informativa N.º 070/CD/550.20.001 de
27/06/2022" - 28/06/2022
Disponibilidade de alteplase e tenecteplase Orientações
"Circular informativa n.º 068/CD/100.20.200 de
23/06/2022" - 27/06/2022
Lista de medicamentos utilizados por AUE
"Circular Informativa n.º 067/CD/100.20.200
23/06/2022" - 24/06/2022

de

Reporte de consumos de AUE de benefício clínico
bem reconhecido
"Circular informativa n.º 069/CD/100.20.200 de
24/06/2022" - 24/06/2022
Suspensão imediata da comercialização e retirada
do mercado nacional de produtos cosméticos da
marca Novex
"Circular Informativa N.º 066/CD/100.20.200" 23/06/2022
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Sistema de Preços de Referência - 3º Trimestre de
2022 (julho)
"Circular Informativa N.º 64/CD/100.20.200 Data:
14/06/2022" - 17/06/2022
Suturas absorvíveis Hskinlift do fabricante
Shijiazhuang Asa Technology Co, Ltd com
marcação CE indevida
"Circular Informativa N.º 063/CD/550.20.001 de
14/06/2022" - 15/06/2022
Dispositivos
médicos
falsificados
Gel
Lubrificante Íntimo pjur Original e pjur Light do
fabricante pjur group Luxembourg SA
"Circular Informativa N.º 062/CD/550.20.001 de
14/06/2022" - 15/06/2022
Máscaras descartáveis do fabricante Jiangsu
Sanmuguang Technology Co, Ltd não conformes
"Circular Informativa Nº 059/CD/550.20.001 de
07/06/2022" - 14/06/2022
Aposição de Etiquetasem Produtos Cosméticos
"Circular Informativa N.º 061/CD/100.20.200"
14/06/2022

Aplicação do Regulamento dos dispositivos
médicos para diagnóstico in vitro (RDIV)
"Circular Informativa N.º 054/CD/550.20.001 de
26/05/2022" - 01/06/2022
Regime
excecional
e
temporário
de
comparticipação de testes rápidos de antigénio
(TRAg) de uso profissional prescritos
"Circular Informativa Conjunta N.º 01/CD/100.20.200
de 26/05/2022" - 27/05/2022
Logiters, Logistica, Portugal, S.A. Suspensão da
autorização de distribuição por grosso de
medicamentos de uso humano de frio.
"Circular Informativa n.º 053/CD, de 23-05-2022.
Logiters, Logistica, Portugal, S.A. - Suspensão da
autorização de distribuição por grosso de
medicamentos de uso humano de frio." - 24/05/2022

-

Recolha voluntária de lote do medicamento
Celluvisc, Carmelose, colírio, solução, 4 mg-0.4 ml
"circular informativa N.º 060/CD/550.20.001 Data:
08/06/2022" - 09/06/2022
Alergénios - novo regulamento
"Circular Informativa N.º 058/CD/100.20.200
07/06/2022" - 07/06/2022

Certificado CE de conformidade falso - Fabricante
ANHUI
SINIC
LABORATORY
MEDICINE
TECHNOLOGY CO LTD
"Circular Informativa Nº 056/CD/550.20.001 de
30/05/2022" - 02/06/2022

de

Sistemas de aquecimento de fluidos de irrigação e
fluxo rápido LEVEL 1
"Circular Informativa N.º 052/CD/550.20.001" 23/05/2022
Suspensão imediata da comercialização e a
retirada do mercado nacional de produtos
cosméticos da marca Real Natura
"N.º 050/CD/100.20.200 Data: 17/05/2022" 19/05/2022

Suspensão imediata da comercialização dos lotes
D0250121-R, D0250131-R e L9251221-R do
dispositivo médico Paranix Champô Extra Forte
"Circular Informativa N.º 055/CD/550.20.001 de
27/05/2022" - 03/06/2022

Suspensão imediata da comercialização e a
retirada do mercado nacional de produtos
cosméticos da marca Endocare
"N.º 049/CD/100.20.200 Data: 17/05/2022" 19/05/2022

Certificado CE de conformidade falso - Fabricante
Tonglu Wanhe Medical Instrument Co Ltd
"Circular Informativa Nº 057/CD/550.20.001 de
30/05/2022" - 02/06/2022

Suspensão imediata da comercialização e a
retirada do mercado nacional de produtos
cosméticos da marca VOIR comercializados pela
empresa Riscas Importantes, Lda., que contêm na
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sua composição o ingrediente Butylphenyl
methylpropional
"Circular Informativa n.º 048/CD/100.20.200, datada
de 17/05/2022" - 18/05/2022

Gota Dourada, comercializados pela empresa
Pluricosmética S.A
"Circular Informativa N.º 042/CD/100.20.200" 05/05/2022

Atualização das listas previstas no Regulamento
sobre notificação prévia de transações de
medicamentos para o exterior do país
"Circular Informativa n.º 047/CD/100.20.200 de
12/05/2022" - 18/05/2022

Suspensão imediata da comercialização e a
retirada do mercado nacional de produtos
cosméticos da marca LADVANCE
"Circular Informativa N.º 041 CD 100.20.200" 05/05/2022

Reintrodução no mercado da máscara cirúrgica
tipo IIR marca OneProtect, modelo OP 105, com
marcação CE, do fabricante ONEPROTECT
EUROPE, LDA
"Circular Informativa Nº 045/CD/550.20.001 de
12/05/2022" - 13/05/2022

Recolha voluntária de lotes de medicamentos
Ácido Alendrónico + Colecalciferol Aristo 70 mg
+5600 U.I. comprimidos e Ácido Alendrónico +
Colecalciferol Aristo 70 mg +2.800 U.I.
comprimidos
"Circular Informativa N.º 039/CD/550.20.001 Data:
26/04/2022" - 04/05/2022.

Sistema de Preços de Referência - 2º Trimestre de
2022 (junho)
"Circular Informativa N.º046/CD/100.20.200 Data:
12/05/2022" - 13/05/2022
Suspensão imediata da comercialização e a
retirada do mercado nacional de produtos
cosméticos da marca Gota Dourada que contêm na
sua composição o ingrediente Butylphenyl
methylpropional.
"Circular
Informativa
044/CD/100.20.200
de
11/05/2022" - 12/05/2022

IV. JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA
- COMUNICAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES,
ÓRGÃOS E ORGANISMOS DA UNIÃO
EUROPEIA
Comissão Europeia 2022/C 247/01
Comunicação da Comissão — Guia Azul de 2022
sobre a aplicação das regras da UE em matéria de
produtos.
****

Cessação de publicação da lista de autotestes com
marcação CE destinados à deteção do Antigénio
do vírus SARS-CoV-2 em amostra nasal notificados
ao INFARMED, IP
"Circular Informativa Nº 043/CD/100.20.200 de
06/05/2022" - 09/05/2022

Esta Newsletter destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas, não devendo a
informação nela contida ser usada para qualquer outro fim ou reproduzida, no seu
todo ou em parte, sem a expressa autorização da SRS. Caso deseje obter
esclarecimentos adicionais sobre este assunto contacte-nos: srsglobal@srslegal.pt

Suspensão imediata da comercialização e a
retirada do mercado nacional de produtos
cosméticos das marcas Real Natura, Salon Line e
+3
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DEPARTAMENTO DE LIFE SCIENCES
CONTACTOS
The Curricula of the contacts can be seen in www.srslegal.pt

ANA MENÉRES

DIANA ABEGÃO PINTO

SÓCIA

ASSOCIADA

E: ana.meneres@srslegal.pt

E: diana.pinto@srslegal.pt
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