GUIA MEDICAMENTOS GENÉRICOS
SOFTWARE PARA CONSULTA EM POCKET PC e TELEMÓVEL
Introdução

Este será um novo instrumento de consulta que irá permitir reforçar e tornar mais
acessível um suporte de informação sobre os Medicamentos Genéricos disponíveis
no mercado, com o intuito de permitir a sua fácil identificação.
As novas tecnologias permitem criar diferentes condições de acesso à informação.
Adaptar esta nova realidade tecnológica à área da saúde e da prescrição médica é
um passo importante. No caso dos Medicamentos Genéricos, esta nova ferramenta
representa um auxiliar fundamental para a sua promoção e prescrição.

Esta aplicação irá permitir consultar informação sobre todos os Medicamentos
Genéricos

disponíveis

no

mercado,

através

da

pesquisa

por:

Grupo

Farmacoterapêutico, Sub-Grupo Farmacoterapêutico, DCI (Denominação Comum
Internacional), Dosagem e Forma Farmacêutica. Permitirá ainda a rápida consulta
da informação de cada medicamento relativa ao Grupo, Subgrupo, DCI, Dosagem,
Forma Farmacêutica, Embalagem, Titular de AIM, Preço e, ainda, a Taxa de
Comparticipação.
Tecnologia Utilizada
Para esta nova ferramenta de consulta do Guia de Medicamentos Genéricos, a
tecnologia utilizada para a aplicação foi a NET Compact Framework 2.0 da
Microsoft. Este sistema é um subsistema da Microsoft .NET Framework, criada para
possibilitar o desenvolvimento de aplicações para dispositivos inteligentes com o
objectivo de elevar o conceito da informação: Levar a informação a qualquer hora,
a qualquer lugar e em qualquer dispositivo. O conceito é portabilidade e facilidade!

Para a base de dados, a aplicação utilizada foi o SQL Server 2005 Mobile também
da Microsoft. O SQL Server 2005 é uma plataforma abrangente de banco de dados
que fornece recursos de gestão de dados de classe empresarial com soluções de
Business Intelligence integradas. O mecanismo de banco de dados do SQL Server
2005 oferece um armazenamento mais seguro e fiável tanto para dados relacionais
como estruturados, permitindo a gestão dos aplicativos de dados disponíveis e
eficientes para o uso a que se destina.

Especificações técnicas necessárias:

Pocket PC

- Windows Mobile 2003 ou superior
- 1.2 MB de espaço livre na memória ou no cartão
- Ligação à Web para actualizações da aplicação e base de dados

Telemóvel

- Telemóvel com suporte para J2ME/MIDP1.0/CLDC 1.0
- Suporte tamanho de JAR 70 KB
- Espaço de storage mínimo de 1 MB
- Ligação à Web WAP/GPRS/UMTS para actualizações da aplicação e base de dados

Os

serviços

tecnológicos

deste

software

foram

desenvolvidos

pela

Comunicações.

Aspecto Geral do Software:

Página de Entrada

Página de Pesquisa

Memória Descritiva das Peças de Comunicação

PT

1ª Fase da Campanha dos Genéricos 2007

As orientações apresentadas pelo INFARMED, IP ao criativo gráfico para a
campanha dos medicamentos genéricos, assentaram na mensagem: eficácia,
segurança e qualidade ao seu alcance.

Como tal, e numa fase em que as pessoas ainda não estão devidamente
esclarecidas, sentiu-se que seria importante realçar essas características em todas
as peças planeadas.

Houve, também, a preocupação em manter e utilizar as cores principais do logotipo
dos medicamentos genéricos, onde se destaca o "bordeaux", permitindo uma
coerente linha de comunicação visual.

Em relação à imagem utilizada nesta fase da campanha, a escolha recaiu sobre um
comprimido sem marca que surge preso a uma etiqueta. Essa etiqueta destaca a
ideia de que os "medicamentos sem marca" também têm afinal uma “marca” que
garante a eficácia, a segurança e a qualidade aos utentes: o INFARMED, IP.

Nessa mesma etiqueta, à qual normalmente é associada o preço, em vez de colocar
um valor monetário, optou-se por um valor de confiança. Uma mensagem que
remete também para o lado económico dos medicamentos genéricos. A mensagem
é: "Pode confiar!".

Seguindo e adaptando estas normas, as peças utilizadas nesta fase da campanha
(cartazes, folhetos e porta-folhetos) irão estar disponíveis em centros de saúde,
farmácias e hospitais por todo o país.

Este trabalho criativo foi elaborado por Pedro Silva da empresa Beaver Project.
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Memória Descritiva da Campanha de Informação
Genéricos 2007
Inicia-se dia 24 de Setembro a 2ª fase da campanha de informação promovida pelo
INFARMED, I.P. no âmbito do Plano Integrado de Promoção dos Medicamentos
Genéricos 2007. Esta dará continuidade à mensagem divulgada durante a 1ª fase,
esclarecendo o público sobre a qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos
genéricos, através da mensagem “Pode confiar!”.
Graficamente foram mantidas as linhas entre as duas fases, com a utilização da cor
“bordeaux” e de alguns elementos das peças da 1ª fase (folhetos e cartazes),
adaptados agora aos novos meios utilizados: Televisão, Rádio e Imprensa.
Num investimento de total de 450.000€ para a criatividade, produção e plano de
meios, a campanha terá uma duração de 4 semanas e estará presente nos
principais
canais
televisivos
nacionais,
imprensa
generalista,
imprensa
especializada, imprensa regional, outdoor e estações de rádio nacionais e regionais.
Televisão
No filme procurou-se manter uma linha simples em termos de cenários e a
assertividade no desenvolvimento dos conteúdos. Num exercício de continuidade e
de referência memorial, durante o filme são visíveis em algumas cenas os cartazes
e folhetos que foram desenvolvidos durante a 1ª fase da campanha. O filme
assenta em diálogos entre pessoas, nas mais diversas actividades sociais, sendo
interrompidas por alguém quando se ouve uma das palavras-chave (qualidade,
segurança e eficácia).
Rádio
Para a rádio, optou-se por modelo onde uma voz questiona um médico acerca das
potencialidades dos medicamentos genéricos. A resposta ouvida, indo ao encontro
da mensagem da campanha, é: “Pode confiar!”. Este conceito é explorado em dois
spots diferentes, um de 20” e outro de 10”.
Imprensa
Para este meio de comunicação, estão previstos três modelos de anúncio. Cada um
deles relacionado com uma das palavras-chave e situações do filme de televisão:
qualidade, segurança e eficácia. As personagens que dão rosto a estes anúncios,
são as mesmas que, no decorrer do filme, têm uma participação mais activa e
afirmativa no enunciar dessas palavras.
Mupi
De modo a criar uma relação entre utentes e personagens da campanha, conferindo
algum grau de proximidade, a opção pelos suportes outdoor recaiu numa rede de
mupis de pequenos formatos (8x3 e 4x3). A mensagem e grafismo são
semelhantes aos anúncios de imprensa. Um para cada palavra-chave e situação do
filme de televisão.

Este trabalho criativo foi elaborado por Pedro Silva da empresa In (Re) Action e a
produção esteve a cargo da ADN.
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Perguntas Frequentes
Medicamentos Genéricos

O que é um medicamento genérico?
É um medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em
substâncias activas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o
medicamento de referência tenha sido demonstrada por estudos de
biodisponibilidade apropriados.

Como reconhecer um medicamento genérico?
Os medicamentos genéricos são identificados pela Denominação Comum
Internacional (DCI) das substâncias activas, seguida do nome do titular da
Autorização de Introdução no Mercado ou de um nome de fantasia, da dosagem e
da forma farmacêutica e da sigla «MG», inserida na embalagem exterior do
medicamento.

O que é a Denominação Comum Internacional?
Entende-se por DCI, a designação adoptada ou proposta pela Organização Mundial
de Saúde para substâncias activas de medicamentos, de acordo com regras
definidas, que não pode ser objecto de registo de marca ou nome, conforme lista
publicada periodicamente por esta organização.

Quando um Médico prescreve medicamentos genéricos, o paciente deve
confiar?
Sim. Quando um médico prescreve um genérico, sabe que pode confiar na
qualidade, eficácia e segurança destes medicamentos.
Tal como todos os medicamentos, os genéricos são sujeitos a processos de
avaliação e fiscalização.
Os utentes podem confiar no seu médico para esclarecer todas as questões sobre
medicamentos genéricos disponíveis para o tratamento da sua doença.
Que importância tem o Farmacêutico no esclarecimento do paciente?
O farmacêutico tem a competência técnica, a formação e a experiência que
asseguram a dispensa informada dos medicamentos, conforme a prescrição dos
médicos, de acordo com o que é melhor para a terapêutica de cada utente/doente.
O utente pode confiar no seu farmacêutico, que está sempre apto para o aconselhar
sobre os medicamentos genéricos disponíveis no mercado.

Por que devemos confiar nos medicamentos genéricos?
Todos os medicamentos genéricos têm de provar que são bioequivalentes ao
medicamento de referência – ou seja, que ambos têm o mesmo comportamento no
corpo humano e, como tal, a mesma segurança.
Antes de serem comercializados, todos os medicamentos são sujeitos a um rigoroso
controlo de qualidade.
Além disso, o INFARMED, IP avalia, inspecciona, comprova a qualidade e monitoriza
a segurança dos medicamentos que estão no mercado. Em suma, os medicamentos
genéricos têm qualidade, eficácia e segurança.

Quais os benefícios dos medicamentos genéricos?
São medicamentos com qualidade, eficácia e segurança comprovadas que podem
tratar a maioria das doenças e, por estarem no mercado há vários anos, têm um
perfil de segurança melhor conhecido.
Permitem ainda tratar essas doenças com menos custos, uma vez que, para ser
aprovado, o preço dos medicamentos genéricos tem de ser 20% ou 35% mais
barato do que o medicamento de referência.
Além disso, e porque os genéricos aumentam a concorrência, o preço de todos os
medicamentos tem tendência a baixar. A opção pelos medicamentos genéricos
permite libertar recursos para o tratamento de mais doentes e de novas doenças.

Onde se pode obter mais informação sobre medicamentos genéricos?
O paciente poderá sempre recorrer ao seu médico ou ao seu farmacêutico.
Poderá ainda obter mais informações junto do INFARMED, IP consultando o seu
sítio na Internet em www.infarmed.pt ou ainda recorrendo à Linha do Medicamento
através do N.º 800 222 444.

Para outros esclarecimentos dos Órgãos de Comunicação Social, por favor
contactar:
Carlos Pires
Assessoria de Imprensa
Telefone: 217 987 166
E-mail. carlos.pires@infarmed.pt

