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Rutura do medicamento Sinemet 

Reunião no Infarmed define medidas 

para assegurar tratamento a doentes de Parkinson 

 

O Infarmed esteve reunido esta tarde com as empresas que têm medicamentos destinados 

ao tratamento da Doença de Parkinson, com a Associação Portuguesa de Doentes de 

Parkinson, com a Sociedade Internacional de Parkinson e Doenças do Movimento e com a 

Sociedade Portuguesa de Neurologia, com o objetivo de atenuar o impacto da rutura do 

medicamento Sinemet, destinado ao tratamento de Parkinson. 

Nesta reunião, as entidades assumiram que vão acompanhar semanalmente a evolução 

desta rutura e a encontrar alternativas terapêuticas para os doentes afetados.  

As quatro empresas que estiveram presentes comprometeram-se a encontrar soluções para 

o abastecimento do mercado. Uma das empresas, que já tem um medicamento em 

comercialização no mercado, comprometeu-se a aumentar a produção desta alternativa ao 

Sinemet. Outras duas empresas vão avaliar a possibilidade de importar embalagens de 

medicamentos de outros mercados. 

A Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson comprometeu-se a reforçar a articulação 

com as famílias dos doentes afetados, quer apelando à dispensa de embalagens 

excedentárias que possam ser utilizadas por doentes sem acesso a medicação, quer 

apelando à serenidade dos doentes, tendo em conta que estão a ser estudadas soluções 

para esta rutura com a máxima brevidade. 

As sociedades científicas envolvidas vão apelar aos médicos para que façam uma prescrição 

criteriosa, seja em termos de indicações terapêuticas, seja em número de embalagens, de 

forma a garantir que sejam tratados todos os doentes. 

O Infarmed vai contactar as associações de farmácias e os distribuidores para que 

monitorizem eventuais situações de pedidos de embalagens em grande quantidade, para 

que apenas sejam vendidas as necessárias. 

 

Os hospitais e os centros de saúde vão ser contactados com vista à criação de uma linha 

direta que permita aos doentes alterar o tratamento em conjunto com o seu médico. 

Em caso de dúvida, o Centro de Contacto SNS 24 (808 24 24 24) fará a ligação ao Infarmed e 

dará resposta aos cidadãos que necessitem de esclarecer dúvidas. 
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