Coronavírus: a Rede de Autoridades em
Medicamentos da Ibero-América cria um site com
informações técnico-científicas úteis para
combater o COVID-19 na região

Madri (Espanha), terça-feira, 31 de março de 2020 - A Rede de Autoridades em
Medicamentos da Ibero-América (EAMI), com o apoio da Secretaria-Geral IberoAmericana (SEGIB), habilitará, a partir de hoje, uma plataforma digital onde os 22
países ibero-americanos poderão compartilhar e consultar informações oficiais
sobre tratamentos, ensaios clínicos de medicamentos e guias técnicos para
profissionais de saúde, com o objetivo de enfrentar a pandemia de coronavírus
(COVID-19).
Essa ferramenta, denominada "Em Rede contra o Covid-19", incluirá cifras de
afetados e números de serviços telefônicos em diferentes países, além de
informações úteis para combater o crescente número de notícias falsas sobre o
coronavírus.

A plataforma, que é um exemplo de como a Ibero-América se uniu para trabalhar
conjuntamente em um momento de crise, estará disponível nos sites da SEGIB,
www.segib.org/pt-br/red-eami e da Rede EAMI, www.redeami.net/pt.
As informações serão públicas para todos que necessitem consultá-las e contarão
com atualizações constantes que serão compartilhadas pelas redes sociais, por meio
das contas de Twitter @SEGIBdigital e @RedEAMI.
A Rede EAMI é coordenada pela Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos de
Saúde (AEMPS) e faz parte do registro de redes da SEGIB. É formada por agências de
medicamentos dos Ministérios da Saúde ou instituições de pesquisa em saúde
pública dos 22 países da Ibero-América: Andorra, Argentina, Bolívia, Brasil,
Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Equador, El Salvador,
Espanha, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru,
Portugal, Uruguai e Venezuela.
Foi criada em 1997 com o objetivo de garantir à sociedade ibero-americana, com
uma perspectiva de serviço público, o acesso a medicamentos e dispositivos médicos,
garantindo sua qualidade, eficácia e segurança por meio de intercâmbio de
experiências, informações técnicas e conhecimentos científicos.
•

Vídeo: o que é a rede EAMI

Dada sua experiência na gestão da pandemia de coronavírus na Espanha e sua
colaboração com a Europa, as contribuições da AEMPS são extremamente valiosas
para a Rede. A possibilidade de acessar suas informações sobre o COVID-19, que
ainda não chegou com a mesma intensidade na América Latina, é de especial
importância para a Ibero-América.
A SEGIB, que acompanha de perto a evolução do coronavírus na região, expressou
sua solidariedade com os países da região afetados pela pandemia e se colocou à sua
total disposição durante a crise.
"Esta rede tem a capacidade e o compromisso de fortalecer a cooperação entre as
autoridades de saúde da Ibero-América. O trabalho que eles realizam para
salvaguardar as garantias dos cidadãos em matéria de eficácia, segurança e qualidade
de medicamentos pode ser crucial nesta crise”, afirmou a Secretária-Geral IberoAmericana, Rebeca Grynspan.

Por sua parte, María Jesús Lamas, diretora da AEMPS e membro permanente do
Secretariado da Rede EAMI, expressou: “A Rede de Autoridades em Medicamentos
da Ibero-América quer garantir que todo o conhecimento clínico que estamos
adquirindo seja compartilhado de maneira rápida e eficaz, porque isso é de vital
importância para enfrentar o coronavírus. Dessa forma, queremos apoiar a resposta
médica da América Latina e contribuir para torná-la a melhor possível para os
profissionais de saúde e para os cidadãos.”
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A Secretaria-Geral Ibero-americana é o órgão permanente de apoio à Conferência de Chefes de Estado e de Governo na
preparação das Cúpulas Ibero-americanas e encarregado de realizar os mandatos que se derivam das Cúpulas e Reuniões
Ibero-americanas. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para alcançar o fortalecimento da comunidade iberoamericana, impulsionando a cooperação na educação, na coesão social, na inovação e na cultura nos países de fala hispana e
portuguesa na América Latina e na Península Ibérica.
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