Comunicado de Imprensa

Manuais MSD disponíveis em Portugal
numa nova versão online para profissionais
de saúde e público em geral
Os Manuais MSD, recurso médico de referência, são disponibilizados de forma
gratuita e sem registo em www.msdmanuals.com/pt-pt

Paço de Arcos, 25 de Janeiro de 2017
Com 118 anos de história, a nova edição dos Manuais MSD foi escrita por 350
profissionais independentes e tem como objetivo proporcionar acesso a informação
médica de elevada qualidade e rigor, quer a profissionais de saúde, quer ao público
em geral.
As duas versões do Manual MSD (para profissionais de saúde e para o público em
geral) estão, desde hoje, disponíveis em Portugal, de forma gratuita, no seguinte
endereço: www.msdmanuals.com/pt-pt.
Desde 1899, ano em que lançámos a primeira edição do Manual MSD até hoje,
percorremos um importante caminho de compromisso com a melhor informação
médica. É o orgulho neste importante legado que nos faz reiterar este compromisso
para o futuro.
Numa iniciativa global, a MSD pretende fazer chegar a melhor e mais atual informação
médica a quase três biliões de pessoas e profissionais de saúde até 2020. Esta
iniciativa prevê:
- Aumentar o número de recursos digitais no portal, com mais de 10.000 vídeos,
imagens, animações, ferramentas médicas, etc.
- A atualização constante da informação, garantida por mais de 350 peritos mundiais
em medicina
- Disponibilizar os conteúdos em 10 idiomas de modo a facilitar o acesso à informação
- Um único acesso gratuito e sem registo para todas as versões (Profissional e Público
em Geral)
Acreditamos que o acesso a infomação médica é um direito universal, não um
privilégio de alguns, e que disponibilizar o acesso livre a informação médica de
qualidade tornará possível tomar decisões mais informadas, melhorar o
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relacionamento entre o doente e o profissional de saúde e melhorar, de um modo
geral, os cuidados de saúde em todo o mundo.

Sobre os Manuais MSD
Publicado pela primeira vez em 1899 como um pequeno livro de referência para
médicos e farmacêuticos, o Manual MSD cresceu em tamanho e alcance e tornou-se
um dos recursos médicos mais utilizados em todo o mundo, tanto por profissionais de
saúde, como pelo público em geral. À medida que os Manuais evoluíram, foram
continuamente expandido o seu alcance e a qualidade da informação que ofereciam,
de modo a refletir a missão de disponibilizar a melhor informação médica da altura a
uma grande amplitude de utilizadores, incluindo profissionais de saúde, médicos
veterinários, público em geral e estudantes.
Em 2016, os Manuais lançaram o projeto Global Medical Knowledge 2020. Este
projeto visa tornar acessível a quase três biliões de profissionais de saúde e doentes
em todo o mundo até 2020 a melhor informação médica actualmente disponível. Para
aceder a milhares de temas médicos com imagens, vídeos e uma base de dados com
recursos em constante expansão, visite www.msdmanuals.com/pt-pt

Sobre a MSD
Por mais de um século, a MSD tem sido líder mundial em cuidados de saúde e tem
trabalhado para melhorar a saúde em todo o mundo. A MSD é uma subsidiária da
Merck & Co., Inc., com sede em Kenilworth, N.J., E.U.A. Através dos nossos
medicamentos de prescrição, vacinas, terapêuticas biológicas e produtos de saúde
animal, trabalhamos com clientes e operamos em mais de 140 países para fornecer
soluções de saúde inovadoras. Demonstramos também o nosso empenho e
compromisso na melhoria do acesso a cuidados de saúde através de políticas,
programas e parcerias. Para mais informação, visite www.msd.pt.

Declaração de Visão Futura da MSD
Este comunicado de imprensa da MSD (a “Companhia”) inclui “declarações de visão
futura” dentro do âmbito das disposições de “porto seguro” da Lei de Reforma de
Litígios de Títulos Privados dos Estados Unidos de 1995. Estas declarações são
baseadas nas previsões e expectativas atuais da equipa de gestão da Companhia e
estão sujeitas a riscos significativos e incertezas. Relativamente aos produtos em
desenvolvimento ou pipeline, não pode haver garantia de que os mesmos recebam as
aprovações regulamentares necessárias ou de que sejam comercializados com
sucesso. Se os pressupostos inerentes se provarem imprecisos, ou se materializarem
riscos ou incertezas, os resultados atuais poderão diferir, materialmente, dos definidos
nas declarações de visão futura.
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Os riscos e incertezas incluem, mas de forma não limitativa, condições gerais da
indústria e concorrência; fatores económicos gerais, incluindo taxas de juros e
flutuações da taxa de câmbio; o impacto da regulamentação da indústria farmacêutica
e legislação de cuidados de saúde nos Estados Unidos e internacionalmente;
tendências globais relativas a contenção de custos com cuidados de saúde; avanços
tecnológicos, novos produtos e patentes obtidos pela concorrência; desafios inerentes
ao desenvolvimento de novos produtos, incluindo a obtenção de aprovações
regulamentares; a capacidade da Companhia prever, com precisão, as condições de
mercado futuras; dificuldades ou atrasos de produção; instabilidade financeira de
economias internacionais e risco soberano; dependência da efetividade das patentes
da Companhia e outras proteções para produtos inovadores; e a exposição a litígios,
incluindo litígios de patentes, e/ou ações regulamentares.
A Companhia não assume qualquer obrigação de atualizar publicamente qualquer
declaração de visão futura, seja como resultado de nova informação, seja por eventos
futuros, ou qualquer outro fator. Podem ser encontrados fatores adicionais, que podem
contribuir para resultados materialmente diferentes daqueles descritos nas
declarações de visão futura, no Relatório Anual de 2015 da Companhia, no Formulário
10-K e outra documentação da empresa, na Comissão de Mercado de Valores
(Securities and Exchange Commission, SEC), disponíveis no sítio da SEC na Internet
(www.sec.gov).
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