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Proposta de Lei n.º 38/XV/1.ª

(Aprova o Orçamento de Estado para 2023)

Proposta de Aditamento

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar 

do CHEGA apresenta a seguinte proposta de aditamento:

Título II

Disposições Fiscais

Capítulo II

Impostos Indiretos

Secção I

Imposto sobre o valor acrescentado

Artigo 167.º – A

Aditamento à lista I anexa ao Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado

É aditada a al. g) à verba 2.5 da lista I anexa ao Código do IVA, com a seguinte redação:

“2.5 - Produtos farmacêuticos e similares e respectivas substâncias activas a seguir 

indicados:

a) (...);

b) (...);

c) (...);

d) (...);

e) (...);

f) (...);

g) Sondas e seringas de alimentação.“

Nota Informativa:

As sondas e seringas de alimentação são utilizadas quando há dificuldade do paciente 

para engolir os alimentos. 
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Normalmente, a sonda é colocada nos seguintes casos: presença de tumor na boca ou 

na garganta, efeito da radioterapia, onde a boca ou a garganta ficam muito inchadas, 

doloridas e irritadas, cirurgias na boca e na garganta que exigem repouso para cicatrizar 

e evitar infecções, engasgamento frequente ou crises de tosse durante as refeições, 

sensação de bolo ou aperto na garganta, que impede a passagem do alimento, refluxo 

do alimento pelo nariz por dificuldade de engolir ou saída pelo traqueostomia (abertura 

feita cirurgicamente nos pacientes que têm dificuldade para respirar provocada por 

tumores).

As seringas são habitualmente utilizadas para casos menos graves, mas onde há 

necessidade de alimentar o doente, como por exemplo, os doentes de Alzheimer que 

não se lembram do que fazer quando têm alimentos na boca. Entendemos que são 

absolutamente essenciais para a sobrevivência destes pacientes1.

São Bento, 11 de Novembro de 2022

Os Deputados do Grupo Parlamentar do CHEGA,

André Ventura - Bruno Nunes - Diogo Pacheco de Amorim - Filipe Melo - Gabriel Mithá 

Ribeiro - Jorge Galveias - Pedro Frazão - Pedro Pessanha - Pedro Pinto - Rita Matias -

Rui Afonso - Rui Paulo Sousa

                                                
1 Alimentação por sonda - Distúrbios nutricionais - Manual MSD Versão Saúde para a Família 
(msdmanuals.com)
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