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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Em 2015, Portugal começou a disponibilizar o acesso a medicamentos inovadores para o

tratamento de Hepatite C; este tratamento permite a cura de cerca de 95% das pessoas

tratadas. Desde então e até outubro de 2017, foram autorizados 18.045 tratamentos. Todavia, a

8 de novembro de 2017, tinham sido iniciados 12.380 processos, o que significa que 5665

pessoas continuavam a aguardar o início do tratamento, apesar de este se encontrar autorizado.

O Grupo de Ativistas em Tratamentos (GAT) afirmou, em declarações à comunicação social,

que “é importante que seja clarificado porque é que existem mais de 5 mil tratamentos que

foram autorizados e ainda não foram iniciados. Pode ser uma ou mais razões, mas não é

possível que sejam tratamentos autorizados no último mês, porque vemos que é um número

mais ou menos constante há largos meses”. O GAT acrescenta ainda ter conhecimento de

situações de doentes tiveram que esperar cinco a seis meses para iniciar o tratamento, depois

do pedido ter sido formulado pelo/a médico/a.

O Bloco de Esquerda considera essencial que esta situação seja clarificada. O acesso a

medicação inovadora para tratamento da Hepatite C é importantíssimo para as/os doentes; é

certamente muito atroz e ansiogénico para estas pessoas saberem que existe um medicamento

que as pode curar, saberem que esse tratamento foi autorizado, mas depois terem que demorar

meses até iniciarem esse mesmo tratamento.

O que o Bloco de Esquerda pretende é que os tratamentos se iniciem assim que sejam

autorizados. Queremos saber qual a razão pela qual mais de 5000 pessoas aguardam esse

tratamento e que medidas estão a ser tomadas para tornar o acesso ao tratamento mais rápido.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do

Ministério da Saúde, as seguintes perguntas:

O Governo tem conhecimento da situação exposta?1.



Por que motivo há 5665 pessoas a aguardar o início de tratamento com medicação inovadora

para a Hepatite C?

2.

O Governo está disponível para, em 2018, manter a compra dos medicamentos inovadores

para a Hepatite C centralizada na Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), em

vez de imputar os custos aos hospitais onde é efetuado o tratamento?

3.

Palácio de São Bento, 18 de dezembro de 2017

Deputado(a)s

MOISÉS FERREIRA(BE)

JORGE FALCATO SIMÕES(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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