
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

1 – No passado dia 28 de Fevereiro, na audição do Senhor Ministro na Comissão de Saúde, o

Grupo Parlamentar do CDS-PP colocou uma questão relativa ao alegado constrangimento que

se tem verificado no acesso dos doentes com Hepatite C aos medicamentos.

2 – Perguntámos ao Senhor Ministro porque motivo não se mantém o financiamento integral do

tratamento, como era até agora; se confirma que há hospitais a restringir o tratamento a doentes

com Hepatite C; quantos pedidos de tratamento estão, neste momento, pendentes; se confirma

que, em 2017, morreram 2 doentes enquanto aguardavam o tratamento; como está, ou como vai

ser feito, relativamente aos contratos-programa com os hospitais PPP; e se há algum destes

hospitais, nomeadamente o hospital Beatriz Ângelo, em Loures, que tenha doentes sem

comparticipação para este tratamento?

3 – Na resposta que nos deu, o Senhor Ministro da Saúde respondeu que se o valor a financiar

por tratamento diminuiu é porque também há mais alternativas terapêuticas disponíveis; que as

associações de doentes sabem que têm uma relação de porta aberta com o Ministério da Saúde

e que devem sinalizar de imediato qualquer aspecto a corrigir. Afirmou, ainda, que, se o hospital

de Loures não está a tratar os seus doentes, tem de tratar, que nem lhe passa pela cabeça que

possam estar doentes sem medicação; e afirmou, também, que se orgulha dos direitos de

acesso conquistados; que o Governo já levou os tratamentos às prisões; e que quando se pode

curar doentes, não pode haver a mínima hesitação. No entanto, o Senhor Ministro afirmou que

iria pedir à Senhora Secretária de Estado da Saúde para averiguar se, de facto, estaria a

passar-se algum problema no acesso destes doentes à medicação.

4 – Da resposta do Senhor Ministro ficou, assim, implícito que não tem conhecimento de

constrangimentos no acesso de doentes com Hepatite C à medicação.



5 – No entanto, após esta audição do Senhor Ministro da Saúde e a questão levantada pelo

Grupo Parlamentar do CDS-PP, vieram a público notícias dando conta, precisamente, das

questões que levantámos, em particular dos constrangimentos que estão a verificar-se no

acesso aos tratamentos para a Hepatite C, com relatos concretos de associações de doentes

que, inclusivamente, já terão pedido reuniões tanto à ACSS como ao Ministério da Saúde.

6 – Aliás, numa reportagem televisiva transmitida no dia 02 de Março, sobre esta matéria, relata-

se aquilo que o CDS dizia: que, devido à nova forma de financiamento dos tratamentos

determinada pelo Governo, há doentes de Hepatite C que aguardam há mais de 6 meses pelo

medicamento. No fundo, a reportagem transmite relatos de que, após a prescrição dos médicos

para o tratamento para a Hepatite C, os doentes têm de esperar muito para além do mês e meio

previsto, estando alguns doentes a aguardar já há 9 meses. Ora, com o novo modelo de

financiamento do tratamento, não terá sido explicado aos hospitais quais são as novas regras,

pelo que os doentes são, assim, deixados num limbo sem que os hospitais saibam como têm de

proceder. Ainda segundo a reportagem, na passada quarta-feira – dia da audição do Senhor

Ministro – terá chegado aos hospitais uma Circular a determinar que a compra dos

medicamentos passa a ser feita por concurso público lançado pelos Serviços Partilhados do

Ministério da Saúde e que os hospitais terão até dia 23 de Março para dizer quantos doentes

preveem tratar. No entanto, o concurso público só deverá estar concluído em Abril, pelo que, até

lá, os doentes terão de continuar a aguardar.

7 – Senhor Ministro, o Grupo Parlamentar do CDS-PP fica verdadeiramente apreensivo perante

a possibilidade de doentes de Hepatite C poderem estar a ser seriamente prejudicados pelo

Governo no acesso aos tratamentos que lhes podem salvar a vida.

8 – Relembramos que o Governo PSD/CDS conseguiu, após uma muito difícil negociação com a

indústria, a comparticipação integral deste tratamento e não podemos aceitar que, por motivos

estritamente financeiros, o actual Governo ponha em causa o acesso dos doentes aos

medicamentos.

9 – Este é um assunto demasiado sério para ser tratado com ligeireza e o Grupo Parlamentar do

CDS-PP entende que, em circunstância alguma, é legítimo ou aceitável que o Governo recue

nesta matéria podendo colocar em risco a vida de centenas de doentes. Nesse sentido,

entendemos ser da maior urgência obter um cabal esclarecimento do Senhor Ministro da Saúde.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Senhor Ministro

da Saúde, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas às seguintes perguntas:



1 – Reitera, V. Exa., que não tem conhecimento dos constrangimentos que se têm

verificado no acesso aos medicamentos para a Hepatite C?

2 – Que justificação apresenta V. Exa. para as notícias que têm vindo a público após as

questões levantadas pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP na audição do passado dia 28 de

Fevereiro e que dão conta, precisamente, dos problemas que levantámos?

3 – Confirma V. Exa. que na passada quarta-feira – dia da audição do Senhor Ministro

–chegou aos hospitais uma Circular a determinar que a compra dos medicamentos passa

a ser feita por concurso público lançado pelos Serviços Partilhados do Ministério da

Saúde e que os hospitais têm até dia 23 de Março para dizer quantos doentes preveem

tratar? Confirma V. Exa. que o referido concurso público só deverá estar terminado em

Abril e que, até lá, os doentes terão de continuar a aguardar para ter acesso ao

tratamento?

4 – Quando irá V. Exa. receber as associações de doentes que já lhe pediram uma

reunião, para se poder inteirar destes problemas?

5 – Que medidas vai V. Exa. tomar, de imediato, para corrigir os constrangimentos que se

verificam no acesso a estes tratamentos e garantir que não se repetem?

6 – Assegura V. Exa. que nenhum doente de Hepatite C tem ou terá o seu acesso aos

tratamentos condicionado devido à nova forma de financiamento determinada pelo

Governo?

7 – Quantos doentes de Hepatite C aguardam, neste momento, por autorização para o

tratamento, há quanto tempo aguardam e em que hospitais?

Palácio de São Bento, 6 de março de 2018

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

ISABEL GALRIÇA NETO(CDS-PP)

TERESA CAEIRO(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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