
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 

O Decreto-Lei n.º 93/2009, de 16 de Abril, estabelece o Sistema de Atribuição de Produtos de

Apoio (SAPA). O Artigo 5º deste Decreto-Lei define os objetivos do SAPA; indicando que estes

“passam pela realização de uma política global, integrada e transversal de resposta às pessoas

com deficiência ou com incapacidade temporária de forma a compensar e atenuar as limitações

de atividade e restrições de participação decorrentes da deficiência ou incapacidade temporária”

determinando que os produtos de apoio são atribuídos “de forma gratuita e universal”.

Ora, não obstante a clareza da legislação quanto à gratuitidade e universalidade de atribuição

dos produtos de apoio, os utentes deparam-se demasiadas vezes com interpretações criativas

do Decreto-Lei. Um desses exemplos remete para a leitura que está a ser feita pela

Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).

De facto, em março de 2017, a ACSS emitiu uma Circular Normativa Conjunta com (ver anexo

1) onde define os critérios para atribuição dos produtos de apoio usados no corpo para absorção

de urina e fezes (fraldas), determinando que:

“devem ser priorizados os reembolsos aos utentes que apresentem Atestado Médico de

Multiusos que ateste uma incapacidade igual ou superior a 60%, e que reúnam os

requisitos de isenção do pagamento de taxa moderadora por motivo de insuficiência

económica”.

Esta é uma decisão que colide com o disposto no Decreto-Lei n.º 93/2009, pelo que não se

compreende qual o fundamento para a implementar.

Em dezembro de 2017, a ACSS veio emitir uma nova Circular Normativa Conjunta sobre o

mesmo tema (anexo 2), indicando que “apenas devem ser reembolsados os pedidos de

utentes incontinentes que apresentem Atestado Médico Multiusos que ateste uma

incapacidade igual ou superior a 60% e que reúnam, cumulativamente, os requisitos de

isenção do pagamento de taxa moderadora por motivo de insuficiência económica”.



O Bloco de Esquerda considera que é premente que o Governo se pronuncie sobre o teor

destas circulares da ACSS. O Decreto-Lei que institui o SAPA indica claramente que a

atribuição de produtos de apoio é universal e gratuita. Perante isto, não podem as instituições

fazer interpretações criativas da legislação, penalizando e discriminando os utentes,

submetendo-os a uma espécie de condição de recursos para obterem produtos de apoio que

lhes são devidos de forma gratuita e universal.

É fundamental que esta aviltante situação seja corrigida e que a atribuição de fraldas seja

efetuada de acordo com o que a lei preconiza: de forma universal e gratuita.

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.

Como se justifica que a ACSS possa emitir duas Circulares Normativas que vão contra o

disposto no Decreto-Lei n.º 93/2009, de 16 de Abril?

2.

Que medidas vai o Governo implementar para garantir a revogação das circulares normativas

citadas, patentes no Anexo 1 e Anexo2?

3.

Palácio de São Bento, 20 de janeiro de 2018

Deputado(a)s

MOISÉS FERREIRA(BE)

JORGE FALCATO SIMÕES(BE)

Existem anexos ao documento.
____________________________________________________________________________________________________________________________
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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ASSUNTO: Regras de reembolso de produtos de apoio usados no corpo para absorção 


de urina e fezes no SNS - Esclarecimento 


 


Na sequência da alínea b) do nº 8 do Despacho 10218/2017 de 24 de novembro, serve a presente Circular 


Normativa Conjunta para reformular o n.º 1 da Circular Normativa Conjunta n.º 5/2017, da ACSS, DGS, 


INFARMED e SPMS, de 2 de março, que passa a ter a seguinte redação: 


 


1. No caso dos produtos de apoio usados no corpo para absorção de urina e fezes (código ISO 09 30 04 – 


fraldas), apenas devem ser reembolsados os pedidos de utentes incontinentes que apresentem Atestado 


Médico Multiusos que ateste uma incapacidade igual ou superior a 60% e que reúnam, cumulativamente, os 


requisitos de isenção do pagamento de taxa moderadora por motivo de insuficiência económica. 


 


 


 


_____________________________ 


Marta Temido 


Presidente do Conselho Diretivo da ACSS,IP 


 


N. 28 /2017/DPS/ACSS 
DATA: 11-12-2017 


 


CIRCULAR NORMATIVA CONJUNTA 


 


PARA: Administrações Regionais de Saúde, Hospitais EPE, Hospitais SPA e PPP e Unidades Locais de 


Saúde EPE 



mailto:geral@acss.min-saude.pt

http://www.acss.min-saude.pt/
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_____________________________ 


 Maria de Graça Freitas 


    Diretora-Geral da Saúde 


 


 


__________________________ 


Maria do Céu Machado 


Presidente do Conselho Diretivo do INFARMED,IP 


 


 


________________________ 


Henrique Martins 


Presidente do Conselho de Administração da SPMS, EPE 
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ASSUNTO: Regras de reembolso de produtos de apoio usados no corpo para absorção 


de urina e fezes no SNS 


 


Na sequência da publicação da Circular Normativa Conjunta n.º 22/2016, de 27 de outubro, emanada pela 


Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS), pela Direção-Geral da Saúde (DGS), pela 


Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED) e pela Serviços Partilhados do 


Ministério da Saúde, E.P.E. (SPMS), através da qual se esclareceram as entidades relativamente ao regime 


de acesso e financiamento, no âmbito do Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio (SAPA), de dispositivos 


médicos para apoio a ostomias e incontinência nos estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de 


Saúde (SNS), foi posteriormente publicada a Circular Informativa n.º 31/2016, de 31 de outubro, da ACSS, 


através da qual foi dado conhecimento às entidades do SNS do processo de reembolso que deveria ser 


adotado relativamente a estes produtos de apoio. 


Nesta sequência, importa agora definir os critérios e condições objetivas para atribuição dos “produtos de 


apoio usados no corpo para absorção de urina e fezes”, pelo que se determina que: 


1. No caso dos produtos de apoio usados no corpo para absorção de urina e fezes (código ISO 09 30 04 


– fraldas), devem ser priorizados os reembolsos aos utentes que apresentem Atestado Médico de 


Multiusos que ateste uma incapacidade igual ou superior a 60%, e que reúnam os requisitos de 


isenção do pagamento de taxa moderadora por motivo de insuficiência económica; 


N. 5/2017/DPS/ACSS 
DATA: 02-03-2017 


 


CIRCULAR NORMATIVA CONJUNTA 


 


PARA: Administrações Regionais de Saúde, Hospitais EPE, Hospitais SPA, Unidades Locais de Saúde, EPE 
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2. Ainda neste âmbito, mantém-se o procedimento de reembolso definido no n.º 2 – D2 da Circular 


Informativa n.º 31/2016/DPS/ACSS, de 31 de outubro, ou seja, não é necessária a apresentação de 


qualquer orçamento, sendo que o valor unitário máximo a comparticipar pelas unidades de Cuidados 


de Saúde Primários é de 1,24 € por dia e por utente (em linha com o valor definido na Portaria n.º 


262/2015, de 28 de agosto, para a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados). 


 


A presente Circular Normativa Conjunta entra em vigor no dia 1 de março de 2017. 


 


 


_____________________________ 


Marta Temido 


Presidente do Conselho Diretivo da ACSS,IP 


 


_____________________________ 


Francisco George 


Diretor-Geral da Saúde 


 


__________________________ 


Henrique Luz Rodrigues 


Presidente do Conselho Diretivo do INFARMED,IP 


 


________________________ 


Henrique Martins 


Presidente do Conselho de Administração da SPMS, EPE 
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