
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:

De acordo com a Associação Crohn Colite Portugal, a Resolução da Assembleia da República

(RAR) nº 42/2020 que “Recomenda ao Governo a adoção e o reforço de medidas tendentes à

melhoria das condições de vida e de acesso a cuidados de saúde das pessoas com doença

inflamatória do intestino” não estará a ser integralmente cumprida pelo Governo.

Acresce que, para além das recomendações feitas nesta RAR que, a serem cumpridas,

melhorariam significativamente a qualidade de vida destes doentes, há outros problemas com

que se deparam e que merecem, a nosso ver, um olhar atento por parte do Governo.

No que diz respeito ao acesso a medicamentos inovadores e tempos de espera nos hospitais do

SNS, alega a Associação Crohn Colite Portugal o seguinte:

“A Portaria nº 351/2017, de 15 de novembro impõe que os medicamentos para doenças

inflamatórias do intestino nas formas mais graves sejam prescritos "apenas por médicos

especialistas em gastrenterologia dos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde (SNS)".

Este tipo de medicação é também usado noutras patologias de foro reumatológico e

dermatológico, e nestes casos, essa mesma medicação é comparticipada pelo SNS, quer seja

prescrita por médico especialista no SNS ou não. Esta decisão discriminatória e imoral, até

porque é importante ter em conta o crescente número de doentes com doença crónica

inflamatória do intestino (estudos apontam para 24 mil casos em Portugal com taxa de

crescimento de 5% ao ano) e que cerca de 20% necessitam destes fármacos biológicos

específicos, porque não respondem ao tratamento convencional. Além disso, este tipo de

medicamentos têm um custo bastante elevado, não sendo possível ao cidadão comum assumir

o custo integral do tratamento. Propomos por isso que a mesma portaria seja revista: que se

mantenha a comparticipação, mas que a mesma possa ser prescrita por médicos especialistas,

independentemente do local onde decorre a prescrição.”



Importa recordar que, em consequência da pandemia de Covid-19, o acesso a consultas e

tratamentos no SNS foi extremamente comprometido tendo, muitos destes doentes, como única

opção recorrer ao setor privado para conseguirem manter o acompanhamento clínico e realizar

os tratamentos de que precisam para se manterem ativos. Ora, se no setor privado lhes está

vedado o acesso aos medicamentos que lhes seriam autorizados e comparticipados no SNS,

estes doentes estarão a ser injusta e inexplicavelmente negativamente discriminados.

Como será facilmente compreensível, nem todos os tratamentos serão indicados para todos os

doentes e os critérios para a elegibilidade de um doente a determinado medicamento terão de

ser critérios clínicos nos quais o Parlamento não pode, evidentemente, imiscuir-se.

O CDS-PP tem vindo reiteradamente a afirmar que considera que, quando os medicamentos

têm eficácia comprovada, o acesso dos doentes a esses medicamentos tem de ser agilizado.

Cientes de que estamos, na maioria dos casos, perante medicamentos extremamente onerosos

para o Estado, entendemos, contudo, que um verdadeiro investimento em saúde é o

investimento na qualidade de vida das pessoas doentes, proporcionando-lhes acesso ágil e em

tempo útil aos medicamentos que lhes assegurem maior esperança de vida, maior qualidade de

vida, dignidade na doença e, assim, ajudando-as a que continuem pessoas ativas. E, ao

continuarem ativas e com menor recurso a potenciais internamentos, o saldo também para o

Estado será positivo.

Importa, assim, perceber se a alegada recusa no acesso destes doentes em hospitais privados

a tratamentos aprovados e utilizados nos hospitais públicos, se deve a critérios clínicos ou,

eventualmente, a algum outro critério que consideramos ser relevante conhecer.

O Grupo Parlamentar do CDS-PP entende que é determinante que a população se sinta segura

e confiante que, caso preencha os critérios clínicos, tem acesso aos melhores tratamentos, seja

no setor público ou no setor privado.

Face ao exposto, o Grupo Parlamentar CDS-PP considera da maior pertinência obter

esclarecimentos da parte da Senhora Ministra 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;

A Deputada do CDS-PP, abaixo-assinada, vem por este meio requerer à Senhora Ministra da

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

respostas às seguintes perguntas:

1- Confirma V. Exa que a Resolução da Assembleia da República (RAR) nº 42/2020 que

“Recomenda ao Governo a adoção e o reforço de medidas tendentes à melhoria das

condições de vida e de acesso a cuidados de saúde das pessoas com doença

inflamatória do intestino” não estará a ser integralmente cumprida pelo Governo?

2- A confirmar-se, que justificação apresenta V. Exa para esse incumprimento?



3- Confirma V. Exa que existe uma discriminação entre os doentes do foro reumatológico

e dermatológico e os doentes com Doenças inflamatórias do Intestino, no acesso

comparticipado ao mesmo medicamento, quando estes doentes são seguidos no setor

privado tendo, os primeiros, acesso comparticipado nos dois setores e os últimos só têm

acesso à comparticipação se o medicamento for prescrito por médicos especialistas em

gastrenterologia dos estabelecimentos do SNS?

4- Tenciona V. Exa tomar alguma medida para corrigir esta discriminação injusta e que

aparenta não fazer qualquer sentido?

5- Assegura V. Exa que os critérios para acesso da população aos tratamentos de que

precisa, seja no SNS seja no setor privado, são sempre, em primeiro lugar, critérios

clínicos?

Palácio de São Bento, 28 de abril de 2021

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(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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