
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:

Nos últimos tempos têm sido tornados públicos diversos casos de doentes a quem terá sido

recusado, ou atrasado, o acesso a medicamentos que poderiam, senão salvar-lhes a vida, pelo

menos, melhorar substancialmente a sua qualidade de vida.

Um dos casos que chegou ao conhecimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP é o de uma

doente oncológica com cancro da mama com recidiva a quem, alegadamente, não terá sido

autorizado o acesso a um tratamento de monoterapia com o medicamento Lynparza (DCI –

Olaparib), apesar deste tratamento lhe ter sido apresentado como “o único tratamento possível,

que lhe permitirá prolongar e melhorar a sua qualidade de vida”.

Esta doente estará a ser seguida no Hospital de Braga e, segundo a informação que nos

chegou, o INFARMED “rejeitou o pedido do Hospital de Braga para administrar este tratamento”.

Ora, o Grupo Parlamentar do CDS-PP entende ser da maior relevância perceber-se o que

estará aqui em causa pois, numa pesquisa ao portal do INFARMED, verifica-se que este

medicamento está autorizado para utilização em meio hospitalar.

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.

No entanto, este caso – mais um dos vários que nos têm chegado – foi-nos apresentado como

uma recusa de acesso a um tratamento para o qual esta doente teria indicação clínica. E,

conforme temos vindo reiteradamente a afirmar, consideramos 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 desta doente oncológica do Hospital de

Braga a um tratamento de monoterapia com o medicamento Lynparza (DCI – Olaparib) se deve

a critérios clínicos ou, eventualmente, a algum outro critério como, por exemplo, de índole

orçamental.

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.

A proliferação, na comunicação social e nas redes sociais, de casos em que alegadamente a

recusa no acesso a tratamentos se deve a questões processuais ou orçamentais em nada

contribui para a segurança e confiança da população no SNS. E, a nosso ver, estas questões

devem ser cabalmente esclarecidas pela tutela.

Face ao exposto, o Grupo Parlamentar CDS-PP considera imprescindível 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;

O Deputado do CDS-PP, abaixo-assinado, 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:

Confirma V. Exa o caso acima relatado, de uma doente oncológica do Hospital de Braga

a quem, alegadamente, terá sido recusado o acesso a tratamento de monoterapia com o

medicamento Lynparza (DCI – Olaparib)?

•

A confirmar-se, quais os critérios para a recusa do acesso ao tratamento?•

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

precisam no SNS são sempre, em primeiro lugar, critérios clínicos?

•

Palácio de São Bento, 31 de março de 2021

Deputado(a)s

TELMO CORREIA(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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