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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O problema da falta de medicamentos tem assumido uma gravidade crescente no nosso País,

provocando um forte prejuízo para milhões de portugueses, principalmente quando doentes

crónicos, em que a interrupção dos tratamentos não raro acarreta sérias consequências para o

estado de saúde da população, principalmente quando faltam antibióticos e fármacos pediátricos

ou para o tratamento e controlo de doenças como a hipertensão e diabetes.

Relatórios recentes indicam que as ruturas de medicamentos são um problema grave em 73%

dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e que, em 27% das unidades hospitalares,

essa rutura afeta essencialmente os medicamentos genéricos. A falta de medicamentos verifica-

se igualmente nas farmácias comunitárias, com falhas recorrentes na reposição de fármacos,

como o demonstra o facto de, até ao final de setembro de 2022, por comparação com o período

homólogo do ano anterior, o número de faltas de medicamentos ter aumentado 29%, segundo

dados da Associação Nacional de Farmácias (ANF).

Esta escassez de medicamentos, apesar de não exclusiva de Portugal, ameaça vir a constituir

um problema de saúde pública no nosso País, não se afigurando que as medidas recentemente

anunciadas pelo Ministro da Saúde – principalmente o aumento de preço de muitos

medicamentos – sejam suficientes para inverter a situação ou até socialmente justas, para mais

num crescente contexto de dificuldades económicas da generalidade das famílias portugueses.

Ao que se acaba de referir acresce que, nos últimos 7 anos, apesar das muitas promessas feitas

pelos governos do Partido Socialista, incluindo em sede de Orçamentos do Estado, pouco ou

nada foi feito, de concreto, para aumentar a adesão dos consumidores aos medicamentos

genéricos, consabidamente uma importante forma de poupança de custos para as famílias e o

Estado (estima-se que, na última década, os medicamentos genéricos tenham permitido uma

poupança na ordem dos 5 mil milhões de euros em Portugal), assim como um instrumento

decisivo para a facilitação do acesso à inovação terapêutica.

De facto, enquanto que, em diversos países europeus com um PIB per capita bem mais elevado



do que o nosso, as quotas de mercado dos medicamentos genéricos, em unidades, ultrapassam

largamente os 70% (Países Baixos: 83%; França: 81%; Alemanha: 80%; Suécia: 78%; Reino

Unido: 77%), entre nós a mesma não vai além dos 49%, tendo apenas subido 2 pontos

percentuais (p.p.) nos últimos 7 anos.

Importa, pois, que o executivo aposte em campanhas que promovam e estimulem a utilização

dos medicamentos genéricos, retomando o caminho feito entre 2011 e 2015, em que a quota de

mercado, em unidades, dos fármacos referidos, subiu de 31% para 47%, um aumento de 16 p.p.

em apenas 4 anos.

É certo que, desde o final do ano passado, a Comissão parlamentar de Saúde tem realizado um

significativo número de audições de entidades da área da saúde a propósito da importante

temática da rutura de medicamentos, mas não o é menos que não se ignora que a principal

responsabilidade pela inversão da atual situação cabe necessariamente ao governo português.

O PSD não se conforma com a presente falta de medicamentos em Portugal, seja em meio

hospitalar ou nas farmácias comunitárias, situação particularmente inaceitável quando se trata

de antibióticos ou de fármacos destinados a crianças, bem como de outros medicamentos

utilizados no tratamento e controlo de doenças crónicas como a hipertensão e a diabetes.

Assim, ao abrigo das normas constitucionais e regimentais aplicáveis, designadamente da

alínea e) do artigo 156.º da Constituição da República Portuguesa, vêm os Deputados abaixo

assinados, por intermédio de V.ªEx.ª, apresentar ao Senhor Ministro da Saúde as seguintes

perguntas:

Que medidas vai o Governo tomar para garantir em Portugal o acesso da população a

medicamentos a preços acessíveis, bem como um aprovisionamento diversificado que

assegure o abastecimento rápido e eficiente do País em medicamentos?

•

Prevê o Governo promover a criação de um sistema de importação emergencial simplificada

que contribua para mitigar o problema do subabastecimento crónico do País em termos de

medicamentos?

•

Admite o Governo permitir aos farmacêuticos, em caso de falta de medicamentos prescritos,

propor nas próprias farmácias a troca de tamanhos de embalagens, dosagens e formulações?

•

Quais são as metas quantificadas do Governo, em termos de crescimento da quota de

mercado dos medicamentos genéricos, em unidades, para o corrente ano de 2023?

•

Palácio de São Bento, 24 de janeiro de 2023
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