
Distribuidoras querem remédios para
VIH e cancro disponíveis nas farmácias
Saúde Associação do setor destaca os ganhos significativos para os doentes quepassam a ter osmedicamentos
mais próximos Grupo deAtivistas emTratamentos GAT questiona os custos que esta solução pode ter para o SNS

Há doente oncológicos com can
cro e hepatite C que têm de per
correr dezenas de quilómetros
para levantarmedicamentos nas
farmácias hospitalares Uma si
tuação que aAssociação dos Dis
tribuidores Farmacêuticos ADIFA
gostava dever alterada Depoisde
quebras significativasnomercado
dos medicamentos vendidos nas
farmácias nos anos de crise os
operadores do setor querem que
alguns dos remédios que atual
mente só existem nos hospitais
possam serdispensados nas far
mácias comunitárias passando a
ser entreguespelas distribuidoras
EmLisboa os doentesportado

res deVIH sida seguidos noHos
pital CurryCabral beneficiaramde
umprojeto piloto de dispensa de
medicamentos hospitalares nas
farmácias comunitárias que en
tretanto foi desativado Foi cance
lado por razões operacionais ex
plicouaoDNfonte doCentroHos
pitalardeIisboaCentral adiantando
que vai iniciar se umnovo estudo
observacional comparecer posi
tivo da Comissão de Ética para a
Saúde do CHLC
Diogo Gouveia presidente da

ADIFA diz que a expectativa é
que depois da avaliação do proje
to oMinistério da Saúde alargue a
dispensa aoutrosmedicamentos
uma vez que os doentes benefi
ciam de maior acessibilidade
proximidade e comodidade Para
o representante daassociação de
pois de anosmuitoduros e ante
vendo umcrescimento dosmedi

camentos genéricos é esse o ca
minho a adotar comvista ao cres
cimento das empresas de distri
buição que sofreram com a que
bra do valordomercado dos me
dicamentos e aredução dasmar
gens de comercialização
De acordo comos dados do In

farmed em 2017 os portugueses

adquirirammais 1 4 milhões deembalagensdemedicamentosnas
farmácias face a2016 tendo sido
dispensadas 157 milhões no total
omaiorvolumedos últimos cinco
anos É umarecuperação muito
ténue Nos anos de crise entre
2008e2016 houve umaredução
¦de 4 1nautilizaçãodemedica
mentos pelo que emcimadeuma

quebra destas não é um cresci
mento significativo refere Diogo
Gouveia

Emvalor prossegue aquedafoi
de 27 no referido período mui
to porculpadas reduções adminis
trativas do preço dos fármacos o
que teve umimpacto forte nas far

mácias comfechos e insolvênciasenos distribuidores Neste setor
as empresas reestruturaram se
tentaramotimizar custos opera
cionais reduziram algumas plata
formas mas ainda existemmui
tos problemas No final de 2016
revela ovaloracumulado em dívi
daàs distribuidoras ascendia aos
240milhões deeuros Existemco
branças de dívidas de largos anos
Aindanão estátudo resolvido des
tacao representante

Para aADIFA a solução passa
ria pelapassagem de algunsme
dicamentos que são dispensados
nas farmáciashospitalarespara as

farmácias comunitárias já que
existe uma rede de farmácias
comboa qualidade e que garante
acessibilidade eproximidade ato
dos os cidadãos No entender de
DiogoGouveia nãohánenhuma
razão técnicaparaque algunsme
dicamentos não possam ser dis
pensados nas farmácias de ambu
latórios

Refere se sobretudo amedica
mentos destinados a oncologia

VIH hepatite C e doenças autoimunes que tendem asermais ca
ros A grandemaioria dosmedi
camentos dispensadosnasfarmá
cias hospitalares são como os
outros não precisamde atenção
especial naentrega e têm perfis de
segurança semelhantes aos ou
tros destaca Esta é segundo o
mesmo umagrande oportunida
de também para o Estado que
aumenta aprevisibilidade a oti
mização emtermos de stockse ga
rante a entrega quando o doente
precisa

Só omercado dosmedicamen
tosparatratar oVIHvale segundo
o presidente daADIFA aproxima
damente 200 milhões de euros
Sendo a despesa total commedi
camentos nas farmácias de apro
ximadamente dois milmilhões de
euros a dispensa dos fármacos

para tratamento da sida implica
riaum aumento decercade 10

LuísMendão presidentedo GATGrupo deAtivistas emTratamen
tos dizqueaorganização não tem
umaposição tomada sobre este
temae consideraque é necessário
refletir sobre vários parâmetros
Percebo o interesse comercial
paraos distribuidores mas é pre
cisoverseumasolução destasnão
temcustos adicionais para o SNS
sugere Além disso alerta háo pe
rigo de exportação paralela dos
fármacos para outros países E é
preciso que existam projetos pi
loto paraestudar a solução
Trabalham nas seis empresas

commaior expressãonadistribui
ção cerca de 1900 pessoas que fa
zem cerca de 200mil quilómetros
diários para garantir que emmé
dia em2 3 horas um cidadão que
precise de medicamentos conse
gue tê los
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