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EM FOCO 

Governo altera Estatuto 
do Medicamento e impõe 
regras de serviço público 

0 conselho de Ministros aprovou, no primeiro 
dia de agosto, uma alteração ao Decreto-Lei 
n.o 176/2006, que estabelece o regime jurídico 
dos medicamentos de uso humano, no sentido 
de minimizar as situações de rutura no 
território nacional. Um estudo do CEFAR revela 
que estamos perante um verdadeiro problema 
de Saúde Pública que terá afetado 3,4 milhões 
de utentes das farmácias comunitárias nos 
últimos 12 meses. 

O
diploma aprovado pelo 

Governo prevê «alterações 

ao exercício da atividade 
de distribuição por grosso dos 
medicamentos» e clarifica «as 

responsabilidades de cada um 
dos intervenientes na cadeia de 

abastecimento do mercado, re-

forçando as obrigações de serviço 

público quanto à disponibilidade 

de medicamentos». 

Esta alteração legislativa teve como  

base uma recomendação da Co-

missão Europeia em matéria de 

abastecimento do mercado e ges-

tão da indisponibilidade do medi-
camento. 

Segundo explicou Francisco Ra-

mos, secretário de Estado Adjun-

to e da Saúde, o que se pretende 

com esta medida é «resolver um 

fenómeno de concentração nos 

grandes distribuidores de medi-

camentos e deixar que algumas 
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No entender da OF, 
«a situação precária 
de muitas farmácias 
prejudica o acesso dos 
doentes à medicação» 

empresas farmacêuticas apenas 
disponibilizem medicamentos a 
um ou dois distribuidores». 
Com a nova legislação, as empre-
sas «não podem atuar apenas 
segundo os seus interesses legíti-
mos para aumentar os seus pro-
veitos, mas têm que cumprir tam-
bém obrigações de serviço público 
e essa obrigação de serviço públi-
co é abastecer toda a cadeia», afir-
mou Francisco Ramos na altura. 
O governante fez notar, ainda, que 
a questão das falhas no abasteci-
mento de medicamentos tem vin-
do a preocupar não só em Portugal 
mas também em vários países eu-
ropeus, na medida em que «a glo-
balização tem feito com que alguns 
medicamentos estejam a ser pro-
duzidos em todo o mundo apenas 
em duas fábricas». Quando uma 
tem problemas, as repercussões 
são globais e difíceis de resolver. 

OF defende que se deveria 
ir mais longe 
As falhas de abastecimento são 
hoje um problema «global, multi-
fatorial e com larga expressão na 
Europa», reconhece a Ordem dos 
Farmacêuticos. Por este motivo, 
sugere que se «deveria ir mais 
longe» na implementação de me-
didas para normalização e reequi-
líbrio do mercado. 
Entre os fatores enumerados pela 
OF, e que têm vindo a ser expostos 
desde há muito pela bastonária, 
Ana Paula Martins, está a «insus-
tentabilidade do setor da Distribui-
ção e das farmácias», bem como o 
impacto do regime de preços dos 
medicamentos sobre as «empre-
sas titulares de autorizações do 
mercado de trabalho, sobretudo 
nacionais, mais dependentes de 
produtos com preços de venda ao 
público baixos». 
Neste contexto, a OF sugere a revi-
são da regulamentação sobre pre-
ços de medicamentos, bem como 
do modelo de remuneração das 
farmácias. Designadamente, «que 
o Ato Farmacêutico seja valoriza-
do através de uma remuneração 
específica». 
No entender da OF, «a situação 
precária de muitas farmácias 
prejudica o acesso dos doentes à  

medicação». Algumas unidades 
«não conseguem cumprir os 
stocks de segurança nem obter 
crédito junto dos distribuidores 
por grosso, que por sua vez têm 
também dificuldades em manter 
um serviço com cobertura nacio-
nal, com três entregas diárias, par-
ticipação em programas de Saúde 
Pública e manter um portefólio de 
medicamentos completo». 
Outros aspetos mencionados pela 
OF dizem respeito à concretização 
de um Observatório dos Medica-
mentos em Portugal, assim como 
o reforço e modernização tecnoló-
gica da Via Verde do Medicamento. 
Adicionalmente, a OF conside-
ra que uma parte importante 
da indisponibilidade temporária 
de medicamentos (por faltas ou 
ruturas) e da indisponibilidade 
permanente (por cessação de 
comercialização) teriam menor 
impacto se, com o suporte da 
Comissão Nacional de Farmácia 
e Terapêutica (CNFT), se definis-
sem protocolos de substituição 
terapêutica nas farmácias para 
dosagens, formas farmacêuticas 
e dimensões de embalagem con-
sideradas equivalentes. No limite, 
até de substância ativa, sempre 
acordado em sede da CNFT e com 
os devidos mecanismos de infor-
mação aos médicos prescritores. 
Com este procedimento, que não 
é inédito na Europa, a Ordem dos 
Farmacêuticos considera que «os 
doentes teriam menos impacto 
no acesso à terapêutica e os mé-
dicos e os farmacêuticos também 
conseguiriam resolver mais facil-
mente as situações sem ter de so-
brecarregar, desnecessariamente, 
as unidades de cuidados de Saúde 
para obter nova receita, por vezes, 
de um medicamento que também 
não está disponível». 

Falhas custam entre 
35,3 e 43,8 MC ao Sistema 
de Saúde 
De acordo com um estudo do 
Centro de Estudos e Avaliação em 
Saúde (CEFAR), da Associação Na-
cional das Farmácias (ANF), a falta 
de alguns medicamentos nas far-
mácias terá afetado cerca de 3,4 
milhões de utentes nos últimos  

12 meses e motivou a interrupção 
dos tratamentos de perto de 370 
mil utentes. 
Na maioria dos casos (55%) não foi 
confirmada a disponibilidade dos 
fármacos para entrega posterior 
ao doente. Só em 13,5% das situa-
ções foi possível garantir o medica-
mento em menos de 12 horas. Em 
média, cada doente precisou de 
três horas e 25 minutos, e quase 
três idas a uma farmácia, para ten-
tar aviar a receita completa. 

O trabalho realizado pelo CEFAR 
revela ainda que a indisponibili-
dade de medicamentos levou 1,4 
milhões de utentes a recorrer a 
consultas médicas para alterar a 
prescrição. O custo estimado para 
o Sistema de Saúde oscila entre 
os 35,3 e os 43,8 milhões de euros 
e, para os utentes, entre 2,1 e 4,4 
milhões de euros. 
As farmácias comunitárias tam-
bém foram prejudicadas pelas fa-
lhas de abastecimento. Um esta-
belecimento de média dimensão 
terá sofrido um impacto direto de 
cerca de 2 500 euros por semana, 
ou seja, dez mil euros mensais. 
António Teixeira Rodrigues, dire-
tor-executivo do CEFAR, salien-
tou à FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO 
que os resultados do estudo, que 
contou com a participação de 
mais de 22 mil utentes das far-
mácias comunitárias, mostram 
um impacto clínico e económico 
«assustador» e transformam esta 
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Falta de medicamentos nas farmácias 

APIFARMA esclarece que 
abastecimento estã assegurado 
Depois de surgirem notícias sobre as faltas de 
medicamentos nas farmácias, a APIFARMA vem 
informar, através de comunicado, que o abas-
tecimento de medicamentos está assegurado 
em todo o país. 
Mais informa que «situações excecionais de ru-
tura, por problemas a nível da cadeia de fabri-
co, em que se verifique uma incapacidade tem-
porária de suprir as necessidades do mercado 
nacional, são atempadamente comunicadas à 
Autoridade Nacional do Medicamento e imple-
mentadas as respetivas medidas corretivas». 
Posto isto, a APIFARMA indica que «não se jus-
tificam outras falhas temporárias de abaste-
cimento e a impossibilidade de satisfazer mo-
mentaneamente uma dada prescrição médica». 
Aliás, para a Indústria Farmacêutica, com a 
entrada em vigor da alteração ao Estatuto do 
Medicamento, que clarifica as esferas de in-
tervenção de cada um dos intervenientes na 
cadeia de abastecimento de medicamentos 
(fabricantes, distribuidores e farmácias), o seu 
compromisso mantém-se através do abasteci-
mento de medicamentos no mercado nacional, 
com a garantia do serviço público essencial de 
acesso ao medicamento. 
A APIFARMA ainda indica que «está totalmente 
alinhada com o objetivo de disponibilizar medi-
camentos aos doentes e está empenhada em 
trabalhar com todas as partes para garantir que 
todos cumprem as suas obrigações. O abasteci-
mento do mercado nacional e o acesso de todos 
os doentes aos medicamentos é um princípio 
que, estamos certos, todos partilhamos». 

ADIFA reconhece dificuldades 
pontuais no acesso a alguns 
fãrmacos 
A Associação de Distribuidores Farmacêuti-
cos (ADIFA) adiantou que apesar deste ser 

um problema que aflige os vários países da 
União Europeia, os distribuidores sentem di-
ficuldades pontuais no acesso a alguns me-
dicamentos, o que acaba por se replicar nas 
farmácias comunitárias. 
Apesar das discordâncias existentes relativa-
mente ao problema da falta de medicamentos, 
Nuno Cardoso, secretário-geral na ADIFA, 
afirmou que «a escassez de medicamentos é 
um problema real que afeta, de forma gene-
ralizada, os vários países da União Europeia, 
(...) não sendo exclusivo dos países com menor 
capacidade económica. 
No caso dos distribuidores também é uma rea-
lidade, mas o fornecimento é feito de modo a 
satisfazer as encomendas». 
«No dia-a-dia, os distribuidores farmacêuti-
cos de serviço completo sentem dificuldades 
pontuais no acesso a alguns medicamentos, 
algo que, inevitavelmente, se replica nas far-
mácias comunitárias», tendo salientado que 
«a décima segunda alteração ao Estatuto do 
Medicamento prevê novas obrigações para 
os vários intervenientes do circuito do medi-
camento, visando, por exemplo, garantir que 
os distribuidores por grosso dispõem do stock 
necessário para satisfazer as encomendas rea-
lizadas por parte das farmácias comunitárias», 
acrescenta Nuno Cardoso. 
A Associação de Distribuidores Farmacêuticos 
reconhece «a meritória iniciativa do Infarmed, 
que, em colaboração com os stakeholders, se 
encontra a desenvolver um procedimento de 
reporte de faltas (no âmbito da Gestão da In-
disponibilidade do Medicamento), que preten-
de sistematizar a informação e contribuir para 
a adoção de medidas concretas e direcionadas 
para a resolução do problema» e encontra-se 
disponível para colaborar nesses sentido. 
A ADIFA acrescenta que se encontra «como 
sempre, totalmente disponível para colaborar e 
discutir com a autoridade e restantes stakehol-
ders as possíveis soluções, com o objetivo de 
prevenir ou mitigar a escassez de medicamen-
tos (como por exemplo, o desenvolvimento do 
mecanismo Via Verde do Medicamento)». 
Nuno Cardoso indica mesmo que a ADIFA faz 
parte da solução e não do problema. «A distri-
buição farmacêutica de serviço completo será 
sempre parte da solução para as dificuldades 
existentes no circuito farmacêutico, consi-
derando o seu serviço de interesse público 
absolutamente essencial, em que assegura 
um fornecimento atempado e adequado às 
farmácias comunitárias». 7 

EM FOCO 

questão «num verdadeiro proble-
ma de Saúde Pública». 

Problema agudizou-se 
no último ano 
Neste contexto, o diploma agora 
aprovado pelo Governo «é um 
passo importante para combater 
as falhas no fornecimento de me-
dicamentos nas farmácias», consi-
dera Manuela Pacheco, presiden-
te da Associação de Farmácias de 
Portugal (AFP). Este é um proble-
ma «que se agudizou ao longo do 
último ano e que coloca em risco 
a Saúde dos portugueses, princi-
palmente daqueles que vivem nas 
zonas mais desedificadas do inte-
rior do País». 
Salientando que a associação que 
lidera tem como lema trabalhar 
de perto com as farmácias para 
melhor servir a comunidade, Ma-
nuela Pacheco salientou à FAR-
MÁCIA DISTRIBUIÇÃO que «a AFP 
não poderia deixar de apoiar a 
alteração ao regime jurídico dos 
medicamentos de uso humano». 
Aliás, num documento intitulado 
"As Sete Prioridades da AFP para 
as Farmácias e para a Saúde dos 
Portugueses", apresentado no 
passado mês de abril a diversos 
grupos parlamentares, a associa-
ção defendeu a necessidade da 
existência de um «maior contro-
lo, por parte das várias entida-
des competentes, do circuito de 
abastecimento de medicamen-
tos em Portugal para garantir 
não só a equidade do mercado, 
mas sobretudo assegurar que 
todos os utentes têm acesso às 
suas terapêuticas». 
A presidente da AFP espera, as-
sim, que a alteração do regime 
jurídico dos medicamentos de 
uso humano «contribua não só 
para clarificar as esferas de in-
tervenção dos vários agentes da 
cadeia de abastecimento do me-
dicamento, mas também para 
reforçar as responsabilidades 
de cada interveniente». E ainda 
que «a quota de medicamentos 
disponível seja suficiente para 
garantir as prescrições de medi-
camentos em Portugal, evitando 
novas falhas no abastecimento 
de medicamentos». b 
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Em Foco 

Governo altera 
Estatuto do 
Medicamento e 
impõe regras de 
serviço público 

—7 
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O sonho comanda 
a vida 
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Convenção Nacional 
da Saúde 

«Sistema não é 
amigo do cidadão» 
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Alivio dos sintomas da gripe e constipação a partir de 15 minutos e ate 6 horas. 

Panadol Gri pus, capsulas, 500 mg paracetamol + 6,1 mg clondrato de teniletrina + 100 mg guaifenesin-a. indicações: Alívio de curta duração dos sintomas de 

consta ,ilatiios e gripe, quando associados a dor ligeira a moderada e/ou febre, congestão nasal, com um efeito expetorante na tosse produtiva. 

Panadol Gripus e indicado em adultos e adolescentes a partir dos 16 anos. Posologia: Adultos, idosos e adolescentes a partir dos 16 anos, que pesem mais de 

50 kg: 2 cápsulas a cada 4 a 6 h, conforme necessário. A dose total diária não deve exceder 6 cápsufas num período de 24 h (2 cápsulas 3 x/dia). A duração do 

tratamento não deve exceder 3 dias. Contraindicações: Hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes; card iopatia, hipertensão; 

diabetes; hipertiroidismo; glaucoma de angulo fechado; feocromocitoma; doentes que estão a tomar ou tomaram IMAOs nas últimas 2 semanas, 

antidepressivos triciclicos, medicamentos beta-bloqueantes, ou outros medicamentos simpaticomiméticos. Efeitos indesejáveis: a frequência dos 

acontecimentos adversos é desconhecida, mas a experiência pós-comercialização indica que as reações adversas são raras e as reações adversas graves são 

muito raras. Medicamento não sujeito a receita médica. Para mais informações deverá contactar o titular da AIM. Em caso de suspeita de acontecimento 

adverso contactar o Departamento Médico da GlaxoSmithKline, Telf: +351 21 412 95 00. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, Produtos para a Saúde e 

Higiene, Ida., R. Dr. António Loureiro Borges 3, Arquiparque-Miraflores, 1499-013 Algés, NIPC 500276994. CHPT/CHPCF/0023/19  -  09/19 


