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CONSULTA PÚBLICA 

RELATÓRIO DO GRUPO DE TRABALHO PARA A “DISPENSA 
DE PROXIMIDADE DE MEDICAMENTOS” 

 

- PARECER DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE JOVENS FARMACÊUTICOS - 

 

O Despacho n.º 6971/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 130, de 7 de julho 

de 2020, retificado pela Declaração de Retificação n.º 510/2020, criou um Grupo de Trabalho 

para a Dispensa de Proximidade de Medicamentos, com a missão de avaliar as várias 

experiências em curso nos diferentes hospitais do SNS, desenvolver modelos de circuito de 

prescrição, gestão e dispensa a adotar pelas instituições do SNS a nível nacional e apresentar 

propostas a respeito da transferência da dispensa em farmácia hospitalar para dispensa em 

farmácia comunitária de determinados medicamentos e da dispensa descentralizada de 

outros. 

Nos termos do referido despacho, previa-se a apresentação de uma proposta integrada no 

prazo de 60 dias a contar da assinatura do referido despacho, objeto de consulta às ordens 

profissionais e das associações do setor, bem como das associações de doentes. 

Conhecidas as conclusões do Grupo de Trabalho através do documento intitulado Relatório 

“Projeto de Proximidade”, disponibilizado para Consulta Pública após despacho do 

Secretário de Estado da Saúde de 17 de novembro de 2020 na página eletrónica do 

INFARMED, I.P., vem a APJF - Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos endereçar o 

seu Parecer ao referido documento, ao âmbito das propostas elaboradas e ao contexto do 

referido “Projeto de Proximidade”. 

A este propósito e previamente à análise e comentários ao aludido documento, importa, 

porém destacar que é entendimento da APJF que a regulamentação aplicável aos 

medicamentos de uso humano em Portugal, essencialmente materializada na redação 

atual do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, vulgo “Estatuto do Medicamento”, não 

consubstancia, em qualquer momento, uma barreira ao acesso em “proximidade” que 

foi alvo de reflexão do Grupo de Trabalho e, em certa medida, pretensa do referido 

Despacho vir a regular. 

Com efeito, entendemos que a implementação em vários hospitais do SNS de “iniciativas 

de proximidade, com o objetivo de responder às necessidades dos doentes, em particular 

os que apresentavam dificuldades relacionadas com mobilidade, distância geográfica ou 

capacidade socioeconómica”, constata, na realidade, as dificuldades produzidas 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/137350411/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/138217293/details/maximized
https://www.infarmed.pt/documents/15786/1568238/Proximidade_Rel_GT.pdf/f267fc45-9555-22f1-b039-59350076e9e7
https://www.infarmed.pt/documents/15786/1568238/Proximidade_Rel_GT.pdf/f267fc45-9555-22f1-b039-59350076e9e7
https://www.infarmed.pt/documents/15786/1068535/035-E_DL_176_2006_12ALT/d2ae048e-547e-4c5c-873e-b41004b9027f
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essencialmente, mas não exclusivamente, pela ineficaz aplicação da revisão periódica 

dos estatutos de dispensa dos medicamentos e dos desadequados regimes de 

comparticipação aplicáveis. 

Como consequência e de forma perniciosa, o sistema de saúde português, no que 

concerne à utilização destas tecnologias, assume uma forma “hospitalocêntrica”, 

privando assim os cidadãos de aceder em contexto comunitário a medicamentos cujo 

perfil de segurança é já amplamente conhecido, em igualdade de circunstâncias e 

dependendo exclusivamente de critérios clínicos. 

Sem prejuízo do entendimento precedente, relativamente ao Relatório do “Projeto de 

Proximidade” tecemos as seguintes considerações. 

Sobre a referência, "O grupo de trabalho considera que os doentes que estejam clinicamente 

estabilizados podem reunir condições para receberem a sua medicação através de 

procedimentos de dispensa de proximidade. Esta opção deve ser preferencialmente 

disponibilizada aos doentes mais vulneráveis em termos de mobilidade, distância geográfica, 

capacidade económica ou constrangimentos laborais."1 

Entendemos que condicionar o acesso em proximidade a critérios que extravasam o âmbito 

clínico poderá constituir um fator de desigualdade social, introduzindo desequilíbrios 

significativos na forma como os cidadãos acedem à terapêutica num contexto de 

universalidade. 

Face a isso, consideramos que a opção deve estar preferencialmente disponível para todos 

os doentes, sempre que a seja da sua expressa vontade e estejam reunidas as condições 

clínicas necessárias à dispensa em regime de proximidade. 

Tal não sendo possível e mantendo-se a atual visão, é nosso entender que deverão ser 

conhecidos os critérios específicos que categorizam a vulnerabilidade em termos de 

mobilidade, distância geográfica, capacidade económica ou constrangimentos laborais, 

bem como o profissional e referências documentais que o atestam. 

Sobre a referência, "O aumento de escala dos diferentes projetos apresenta desafios no que 

concerne à alocação de recursos, nomeadamente recursos humanos"2 

Nesta conjetura, produzida com base no mapeamento dos projetos de proximidade em 

curso, parece-nos ter sido negligenciada uma importante consideração no que respeita ao 

 
1 Sumário Executivo, Página 2, Linhas 12 a 18 do Relatório “Projeto de Proximidade” 
2 Mapeamento, Página 10, Linhas 11 e 12 do Relatório “Projeto de Proximidade” 

https://www.infarmed.pt/documents/15786/1568238/Proximidade_Rel_GT.pdf/f267fc45-9555-22f1-b039-59350076e9e7
https://www.infarmed.pt/documents/15786/1568238/Proximidade_Rel_GT.pdf/f267fc45-9555-22f1-b039-59350076e9e7
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eventual “aumento de escala”. Se, por um lado, se verificam desafios significativos na 

alocação de recursos, nomeadamente recursos humanos, aos atuais projetos, por outro, a 

referida disponibilização em “proximidade” poderá também significar a libertação de 

recursos atualmente dedicados a tarefas logísticas e administrativas, para um maior 

acompanhamento dos doentes e atividades de cariz clínico. 

Sobre a referência, “Assim, analisando a informação reportada relativamente aos projetos de 

dispensa em proximidade, pode concluir-se que (...) Os principais custos assumidos nos 

projetos de proximidade são referentes aos recursos humanos alocados aos projetos e custos 

de transporte/distribuição de medicamentos”3 

Uma vez mais, nesta análise, é depreciado o valor da poupança gerada pelo projeto, assim 

como o impacto significativo nos custos de despesa out of pocket que os cidadãos incorrem 

em deslocações e no absentismo laboral. 

Sobre a referência, “Desta análise podemos inferir que a realidade é diversa entre países e 

que por vezes coexistem as duas realidades, ou seja, os medicamentos são dispensados tanto 

em farmácia comunitária como em farmácia hospitalar.”4 

O mapeamento do contexto internacional constante no Relatório parece-nos pouco 

exaustivo e abrangente, considerando a importância do mesmo face à realidade em 

Portugal. Seria muito relevante conhecer (na secção dos anexos, por exemplo) um maior 

detalhe das respostas ao questionário endereçado às agências do regulador a nível 

europeu, permitindo-se assim refletir em concreto sobre os locais de dispensa e os regimes 

de comparticipação aplicáveis. 

Não menos relevante é o facto de nesta análise apenas terem sido consideradas duas 

realidades de dispensa - farmácia hospitalar ou farmácia comunitária - sem prejuízo de 

ambas coexistirem. Nos dados disponíveis não se refere a existência de outros locais de 

dispensa, conforme proposto pelo Grupo de Trabalho nas conclusões inferidas. A este 

respeito importa destacar a análise da International Pharmaceutical Federation (FIP) no seu 

Report Pharmacy at a Glance 2015-2017, em que se revela que “em apenas alguns países os 

medicamentos sujeitos a receita médica são dispensados noutros locais que não a farmácia 

hospitalar ou comunitária”5. 

Sobre a referência, “Para determinados medicamentos com prova de eficácia e segurança, e 

já com genéricos comercializados, elaborar legislação que possibilite a transferência de 

 
3 Mapeamento, Página 14, Linhas 14 do Relatório “Projeto de Proximidade” 
4 Mapeamento do contexto internacional, Página 15 do Relatório “Projeto de Proximidade” 
5 No original pode ler-se “prescription only medicines are distributed by channels other than community and hospital 
pharmacies in only a few countries.” 

https://www.fip.org/file/1348
https://www.infarmed.pt/documents/15786/1568238/Proximidade_Rel_GT.pdf/f267fc45-9555-22f1-b039-59350076e9e7
https://www.infarmed.pt/documents/15786/1568238/Proximidade_Rel_GT.pdf/f267fc45-9555-22f1-b039-59350076e9e7
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dispensa da farmácia hospitalar para a farmácia comunitária, sem custos acrescidos para os 

doentes, salvaguardando a sustentabilidade do SNS.”6 

É nosso entendimento que a referida transferência não implica a elaboração de nova 

legislação, reiterando-se, porém, uma revisão dos regimes especiais de comparticipação 

que possibilite que os cidadãos acedam em igualdade de circunstâncias a estes 

medicamentos, independentemente do local de dispensa.   

Sobre a referência, "Prescrição nos hospitais SNS"7 

A referida alegação é, uma vez mais, um fator discriminatório que introduz desigualdade ao 

condicionar a forma como os cidadãos acedem aos medicamentos em função não da 

doença e da intervenção profissional no ato da prescrição, mas sim de aspetos extrínsecos 

como a entidade em que se presta o cuidado de saúde. Entendemos que as referidas 

condicionantes se deveriam limitar exclusivamente à habilitação profissional do médico 

prescritor, nomeadamente no que respeita ao título de especialidade que permita a referida 

prescrição. 

Sobre as referências constantes na "Tabela 4 - Lista de fármacos com possibilidade de 

transferência para Farmácia Comunitária”8 

A respeito da referida lista, parece-nos existir uma imprecisão na forma como é proposta e 

se encontra intitulada. A redação desta seção, que culmina neste conjunto de nove 

medicamentos, leva a entender que os referidos medicamentos não se encontram 

disponíveis em farmácia comunitária. Ora tal não corresponde à realidade, sendo já hoje 

possível, sem qualquer alteração regulamentar ou legislativa, os portugueses acederem a 

alguns destes medicamentos nas farmácias comunitárias.  

Consideramos, por isso, no que respeita à seleção das terapêuticas, que a análise fosse 

melhor fundamentada em evidência científica, comparada com as realidade internacional e, 

em mais relevante ainda, considerasse os medicamentos cuja dispensa se encontra restrita 

ao contexto hospitalar e, face à evolução da utilização destas tecnologias, pudesse ser 

disponibilizada em contexto comunitário. 

Não menos relevante, seria no entanto, a reflexão efetuada que, para sermos precisos, se 

cinge no essencial ao regime de comparticipação especial aplicável a um conjunto de 

medicamentos cuja a problemática não se resume à sua “transferência para farmácia 

comunitária”, uma vez que tal já se verifica. Assim, e reportando-nos concretamente à 

 
6 Eixos de ação, Página 16, Linha 9 a 12 do Relatório “Projeto de Proximidade” 
7 Transferência de medicamentos para farmácia comunitária, Página 18, Linha 12 do Relatório “Projeto de Proximidade” 
8 Transferência de medicamentos para farmácia comunitária, Página 21 do Relatório “Projeto de Proximidade” 

https://www.infarmed.pt/documents/15786/1568238/Proximidade_Rel_GT.pdf/f267fc45-9555-22f1-b039-59350076e9e7
https://www.infarmed.pt/documents/15786/1568238/Proximidade_Rel_GT.pdf/f267fc45-9555-22f1-b039-59350076e9e7
https://www.infarmed.pt/documents/15786/1568238/Proximidade_Rel_GT.pdf/f267fc45-9555-22f1-b039-59350076e9e7


 

Página 5/10 

proposta efetuada, consideramos que a mesma peca por ser substancialmente limitada e 

pouco fundamentada, para além de imprecisa. 

Ainda a este respeito, a APJF reitera a sua manifesta preocupação quanto à ineficaz aplicação 

da revisão periódica dos estatutos de dispensa dos medicamentos e dos desadequados 

regimes de comparticipação aplicáveis, que nos conduzem a uma discussão pouco 

fundamentada e assente em pressupostos que nos desviam das reais necessidades dos 

portugueses. 

Sobre a referência, "Recomenda-se que sejam promovidas as alterações legislativas que 

permitam o enquadramento regulamentar, a comparticipação integral do preço do 

medicamento e a efetiva transferência de determinados medicamentos para Farmácia 

Comunitária, possibilitando que a lista de medicamentos possa ser progressivamente 

atualizada."9 

Esta recomendação parece-nos ser, em primeira instância, aquela que deverá guiar a 

decisão da tutela relativamente ao acesso em proximidade a estas terapêuticas. Conforme 

destacado no Report Pharmacy at a Glance 2015-2017, à semelhança da realidade da 

maioria dos países, para estes medicamentos (specialty medicines that do not require 

hospital administration) deve existir a possibilidade de dispensa tanto em farmácia 

comunitária como em farmácia hospitalar. Devem ser tidos em conta, porém, critérios 

clínicos que determinam a cada momento em que local ocorre a dispensa, viabilizado por 

existência de prescrição, assim como condições equivalentes de acesso 

independentemente do local em que a dispensa é efetuada. 

Sobre a referência, “Recomenda-se que seja salvaguardada a autonomia e compromisso do 

doente através da obtenção do consentimento informado para a dispensa em proximidade.”10 

Consideramos, relativamente a esta recomendação, que a decisão sobre o local de dispensa, 

sempre que se verifiquem os critérios clínicos para o efeito, deverá ser uma opção do 

cidadão, garantindo-se o princípio de livre escolha.  

Sobre a referência, “Atividades que executam no âmbito da consulta farmacêutica”11 

A este respeito, consideramos que a tentativa de protocolar a consulta farmacêutica nos 

pressupostos elencados, ficou aquém das expectativas, podendo também prever a 

 
9 Recomendação 3, Página 25 do Relatório “Projeto de Proximidade” 
10 Recomendação 7, Página 26 do Relatório “Projeto de Proximidade” 
11 Pressupostos dos modelos de dispensa de proximidade, Página 30 do Relatório “Projeto de Proximidade” 

https://www.fip.org/file/1348
https://www.infarmed.pt/documents/15786/1568238/Proximidade_Rel_GT.pdf/f267fc45-9555-22f1-b039-59350076e9e7
https://www.infarmed.pt/documents/15786/1568238/Proximidade_Rel_GT.pdf/f267fc45-9555-22f1-b039-59350076e9e7
https://www.infarmed.pt/documents/15786/1568238/Proximidade_Rel_GT.pdf/f267fc45-9555-22f1-b039-59350076e9e7
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reconciliação terapêutica de setting hospitalar para comunitário, com partilha de dados 

mediante consentimento do cidadão. 

Sobre a referência, "Por forma a prevenir potenciais violações à medicação enviada, 

possibilitando a adulteração da mesma, deverá apor-se na embalagem exterior um selo de 

segurança inviolável. Em caso de violação desse selo, o utente ou seu cuidador deve alertar 

os SFH, informando-se, junto destes, de como proceder."12 

Entendemos que a referida menção revela as debilidades da metodologia proposta. A 

preparação de “medicação a enviar” que necessita de ser lacrada, apresenta-se como um 

processo moroso, meramente logístico e sem valor acrescentado na intervenção dos 

serviços farmacêuticos hospitalares, no âmbito das suas diversas competências e valências. 

Por outro lado, importa ainda referir que a aposição do dispositivo de segurança, tais como 

selos que indicam que a embalagem não foi aberta, é já garantida pelo fabricante do 

medicamento, conforme requisitos impostos pela Diretiva 2011/62/UE e pelo Regulamento 

Delegado (UE) 2016/161.  

Sobre a referência, “Unidade Funcional dos CSP de proximidade - O mesmo que o anterior 

desde que exista farmacêutico no circuito/articulação com outros profissionais de saúde”13 

A existência de farmacêuticos em todo o circuito, enquanto profissionais habilitados à 

dispensa parece-nos um aspeto fundamental e que deverá continuar a ser preservado, ainda 

que subsistam formas de acompanhamento à distância desse circuito. Contudo, esse 

acompanhamento ainda que protocolo, poderá revelar-se insuficiente e tem limitações. 

Nessa medida, expressamos a nossa manifesta preocupação quanto à proposta de inclusão 

dos cuidados de saúde primários nas possibilidades de cedência destas terapêuticas. Ainda 

que se preserve o pressuposto de existência de “farmacêutico no circuito/articulação com 

outros profissionais de saúde”, atualmente, os referidos recursos humanos nos cuidados de 

saúde primários são limitados e desempenham já diversas e importantes tarefas nestas 

estruturas. A introdução de novas valências, nomeadamente, a dispensa de proximidade, 

terá um fator adicional de sobrecarga, num contexto para o qual não se encontram 

preparadas e vocacionadas. 

Serão pouco mais de meia centena os farmacêuticos que trabalham nas cinco 

Administrações Regionais de Saúde do País. Por esta razão, consideramos que a dispensa 

 
12 Página 34 do Relatório “Projeto de Proximidade” 
13 Página 36 do Relatório “Projeto de Proximidade” 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/dir_2011_62/dir_2011_62_pt.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0161&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0161&from=PT
https://www.infarmed.pt/documents/15786/1568238/Proximidade_Rel_GT.pdf/f267fc45-9555-22f1-b039-59350076e9e7
https://www.infarmed.pt/documents/15786/1568238/Proximidade_Rel_GT.pdf/f267fc45-9555-22f1-b039-59350076e9e7
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em proximidade nas Unidades de Cuidados de Saúde Primários nas ULS ou ARS poderá, 

assim, estar comprometida. 

O Grupo de Trabalho privilegia os modelos que “permitam ao doente ter contacto direto e 

presencial com o Farmacêutico, já que será este o profissional melhor capacitado para lhe 

oferecer apoio em todas as questões relativas ao seu tratamento e por se entender que o 

contacto presencial permite uma melhor avaliação, contextualização, deteção precoce e 

resposta a quaisquer problemas que o doente possa apresentar”. No nosso entendimento, 

não existindo farmacêuticos em número suficiente para garantir esta atividade nas Unidades 

de Cuidados de Saúde Primários, a dispensa de proximidade por esta via não deverá ser 

privilegiada, em detrimento daquelas que garantem o acompanhamento farmacêutico 

necessário e a proteção da saúde do doente. 

Por outro lado, as farmácias comunitárias, executam estas tarefas a título principal, dispondo 

de meios e recursos humanos dedicados para o efeito, contando com uma média de mais 

de 3 farmacêuticos por estabelecimento, aptos no âmbito das suas competências a 

dispensar medicamentos sujeitos a receita médica e a efetuar o acompanhamento 

farmacoterapêuticos dos cidadãos. 

Sobre a referência, “Farmácia comunitária de proximidade - O sistema de informação deverá 

permitir a partilha de informação biunívoca entre o FH e o FC, nos moldes autorizados pelo 

doente e que estarão definidos no consentimento informado. No mínimo esta informação 

partilhada deverá obrigatoriamente incluir a prescrição médica e o registo de cedência na 

FC.”14 

Segundo o Estatuto do Medicamento, os profissionais de saúde assumem, no âmbito das 

respetivas responsabilidades, um papel fundamental no uso racional dos medicamentos e 

na informação dos doentes e consumidores quanto à sua correta utilização. Assim sendo, e 

de modo ao farmacêutico comunitário poder realizar a dispensa da melhor forma possível, 

deve dispor da informação necessária para tal. A informação mínima obrigatória a ser 

partilhada no âmbito da recomendação parece-nos diminuta, sendo que seria interessante 

considerar adicionar mais alguns tópicos fundamentais, tais como informação essencial 

sobre a terapêutica, posologia ou outros dados que irão permitir ao farmacêutico 

comunitário uma dispensa de excelência, que irá assegurar a proteção da saúde pública. 

Sobre a referência, "Recomenda-se que seja assegurada a autonomia, por parte dos 

hospitais, relativamente ao transporte dos medicamentos em modelos de dispensa de 

 
14 Pressupostos da cedência em proximidade na farmácia comunitária de proximidade, Página 36 do Relatório “Projeto 
de Proximidade” 

https://www.infarmed.pt/documents/15786/1568238/Proximidade_Rel_GT.pdf/f267fc45-9555-22f1-b039-59350076e9e7
https://www.infarmed.pt/documents/15786/1568238/Proximidade_Rel_GT.pdf/f267fc45-9555-22f1-b039-59350076e9e7
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proximidade, através de alteração legislativa específica que estabeleça quais os requisitos e 

condições a observar, por forma a garantir as condições de conservação e rastreabilidade dos 

medicamentos. Face à complexidade do processo de qualificação recomenda-se que o 

mesmo seja desenvolvido de forma centralizada."15 

O transporte de medicamentos é uma atividade regulada no âmbito do Decreto-Lei n.º 

176/2006, de 30 de Agosto, no contexto da atividade de atividade de abastecimento, posse, 

armazenagem ou fornecimento de medicamentos destinados à transformação, revenda ou 

utilização em serviços médicos, unidades de saúde e farmácias, excluindo o fornecimento ao 

público. Ora, neste contexto, importa realçar que em determinado momento, as funções a 

que se propõe os hospitais desempenhar no contexto de “proximidade” expostas nas 

conclusões do grupo de trabalho, têm cabimento na definição de “distribuição por grosso 

de medicamentos”.  

Nesse sentido, através da Secção IV do referido Estatuto do Medicamento, relativo à 

“distribuição por grosso e intermediação de medicamentos” encontram-se descritas as 

obrigações que os titulares dessa autorização devem cumprir para a autorização do 

INFARMED, cuja dispensa de autorização se encontra apenas prevista para os fabricantes. 

Complementarmente ao regime de licenciamento previsto, as Boas Práticas de Distribuição 

de Medicamentos de Uso Humano, encontram-se ainda aprovadas pela Deliberação 

047/CD/2015 do INFARMED, I.P. e, aliás, resultam da Diretriz de 5 de Novembro de 2013 

(2013/C 343/01) publicada no Jornal Oficial da União Europeia de 23 de Novembro de 2013. 

Dessa forma, entendemos que o transporte de medicamentos já se encontra perfeitamente 

regulamentado, sendo inclusive alvo de orientações europeias para o efeito. Nesse sentido, 

consideramos que todas as entidades que o executem e habilitadas para o efeito devem 

cumprir iguais requisitos de atividade e licenciamento.  

Sobre a referência, "Atualização da legislação relativa às Boas Práticas de Distribuição de 

medicamentos incluindo os Serviços farmacêuticos Hospitalares, de forma a enquadrar e 

qualificar os transportes realizados pela frota própria do hospital, ou por empresas 

transportadoras subcontratadas pelos hospitais"16 

A referida menção parece-nos desproporcionada na medida em que implicaria uma 

divergência relativa às orientações europeias e criaria um regime específico centrado não na 

tecnologia transportada, mas na entidade que executa o transporte. No nosso 

entendimento, devem ser observadas iguais exigências às entidades intervenientes no 

 
15 Recomendação 11, Página 40 do Relatório “Projeto de Proximidade” 
16 Alterações Legislativas, Página 51 do Relatório “Projeto de Proximidade” 

https://www.infarmed.pt/documents/15786/1068535/035-E_DL_176_2006_12ALT/d2ae048e-547e-4c5c-873e-b41004b9027f
https://www.infarmed.pt/documents/15786/1068535/035-E_DL_176_2006_12ALT/d2ae048e-547e-4c5c-873e-b41004b9027f
https://www.infarmed.pt/documents/15786/17838/11048532.PDF/4bde6495-b33d-4311-8302-784be4a65971
https://www.infarmed.pt/documents/15786/17838/11048532.PDF/4bde6495-b33d-4311-8302-784be4a65971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC1123(01)&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC1123(01)&from=DE
https://www.infarmed.pt/documents/15786/1568238/Proximidade_Rel_GT.pdf/f267fc45-9555-22f1-b039-59350076e9e7
https://www.infarmed.pt/documents/15786/1568238/Proximidade_Rel_GT.pdf/f267fc45-9555-22f1-b039-59350076e9e7
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circuito do medicamento, dispensando-se, portanto, a necessidade de revisão regulamentar 

ou alteração legislativa proposta pelo Grupo de Trabalho. 

Sobre a referência, "Diploma geral, que consagre a implementação do acesso de 

proximidade nos hospitais do SNS"17 

Pelos motivos já expostos ao longo deste documento, a APJF manifesta-se veemente contra 

a existência de novos diplomas gerais que regulamentem um acesso de proximidade 

específico dos hospitais do SNS. É nosso entender que a jurisprudência produzida de âmbito 

geral deverá atender múltiplas realidades e não apenas a realidade do Serviço Nacional de 

Saúde, deverá regular transversalmente a utilização das tecnologias de saúde, 

independentemente do contexto particular em que a referida dispensa é produzida. 

Como explanado previamente, no entender dos jovens farmacêuticos, tal édito que 

consagre a implementação autónoma nos vários hospitais do SNS dos “modelos de 

proximidade”, prorrogará e respaldará a ineficaz aplicação da revisão periódica dos 

estatutos de dispensa dos medicamentos e de desadequados regimes de comparticipação 

aplicáveis. 

 

Concluindo,  

É entendimento global da APJF que a “dispensa de proximidade” se trata de um conceito 

perfeitamente materializado pela regulação aplicável ao medicamento, prescindindo-se, por 

isso, da necessidade de alterações legislativas profundas que venham regulamentar essa 

suposta nova realidade. 

Porém, considera-se extremamente fundamental o estrito cumprimento de processos 

regulares de revisão do estatuto de dispensa dos medicamentos e, por outro lado, os 

respetivos regimes de comparticipação. A referida revisão periódica é imprescindível 

para aumentar a acessibilidade a medicamentos cuja introdução no mercado seja 

inicialmente reservados para contextos mais restritos, atendendo às suas 

características de segurança, mas que progressivamente possam ser disponibilizados 

em contexto de maior proximidade. 

Consideramos que tal processo deverá assentar na mais recente evidência gerada pela 

utilização das tecnologias de saúde, com periodicidade definida e no âmbito de 

competências dos peritos da Autoridade Nacional do Medicamento após a Autorização de 

 
17 Alterações Legislativas, Página 51 do Relatório “Projeto de Proximidade” 

https://www.infarmed.pt/documents/15786/1568238/Proximidade_Rel_GT.pdf/f267fc45-9555-22f1-b039-59350076e9e7
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Introdução no Mercado dos medicamentos, envolvendo naturalmente as Associações de 

Pessoas que Vivem com Doença. 

Tecidas todas as considerações ao âmbito da problemática e ao conteúdo do “Relatório 

do Projeto de Proximidade” vislumbramos que as referidas propostas constituem um 

atalho fácil para a tentativa de resolução deste assunto no imediato, sem que seja tido 

em conta o impacto da gestão dos referidos modelos no futuro, bem como a 

disparidade de realidades que causará no acesso ao medicamento em Portugal. 

Em suma, os jovens farmacêuticos reforçam a importância de continuar a preservar a 

possibilidade de acesso à mesma tecnologia de saúde em contexto hospitalar e 

comunitário, mediante critérios clínicos bem definidos e em igualdade de 

circunstâncias, ou seja, com regimes de comparticipação equivalentes. 

  

Lisboa, 4 de janeiro de 2021, 

Pla’ Direção da APJF 

 
 
 
 
 
  


