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Cadeias de Fornecimento
• Fabrico
✓ Fabrico de substância ativa e 

excipientes
✓ Fabrico de granel
✓ Fabrico de produto acabado

• Distribuição por Grosso
✓ Distribuição intracomunitária e 

exportação
✓ Distribuição nacional
✓ Distribuição regional

• Locais de dispensa ao utente
✓ Farmácias comunitárias
✓ Locais de Venda de MNSRM
✓ Serviços Farmacêuticos Hospitalares
✓ Autorização de Aquisição Direta



Cadeias de Fornecimento

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/drugshortages/default.cfm
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/availability-medicines#medicine-shortages-section
https://ispe.org/pharmaceutical-engineering/ispeak/drug-shortages-focused-review
http://portal.anvisa.gov.br/descontinuacao-de-medicamentos


Disrupções na cadeia de fornecimento 
Fatores que influenciam a disponibilidade

• Defeitos de qualidade / 
recolhas

• Problemas no fabrico

• Relação risco/benefício
desfavorável

• Relações comerciais
Farmácias - DG

• Distribuição para mercados 
internacionais

• Desinteresse na 
comercialização

• Cessação ou
suspensão de 
comercialização

• Alterações à AIM

• Arbitragens

• Decisão judicial

• Controlo sustentado da 
despesa pública

• BREXIT

• TFUE

Políticos Regulamentares

TécnicosEconómicos



Disrupções na cadeia de fornecimento 
Conceito de rutura e falta

Regulamentares

TécnicosEconómicos

Ruturas de fornecimento
indisponibilidade temporária, 

potencial ou real, resultante da 
incapacidade de fornecimento 

regular e contínuo por parte de um 
titular de autorização de introdução 
de uma determinada apresentação 

de um medicamento no mercado 
nacional

al. z) do n.º 1 do Artigo 3.º do EM, na sua atual redação

Faltas
indisponibilidade pontual de uma 
determinada apresentação de um 

medicamento que se encontra 
comercializado no mercado nacional, 
que se traduz numa inviabilidade de 

satisfazer uma prescrição
al. z) do n.º 1 do Artigo 3.º do EM, na sua atual redação



Disrupções na cadeia de fornecimento 
Alguns números 

2806 Farmácias licenciadas

+ 4 M de embalagens de dispensadas no 
SNS em 2018, em relação a 2017 

1869 Reportes de faltas ao Infarmed
em 2018 (Δ +14%)

Δ + 79%  número total de ruturas 
notificadas



Disrupções na cadeia de fornecimento
Alguns números 
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3.4.2.2 Antagonistas dos receptores da angiotensina

2.5.2 Dopaminomiméticos

3.4.2.1 Inibidores da enzima de conversão da angiotensina

8.4.1.2 De ação intermédia

9.6.2 Bifosfonatos

3.4.3 Bloqueadores da entrada do cálcio

2.10 Analgésicos e antipiréticos; 4.3.1.3 Antiagregantes plaquetários

13.1.3 Antifúngicos

18.2 Lisados bacterianos

11.3.3 Associações de vitaminas com sais minerais; 9.6.3 Vitaminas D

16.2.2.3 Inibidores da aromatase

8.1.3 Antagonistas hipofisários

4.1.2 Medicamentos para tratamento das anemias megaloblásticas

9.1.2 Derivados do ácido acético

16.2.2.2 Antiandrogénios

1.4.2 Antimaláricos

5 Aparelho respiratório

6.3.1 Modificadores da motilidade gástrica ou procinéticos

3.4 Anti-hipertensores; 3.7 Antidislipidémicos

15.4.2 Simpaticomiméticos

8.1.3

1.1.11

6.8 Anti-inflamatórios intestinais; 9.2 Modificadores da evolução da doença reumatismal

7.2.2 Prostaglandinas

11.3.3 Associações de vitaminas com sais minerais; 9.6.5 Outros

2.9.2

14 Medicamentos usados em afeções otorrinolaringológicas

Faltas reportadas por CFT (Jan - Jul 2019)

Sartans



Disrupções na cadeia de fornecimento
Alguns números

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

Não

Sim

Faltas reportadas por estado de Rutura notificada ao Infarmed (Jan - Jul 2019)



Disrupções na cadeia de fornecimento
Impacto

SAÚDE PUBLICA

Prolongamento / 
complicações da 

doença

Não cumprimento 
da terapêutica

Transtorno na 
procura

Não dispensa 
imediata

Doente



Intervenção do INFARMED, I.P.

Gabinete de 
Disponibilidade do 
Medicamento

Reestruturação do 
sistema de 
notificação de ruturas 
/ cessações – GAM 
(atual SIATS)

Criação do estado de 
comercialização 
“Temporariamente 
indisponível”  -
ligação à PEM

Regulamentação do 
Programa de acesso 
precoce a 
medicamentos (PAP)

Inspeções 
temáticas a 
farmácias e 
distribuidores

Mecanismo de 
notificação 
prévia - criação

2013

Mecanismo de 
notificação 
prévia –
atualização
Proibições de 
exportação/ 
comércio intra-
comunitário

Via Verde do 
Medicamento

201620152014

Averiguações 
ao estado de 
abastecimento 
do mercado 
nacional

Inspeções a 
entidades do 
circuito do 
medicamento

Autorizações de Utilização Excecional



Intervenção do INFARMED, I.P.

Averiguações ao 
estado de 
abastecimento 
do mercado 
nacional

Inspeções a 
entidades do 
circuito do 
medicamento

Projecto INCLUIR

2017

Documento orientativo “Gestão da Indisponibilidade 
do Medicamento”, aprovado em 10/01/2019

Circular Informativa “Obrigação de fornecimento do 
mercado – responsabilidades dos intervenientes no 
circuito do medicamento” (Circular Informativa N.º 
012/CD/100.20.200 de 08/01/2019)

Estudo independente sobre Indisponibilidade do 
Medicamento em meio ambulatório

Proibições de exportação/ comércio intra-comunitário

Atualização do Estatuto do Medicamento – Decreto –
Lei N.º 112/2019, de 16 de agosto

Inspeções temáticas a entidades do circuito do 
medicamento 

20192018
Averiguações ao 
estado de 
abastecimento do 
mercado nacional

Inspeções a entidades 
do circuito do 
medicamento

Indeferimento de 
certificados de 
exportação de 
substâncias 
controladas

Atualização do 
Regulamento de AUEs

Autorizações de Utilização Excecional

http://www.infarmed.pt/web/infarmed/noticias/-/journal_content/56/15786/2893035
https://www.infarmed.pt/documents/15786/1672954/INFARMED_Indisponibilidade+do+medicamento/4e79860a-beea-11b7-80ee-2405971065a6
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/123962150/details/maximized


Intervenção do INFARMED, I.P.

Atualização do Estatuto do Medicamento
– Decreto – Lei N.º 112/2019, de 16 de agosto

2019
• Os titulares de autorização de introdução no mercado 

(TAIM), ou os seus representantes locais, estão dispensados 
de obter a autorização para a distribuição dos 
medicamentos de que são titulares, desde que o exercício 
dessa atividade se faça a partir de instalações autorizadas a 
um distribuidor operador logístico.

• As entidades que disponham de autorização para a 
distribuição por grosso de medicamentos para uso humano 
têm de solicitar ao Infarmed (no prazo de 180 dias) a 
caracterização da sua atividade. 

• O regulamento, que irá estabelecer a forma e prazo para 
notificação das faltas e ruturas de medicamentos, bem 
como definir os stocks mínimos, foi objeto de consulta 
pública até 27 de setembro.

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/123962150/details/maximized


Intervenção do INFARMED, I.P.

Revisão do Estatuto do 
Medicamento

Realização de reuniões 
com as associações do 
setor farmacêutico e 

associações de doentes

Revisão do mecanismo 
da Via Verde do 
Medicamento 

Projecto de 
Regulamento para gerir 

a disponibilidade do 
medicamento  

Revisão periódica da 
Lista de Notificação 

prévia

Revisão de 
Procedimentos 

internos do Infarmed



Intervenção do INFARMED, I.P.



Obrigado


