
ACESSO DE PROXIMIDADE



ACESSO DE PROXIMIDADE

Possibilitar respostas de proximidade ao acesso ao 

medicamento hospitalar, mais ajustadas às necessidades da 

população portuguesa e posicionando a pessoa com doença no 

centro do sistema de saúde.



GRUPO DE TRABALHO

RELATÓRIO DO GRUPO DE TRABALHO

Grupo com farmacêuticos, médicos e uma administradora hospitalar

Objetivo:

a) Avaliar as várias experiências em curso nos diferentes hospitais do SNS

b) Desenvolver modelos de circuito de prescrição, gestão e dispensa a adotar pelas instituições do SNS

c) Apresentar propostas, incluindo, se necessário, alterações legislativas



O TRABALHO DESENVOLVIDO

Auscultação de parceiros/entidades – mais de 40 entidades foram recebidas em reunião

Análise dos contributos enviados pelos parceiros

Mapeamento das experiências internacionais;

Mapeamento dos projetos piloto pré-pandemia;

Mapeamento da experiência dos hospitais na pandemia COVID-19;



RECOMENDAÇÕES DO GRUPO DE 

TRABALHO



EIXOS DE AÇÃO

EIXO 1 – CENTRADO NO MEDICAMENTO

Transferência de medicamentos para 
Farmácia Comunitária

 Para determinados medicamentos com

prova de eficácia e segurança,

possibilitar a transferência definitiva

de dispensa da farmácia hospitalar

para a farmácia comunitária

EIXO 2 – CENTRADO NO DOENTE

Modelos de dispensa de proximidade

 Para determinados medicamentos, em que

se deve manter a gestão e monitorização

hospitalar, possibilitar a dispensa de

proximidade centrada nas preferências

do doente



TRANSFERÊNCIA DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA COMUNITÁRIA
Prescrição

• Prescrição nos hospitais SNS

Dispensa

• Dispensa em FC 

Sistemas de informação

• Partilha de dados de dispensa entre farmacêuticos comunitários e hospitalares e médicos prescritores

Regime especial de comparticipação

• Regime especial de comparticipação específico de modo a assegurar o financiamento público 

integral destes medicamentos, quando dispensados em FC

Preço de Venda ao Público

• Preços que possibilitem a sustentabilidade da medida e dos intervenientes do sector



TRANSFERÊNCIA DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA COMUNITÁRIA

Proposta de lista prioritária

Anastrozol

Bicalutamida

Ciproterona

Exemestano

Flutamida

Recomenda-se que a transferência definitiva para farmácia comunitária se inicie com um conjunto

específico de medicamentos

Aprox. 32 000 utentes do SNS

Letrozol

Medroxiprogesterona

Megestrol

Nilutamida

Tamoxifeno

Lista atualizável sempre que estejam reunidas as condições para a transferência



MODELOS DE DISPENSA DE PROXIMIDADE

 A dispensa em proximidade poderá ocorrer em:

Hospitais de proximidade

Unidades de Cuidados de Saúde 

Primários (CSP) nas ULS ou ARS

Farmácia Comunitária de proximidade

Domicílio

 Privilegiar os modelos que permitam ao doente ter 

contacto direto e presencial com o Farmacêutico



MODELOS DE DISPENSA DE PROXIMIDADE

O grupo de trabalho recomenda que se considerem como prioritários para dispensa em proximidade os cidadãos que:

Apresentar situação clínica e terapêutica estabilizada, com medicamentos passíveis de autoadministração;

Demonstrar comportamentos de adesão à terapêutica e aos cuidados de saúde hospitalares;

Apresentar dificuldade ou impedimento de deslocação por mobilidade reduzida, distanciamento geográfico e/ou 

condições socioeconómicas, não dispondo de apoio de terceiros que possam proceder à recolha da medicação;

Demonstrar vontade e compromisso em integrar um programa de cedência de medicação em proximidade, mediante 

consentimento informado, esclarecido e livre.



PRESSUPOSTOS DOS MODELOS DE DISPENSA DE PROXIMIDADE

 Acompanhamento em consulta farmacêutica

 Proteção de dados pessoais 

 Boas práticas de distribuição e dispensa de medicamentos

 Sistemas de informação e monitorização

 Sustentabilidade do processo



MODELOS DE CIRCUITOS DE PROXIMIDADE

Definição das responsabilidades e fluxo de ações:

 Farmacêutico Hospitalar (Hospital de origem);

 Farmacêutico do hospital de proximidade;

 Farmacêutico do CSP de proximidade;

 Farmacêutico Comunitário.



ACESSO DE PROXIMIDADE – RESUMO DAS RECOMENDAÇÕES

Transferência definitiva para FC de determinados medicamentos

Modelos de dispensa de proximidade centrados no doente, possibilitando alguma 

flexibilidade de implementação por parte dos hospitais;

Integração das diferentes possibilidades de dispensa dentro do sistema de saúde, 

conforme a preferência do doente e o contexto do hospital



ACESSO DE PROXIMIDADE – CONSULTA PÚBLICA

Iniciada a 18/11/2020, com pedidos de contributos até 05/01/2021

Respostas recebidas:

 Ordem dos Enfermeiros

 Ordem dos Médicos

 Ordem dos Farmacêuticos

 Ordem dos Médicos Dentistas

 Plataforma Saúde em Diálogo

 GTAD MP (Grupo de ADs)

 ACREDITAR – Associação de pais e amigos de 

crianças com cancro 

 APOGEN

 ADIFA

 ANF

 GROQUIFAR

 APIFARMA

 Associação Portuguesa de Jovens 

Farmacêuticos 

 Associação das Farmácias de Portugal

 P-Bio



ACESSO DE PROXIMIDADE – CONSULTA PÚBLICA

Processo de análise e revisão dos contributos (iniciado a 15/01/2021)

Temas com maior incidência de comentários:

Transferência para Farmácia Comunitária

- Lista de fármacos - Custos e financiamento 

Acesso em proximidade

- Critérios de elegibilidade - Consulta e acompanhamento Farmacêutico

- Logística e Distribuição - sistemas de informação

- Modelos de dispensa - Custos e financiamento



ACESSO DE PROXIMIDADE – CONSULTA PÚBLICA

Processo de análise e revisão dos contributos (iniciado a 15/01/2021)

Estruturação e análise por tema dos comentários recebidos

Preparação de documento consolidado de análise dos contributos e revisão do Relatório por tema e 

análise em subgrupos, com discussão e conclusões em reuniões plenárias semanais 

Previsão de conclusão dos trabalhos do GT: 15/03/2021

Passos subsequentes: envio do relatório final à tutela



ACESSO DE PROXIMIDADE


