
 

 

 

 

 

 

O PAPEL DAS AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO EXCECIONAIS NO ACESSO PRECOCE A MEDICAMENTOS 

INOVADORES DE USO HUMANO EM PORTUGAL 

- ENQUADRAMENTO LEGAL E REGULAMENTAR E CONTEXTO ATUAL - 

 

 

 

 

 

 

 

 CANDIDATURA AO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM ASSUNTOS REGULAMENTARES PELA  

ORDEM DOS FARMACÊUTICOS 

 

 

 

 

 

MARIA INÊS DA COSTA CAVACO GUERREIRO 

CARTEIRA PROFISSIONAL N.º 16742 | SÓCIO N.º L-11176 

 



O PAPEL DAS AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO EXCECIONAIS NO ACESSO PRECOCE A MEDICAMENTOS INOVADORES DE USO HUMANO EM PORTUGAL - 
ENQUADRAMENTO LEGAL E REGULAMENTAR E CONTEXTO ATUAL  

 

1 
 

ÍNDICE 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

- 2 

LISTA DE FIGURAS - 4 

LISTA DE TABELAS - 5 

INTRODUÇÃO - 6 

INTRODUCTION - 11 

ENQUADRAMENTO LEGAL E REGULAMENTAR NACIONAL - 16 

I. AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO EXCECIONAIS - 16 

II. PROGRAMAS DE ACESSO PRECOCE - 31 

CONTEXTO ATUAL NACIONAL - 39  

CONCLUSÕES - 48 

BIBLIOGRAFIA - 52 

ANEXOS - 56 



O PAPEL DAS AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO EXCECIONAIS NO ACESSO PRECOCE A MEDICAMENTOS INOVADORES DE USO HUMANO EM PORTUGAL - 
ENQUADRAMENTO LEGAL E REGULAMENTAR E CONTEXTO ATUAL  

 

2 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ADSE - Instituto Público de Gestão Participada 

AIM – Autorização de Introdução no Mercado 

AME - Atrofia Muscular Espinhal 

APIFARMA - Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica 

ARM - Acordo de Reconhecimento Mútuo 

ATMP - Medicamentos de Terapia Avançada; Advanced Therapy Medicinal Product  

AUE – Autorização de Utilização Excecional 

BPF – Boas Práticas de Fabrico 

CATS - Comissão de Avaliação de Tecnologias de Saúde 

CE – Comissão Europeia 

CFT - Comissão de Farmácia e Terapêutica 

CHMP - Comité de Medicamentos de Uso Humano; Committee for Medicinal Products for Human Use 

CHNM - Código Hospitalar Nacional do Medicamento 

CNFT - Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica 

CNOM - Conselho Nacional da Ordem dos Médicos 

COVID-19 – Infeção pelo Coronavírus 2019  

CPCNP- Cancro do Pulmão de Células Não Pequenas 

CPS - Combined Positive Score 

DAM – Direção de Avaliação de Medicamentos 

DMD – Distrofia muscular de Duchenne 

DIL - Direção de Inspeção e Licenciamentos   

DPOC - Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 

EC - European Comission 

EEE - Espaço Económico Europeu 

EFPIA - European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations 



O PAPEL DAS AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO EXCECIONAIS NO ACESSO PRECOCE A MEDICAMENTOS INOVADORES DE USO HUMANO EM PORTUGAL - 
ENQUADRAMENTO LEGAL E REGULAMENTAR E CONTEXTO ATUAL  

 

3 
 

EM – Estado-Membro 

EMA – Agência Europeia de Medicamentos; European Medicines Agency 

EU - European Union 

EU-NTC - EU network training centre 

FNM – Formulário Nacional de Medicamentos 

FU – Fluorouracilo 

HMAs - Chefes das Agências do Medicamento; Heads of Medicines Agencies 

I&D – Investigação e Desenvolvimento 

IMI - Iniciativa de Medicamentos Inovadores; Innovative Medicines Initiative 

INFARMED I.P. – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

INN – Denominação Comum Internacional 

LDL-C - Low-density lipoprotein cholesterol 

LMA – Leucemia Miéloide Aguda 

MF - Micose Fungóide 

PAP – Programa de Acesso Precoce 

PCU - Programas de Compassionate Use (Uso Compassivo) 

PD-L1 - Programmed death-ligand 1 

PRIME - Priority Medicine 

RCM – Resumo das Características do Medicamento 

RNA - Ácido Ribonucleico 

SAR - Autorização de comercialização de medicamentos de uso humano sem autorização ou registo 
válidos em Portugal 

SNS - Serviço Nacional de Saúde 

SNSA - Aconselhamento Científico Nacional Simultâneo; Simultaneous National Scientific Advice 

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. 

SS – Síndrome de Sézary 

UE – União Europeia 

 



O PAPEL DAS AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO EXCECIONAIS NO ACESSO PRECOCE A MEDICAMENTOS INOVADORES DE USO HUMANO EM PORTUGAL - 
ENQUADRAMENTO LEGAL E REGULAMENTAR E CONTEXTO ATUAL  

 

4 
 

LISTA DE FIGURAS  

 

Figura 1 – Diagrama de opções de tratamento para doentes com doenças potencialmente fatais, 
duradouras ou gravemente debilitantes. 

Figura 2: Legislação e quadro normativo nacional em vigor no âmbito das Autorizações de Utilização 
Excecionais e Programas de Acesso Precoce. 

Figura 3 – O pedido de autorização para doente específico do portal SIATS é feito através do ecrã de 
Pedido de Registo de Utilizador, acessível a partir da seleção do botão Registo Inicial no ecrã Login do 
Portal SIATS (http://siats.infarmed.pt). 

Figura 4 - Taxa de disponibilização de novos medicamentos, comparação entre 2017 e 2018, utilizando 
um grupo de países avaliados num estudo da EFPIA. 

 

http://siats.infarmed.pt/


O PAPEL DAS AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO EXCECIONAIS NO ACESSO PRECOCE A MEDICAMENTOS INOVADORES DE USO HUMANO EM PORTUGAL - 
ENQUADRAMENTO LEGAL E REGULAMENTAR E CONTEXTO ATUAL  

 

5 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Compilação dos detalhes inerentes aos diferentes tipos de autorizações de utilização 
excecionais, segundo o Capítulo II (Autorização de Utilização Excecional) da Deliberação n.º 1546/2015, 
de 18 de junho de 2015. 

Tabela 2 – Compilação dos detalhes inerentes aos diferentes tipos de programas de acesso precoce. 

Tabela 3 – Números relativos a medicamentos com novas substâncias ativas/novas indicações 
terapêuticas.



O PAPEL DAS AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO EXCECIONAIS NO ACESSO PRECOCE A MEDICAMENTOS INOVADORES DE USO HUMANO EM PORTUGAL - 
ENQUADRAMENTO LEGAL E REGULAMENTAR E CONTEXTO ATUAL  

 

6 
 

INTRODUÇÃO 

 

Um dos objetivos estratégicos da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) é promover a investigação 
e a adoção de metodologias inovadoras no desenvolvimento de medicamentos, nomeadamente para os 
medicamentos de caráter inovador. De forma a garantir o acesso dos doentes a medicamentos 
inovadores, seguros, eficazes e em tempo útil, é essencial que a Europa possua um panomarama 
regulamentar que compreenda e facilite a inovação e o acesso à mesma. A EMA, juntamente com as 
Autoridades Competentes Nacionais, têm apoiado o desenvolvimento de metodologias inovadoras, 
promovendo uma maior colaboração em toda a rede reguladora e com a Academia. 

Ao longo dos últimos anos, a EMA tem desenvolvido vários processos e ferramentas com vista a apoiar e 
a acelerar a aprovação de novas terapêuticas de caráter inovador, visando o acesso mais precoce à 
inovação farmacológica. Destas ferramentas destacam-se a EU Innovative Network, a EMA’s Innovation 
Task Force, a recomendação científica para classificação como medicamentos de terapia avançada 
(ATMP), o aconselhamento científico e assistência nos protocolos de investigação e desenvolvimento 
(I&D), o programa Priority Medicine (PRIME), as autorizações condicionais e aprovações sob 
circunstâncias excecionais, os registos de doentes, a avaliação acelerada, as reuniões de pré-submissão, 
as medidas de pós-autorização, o aconselhamento científico paralelo EMA/Avaliador de tecnologias de 
saúde e o compassionate use.1, 2 

O objetivo da EU Innovative Network é tornar o apoio regulamentar mais visível e apelativo para os 
responsáveis pelo desenvolvimento de medicamentos inovadores; promover a partilha de experiências 
e conhecimento com vista à identificação dos desafios e tendências inerentes à inovação; promover a 
colaboração entre peritos nos campos da inovação; promover a colaboração das Autoridades 
Competentes Nacionais com a Academia e outros grupos relevantes; dar apoio ao EU network training 
centre (EU-NTC) identificando as necessidades de formação na rede reguladora; facilitar e promover a 
criação de centros de inovação nas diferentes Agências Reguladoras; contribuir para a consolidação de 
uma opinião especializada na UE sobre terapêuticas e tecnologias inovadoras; promover a colaboração 
dos Chefes das Agências do Medicamento (HMAs) nos projetos da Iniciativa de Medicamentos 
Inovadores (IMI); abordar tópicos específicos a pedido dos comités científicos, nomeadamente ao nível 
da  HMAs e da EMA; entre outras. Um importante exemplo do trabalho desenvolvido por este grupo é o 
projeto-piloto para aconselhamento científico nacional simultâneo (SNSA) das Autoridades 
Competentes Nacionais iniciado a 1 de fevereiro de 2020 para reforçar ainda mais o apoio regulamentar 
precoce no acesso à inovação.2 

A EMA’s Innovation Task Force é um grupo multidisciplinar que agrega peritos científicos, 
regulamentares e legais e é uma outra ferramenta desenvolvida pela EMA com vista a promover o 
acesso à inovação farmacológica. Foi criado para garantir a coordenação de toda a Agência e para 
proporcionar um fórum para um diálogo inicial com os Titulares/Responsáveis pelo desenvolvimento de 
medicamentos inovadores sobre aspetos inovadores no desenvolvimento de medicamentos. Os 
principais objetivos deste grupo recaem sobre: estabelecer uma plataforma de discussão entre os 
Titulares/Responsáveis pelo desenvolvimento de medicamentos inovadores, em particular micro, 
pequenas e médias empresas providenciando apoio científico, regulamentar e legal; abordar e avaliar o 
impacto das terapêuticas e tecnologias emergentes nos atuais requisitos científicos, regulamentares e 
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legais com os Comités da EMA e com os seus grupos de trabalho; identificar a necessidade de 
conhecimento especializado nos estadios iniciais; fornecer aconselhamento sobre a elegibilidade de 
determinadas terapêuticas/substâncias; entre outras. Alguns dos tópicos recentemente discutidos por 
este grupo incluem nanomedicamentos, biomateriais, biologia sintética, modelagem e simulação e m-
health (“saúde móvel”, o uso de dispositivos móveis para apoiar os cuidados de saúde).2 

Para medicamentos humanos baseados em células, genes ou tecidos, uma recomendação científica 
sobre a classificação ATMP pode também ser fornecida pelo Comité de Terapias Avançadas (CAT). Este 
Comité é composto pelos melhores especialistas europeus de diferentes especialidades e tem como 
responsabilidade avaliar a qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos baseados em terapias 
avançadas e acompanhar a sua evolução científica na UE.2 

O PRIME é um programa que promove o apoio para um desenvolvimento mais célere de medicamentos 
com caráter extremamente inovador e que atuem em doenças graves com necessidades médicas não 
preenchidas. O programa é de adesão voluntária, e para os medicamentos candidatos e potencialmente 
elegíveis, a EMA providencia aconselhamento científico, o envolvimento de múltiplos stakeholders e 
organismos de avaliação de tecnologias de saúde, de forma a acelerar a avaliação e a obtenção da 
autorização de introdução no mercado (AIM). Um dos elementos mais relevantes deste programa é o 
facto de ser principalmente orientado para as necessidades dos doentes, permitindo oferecer novas 
opções para doentes sem alternativas terapêuticas ou novas opções terapêuticas de perfil de eficácia e 
segurança superiores a tratamentos já existentes e que sejam insuficientes, sem comprometer a 
segurança do doente e mantendo um nível elevado na exigência da avaliação do novo medicamento. O 
PRIME é ainda uma oportunidade para as empresas farmacêuticas que desenvolvem estes 
medicamentos otimizarem e acelerarem os seus planos de desenvolvimento, facilitando a recolha de 
dados confiáveis e permitindo um acesso rápido dos doentes à nova terapêutica.3  

Outra ferramenta que visa o acesso mais precoce a terapêuticas de caráter inovador é a autorização 
condicional concedida pela EMA, utilizada em casos em que a empresa farmacêutica pretende 
desenvolver um medicamento que responda a uma necessidade médica não preenchida sem possuir 
todos os dados científicos que normalmente são requeridos para obter uma AIM. Nestas situações, deve 
demonstrar-se que a necessidade imediata do medicamento ultrapassa o risco originado pela ausência 
de todas as provas científicas requisitadas.4 Apenas são elegíveis para uma autorização condicional, os 
medicamentos que tenham como propósito tratar, prevenir ou diagnosticar doenças gravemente 
debilitantes ou que sejam potencialmente fatais, incluindo medicamentos órfãos onde, 
frequentemente, devido à falta de uma quantidade adequada de doentes, não é possível conduzir 
ensaios clínicos com grande robustez e dimensão de amostra. Em casos excecionais e situações de 
emergência, podem ser aceites dados farmacêuticos e não clínicos menos completos. As autorizações 
condicionais são apenas concedidas nos casos em que o Comité de Medicamentos de Uso Humano 
(CHMP) considere que as exigências relativas ao rácio de risco-benefício podem vir a ser cumpridas. 
Estas autorizações são válidas por um ano e podem ser renovadas anualmente. Nos últimos dez anos, a 
EMA concedeu mais de trinta autorizações condicionais, sendo que até agora nenhuma delas foi 
revogada ou suspensa, contribuindo para um acesso mais precoce pelos doentes a medicamentos 
inovadores.5 

Outra das ferramentas que permite o acesso mais precoce a medicamentos inovadores é a avaliação 
acelerada de um pedido de AIM. Se for evidente e significativo o caráter inovador do medicamento em 
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causa e se se enquadrar numa área de interesse específico para a saúde pública, o requerente pode 
solicitar ao CHMP o pedido de avaliação acelerada da AIM, reduzindo a janela temporal do 
procedimento para cento e cinquenta dias, ao invés dos duzentos e dez dias previstos (excluindo os 
períodos de clock-stop, nos quais o requerente tem de fornecer nova informação), até opinião do CHMP. 
Quando aplicável, o requerente poderá solicitar uma reunião de pré-submissão à EMA/CHMP. Este 
procedimento é igualmente adequado para os medicamentos que tenham sido elegíveis para o 
PRIME.4,6 

De salientar que, além das ferramentas acima descritas, também os programas de compassionate use 
(PCU) estão descritos na Legislação Comunitária e podem ser enquadrados como uma ferramenta de 
acesso precoce à inovação, e sobre os quais cada Estado-Membro (EM) da União Europeia (UE) 
desenvolve a sua própria legislação. Ao abrigo do artigo 83.º do Regulamento (CE) n.° 726/2004, 
entende-se por compassionate use a disponibilização de um medicamento sem AIM válida na UE/ ou se 
contiver uma substância ativa nova que, até à data de entrada em vigor do presente regulamento, não 
era autorizada na UE/ ou se esse medicamento constituir uma inovação significativa no plano 
terapêutico, científico ou técnico/ ou que a concessão de uma autorização em conformidade com o 
presente regulamento apresente interesse para os doentes, a nível comunitário. Um medicamento 
nestas circunstâncias, por razões compassivas, pode ser disponibilizado a um grupo de doentes que 
sofram de uma doença crónica ou gravemente debilitante ou de uma doença considerada 
potencialmente mortal e que não possam ser satisfatoriamente tratados com um medicamento 
autorizado. O medicamento em causa deve ter sido sujeito a um pedido de AIM de acordo com o artigo 
6.º do presente regulamento ou estar a ser submetido a ensaios clínicos.7  

 

Figura 1 – Diagrama de opções de tratamento para doentes com doenças potencialmente fatais, 
duradouras ou gravemente debilitantes.8 
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No caso específico de Portugal, o compassionate use de um medicamento em desenvolvimento é 
regulado pela Lei da Investigação Clínica (Lei n.º 21/2014, de 16 de abril), alterada pela Lei n.º 73/2015 
de 27 de julho, e que, relativamente aos Ensaios Clínicos com Medicamentos de uso humano, revogou a 
Lei n.º 46/2004, de 19 de agosto, passando a transpor a Diretiva 2001/20/CE, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 4 de abril.9 Neste contexto, a nível nacional, o compassionate use assume-se como a 
utilização de um medicamento experimental exclusivamente em âmbito de ensaio clínico (fora do 
âmbito deste trabalho). 9 

Numa perspetiva generalista, o acesso precoce a medicamentos pretende a utilização de medicamentos 
sem AIM, ou que tendo já uma AIM, possam ser utilizados no tratamento de determinadas patologias 
(nomeadamente as potencialmente fatais, duradouras ou gravemente debilitantes), desde que seja 
demonstrada a inexistência de alternativa terapêutica. Em Portugal, para os doentes com doenças 
potencialmente fatais, duradouras ou gravemente debilitantes, o acesso precoce a medicamentos 
inovadores pode ser feito através de programas especiais, por meio de autorizações de utilização 
excecionais concedidas pelo INFARMED I.P. (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, 
I.P.), que permitem o acesso mais precoce dos doentes a terapêuticas inovadoras ainda sem AIM ou 
com AIM mas que ainda não se encontrem comercializadas e/ou com avaliação prévia deferida (no caso 
de medicamentos de uso exclusivo hospitalar).10-20  

Estes mecanismos de acesso encontram-se previstos numa multiplicidade de Diplomas e 
recomendações (Figura 2) que se complementam, tornando o processo complexo e por vezes de difícil 
interpretação pelos diferentes intervenientes, o que poderá dificultar o objetivo primordial – o acesso 
pelos doentes a medicamentos cuja necessidade médica não se encontra satisfeita pelos medicamentos 
disponíveis no mercado (aprovados, comercializados e com avaliação prévia deferida para o caso dos 
medicamentos de utilização em ambiente hospitalar pelos hospitais do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS)).10-20 

Figura 2: Legislação e quadro normativo nacional em vigor no âmbito das Autorizações de Utilização 
Excecionais e Programas de Acesso Precoce.10-20 
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Não menos importante que o acesso pelos doentes a medicamentos inovadores são a equidade de 
acesso para os doentes tratados no SNS vs. os doentes tratados em instituições de saúde privadas, e a 
celeridade do acesso é vital para os doentes, particularmente aqueles com doenças gravemente 
debilitantes, duradouras ou de pior prognóstico. 

O presente trabalho aborda o enquadramento nacional para o acesso precoce a medicamentos 
inovadores em Portugal e as principais limitações e desafios do mesmo.  
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INTRODUCTION 

 

One of the strategic objectives of the European Medicines Agency (EMA) is to promote the research and 
the adoption of innovative methodologies in the development of medicines, in particular for medicines of 
an innovative nature. In order to guarantee patient’s access to innovative, safe, with efficacy and timely 
medicines, it is essential that Europe has a regulatory framework that understands and facilitates 
innovation and access to it. EMA, together with the National Competent Authorities, has supported the 
development of innovative methodologies, promoting greater collaboration across the regulatory 
network and with thr Academy. 

Over the past few years, the EMA has developed several processes and tools in order to support and 
accelerate the approval of new therapies of innovative nature, aiming for an earlier access to 
pharmacological innovation. These tools include the EU Innovative Network, the EMA’s Innovation Task 
Force, the scientific recommendation for classification as advanced therapy medicinal products (ATMP), 
scientific advice and assistance in research and development protocols, the Priority Medicine program 
(PRIME), conditional authorizations and approvals under exceptional circumstances, patient records, 
accelerated assessment, pre-submission meetings, post-authorization measures, parallel scientific advice 
EMA/Health Technologies Assessment and compassionate use.1, 2 

The EU Innovative Network's goal is to make regulatory support more visible and appealing to those 
responsible for the development of innovative medicines; promote the sharing of experiences and 
knowledge in order to identify the challenges and trends inherent to innovation; promote collaboration 
between experts in the fields of innovation; promote the collaboration of the National Competent 
Authorities with the Academy and other relevant groups; support the EU network training center (EU-
NTC) by identifying training needs in the regulatory network; facilitate and promote the creation of 
innovation centers in the different Regulatory Agencies; contribute to the consolidation of an expert 
opinion in the EU on innovative therapies and technologies; promote the collaboration of the Heads of 
Medicines Agencies (HMAs) in the projects of the Innovative Medicines Initiative (IMI); address specific 
topics at the request of scientific committees, namely at the level of HMAs and EMA; among others. An 
important example of the work done by this group is the pilot-project for simultaneous national scientific 
advice (SNSA) of the National Competent Authorities, started on February 1, 2020 to further strengthen 
early regulatory support in access to innovation.2 

The EMA’s Innovation Task Force is a multidisciplinary group that brings together scientific, regulatory 
and legal experts and is another tool developed by EMA to promote access to pharmacological 
innovation. It was created to ensure the coordination of the entire Agency and to provide a forum for an 
initial dialogue with the Holders/Responsible for the development of innovative medicines on innovative 
aspects in the development of medicines. The main objectives of this group are: to establish a platform 
for discussion among the Holders/Responsible for the development of innovative medicines, in particular 
micro, small and medium companies providing scientific, regulatory and legal support; to address and 
assess the impact of emerging therapies and technologies on current scientific, regulatory and legal 
requirements with EMA Committees and their working groups; identify the need for specialized 
knowledge in the early stages; provide advice on the eligibility of certain therapies / substances; among 
others. Some of the topics recently discussed by this group include nanomedicines, biomaterials, 
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synthetic biology, modeling and simulation and m-health (“mobile health”, the use of mobile devices to 
support healthcare).2 

For human medicines based on cells, genes or tissues, a scientific recommendation on the ATMP 
classification can also be provided by the Committee for Advanced Therapies (CAT). This Committee is 
composed of the best European specialists of different specialties and is responsible for assessing the 
quality, safety and efficacy of medicines based on advanced therapies and monitoring their scientific 
evolution in the EU.2 

PRIME is a program that promotes support for a faster development of medicinal products with an 
extremely innovative character acting in serious diseases with unmet medical needs. The program is 
voluntary, and for each candidate and potentially eligible medicinal product, EMA provides scientific 
advice, the enrollment of multiple stakeholders and health technology assessment bodies, in order to 
speed up the assessment and the approval of the marketing authorization. One of the most relevant 
elements of this program is the fact that it is mainly oriented to the needs of the patients, offering new 
options for patients without therapeutic alternatives or new therapeutic options with an efficacy and 
safety profile superior to existing treatments and which are insufficient, without compromising patient 
safety and maintaining an high level in assessing the requirements of the new medicinal product. PRIME 
is also an opportunity for pharmaceutical companies that develop these medicinal products to optimize 
and accelerate their development plans, facilitating the collection of reliable data and allowing a quick 
access to the new therapy.3 

Another tool that aims for an earlier access to innovative medicines is the conditional marketing 
authorization granted by EMA, used in cases where the pharmaceutical company intends to develop a 
medicinal product that responds to an unmet medical need without having all the scientific data that is 
usually required to obtain a marketing authorization. In these situations, it must be demonstrated that 
the immediate need for the medicinal product outweighs the risk arising from the absence of all the 
required scientific evidence.4 Only medicinal products that are intended to treat, prevent or diagnose 
seriously debilitating or potentially life threatening diseases are eligible for conditional authorization, 
including orphan medicines where, due to the lack of an adequate number of patients, it is often not 
possible to conduct clinical trials with great robustness. In exceptional cases and emergency situations, 
less complete pharmaceutical and non-clinical data may be accepted. Conditional authorizations are only 
granted when the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) considers that the 
requirements related with the risk-benefit ratio may be met. These authorizations are valid for one year 
and can be renewed annually. In the past ten years, EMA has granted more than thirty conditional 
marketing authorizations, none of which has been revoked or suspended, contributing to an earlier 
access to innovative medicines by the patients.5 

Another tool that allows earlier access to innovative medicines is the accelerated assessment of a 
marketing authorization application. If the innovative character of the medicinal product in question is 
evident and significant and if it falls within an area of specific interest to the public health, the applicant 
may request the CHMP for an accelerated assessment of the marketing authorization, reducing the time 
window of the procedure to 150 days, instead of the 210 days foreseen (excluding clock-stop periods, in 
which the applicant has to provide new information), until the CHMP's opinion. When applicable, the 
applicant may request a pre-submission meeting with the EMA/CHMP. This procedure is also suitable for 
medicines that have been eligible for PRIME.4,6 
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It should be noted that in addition to the tools described above, compassionate use programs are also 
described in the Community Legislation and can be considered as a tool for early access to innovation, for 
which each Member State of the European Union (EU) develops its own legislation. Under Article 83 of 
Regulation (EC) No. 726/2004, compassionate use shall mean making a medicinal product without a 
valid marketing authorization in the EU/ or if it contains a new active substance which, by the date of 
entry into force of this Regulation, was not authorized in the EU/ or if the medicinal product constitutes a 
significant therapeutic, scientific or technical innovation/ or that the granting of an authorization in 
accordance with this Regulation is of interest to the patients at the Community level, available for 
compassionate reasons to a group of patients with a chronically or seriously debilitating disease or 
whose disease is considered to be life-threatening, and who cannot be treated satisfactorily by an 
authorized medicinal product. The medicinal product concerned must either be the subject of an 
application for a marketing authorization in accordance with Article 6 of this Regulation or must be 
undergoing clinical trials.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 - Diagram of treatment options for patients with potentially fatal, lasting or severely debilitating 
diseases.8 

In the specific case of Portugal, the compassionate use of a medicinal product in development is 
regulated by the Clinical Research Law (Law No. 21/2014, of 16th of April) as amended by Law No. 
73/2015 of 27th of  July, and which, in relation to Clinical Trials with Medicines for Human Use, repealed 
Law No. 46/2004, of 19th of August, and now transposes Directive 2001/20/EC, of the European 
Parliament and of the Council, of 4th of April. 9 In this context, at the national level, compassionate use is 
assumed to be the use of an experimental drug exclusively in the context of a clinical trial (outside the 
scope of this work).9 
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From a general perspective, early access to medicinal products aims for the use of medicinal products 
without a marketing authorization or that already have a marketing authorization and can be used in 
the treatment of certain pathologies (namely potentially fatal, long-lasting or severely debilitating), with 
no therapeutic alternative. In Portugal, for patients with potentially fatal, long-lasting or severely 
debilitating illnesses, early access to innovative medicines can be made through special programs based 
on exceptional use authorizations granted by INFARMED I.P. allowing patients to have earlier access to 
innovative therapies that still do not have a marketing authorization or with marketing authorization but 
are not yet marketed and/or have the reimbursement approved (in the case of medicinal products for 
hospital use only).10-20 

These access mechanisms are provided in a multiplicity of Diplomas and recommendations (Figure 2) 
that complement each other making the process complex and sometimes difficult to interpret by the 
different stakeholders, which may hinder the primary objective - access by patients to medicinal products 
whose medical need is not satisfied by the medicinal products available on the market (approved, 
marketed and with reimbursement approved in the case of medicinal products for the National Health 
Service hospitals use only).10-20 

 

 

 

Figure 2: Legislation and national regulatory framework in force for the Exceptional Use Authorizations 
and Early Access Programs.10-20 

 

No less important than the access by the patients to innovative medicines are the equity of the access for 
patients in the National Health Service vs. the patients treated in private health institutions, and also the 
speed of the access that is vital for the patients, particularly those with severely debilitating, long-lasting 
or worse prognosis diseases. 
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This work addresses the national framework for early access to innovative medicines in Portugal and the 
main limitations and challenges. 
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ENQUADRAMENTO LEGAL E REGULAMENTAR NACIONAL 

 

O Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, na sua atual redação estabelece o regime jurídico dos 
medicamentos de uso humano e marcou uma profunda mudança no setor do medicamento, 
designadamente nas áreas do fabrico, controlo da qualidade, segurança e eficácia, introdução no 
mercado e comercialização dos medicamentos para uso humano. Entre as matérias reguladas pelo 
presente, cumpre destacar o disposto na Secção III, Autorizações Especiais, mais concretamente no 
artigo 92.º e no artigo 93.º, definindo os conceitos básicos e estruturais deste tipo de autorizações.10 

 

I.  Autorização de Utilização Excecional  

I.1.  Segundo Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, na sua atual redação 

 
No artigo 92.º da Secção III do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, na sua atual redação, está 
previsto que o INFARMED, I.P. pode autorizar a utilização em Portugal de um medicamento não 
possuidor de qualquer das restantes autorizações previstas no mesmo, ou no Decreto-Lei n.º 97/2015, 
de 1 de junho, na sua atual redação, que, possuindo uma dessas autorizações, não esteja efetivamente 
comercializado, quando se verifique uma das seguintes condições: 

a) Mediante justificação clínica, sejam considerados imprescindíveis à prevenção, diagnóstico ou 
tratamento de determinadas patologias, desde que seja demonstrada a inexistência de alternativa no 
conjunto de medicamentos com AIM; 

b) Sejam necessários para impedir ou limitar a propagação, atual ou potencial, de agentes patogénicos, 
toxinas, agentes químicos, ou de radiação nuclear, suscetíveis de causar efeitos nocivos;  

c) Em casos excecionais, sejam adquiridos por serviço farmacêutico ou farmácia comunitária e 
dispensados a um doente específico.10,12 

No entanto, a autorização supramencionada não pode ser concedida, se se verificar que se tratam de 
medicamentos experimentais que estejam a ser sujeitos a ensaio clínico para a indicação terapêutica em 
causa ou caso a Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica (CNFT), tendo sido consultada pelo 
INFARMED, I.P., emita parecer desfavorável à utilização do medicamento conforme descrito na alínea 
c).10 

No artigo 93.º da mesma Secção está prevista a possibilidade do INFARMED I.P. autorizar, por razões 
fundamentadas de saúde pública, ainda que abrangidas pelo disposto no artigo 92.º, a comercialização 
de medicamentos que não beneficiem de autorização ou registo válidos em Portugal ou que não tenham 
sido objeto de um pedido de autorização ou registo válido.10 
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Nos termos do disposto no artigo 92.º e no artigo 93.º, na sua atual redação, o INFARMED I.P. emitiu a 
Deliberação n.º 1546/2015, de 18 de junho de 2015 (publicação em Diário da República da Deliberação 
n.º 076/CD/2015 de 18 de junho).10,13  

 

I.2 Segundo a Deliberação n.º 1546/2015, de 18 de junho, a CI n.º 157/CD/100.20.200, de 24 de 
agosto de 2015, a CI N.º 126/CD/550.20.001 de 04 de setembro de 2018, Deliberação n.º 91/CD/2018 
de 14 de dezembro e a CI n.º 174/CD/100.20.200 de 17 de dezembro de 2018  

A Deliberação n.º 1546/2015, de 18 de junho de 2015, estabeleceu-se como o Regulamento que prevê 
os procedimentos e as condições de atribuição de: 

a) Autorização de Utilização Excecional (AUE): 
1. Concedida a Instituições de Saúde, para medicamentos sem AIM em Portugal ou que não 
estejam efetivamente a ser comercializados,  

 Para utilização de medicamentos com provas preliminares de benefício clínico 
 Para utilização de medicamentos com benefício clínico bem reconhecido 

 
2. Para utilização de lotes de medicamentos em ruturas de fornecimento e comprovadamente 
sem alternativa terapêutica 

3. Concedida a instituições de saúde do SNS para um doente específico 

b) Utilização especial de medicamentos para resposta a agentes nocivos 
c) Aquisição por farmácia comunitária 
d) Autorização de comercialização de medicamentos de uso humano sem autorização ou registo 

válidos em Portugal (SAR) 10,13 
 

Do presente excluem-se os medicamentos destinados a ensaios clínicos; à utilização de medicamentos 
em indicação terapêutica diferente da autorizada em sede de AIM em Portugal (o denominado off-
label), quando esta exista; aos medicamentos manipulados; aos medicamentos homeopáticos com AIM 
ou de registo simplificado; e aos medicamentos tradicionais à base de plantas.13 

As autorizações concedidas ao abrigo do presente Regulamento têm sempre caráter temporário, 
excecional, meramente transitório e devem ser alteradas sempre que as condições para as quais foram 
autorizadas se alterarem. Os medicamentos objeto de qualquer das autorizações previstas no presente 
devem ser fabricados de acordo com as Boas Práticas de Fabrico (BPF), excetuando os que sejam 
fabricados em Estados Terceiros e não sejam adquiridos ao abrigo de AIM na UE. Não obstante, a 
libertação dos lotes para o mercado deve obedecer ao regulado para importação de medicamentos.13 

Com o objetivo de agilizar e simplificar o processo inerente aos pedidos de utilização excecional aqui 
descritos, foram publicadas a CI n.º 157/CD/100.20.200 de 24 de agosto de 2015, a CI n.º 
126/CD/550.20.0001 de 04 de setembro de 2018, a CI n.º 174/CD/100.20.200 de 17 de dezembro de 
2018 e o Regulamento foi revisto através da Deliberação n.º 91/CD/2018 de 14 de dezembro de 2018. 
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Neste sentido, em conformidade com o previsto no quadro regulamentar e legal atual, importa definir e 
caracterizar os diferentes tipos de autorizações de utilização excecionais: 10, 13,14,18-20 

 

a) Autorização de Utilização Excecional 
 

De acordo com o previsto no Regulamento, as autorizações de utilização excecional revestem duas 
modalidades: 

1.  Autorização de utilização excecional concedida a instituições de saúde10, 12-14,18-20 
 

No caso das autorizações concedidas a entidades possuidoras de autorização de aquisição direta, a AUE 
para medicamentos sem AIM em Portugal ou que não estejam efetivamente comercializados, depende 
da verificação cumulativa das seguintes condições:  

1)  A entidade requerente ser uma instituição de saúde com ou sem regime de internamento; 

2) Não existirem em Portugal medicamentos que apresentem idêntica composição qualitativa e 
quantitativa de substâncias ativas e forma farmacêutica, aprovados ou que tenham sido objeto de 
qualquer das outras autorizações ou registos previstos no Decreto -Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, 
na sua atual redação, ou que, possuindo qualquer uma dessas autorizações não estejam a ser 
efetivamente comercializados; 

3) Os medicamentos serem considerados imprescindíveis à prevenção, diagnóstico ou tratamento de 
determinadas patologias e comprovadamente sem alternativa terapêutica; 

4) Tratando-se de medicamentos contendo estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, a aquisição 
direta de medicamentos obedeça às condições especiais estabelecidas no Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 
de janeiro, e no Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro, na sua atual redação.10,13 

Verificando-se cumulativamente estas condições, a AUE acima prevista apenas poderá ser concedida 
para utilização de medicamentos com benefício clínico bem reconhecido ou em medicamentos com 
provas preliminares de benefício clínico. 10,13,21 

O pedido de AUE é apresentado ao INFARMED I.P. pelo diretor clínico ou entidade equivalente da 
instituição de saúde onde o medicamento vai ser administrado mediante autorização prévia do 
respetivo órgão máximo de gestão, sob proposta fundamentada do diretor do serviço que se propõe 
utilizar o medicamento e parecer da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT). Caso a instituição de 
saúde não possua CFT, pode instruir o pedido com o parecer da Comissão de Ética.13 

O pedido de AUE deve ser obrigatoriamente instruído com os seguintes elementos:  

a) Identificação da instituição de saúde onde o medicamento vai ser utilizado;  

b) Identificação do medicamento, incluindo a sua composição qualitativa e quantitativa de substâncias 
ativas, forma farmacêutica e apresentação;  
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c) Identificação do fabricante, país de fabrico, libertador de lote, país de libertação do lote, distribuidor 
no país de procedência, país de procedência, distribuidor em Portugal e alfândega, se aplicável;  

d) Indicação do preço do medicamento por unidade e estimativa da despesa total;  

e) Identificação do titular de AIM e país de registo do medicamento, no caso de pedido de Autorização 
de utilização excecional ao abrigo de AIM num Estado-Membro (EM) da UE;  

f) No caso de pedido de AUE ao abrigo de AIM em país terceiro, cópia da AIM obtida no país de origem 
ou preferencialmente da última renovação, acompanhadas, quando aplicável, de documento 
comprovativo de que a AIM se mantém válida ou, em alternativa, certificado de exportação modelo 
OMS, identificando o titular de AIM;  

g) Cópia atualizada do Resumo das Características do Medicamento (RCM) ou, quando não exista, cópia 
de documento equivalente;* 

h) Caso o medicamento seja adquirido ao abrigo de AIM em país terceiro, comprovativo de fabrico por 
entidade devidamente autorizada no respetivo país e de acordo com normas, no mínimo, equivalentes 
às BPF fixadas no âmbito da Comunidade Europeia (CE).13,14,18-20 

 

 Para os medicamentos com provas preliminares de benefício clínico  
 

Os medicamentos com provas preliminares de benefício clínico são os medicamentos que possuem AIM 
em país terceiro ou que não possuindo AIM em qualquer país, dispõem de provas preliminares, 
nomeadamente resultados de ensaios clínicos iniciais que façam pressupor a atividade do medicamento 
para determinada indicação clínica. 

Quando o pedido de AUE se reporte a medicamentos com provas preliminares de benefício clínico 
(adquirido ao abrigo de AIM em país estrangeiro ou sem AIM), a instrução do pedido deverá conter os 
elementos acima listados e ainda os seguintes:   

a) Quantidade do medicamento a utilizar, incluindo a dose diária, a duração prevista para o tratamento 
e o número e identificação dos doentes a tratar;*  

b) Declaração devidamente anonimizada, em como foi obtido o consentimento informado do(s) 
doente(s), em termos idênticos ao estabelecido nos artigos 6.º a 8.º da Lei n.º 21/2014, de 16 de abril, 
com as necessárias adaptações. Nesta declaração deverão constar as iniciais do doente, data de 
nascimento, género e número processo; 

c) Justificação clínica que refira a existência de provas preliminares, nomeadamente resultados de 
ensaios clínicos iniciais que façam pressupor a atividade do medicamento na situação clínica em causa;  

d) Cópias dos resultados das provas previstas na alínea anterior.13,14,18-20 
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Para os medicamentos com provas preliminares de benefício clínico (adquirido ao abrigo de AIM em país 
estrangeiro ou sem AIM) poderá o INFARMED I.P., em casos excecionais e devidamente justificados, 
nomeadamente para efeitos de constituição de stock de urgência em hospitais de referência, permitir 
que a identificação dos doentes ocorra numa fase posterior à concessão da AUE.13  

A submissão de pedidos para doentes específicos, de medicamentos com provas preliminares de 
benefício clínico, deverá ser efetuada no módulo "Autorização para doente específico" do portal SIATS 
(Figura 3).13,14,18-20 

Figura 3 – O pedido de autorização para doente específico do portal SIATS é feito através do ecrã de 
Pedido de Registo de Utilizador, acessível a partir da seleção do botão Registo Inicial no ecrã Login do 
Portal SIATS (http://siats.infarmed.pt).22 

A validade da autorização coincide com a duração do tratamento para o qual foi solicitada, com o limite 
máximo de um ano.13,14,18-20 Este tipo de autorizações são avaliados pela DAM do INFARMED I.P..21 

 

 Para os medicamentos de benefício clínico bem reconhecido 
 

Os medicamentos de benefício clínico bem reconhecido são os medicamentos que pertencem ao 
Formulário Nacional de Medicamentos (FNM) ou que não estando incluídos no FNM possuem uma AIM 
num país da UE.13 

Para a instrução dos pedidos de AUE de medicamentos de benefício clínico bem reconhecido (não 
abrangidos por avaliação prévia hospitalar) vigora o seguinte:  

- Os requerentes devem, em regra, apresentar até ao dia 30 de novembro, um pedido único de AUE 
por medicamento considerado de benefício clínico bem reconhecido. 

- Os pedidos serão avaliados pela Direção de Avaliação de Medicamentos (DAM) do INFARMED I.P.  
- A AUE concedida vigora pelo período de 3 anos, pelo que o requerente deve solicitar a quantidade 

adequada para este período;  
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- No decorrer da vigência da AUE, as entidades hospitalares podem requerer quantidades adicionais 
(adendas por motivo justificado) ou novos pedidos de AUE sempre que considerem adequado;  

- A validade da AUE ou da respetiva adenda termina a 31 de dezembro do triénio, 
independentemente da data da sua submissão;  

- A AUE concedida às instituições de saúde tem sempre caráter temporário e meramente transitório e 
deve ser objeto de alteração sempre que as condições para as quais foram autorizadas se alterarem, 
nomeadamente:  
- AIM de medicamentos que sejam abrangidos por avaliação prévia;  
- Comercialização de medicamentos similares ou que possam constituir alternativa terapêutica ao 
medicamento objeto de AUE.  
- Restabelecimento de fornecimento após situação de rutura. 
- Para o triénio 2019, 2020 e 2021, a quantidade unitária solicitada será triplicada nas AUE já 
submetidas.13,14,18-20 

 

Por forma a garantir uma resposta célere e atempada, os pedidos de AUE de medicamentos de benefício 
clínico bem reconhecido (não abrangidos por avaliação prévia hospitalar e por isso não pertencentes ao 
FNM), devem ter em consideração as seguintes orientações: 

- Submissão por correio eletrónico para aue@infarmed.pt, identificando no assunto o tipo de 
medicamento/substância ativa/nome da entidade hospitalar/ano a vigorar 

- Enviar um único email por pedido de AUE 
- Enviar versões atualizadas do impresso de uso obrigatório para o requerimento (Anexo 1) e 

justificação clínica (Anexo 2) devidamente preenchidos 
- Para classificar o tipo de medicamento deverá ser considerado o FNM disponível em 

https://extranet.infarmed.pt/fnm-fo/#/  
- Enviar cópia atualizada do RCM ou, caso a informação para utilização do medicamento não se 

encontre em língua portuguesa, o requerente deve garantir o envio de um documento similar, 
em língua portuguesa, que permita a correta e segura utilização do mesmo.  

- Certificado de AIM, caso o medicamento em causa não tenha AIM na UE 
- Certificado GMP, no caso de medicamentos fabricados fora da UE 
- Identificar o país de registo de AIM e não o país onde se encontra sediado o Titular da AIM. 
- Fabricante do medicamento, a confirmar na secção 6 do folheto informativo, quando 

aplicável.14,18,20,21,23,24 

 

Para qualquer uma das autorizações, a documentação de instrução do pedido deve acompanhar um 
requerimento endereçado ao Presidente do Conselho Diretivo do INFARMED I.P. (Anexo 1), podendo o 
mesmo, no âmbito do pedido instruído, solicitar outros elementos considerados necessários para a 
tomada de decisão.13,14,18-20 

A autorização concedida ao abrigo do presente é comunicada ao requerente e dela devem, 
nomeadamente, constar:  

mailto:aue@infarmed.pt
https://extranet.infarmed.pt/fnm-fo/#/


O PAPEL DAS AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO EXCECIONAIS NO ACESSO PRECOCE A MEDICAMENTOS INOVADORES DE USO HUMANO EM PORTUGAL - 
ENQUADRAMENTO LEGAL E REGULAMENTAR E CONTEXTO ATUAL  

 

22 
 

a) Identificação da instituição de saúde autorizada a utilizar o medicamento;  

b) Identificação do medicamento autorizado, incluindo composição qualitativa e quantitativa em 
substâncias ativas e forma farmacêutica; 

c) Prazo de validade da autorização;  

d) Número de unidades autorizadas.13 

Sempre que o medicamento em causa seja suscetível de apresentar risco para a saúde pública ou 
quando o mesmo não esteja em conformidade com as condições da respetiva autorização, o INFARMED 
I.P. deve suspender, por um prazo de 90 dias, ou revogar a AUE concedida.13 

O titular da AUE tem ainda o dever de comunicar ao INFARMED I.P. o consumo dos medicamentos cuja 
utilização excecional foi autorizada ao abrigo do presente, através do código hospitalar nacional do 
medicamento (CHNM) atribuído pelo INFARMED I.P., de acordo com a Portaria n.º 155/2007, de 31 de 
janeiro e a deliberação n.º 103/CA/2007, de 1 de março. O titular da AUE deve, de igual modo, 
comunicar ao INFARMED I.P. todas as situações em que, apesar de lhe ter sido concedida a AUE, não 
consiga obter o referido medicamento.13,14,18-20 

Além do exposto, o titular de uma AUE é ainda obrigado a: 

a) Dispor, em arquivo, por um período não inferior a 5 anos, e para apresentação, se solicitado, 
nomeadamente em sede de inspeção do INFARMED I.P. de: documentação atualizada exigida pelo 
regulamento, registo das aquisições efetuadas pelos serviços farmacêuticos, cópia do processo enviado 
ao INFARMED I.P. e cópia de todos os documentos de apresentação obrigatória; 

b) Conhecer o conteúdo dos dados constantes nos documentos referidos na alínea anterior e que é com 
base nesse conhecimento que pretende utilizar o medicamento; 

c) Dever de notificar ao INFARMED I.P. ou às Unidades Regionais de Farmacovigilância todas as reações 
adversas de que tenha conhecimento 

d) Assegurar que os medicamentos a que está autorizado a utilizar excecionalmente, são adquiridos a 
entidades detentoras de uma autorização de distribuição por grosso, ou dela devidamente dispensadas 
por ser o próprio fabricante.13 

No caso do pedido de AUE ser dirigido a alergenos de diagnóstico, o mesmo deve cumprir os mesmos 
requisitos aplicados aos medicamentos de benefício clínico bem reconhecido. No entanto, dada a 
especificidade destes medicamentos deverão ser tidas em consideração as particularidades, 
nomeadamente, lista de alergenos a adquirir, declaração do titular de AIM ou de licença de fabrico e 
comercialização e/ou seu representante legal em Portugal onde é referido que os alergenos a adquirir 
têm a mesma cadeia de fabrico, e se os alergenos a adquirir contêm ou não derivados do plasma na 
composição, nomeadamente albumina.14,18,20,21 Este tipo de autorizações são avaliados pela DAM do 
INFARMED I.P..21 
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*O requerente deve garantir que é disponibilizada toda a informação relevante, e em língua portuguesa, com vista à correta e segura utilização 
do medicamento autorizado excecionalmente, nomeadamente as condições de armazenamento e conservação, manuseamento, 
incompatibilidades, prazo de validade após abertura ou reconstituição, precauções especiais de administração e conservação, se aplicáveis.13 

**Durante a vigência da Autorização de Utilização Excecional e desde que apresente uma justificação, o Titular da AUE pode requerer o 
aumento da quantidade inicialmente solicitada. Quando se trate de um medicamento com prova preliminar de benefício clínico, apenas 
poderão ser solicitadas alterações de quantidade que se destine exclusivamente ao tratamento de doentes já previamente identificados e 
autorizados no primeiro pedido.13 

 

2. Autorização de utilização de lotes de medicamentos em ruturas de fornecimento e 
comprovadamente sem alternativa terapêutica13,21 

 
No interesse dos doentes e de forma a garantir o acesso a determinado medicamento, o INFARMED I.P. 
pode, a título excecional e devidamente justificado, conceder ao titular de AIM, fabricante ou 
distribuidor por grosso, devidamente autorizado como representante legal do titular de AIM, uma 
autorização excecional para colocação no mercado dos lotes de medicamentos estritamente necessários 
a colmatar ruturas de fornecimento quando, comprovadamente, não houver alternativa terapêutica, 
ainda que rotulados em língua diferente da aprovada em sede de AIM.13,21 

Ao abrigo do artigo 18.º da Deliberação n.º 1546/2015, de 18 de junho, o pedido de AUE de lote, deverá 
ser instruído com os seguintes elementos: 

a) Fundamentação da rutura de fornecimento;  

b) Evidência de inexistência de alternativa terapêutica;  

c) Indicação do(s) número(s) de lote(s) a distribuir e respetiva(s) quantidade(s);  

d) Certificado(s) de análise do(s) lote(s) a distribuir;  

e) Declaração de conformidade do(s) lote(s) a distribuir com a AIM existente em Portugal, exceto no que 
diz respeito à rotulagem; 

 f) Certificado de AIM no país de origem do medicamento a distribuir; 

 g) Informação quanto ao local de libertação do(s) lote(s), no caso de o medicamento ser oriundo de um 
país terceiro, e respetivo(s) boletim(ns) de análise correspondentes à libertação do(s) lote(s) em causa;  

h) Declaração em como o(s) lote(s) a distribuir será(ão) acompanhado(s) de Folheto Informativo em 
língua portuguesa, de acordo com o aprovado pelo INFARMED, I. P.;  

i) Indicação dos clientes a quem o(s) lote(s) será(ão) distribuídos(s);  

j) Cópia das notas de encomenda dos clientes (se aplicável).10 

A documentação de instrução do pedido deve acompanhar um requerimento endereçado ao Presidente 
do Conselho Diretivo do INFARMED I.P. (Anexo 3), podendo o INFARMED I.P., no âmbito do pedido 
instruído, solicitar outros elementos considerados necessários para a tomada de decisão.13,25 
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A submissão do pedido deverá efetuar-se exclusivamente por correio eletrónico para aue@infarmed.pt, 
devendo o assunto apresentar o seguinte formato 
"Autorização_utilização_lote_rutura_medicamento_nome do medicamento, dosagem e forma 
farmacêutica".  Os pedidos de AUE de lote serão avaliados pela Direção de Inspeção e Licenciamentos  
(DIL) do INFARMED I.P.21,26 

Além das duas modalidades acima descritas, no âmbito das autorizações de utilização excecionais 
podemos ainda ter: 
 

3. As autorizações de utilização excecional concedida a instituições de saúde do SNS para doente 
específico10,13,21 

 
A autorização de utilização excecional a instituições de saúde do SNS para doente específico depende da 
verificação cumulativa das seguintes condições:  

a) A entidade requerente ser uma instituição de saúde pertencente ao Serviço Nacional de Saúde, 
nomeadamente a rede hospitalar do SNS.  

b) O medicamento ser reservado exclusivamente a tratamentos em meio hospitalar e outros 
medicamentos sujeitos a receita médica restrita e que não tenham sido objeto de avaliação ao abrigo 
do Decreto-Lei n.º 97/2015, de 1 de junho, operada pelo Decreto-Lei n.º 115/2017, de 7 de setembro e 
pela Portaria n.º 270/2017, de 12 de setembro.10,13,21 

O pedido de autorização de utilização excecional deve ser obrigatoriamente instruído em modelo 
próprio disponibilizado pelo INFARMED I.P.com os seguintes elementos:  

a) Identificação da instituição de saúde do SNS onde o medicamento vai ser utilizado;  

b) Contacto (telefone, fax, e -mail) da instituição de saúde;  

c) Identificação do medicamento, incluindo a(s) substância(s) ativa(s), nome do medicamento, dosagem, 
forma farmacêutica, apresentação e via de administração;  

d) Indicações terapêuticas propostas (incluídas no RCM); 

e) Posologia; 

f) Duração do tratamento;  

g) Custo Unitário por dose administrada (S/IVA);  

h) Custo Total Estimado (S/IVA) — impacto orçamental;  

i) Identificação do Doente, incluindo as iniciais do doente, data de nascimento, género e n.º de 
processo;  

j) Historial clínico detalhado do doente, incluindo: 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67356991/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108113700/details/normal?l=1
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 i) Descritivo da evolução do doente nos vários estádios da doença; 

 ii) Terapêutica prévia utilizada;  

iii) Terapêutica atualmente utilizada com a mesma indicação terapêutica;  

iv) Ausência de alternativas terapêuticas;  

v) Fundamentação da imprescindibilidade do medicamento para a prevenção, diagnóstico ou 
tratamento de doente em risco de vida;  

vi) Fundamentação clínica. Referir fundamentando através de referências, a mais-valia 
terapêutica relativamente aos fármacos existentes, nomeadamente em termos de eficácia, 
segurança e outros aspetos considerados relevantes em relação aos doentes específicos, 
salientando as características clínicas que fundamentam o pedido de uma autorização de 
utilização excecional;  

vii) Estratégia terapêutica para a situação clínica em causa.  

viii) Data e Assinatura do Diretor Clínico; 

ix) Data e Assinatura do Presidente da Comissão de Farmácia e Terapêutica.13  

O INFARMED I.P. pode ainda solicitar ao requerente outros elementos e esclarecimentos que sejam 
considerados necessários para a avaliação do pedido de autorização de utilização excecional.13 

O INFARMED I.P. avalia o requerimento e a justificação clínica submetida pelo hospital requerente, bem 
como o valor terapêutico do medicamento face ao historial clínico do doente e às alternativas 
terapêuticas disponíveis. A decisão é comunicada ao requerente e dela devem, nomeadamente, constar:  

a) Identificação da instituição de saúde;  

b) Identificação do medicamento;  

c) Identificação do doente (iniciais e n.º de processo);  

d) Data;  

e) Sentido da decisão.13 

A submissão de pedidos para doente especifíco deverá ser efetuada no módulo "Autorização para 
doente específico" do portal SIATS.22 

As condições autorizadas devem vigorar até que estas se alterem ou até ao fim do tratamento 
aprovado. Caso a decisão seja de indeferimento, pode o requerente recorrer da decisão, devendo 
submeter novos elementos que possam alterar o sentido da decisão.13 Este tipo de autorizações são 
avaliados pela DAM do INFARMED I.P..21 
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Tabela 1 - Compilação dos detalhes inerentes aos diferentes tipos de autorizações de utilização 
excecionais, segundo o Capítulo II (Autorização de Utilização Excecional) da Deliberação n.º 1546/2015, 
de 18 de junho de 2015.13 

 

No presente diploma, além do disposto no âmbito das autorizações de utilização excecionais, o 
INFARMED I.P. pode ainda aprovar: 

b)  a utilização especial de medicamentos para resposta a agentes nocivos 

O INFARMED I.P. pode autorizar a utilização especial de medicamentos para resposta a agentes nocivos 
nomeadamente, à propagação, atual ou potencial, de agentes patogénicos, toxinas, agentes químicos, 
ou de radiação nuclear, suscetíveis de causar efeitos nocivos. A instrução deste tipo de autorizações 
deve obedecer aos mesmos critérios do pedido para autorização de utilização de lotes de medicamentos 
em ruturas de fornecimento e comprovadamente sem alternativa terapêutica.10,13,21 
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c) a aquisição por farmácia comunitária 

A farmácia comunitária pode adquirir a título excecional e para efeitos de dispensa a um doente 
específico, medicamentos destinados a um doente específico, de acordo com prescrição médica.10,13,21 

No entanto, este tipo de aquisição deve obedecer ao seguinte: 

- destinar-se a um doente específico, de acordo com prescrição médica; 

- não existirem em Portugal medicamentos essencialmente similares, que apresentem idêntica 
composição qualitativa e quantitativa de substâncias ativas e forma farmacêutica, aprovados ou que 
tenham sido objeto de qualquer das outras autorizações previstas no Decreto-Lei n.º 176/2006, de 
30 de agosto, na sua atual redação, salvo se estes não estiverem a ser comercializados, conforme 
declaração expressa do titular de AIM ou do titular das restantes autorizações mencionadas;  

- o medicamento destinar-se à indicação para a qual não exista alternativa terapêutica em Portugal;  

- o medicamento ser adquirido ao abrigo de registo em país da UE.10,13,21 

Não podem ser adquiridos ao abrigo do presente, medicamentos contendo estupefacientes ou 
substâncias psicotrópicas, derivados ou contendo qualquer derivado do plasma humano, e cuja 
classificação quanto à dispensa em Portugal seja incompatível com a dispensa em farmácia 
comunitária.13 

A receita médica pode ser manual ou impressa desde que contenha, no mínimo os seguintes elementos: 

- identificação do utente; 

- identificação do prescritor, incluindo contacto, assinatura e vinheta do medico prescritor; 

- identificação do medicamento, incluindo DCI, forma farmacêutica e dosagem.13 

A receita deve, ainda, especificar a quantidade de embalagens a adquirir, que deverá ser compatível 
com o regime terapêutico e com a duração do tratamento prevista, mas nunca superior à quantidade 
necessária para seis meses. A prescrição médica deve ser acompanhada de uma justificação clínica do 
prescritor que mencione, nomeadamente, a imprescindibilidade do tratamento e que o medicamento se 
destina a uma indicação sem similar disponível nem alternativa terapêutica em Portugal.13 

O médico prescritor e o farmacêutico devem garantir que o doente tem acesso a toda a informação 
necessária à correta utilização do medicamento e ao uso racional e adequado do mesmo.13 

O preço para o doente, a aplicar no ato da aquisição do medicamento, é exclusivamente calculado com 
base no preço de custo para a farmácia, incluindo despesas administrativas relativas ao processo de 
aquisição e os impostos que ao caso forem cabíveis, devendo o diretor técnico conservar no processo 
respetivo cópia da fatura de aquisição, para efeitos de fiscalização.13 

A farmácia comunitária deve conservar, para efeitos de fiscalização e por um período não inferior a 
cinco anos, a informação relativa às aquisições de medicamentos efetuadas ao abrigo do disposto na 
presente alínea, incluindo os seguintes elementos: 
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a) Nome do medicamento;  

b) País de registo;  

c) Composição qualitativa e quantitativa de substâncias ativas;  

d) Forma farmacêutica;  

e) Apresentação;  

f) Quantidade adquirida.  

g) Prescrição médica;  

h) Justificação clínica do prescritor;  

i) Fatura de aquisição.13 

 

Por razões fundamentadas de saúde pública, o INFARMED I.P. pode autorizar a comercialização de 
medicamentos sem autorização ou registo válidos em Portugal (SAR) ou que não tenham sido objeto de 
um pedido de autorização ou registo válido.13 

 

d)  a autorização de comercialização de medicamentos sem autorização ou registo válidos em 
Portugal 

A autorização de comercialização de medicamentos sem autorização ou registo válidos em Portugal 
apenas é concedida a medicamentos objeto de uma AIM válida no EM de proveniência.10,13,21 

A autorização de comercialização de medicamentos sem autorização ou registo válidos em Portugal 
pode ser requerida por qualquer titular de autorização de fabrico ou de distribuição por grosso de 
medicamentos, devendo o requerimento ser dirigido ao presidente do órgão máximo do INFARMED I.P., 
instruído com os seguintes elementos:  

a) Nome ou firma e domicílio ou sede, num EM, do requerente e, eventualmente, do fabricante; 

b) Nome proposto para o medicamento; 

c) Forma farmacêutica e composição quantitativa e qualitativa de todos os componentes do 
medicamento, designadamente substâncias ativas e excipientes, acompanhada, no caso de existir, da 
denominação comum, ou, na sua falta, da menção da denominação química; 

d) Fundamentos que justifiquem a adoção de quaisquer medidas preventivas ou de segurança no que 
toca ao armazenamento do medicamento, à sua administração aos doentes ou à eliminação dos 
resíduos, acompanhadas da indicação dos riscos potenciais para o ambiente resultantes do 
medicamento;  
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e) EM de proveniência do medicamento e identificação da autoridade que autorizou a introdução do 
medicamento no mercado nesse país;  

f) Nome do medicamento no EM de proveniência e nome ou firma e domicílio ou sede do titular da 
AIM.13  

O requerimento deve ainda ser acompanhado dos seguintes elementos e documentos em língua 
portuguesa:  

a) Certificado de AIM e RCM objeto de Autorização de comercialização de medicamentos sem 
autorização ou registo válidos em Portugal na língua original e tradução oficial destes documentos;  

b) Nome e número de registo de autorização de introdução no mercado no Estado membro onde o 
medicamento está autorizado;  

c) Nome, ou firma e domicílio, ou sede do fabricante que efetua a operação de reembalagem do 
medicamento e do distribuidor por grosso, se for diferente; 

d) Termo de responsabilidade pelo qual o titular da autorização excecional se obriga a cumprir as 
demais condições resultantes da legislação portuguesa aplicável, nomeadamente em matéria de 
distribuição por grosso;  

e) Projeto do RCM, dos acondicionamentos, primário e secundário, e do folheto informativo, com as 
menções previstas no Decreto -Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, e, quando pertinente, acompanhados 
dos resultados das avaliações realizadas em cooperação com grupos -alvo de doentes;  

f) Declaração do requerente atestando que o estado original do medicamento objeto de Autorização de 
comercialização de medicamentos sem autorização ou registo válidos em Portugal não será, em 
qualquer momento, alterado;  

g) Declaração do requerente sobre se a Autorização de comercialização de medicamentos sem 
autorização ou registo válidos em Portugal implica, por força das disposições legais em vigor em 
Portugal, a alteração da apresentação do medicamento, face àquela existente no Estado membro de 
proveniência;  

h) Certificado de boas práticas de fabrico emitido pela autoridade competente do Estado membro onde 
se procede à operação de reembalagem do medicamento objeto de Autorização de comercialização de 
medicamentos sem autorização ou registo válidos em Portugal, se for diferente do fabricante do 
medicamento no Estado membro de proveniência;  

i) Resumo do Sistema de Farmacovigilância, de acordo com a alínea k) do n.º 2 do artigo 15.º e alínea a) 
do n.º 7 do artigo 170.º do Decreto -Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto,  

j) Comprovativo do pagamento da taxa devida;  

k) Quaisquer outros elementos que devam acompanhar o requerimento, sempre que tal seja 
considerado necessário pelo INFARMED I.P.; 
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l) O certificado referido na alínea h) do presente número apenas é apresentado caso os fabricantes não 
estejam autorizados em Portugal.10,13  

Para submissão do pedido de SAR deve obrigatoriamente ser utilizado o formulário do Anexo 4.27 

A autorização de comercialização de medicamentos sem autorização ou registo válidos em Portugal é 
decidida no prazo de 75 dias contados da apresentação de requerimento válido e considera-se válida 
durante dois anos, cessando automaticamente sempre que um medicamento com a mesma substância 
ativa, forma farmacêutica, dosagem e indicação terapêutica passe a estar efetivamente comercializado 
ao abrigo de um pedido de AIM ou qualquer outra autorização válida.10,13 

A Autorização de comercialização de medicamentos sem autorização ou registo válidos poderá ser 
renovada, devendo o pedido de renovação ser requerido ao abrigo do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
176/2006, de 30 de agosto, na sua atual redação, com a antecedência mínima de nove meses antes do 
termo da validade da autorização ou pode ser suspensa ou revogada pelo INFARMED I.P. nos mesmos 
termos que as AIM.10,13 

Antes de conceder a autorização aqui prevista, o INFARMED I.P notifica o titular da AIM no EM onde o 
medicamento em questão está autorizado, por carta registada com aviso de receção, salvo se for o 
próprio e solicita à autoridade competente do referido EM, uma cópia atualizada do relatório de 
avaliação e da AIM em vigor para o medicamento objeto de autorização de comercialização de 
medicamentos sem autorização ou registo válidos em Portugal.13 

O titular de uma Autorização de comercialização de medicamentos sem autorização ou registo válidos 
em Portugal fica sujeito às obrigações que resultam da lei para o titular de uma autorização de 
introdução no mercado, em particular nos domínios da comercialização, das alterações aos termos da 
autorização, da publicidade e da recolha, sem prejuízo do disposto nos números seguintes. O titular de 
uma Autorização de comercialização de medicamentos sem autorização ou registo válidos em Portugal 
deve ainda designar um representante ou mandatário para os contactos com as autoridades de saúde e 
demais autoridades públicas.13  

O titular desta autorização deve conservar à disposição do INFARMED I.P. e de outras Autoridades 
Competentes todos os dados e informações referentes aos lotes concretos destes medicamentos até ao 
final do segundo ano após a cessação da validade da autorização de comercialização de medicamentos 
sem autorização ou registo válidos em Portugal e em todo o caso, pelo menos durante os dois anos 
posteriores ao termo do prazo de validade de cada lote concreto dos medicamentos objeto de SAR.13 

Ao medicamento objeto de Autorização de comercialização de medicamentos sem autorização ou 
registo válidos em Portugal aplica -se o regime de preços e de comparticipação em vigor.10-13 
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II. Programas de Acesso Precoce 

 
II. 1. Segundo a Deliberação n.º 139/CD/2014, de 6 de novembro, a Deliberação n.º 80/CD/2017 de 24 
de outubro, a CI n.º 132/CD/100.20.200 de 26 de outubro de 2017 e a CI n.º 167/CD/100.20.200 de 21 
de dezembro de 2017 

 
Conforme referido anteriormente, o Decreto-lei 176/2006, de 30 de agosto na sua atual redação, 
estabelece que o INFARMED I.P. pode autorizar a utilização em Portugal de medicamentos não 
possuidores de qualquer uma das autorizações previstas nesse Decreto-Lei. No que se refere aos 
medicamentos para uso humano sem AIM em Portugal ou com AIM em Portugal mas sem decisão de 
avaliação prévia no Serviço Nacional de Saúde, importa portanto proceder à clarificação e simplificação 
de questões procedimentais da autorização de um Programa para Acesso Precoce (PAP) a 
medicamentos, ao abrigo do artigo 92º Do Decreto-Lei n.º 176/2006.10 

Para tal, em 2014 foi aprovado através da Deliberação n.º 139/CD/2014, de 6 de novembro, o 
Regulamento que define os termos e procedimentos de autorização de Programa para Acesso Precoce a 
Medicamentos. Em 24 de outubro de 2017 foi aprovada a nova versão do mesmo, sem prejuízo da 
manutenção da aplicação da versão integral do Regulamento aprovado pela Deliberação n.º 
139/CD/2014, de 6 de novembro aos PAPs autorizados ao abrigo do mesmo.11,15-17 

Um PAP a medicamentos pretende a utilização de medicamentos sem AIM ou que já tendo uma AIM, 
possam ser utilizados no tratamento de determinadas patologias, desde que seja demonstrada a 
inexistência de alternativa terapêutica, sem prejuízo da obrigatoriedade de apresentação do respetivo 
pedido de autorização de utilização excecional a ser requerido pela instituição hospitalar do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) onde o medicamento vai ser utilizado.11,15-17 

Por sua vez o artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 97/2015, de 1 de junho na redação que lhe foi dada pelo 
Decreto-Lei n.º 115/2017, de 7 de setembro, estabelece o princípio de que os medicamentos sujeitos a 
avaliação prévia não podem ser utilizados pelas entidades tuteladas pelo membro do Governo 
responsável pela área da saúde sem que tenha sido celebrado contrato de avaliação prévia, podendo no 
entanto em casos excecionais, os mesmos virem a ser utilizados ao abrigo da autorização de utilização 
excecional de medicamentos, nos termos previstos no artigo 92.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de 
agosto, na sua atual redação.10,11,12,15-17,21 

De acordo com o mesmo artigo 25.º, desde a data de concessão da AIM e durante o prazo legalmente 
previsto para o procedimento de avaliação prévia, a cedência dos medicamentos objeto da autorização 
de utilização excecional, é efetuada ao abrigo de Programa de Acesso Precoce a Medicamentos, nos 
termos previstos no Regulamento aprovado pelo conselho diretivo do INFARMED, I.P.10,12  

Neste sentido, o presente regulamento estabelece os procedimentos e as condições do PAP para: 

- medicamentos para uso humano sem AIM em Portugal e, 
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- medicamentos para uso humano com AIM em Portugal sem decisão de avaliação prévia no 
Serviço Nacional de Saúde ou para os quais não tenha sido solicitada aquela avaliação. 

10,11,12,15-17,21 
 

Além de outras obrigações impostas por lei, o requerente de um PAP deve:  

a) Facultar às entidades dos serviços hospitalares envolvidas todos os dados químico-farmacêuticos, 
toxicológicos, farmacológicos e clínicos relevantes que garantam a relação benefício-risco favorável do 
medicamento, bem como as condições de utilização e de recolha de informação aprovadas pelo 
INFARMED, I.P.;  

b) Estabelecer e manter um sistema de segurança e vigilância no âmbito da autorização para acesso 
precoce mediante monitorização efetuada sob responsabilidade médica;  

c) Assegurar o cumprimento dos deveres de notificação, comunicação e de informação previstos no 
presente regulamento;  

d) Assegurar que os doentes abrangidos pelo programa de acesso precoce (sempre que clinicamente 
justificado) concluem o tratamento conforme as condições aprovadas pelo INFARMED, I.P. e de acordo 
com o previsto na presente deliberação.11,15-17 

O diretor clínico ou entidade equivalente da instituição hospitalar onde o medicamento vai ser 
dispensado ou administrado, mediante prévia autorização do respetivo órgão máximo de gestão e 
parecer da CFT, deve solicitar ao INFARMED, I.P. um pedido de AUE para doente específico assegurando:  

a) O cumprimento das condições de utilização aprovadas pelo INFARMED, I.P.;  

b) A informação e esclarecimento ao doente ou ao seu representante;  

c) A obtenção do consentimento informado do doente;  

d) O cumprimento dos deveres de recolha, registo e notificação de reações e acontecimentos adversos;  

e) O registo rigoroso de todas as informações recolhidas durante a utilização do medicamento.19 

Excluem-se deste diploma os medicamentos experimentais abrangidos pela Lei n.º 21/2014 de 16 de 
abril, conforme estipulado no n.º 2 do artigo 92.º do decreto-lei n.º 176/2006, de 30 agosto, republicado 
pelo decreto-lei n.º 128/2013; medicamentos manipulados; medicamentos homeopáticos; 
medicamentos tradicionais à base de plantas; e medicamentos derivados do plasma humano 
selecionados ao abrigo dos concursos da Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. 10,11,12,15-17 

A informação do medicamento destinada aos profissionais de saúde e doentes deve ser redigida em 
língua portuguesa, exceto em situações devidamente justificadas e em que seja assegurada a devida 
informação aos profissionais de saúde e aos doentes por forma a garantir a utilização correta e segura 
do medicamento. A rotulagem do acondicionamento secundário e, se possível, do acondicionamento 
primário deve conter, pelo menos, as seguintes indicações, preferencialmente em língua portuguesa: 
nome do medicamento, seguido da denominação comum, das dosagens e forma farmacêutica; modo e, 



O PAPEL DAS AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO EXCECIONAIS NO ACESSO PRECOCE A MEDICAMENTOS INOVADORES DE USO HUMANO EM PORTUGAL - 
ENQUADRAMENTO LEGAL E REGULAMENTAR E CONTEXTO ATUAL  

 

33 
 

se necessário, a via de administração; prazo de validade/prazo de reanálise ou de utilização, incluindo 
mês e ano; precauções particulares de conservação, quando for caso disso; nome ou firma e domicílio 
ou sede do detentor dos direitos do medicamento; número do lote de fabrico. Caso não seja possível a 
apresentação de rotulagem em língua portuguesa, o medicamento deve ser acompanhado de um 
documento similar em língua portuguesa, com os elementos enumerados anteriormente.11,15-17 

Caso a autorização para PAP seja concedida ao abrigo do presente regulamento, esta é comunicada ao 
requerente e dela devem constar:  

a) Identificação do titular que detém autorização para PAP;  

b) Identificação do medicamento, incluindo nome, composição qualitativa e quantitativa em substância 
ativa e forma farmacêutica;  

c) Indicação do número máximo de doentes a tratar;  

d) Previsão da quantidade de medicamento a utilizar;  

e) Informação do medicamento, condições de utilização e de recolha de informação, tal como 
aprovados pelo INFARMED, I.P;  

f) Condições de fornecimento;  

g) Prazo do PAP.11,15-17 

Os medicamentos incluídos no âmbito do PAP do medicamento destinam-se apenas a utilização em 
contexto hospitalar e, depois de autorizados, são em regra cedidos à entidade hospitalar pelo titular dos 
direitos de um medicamento isentos de encargos para o SNS. No entanto, o prazo e isenção de encargos 
com a aquisição do medicamento pela entidade hospitalar não pode ultrapassar o limite máximo de: 

- 105 dias de calendário para medicamentos não genéricos cuja denominação comum internacional ou 
indicação terapêutica já se encontre comparticipada ou com autorização de utilização nas instituições e 
serviços tutelados pelo membro do Governo responsável pela área da saúde mediante avaliação prévia; 

- 210 dias de calendário para medicamentos cuja denominação comum internacional ou indicação 
terapêutica ainda não esteja comparticipada ou sem autorização de utilização nas instituições e serviços 
tutelados pelo membro do Governo responsável pela área da saúde, mediante avaliação prévia.11,15-17 

O decurso dos prazos previstos acima determina automaticamente o fim da isenção de encargos com a 
aquisição do medicamento pela entidade hospitalar, independentemente da obrigação de manutenção 
do PAP até à conclusão do procedimento de avaliação prévia, sendo as condições de aquisição e 
fornecimento acordadas entre o INFARMED I.P. e os requerentes.11,15-17 
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- Programa de Acesso Precoce para medicamentos para uso humano sem AIM em Portugal 
 

A autorização de PAP do medicamento fica condicionada à verificação de que o medicamento, sem AIM 
em Portugal, tenha a sua eficácia e segurança de demonstradas com base em resultados de ensaios 
clínicos precedentes, nomeadamente os realizados com vista a um pedido de AIM e desde que se possa 
presumir um benefício-risco favorável na utilização do mesmo.11,15-17 

A utilização de medicamentos destinados ao tratamento, prevenção e diagnóstico de doenças raras ou 
graves ou extremamente debilitantes e que sejam imprescindíveis por não existirem alternativas 
terapêuticas satisfatórias autorizadas e a incluir em programa de utilização deve ser requerida ao 
Conselho Diretivo do INFARMED I.P. pelo titular dos direitos sobre o medicamento estabelecidos num 
EM do Espaço Económico Europeu (EEE).11,15-17 

A instrução do pedido de PAP deve ser dirigida ao Presidente do Conselho Diretivo do INFARMED, I.P. e 
do requerimento devem constar:  

i. Nome ou firma e domicílio ou sede do requerente;  

ii. Número de identificação atribuído pelo Registo Nacional de Pessoas Coletivas ou número fiscal de 
contribuinte, caso o requerente tenha a sua sede, domicílio ou estabelecimento principal em Portugal;  

iii. Nome proposto para o medicamento, no caso de existir, INN, ou código identificador;  

iv. Forma farmacêutica e composição quantitativa e qualitativa de todos os componentes do 
medicamento, designadamente substâncias ativas e excipientes, acompanhada, no caso de existir, da 
denominação comum, ou, na sua falta, da menção da denominação química;  

v. Indicação dos EMs em que tenha sido apresentado pedido de AIM para o medicamento em questão, 
se aplicável;  

vi. Caso o pedido de AIM não tenha sido ainda submetido, deverá ser indicada a data previsível de 
submissão do pedido de AIM;  

vii. Informação relativa ao estatuto regulamentar do medicamento, incluindo a utilização a título 
excecional e precoce do medicamento noutros EMs da UE;  

viii. Número máximo de doentes elegíveis para tratamento com o medicamento e devida 
justificação.11,15-17 

Além do exposto, o requerimento deve ser acompanhado dos seguintes elementos e documentos:  

a) Dossier de medicamento ou dossier de pedido de AIM, caso ainda não tenha sido apresentado ao 
INFARMED, I.P. ou à Agência Europeia do Medicamento (EMA);  

b) Caso o medicamento não seja fabricado em Portugal, autorização de fabrico do medicamento por 
parte do fabricante, no respetivo país ou certificado de BPF emitidas por EM da UE ou com acordo de 
reconhecimento mútuo (ARM);  
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c) Se aplicável, cópia de designação órfã, de acordo com o Regulamento (CE) n.º 141/2000, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 1999;  

d) Informação do medicamento para os profissionais de saúde ou, se disponível, o resumo das 
características do medicamento;  

e) Informação do medicamento para os doentes ou, se disponível, folheto informativo;  

f) Se aplicável, cópia dos aconselhamentos científicos que tenham sido prestados pelo INFARMED, I.P., 
pela EMA ou por outra autoridade competente de um EM do EEE;  

g) Condições de utilização terapêutica e condições de recolha de informação e que deverão incluir, pelo 
menos, os seguintes elementos:  

- âmbito do pedido (objetivo e fundamentação da utilização do medicamento no âmbito 
da autorização para acesso precoce; indicações terapêuticas; população-alvo, incluindo os 
critérios de exclusão e inclusão; quantidade do medicamento a utilizar, incluindo a dose diária; 
número previsto de doentes a tratar e devida justificação; 

- resumo da segurança e eficácia do medicamento;  

- os procedimentos de recolha de informação, nomeadamente em matéria de 
quantidades utilizadas do medicamento e efetividade do medicamento; 

- medidas de minimização de risco;  

- cuidados em populações especiais;  

- precauções com a administração concomitante com outros medicamentos e restrições;  

- condições para a utilização do medicamento, nomeadamente quanto ao seu 
manuseamento, dispensa e destruição. 

h) Consentimento informado em termos idênticos aos estabelecidos na Lei n.º 21/2014, de 16 abril, com 
as necessárias adaptações e devidamente aprovado pela Comissão de Ética Competente.8,12-14 

O INFARMED, I.P. tem um prazo de 5 dias para aprovar o PAP ou solicitar esclarecimentos aos 
requerentes. Em caso de pedido de informações suplementares, os requerentes devem responder no 
prazo de 5 dias, sendo que o INFARMED, I.P. tem um prazo de 5 dias para proceder à decisão após 
receção das referidas respostas.11,15-17 

 

- Programa de Acesso Precoce para medicamentos para uso humano com AIM em Portugal sem 
decisão de avaliação prévia 

 

De acordo com o disposto no n.º 13 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 97/2015, de 1 de junho, na 
redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 115/2017, de 7 de setembro, desde a data de concessão 
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da AIM e durante o prazo legalmente previsto para o procedimento de avaliação prévia, a cedência dos 
medicamentos objeto da AUE é efetuada ao abrigo de um PAP a medicamentos (excluindo os que até à 
data de entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 115/2017, de 7 de setembro, tenham submetido pedido de 
avaliação prévia).11,12,15-17 

No âmbito destes PAP, a instrução do pedido deve ser apresentada pelo Titular da AIM, dirigido ao 
Presidente do Conselho Diretivo do INFARMED, I.P., do qual deve constar:  

i. Nome ou firma e domicílio ou sede do requerente;  

ii. Número de identificação atribuído pelo Registo Nacional de Pessoas Coletivas ou número fiscal de 
contribuinte, caso o requerente tenha a sua sede, domicílio ou estabelecimento principal em Portugal;  

iii. Nome do medicamento;  

iv. Número de registo do medicamento;  

v. Fundamento da utilização do medicamento no âmbito do programa de acesso precoce; 

vi. População-alvo;  

vii. Número máximo de doentes a tratar e devida justificação;  

viii. Prazo do programa de acesso precoce.11,15-17 

O INFARMED, I.P. tem um prazo de 5 dias para aprovar o PAP ou solicitar esclarecimentos aos 
requerentes. Em caso de pedido de informações suplementares, os requerentes devem responder no 
prazo de 5 dias, sendo que o INFARMED, I.P. tem um prazo de 5 dias para proceder à decisão após 
receção das referidas respostas. Em caso de urgência comprovada por risco eminente de vida, os prazos 
previstos acima podem ser revistos para 24 horas.11,15-17 
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*** Os medicamentos autorizados em PAP são em regra cedidos à entidade hospitalar pelo Titular dos direitos do medicamento isentos de 
encargos para o SNS, sem prejuízo do disposto no n.º 3, do artigo 11.º da Deliberação n.º 80/CD/2017 de 24 de outubro de 2017. 

Tabela 2 – Compilação dos detalhes inerentes aos diferentes tipos de programas de acesso 
precoce.10,11,15-17 

A vigência da autorização para PAP para medicamentos sem AIM, caduca ao fim de 6 meses ou caso o 
número de doentes seja alcançado. Para os medicamentos com AIM, a vigência da autorização para PAP 
caduca quando decorridos os prazos para o procedimento de avaliação prévia previstos no artigo 11.º 
da Portaria n.º 195-A/2015, de 30 de junho de 2015, na redação que lhe foi conferida pela Portaria n.º 
270/2017, de 12 de setembro, ou aquando da decisão final de financiamento no âmbito do Decreto-Lei 
n.º 97/2015, de 1 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 115/2017, de 7 de 
setembro. Caso seja proposto pelo requerente um prazo de maior duração, o PAP caducará no final do 
prazo proposto e autorizado pelo INFARMED. Na eventualidade de ser alcançado o número de doentes 
previsto aquando da autorização do PAP, também este caducará.11,12,15-17 

O INFARMED comunica à SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E., as condições gerais 
de fornecimento de cada medicamento previstas no presente Regulamento, de modo a que as mesmas 
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não relevem para efeitos de ponderação do custo médio para efeitos dos procedimentos de contratação 
pública promovidos pela SPMS.11,15-17 

O INFARMED, I.P. deve suspender por um prazo de 90 dias, ou revogar a autorização para acesso 
precoce a medicamento, sempre que o medicamento seja suscetível de apresentar risco para a saúde 
pública, nomeadamente na emergência de novos dados ou da interpretação dos mesmos, na sequência 
da avaliação de dados de farmacovigilância, ou quando esteja desconforme com as condições da 
respetiva autorização.19 

O INFARMED, I.P. deve publicitar mensalmente no seu sítio da internet os dados referentes aos 
Programas de acesso precoce aprovados com referência ao medicamento, população alvo e número de 
doentes incluídos.11,15-17 
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CONTEXTO ATUAL NACIONAL 

 

Em Portugal, o INFARMED, I.P. colabora com o Ministério da Saúde na definição e execução de medidas 
que, além de assegurarem o acesso ao medicamento para todos os cidadãos – equidade de acesso, 
servem também para garantir a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos e a sustentabilidade 
do SNS através de uma melhor gestão do medicamento, entre outras. Porém, nas últimas décadas tem-
se observado um aumento na despesa em saúde, especialmente na despesa em medicamentos que, 
face a um cenário de crise financeira, obrigou a que muitos países, nomeadamente Portugal, 
implementassem medidas para a contenção e redução das despesas públicas. Paralelamente, os 
avanços em saúde e no desenvolvimento de medicamentos inovadores têm sido notáveis.  

Um estudo de 2018, “O Valor do Medicamento em Portugal”, elaborado para a APIFARMA com a 
colaboração da McKinsey, deixou claro que os medicamentos inovadores acrescentam valor significativo 
a Portugal e trazem benefícios tangíveis superiores à despesa. O estudo evidenciou que os 
medicamentos inovadores permitem mais anos de vida saudável para os portugueses, mais 
produtividade e mais rendimento para os doentes e para as suas famílias. Permitem ainda ganhos para o 
Estado e para o Sistema de Saúde Nacional, não só com a redução de hospitalizações e outros custos 
associados à gestão da doença, mas também através do impacto direto na economia, contribuindo para 
a valorização do PIB português em 2,3%. Ganharam-se dois milhões de anos de vida saudável, evitaram-
se mais de 100 mil mortes e acrescentaram-se dez anos de esperança média de vida, apenas no 
tratamento de oito doenças (VIH/SIDA; Esquizofrenia; Diabetes; Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 
(DPOC); Cancro de Pulmão; Insuficiência crónica; Cancro Colo-Retal, Artrite Reumatoide) que atingem 
20% dos portugueses e representam 15% da carga de doença em Portugal.28 

Estes medicamentos permitiram que as pessoas tratadas continuassem a ser produtivas, gerando cerca 
de 280 milhões de euros/ano de rendimento adicional para as famílias e reduzindo hospitalizações e 
outros custos diretos com saúde em cerca de 560 milhões de euros, todos os anos.28 Estas conquistas 
demonstram os benefícios humanos e sociais dos medicamentos inovadores para o país.  

À data do estudo, Portugal apresentava um dos piores níveis de acesso a medicamentos inovadores na 
UE. A aprovação de financiamento para medicamentos inovadores em Portugal demorava cerca de 21 
meses, podendo chegar aos 38 meses para medicamentos hospitalares.28 De acordo com este estudo, a 
morosidade dos processos de avaliação e negociações de preços e os atrasos na introdução hospitalar 
revelaram um contexto de política de suborçamentação da saúde, condicionando o acesso dos doentes 
às terapêuticas inovadoras. Neste mesmo estudo ficou demonstrado que, com tempos de aprovação de 
financiamento da inovação alinhados com as médias europeias, a carga da doença poderia ter sido 
reduzida em mais 9%, com ganhos de sete anos de vida saudável por ano e uma poupança de 210 a 280 
milhões de euros, só no caso das oito doenças estudadas.28 

Na última década, os números relativos à introdução de medicamentos inovadores em Portugal 
mostram flutuações significativas, determinadas não só pela pressão da introdução da inovação, mas 
também por ciclos de contenção de custos no SNS, associados por exemplo ao “memorando de 
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entendimento” no período da Troika e as suas consequências.28 O relatório da primavera 2019 do 
Observatório Português dos Sistemas de Saúde apresentou uma análise superficial da aprovação de 
utilização em Portugal da inovação terapêutica, onde estão evidentes estas consequências (Tabela 3).29  

 Ambulatório Avaliação Prévia Total 
2009 17 14 31 
2010 16 13 29 
2011 12 11 23 
2012 5 13 18 
2013 24 7 31 
2014 22 23 45 
2015 24 13 37 
2016 24 27 51 
2017 18 42 60 
2018 9 31 40 
Tabela 3 – Números relativos a medicamentos com novas substâncias ativas/novas indicações 
terapêuticas.29 

Relatórios oriundos da indústria farmacêutica (EFPIA e APIFARMA) evidenciam também uma grande 
assimetria na introdução de medicamentos inovadores na UE e questões críticas sobre o valor adicional 
da introdução de novos medicamentos (Figura 4).29  

Figura 4 - Taxa de disponibilização de novos medicamentos, comparação entre 2017 e 2018, utilizando 
um grupo de países avaliados em estudo da EFPIA.29 

Nesta análise, Portugal aparece com apenas 40% ou 43% dos medicamentos aprovados já disponíveis no 
mercado. É de salientar que a própria análise carece de uma análise metodológica mais detalhada, 
medicamento a medicamento e avaliando o valor da real inovação terapêutica introduzida, mas 
evidencia um problema no acesso à inovação quando comparado com outros países europeus, quer se 
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compare com o melhor resultado (Alemanha) ou apenas com o caso de Espanha.29 De acordo com o 
INFARMED I.P., a maior parte dos medicamentos inovadores, financiados ou comparticipados, são de 
uso hospitalar, destacando-se as moléculas para o tratamento de doenças oncológicas (22 
medicamentos), anti-infeciosos (quatro medicamentos) e doenças cardiovasculares (três 
medicamentos).29 

Até ao final do mês de setembro de 2019, o INFARMED I.P. tinha concluído a avaliação de financiamento 
pelo SNS a 351 processos de medicamentos, dos quais 60 eram medicamentos inovadores.30  

Nos primeiros sete meses do presente ano, e em pleno contexto de pandemia do COVID-19, o 
INFARMED I.P. avaliou e concluiu 50 processos classificados como nova substância ativa ou nova 
indicação terapêutica, referentes a 49 medicamentos inovadores. Da totalidade dos medicamentos 
avaliados, 36 tiveram aprovação para utilização e financiamento pelo SNS, sendo as áreas de Oncologia 
e Neurologia as áreas terapêuticas com maior número de novos medicamentos aprovados.31 

De acordo com os dados citados acima, o facto do acesso à inovação em Portugal ser mais longo do que 
nos outros países avaliados, torna particularmente relevante os mecanismos que permitem o acesso 
precoce à inovação - rápida aprovação dos pedidos de AUEs/PAPs; avaliação prévia hospitalar mais 
célere.  

Importa salientar que a “flexibilidade” pode ser outra das grandes premissas no acesso a medicamentos 
inovadores. Embora o acesso precoce a medicamentos inovadores seja um processo altamente 
regulamentado, nem todas as situações são dotadas de clareza e outras exigem uma celeridade que 
nem sempre é de fácil execução. A forte e ágil articulação entre os Titulares, as Instituições Hospitalares 
e a Autoridade pode promover um acesso mais precoce à inovação farmacológica. O próprio INFARMED 
I.P. pode, em casos particulares, conferir alguma flexibilidade regulamentar e que pode ser utilizada 
para fazer face a determinadas limitações, permitindo o acesso precoce a determinada terapêutica. 
Exemplo disso foi o pedido de AUE do medicamento Zolgensma (onasemnogene abeparvovec), para o 
tratamento da atrofia muscular espinhal (AME) tipo 1, considerado o medicamento mais caro do 
mundo. Em julho de 2019, o pedido de AUE foi submetido ao INFARMED I.P. e aprovado em menos de 
24 horas, não só pelo mediatismo associado ao caso, mas por se tratar de uma criança de 1 ano com 
uma doença rara, que se caracteriza por perda de força, atrofia muscular, paralisia progressiva e perda 
de capacidades motoras e cognitivas e, para a qual não existia alternativa terapêutica.31 Todas estas 
condicionantes terão pesado na celeridade do processo e na agilidade com que o mesmo terá sido 
articulado entre os diferentes intervenientes, garantindo a administração do medicamento em tempo 
útil. Atualmente, o medicamento Zolgensma já se encontra aprovado (data de aprovação 18 de maio de 
2020) pela Comissão Europeia mas ainda sem decisão de financiamento pelo INFARMED I.P., e dada a 
urgência reconhecida em tratar precocemente a AME, os bebés portugueses com a doença têm acesso 
ao mesmo no âmbito de um Programa de Acesso Precoce, acordado entre o INFARMED I.P. e a empresa 
titular do medicamento.32 

Outro grande desafio subjacente no acesso à inovação é a equidade de acesso. Segundo a Lei de Bases 
da Saúde, são fundamentos da política da saúde: “A igualdade e a não discriminação no acesso a 
cuidados de saúde de qualidade em tempo útil, a garantia da equidade na distribuição de recursos e na 
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utilização de serviços e a adoção de medidas de diferenciação positiva de pessoas e grupos em situação 
de maior vulnerabilidade”. Não existe dúvida de que a última década trouxe consigo inúmeras reformas 
no sentido de promover os cuidados de saúde em Portugal e a igualdade de acesso aos mesmos.33 No 
entanto, situações como a que presenciámos em 2019, em que os hospitais do SNS não disponibilizavam 
determinados medicamentos oncológicos aos doentes mas em contrapartida pagavam o tratamento a 
outros doentes tratados em hospitais privados, através de subsistemas de saúde, como a ADSE (Instituto 
Público de Gestão Participada), trouxeram a premissa da equidade à ordem do dia. Ainda em 2019, a 
ADSE, o subsistema de saúde dos funcionários públicos, impôs limites ao financiamento de novos 
medicamentos oncológicos, comparticipando somente os medicamentos para os quais existisse decisão 
de financiamento pelo SNS. O problema, identificado pela Entidade Reguladora da Saúde, é a diferença 
de tratamento entre os diferentes prestadores de saúde, públicos e privados. Isto porque, em outubro 
de 2017, já a ADSE tinha firmado acordos com a Fundação Champalimaud, em Lisboa, e com a Maio 
Clinic, em Santa Maria da Feira (na área da oncologia), que vieram estabelecer uma redução do valor 
pago pelos beneficiários e também uma diminuição do valor pago pela ADSE a estes prestadores. Estas 
duas situações promoveram condições diferenciadas a apenas alguns prestadores, que se traduziram 
em regras de acesso mais vantajosas para uns em detrimento de outros.34,35 

Este é um dos inúmeros exemplos amplamente debatidos pela opinião pública e que evidenciaram a 
iniquidade de acesso ainda latente no nosso sistema de saúde. 

O INFARMED I.P., como entidade reguladora do medicamento, tem desenvolvido inúmeros esforços no 
sentido de agilizar e clarificar os processos inerentes ao acesso precoce a terapêuticas inovadoras, 
nomeadamente novas disposições legais e constantes atualizações.  

Em 2016 o INFARMED I.P. autorizou 5491 pedidos de AUEs. Em média demorou 10 dias para conclusão 
do pedido de autorização de utilização excecional de medicamentos com benefício clínico bem 
reconhecido, e 6 dias para conclusão do pedido de autorização de utilização excecional de 
medicamentos com provas preliminares de benefício clínico. Ainda em 2016, o INFARMED I.P autorizou 
35 pedidos de autorização de utilização excecional de lote, tendo demorado em média 6 dias para 
conclusão do pedido.21  

Já no primeiro trimestre de 2020 foram concedidas 420 autorizações de utilização excecionais, tendo-se 
registado um tempo médio de decisão, pelo INFARMED I.P., de 8 dias úteis.31 

Contudo, é importante ter em consideração, que os números acima identificados dizem respeito à 
globalidade dos pedidos de AUE recebidos, sejam eles para utilização de medicamentos com provas 
preliminares de benefício clínico ou para utilização de medicamentos com benefício clínico bem 
reconhecido.21 Destes números excluem-se as autorizações excecionais concedidas com vista à 
utilização de lotes de medicamentos em ruturas de fornecimento e comprovadamente sem alternativa 
terapêutica, à autorização de comercialização de medicamentos de uso humano sem autorização ou 
registo válidos em Portugal, à aquisição por farmácia comunitária ou à utilização especial de 
medicamentos para resposta a agentes nocivos.  
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Além do exposto, também os PAPs vieram clarificar o acesso a medicamentos sem AIM válida ou sem 
autorização de financiamento pelo SNS. Embora o PAP não isente a obrigatoriedade de apresentação de 
um pedido de AUE, estes programas vieram regular as condições de acesso a estas novas terapêuticas.21  

De acordo com os dados publicados pelo INFARMED, I.P. a 6 de agosto de 2020, a Autoridade recebeu 
63 pedidos de PAP, dos quais 17 foram indeferidos, 37 foram deferidos e os restantes remetem para 
PAPs cuja avaliação de enquadramento no atual contexto foi realizada sem que tenha existido 
submissão do mesmo por parte do titular da AIM e portanto consideram-se não aplicáveis.36  

São diversos os medicamentos que usufruíram deste mecanismo excecional de autorização através de 
PAP deferidos: 

- Remdesivir 
Embora não publicado no website do INFARMED I.P., a Autoridade revelou publicamente o 
deferimento de um pedido de programa de acesso precoce para o medicamento remdesivir para 
o tratamento de situações graves de COVID-19. A aprovação deste PAP resultou da urgência de 
tratamento destes doentes, para os quais não existia alternativa terapêutica. A especificidade 
deste medicamento passa por tentar bloquear a ação de uma molécula chamada RNA-
polimerase, da qual o coronavírus precisa para replicar o seu genoma e proliferar pelo 
organismo do hospedeiro, ou seja, do infetado e neste momento não existe qualquer 
tratamento alternativo aprovado para esta doença na UE. Dado o contexto pandémico que 
assistimos, a aprovação deste PAP foi célere e inquestionável.37 
 

- Xospata® (gilteritinib)  
Pedido de PAP para utilização em monoterapia no tratamento de doentes adultos com leucemia 
mieloide aguda (LMA) recidivante ou refratária com uma mutação FLT3, deferido. PAP ativo com 
14 doentes, sem custos para o SNS.36 

 

- Translarna® (atalureno) 
Pedido de PAP para utilização em doentes com distrofia muscular de Duchenne (DMD) 
resultante de uma mutação nonsense no gene distrofina, com capacidade de marcha, idade 
entre os 2 e os 5 anos (exclusive), e peso superior a 12 kg, deferido. PAP ativo com 5 doentes, 
sem custos para o SNS.36 

 

- Poteligeo® (mogamulizumab) 
Pedido de PAP para utilização no tratamento de doentes adultos com micose fungóide (MF) ou 
síndrome de Sézary (SS) para os quais existam motivos clínicos objetivos para efetuar 
terapêutica adicional e que tenham recebido previamente metrotexato, fotoforese 
extracorporal, retinoides, radioterapia, interferão alfa, brentuximab (em doentes CD30+) ou 
várias combinações destas. PAP ativo com 5 doentes, sem custos para o SNS.36 
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No entanto importa salientar que o acesso a terapêuticas inovadoras está cada vez mais condicionado e 
regulamentado, seja por questões económicas e de impacto nos orçamentos de saúde previstos, ou, 
pela Autoridade considerar que não estão demonstrados os critérios técnico-científicos que garantam 
inovação terapêutica, ou a sua equivalência terapêutica, para as indicações terapêuticas reclamadas.36 

Apesar do acesso através de um PAP ser na grande maioria das situações gratuito para o SNS, se a 
Autoridade não verificar que estão demonstradas as condições que garantam a inovação terapêutica, ou 
se considerar que existem alternativas terapêuticas (muitas vezes não tão eficazes) o pedido será 
indeferido. Atualmente este é de facto o contexto – diversos pedidos indeferidos por considerar-se que 
a situação clínica em que é proposta a utilização do medicamento não se inscreve no quadro legal para o 
qual foi criada a exceção contemplada pelo artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 97/2015, de 1 de junho, na sua 
atual redação, uma vez que se considera existir alternativas terapêuticas financiadas no SNS ou não se 
considera cumprido o requisito legal de risco imediato de vida ou de sofrer complicações graves.36 

São exemplos disto os seguintes medicamentos: 

- Keytruda® (pembrolizumab) 
Pedido de PAP para utilização de Keytruda® em monoterapia ou em combinação com 
quimioterapia com platina e 5-fluorouracilo (5-FU) está indicado para o tratamento em primeira 
linha de carcinoma de células escamosas da cabeça e pescoço metastático ou recorrente 
irressecável, em adultos cujos tumores expressam o Programmed death-ligand 1 (PD-L1) com 
um Combined Positive Score (CPS) maior ou igual 1, indeferido. Considerou-se que a situação 
clínica em que é proposta a utilização do medicamento não se inscreve no quadro legal para o 
qual foi criada a exceção contemplada pelo artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 97/2015, de 1 de 
junho, na sua atual redação, uma vez que se considera existir alternativas terapêuticas 
financiadas no SNS.34 

 

- Tecentriq® (atezolizumab) 
Pedido de PAP para utilização de Tecentriq®, em combinação com bevacizumab, paclitaxel e 
carboplatina, é indicado no tratamento de primeira linha de doentes adultos com cancro do 
pulmão de células não pequenas (CPCNP) não escamoso metastático, indeferido. Considerou-se 
que a situação clínica em que é proposta a utilização do fármaco não se inscreve no quadro legal 
para o qual foi criada a exceção contemplada pelo artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 97/2015, de 1 
de junho, na sua atual redação.36 

 

- Palynziq® (pegvaliase) 
Pedido de PAP para utilização no tratamento de doentes com fenilcetonúria, com idade igual ou 
superior a 16 anos, que apresentem um controlo inadequado da fenilalanina no sangue (níveis 
de fenilalanina no sangue superiores a 600 micromol/l), apesar de tratamento prévio com as 
opções disponíveis, indeferido. Considerou-se que a população com fenilcetonúria não corre 
risco de vida ou de sofrer danos graves devido à existência de opções terapêuticas na prática 
clínica no controlo da doença, nomeadamente, o tratamento dietético, que possibilita a 
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exequibilidade do plano alimentar e consequente controlo do aporte nutricional adequado à 
gestão dos níveis de fenilalanina nos doentes não elegíveis para o tratamento com sapropterina. 
As complicações resultantes das alterações metabólicas, induzidas pela dieta, são num contexto 
de longo prazo.36 

 

- Praluent® (alirocumab) 
Praluent é indicado em adultos com doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida (enfarte 
do miocárdio, acidente vascular cerebral ou doença arterial periférica), para redução do risco 
cardiovascular através da diminuição dos valores de LDL-C, como um complemento de correção 
para outros fatores de risco: (1) em combinação com a dose máxima tolerada de uma estatina, 
com ou sem outras terapêuticas antidislipidémicas ou (2) isolado ou em combinação com outras 
terapêuticas antidislipidémicas em doentes intolerantes a estatinas ou para os quais as estatinas 
são contraindicadas. Pedido de PAP não aplicável pois considera-se que a situação clínica em 
que é proposta a utilização do medicamento não se inscreve no quadro legal para o qual foi 
criada a exceção contemplada pelo artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 97/2015, de 1 de junho, na sua 
atual redação, uma vez que não considera cumprido o requisito legal de risco imediato de vida 
ou de sofrer complicações graves.36 
 

A interpretação de “risco imediato de vida” tem sido outra das temáticas amplamente debatida pelo 
Conselho Nacional da Ordem dos Médicos (CNOM) que consideram uma violação das regras éticas e 
deontológicas da profissão - leges artis - as barreiras levantadas pelo(a): 

-  INFARMED I.P. , que tem colocado diversos obstáculos à implementação dos PAPs, e tem demorado 
tempo excessivo no processo de avaliação custo-efetividade dos medicamentos em causa,  

- Comissão de Avaliação de Tecnologias da Saúde do INFARMED I.P. (CATS), cujos peritos do INFARMED 
I.P. não são muitas vezes especialistas na área em questão,  

- CFTs, que em diversos casos retêm os pedidos de AUE demasiado tempo condicionando o acesso a 
medicamentos potencialmente inovadores.38 

Segundo o CNOM, negar no SNS o acesso dos doentes a medicamentos com efeito comprovado na 
diminuição do risco de recidiva ou no aumento da probabilidade de sobrevivência constitui uma 
situação muito grave, ainda mais quando sabemos que, em muitos casos, o mesmo medicamento está 
livremente disponível para uso no setor privado e social. Os obstáculos colocados pelas barreiras 
referidas e pelas decisões adiadas ou negativas para a aprovação de medicamentos, nomeadamente os 
medicamentos oncológicos, têm colocado vários doentes em risco de vida e “obrigado” vários médicos a 
delinearem planos de cuidados divergentes, contra as leges artis. De resto, o não reconhecimento do 
valor terapêutico acrescentado, validado pelos investigadores e médicos a nível internacional e pela 
EMA, ou a recusa de qualquer alternativa (Programa de Acesso Precoce ou Autorização Excecional) que 
viabilize o tratamento adequado de doentes oncológicos até que se conclua a avaliação de custo-
efetividade, tem sido prática recorrente para tratamentos oncológicos.38 
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Ao avançarmos nesta análise torna-se evidente que se a premissa “inovação terapêutica” não estiver 
claramente comprovada, e se não for evidente a ausência de alternativas terapêuticas e as mais-valias 
do medicamento, a Autoridade tem adotado a decisão conservadora de restringir o acesso aquela 
terapêutica e indeferir o pedido.  

Outro grande desafio continua a ser o acesso célere e, muitas vezes em tempo útil, a medicamentos 
inovadores por parte dos doentes. Os requerentes deparam-se constantemente com inúmeros 
constrangimentos, nomeadamente: 

- a fragilidade do doente e estadio da doença que normalmente exige um processo e aprovação urgente 
dos pedidos de AUE/PAP; 

- a equidade no acesso à terapêutica em causa; 

- a necessidade de submissão de um pedido de AUE para cada doente; 

- o tempo de/até fornecimento da terapêutica em causa; 

- as diligências e agilidade necessárias entre os diferentes serviços da instituição hospitalar (médico, 
serviços farmacêuticos, CFT, entre outros) e; 

- as diligências e agilidade necessárias entre a instituição hospitalar, INFARMED I.P e empresa 
responsável pelo fornecimento do medicamento em causa. 

Julgo pertinente assumir que embora o acesso precoce a medicamentos inovadores continue a 
enfrentar inúmeros desafios, sejam eles de caráter económico ou de foro regulamentar, todos os 
stakeholders envolvidos neste processo têm desenvolvido grandes esforços de forma a garantir o acesso 
dos doentes portugueses aos melhores tratamentos que a ciência permite.  

Apesar da importância dos esforços desenvolvidos, é vital ressalvar o papel do farmacêutico fruto das 
valências adquiridas pela sua formação, que lhe conferem conhecimentos técnicos e sensibilidade 
específicos que dificilmente outros profissionais de saúde terão, nomeadamente: 

- O Farmacêutico hospitalar que integra uma vasta equipa multidisciplinar, estando diretamente 
envolvido no acesso, aquisição e boa gestão dos medicamentos, na sua preparação, manipulação e 
distribuição, gerando a informação de natureza clínica, científica ou financeira que o sistema carece, 
especialmente na avaliação da inovação terapêutica e monitorização dos ensaios clínicos. Os diretores 
técnicos das farmácias hospitalares são farmacêuticos especialistas pela Ordem dos Farmacêuticos, que 
desenvolveram competências nas várias fases do circuito de medicamento no hospital e que assumem 
liderança e elevada responsabilidade na terapêutica que é administrada aos doentes.39 São 
fundamentais na gestão dos pedidos de AUE (quer internamente, quer com a empresa responsável pelo 
medicamento) e na grande maioria dos casos, responsáveis pela submissão dos processos ao INFARMED 
I.P. 

- O Farmacêutico que desenvolva a sua atividade na área de Assuntos Regulamentares é fundamental 
nos processos de desenvolvimento, registo, manutenção da AIM, acesso ao mercado, informação, 
interação com as Autoridades Competentes e apoio aos profissionais de saúde.39 São fundamentais na 
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gestão dos pedidos de AUE/PAPs providenciando toda a informação inerente à legislação local e 
comunitária em vigor, preparando a documentação e informação necessária ao pedido, contactando os 
diferentes stakeholders, promovendo eventuais sessões de esclarecimentos e treino com vista ao 
conhecimento e agilização do processo nas Instituições Hospitalares e, monitorizando o estadio dos 
processos.40 

- O Farmacêutico responsável pela avaliação dos pedidos de AUE e PAP no INFARMED I.P.. Fundamental 
no aconselhamento e orientação dos diferentes stakeholders, responsável pela avaliação e 
deferimento/indeferimento dos pedidos de AUE/PAPs. 

Todos desejamos melhores resultados para os doentes e um sistema de saúde mais sustentável. É 
inquestionável que o País deve dar prioridade à saúde dos portugueses, reconhecendo o valor aportado 
pelos medicamentos inovadores e, não menos importante que o verdadeiro acesso à inovação, aos 
melhores cuidados de saúde que a ciência e o sistema de saúde permita, é a equidade do acesso. 
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CONCLUSÕES 

 

Nas últimas décadas, os novos medicamentos não só melhoraram a sobrevivência e a qualidade de vida 
de muitos doentes em todo o mundo, como também mudaram a história natural de doenças como o 
VIH, hepatite C e alguns tipos de doenças oncológicas. Apesar destes indiscutíveis avanços, tanto os 
decisores políticos e reguladores, como os restantes stakeholders, têm demonstrado cada vez mais 
preocupação com o acesso à inovação farmacológica, nomeadamente com o custo inerente à inovação.  

Em várias situações, os preços de novos medicamentos têm determinado o acesso; o processo de 
investigação e desenvolvimento farmacológico é dispendioso e complexo; a expetativa do retorno do 
mercado, por vezes, não encoraja o desenvolvimento de certos medicamentos cuja necessidade é 
grande; os custos e a estrutura de preços do mercado farmacêutico podem ser pouco transparentes 
perante os pagadores/reguladores; e constatam-se questões legítimas sobre o grau de inovação e valor 
oferecido por alguns tratamentos inovadores que são realmente dispendiosos. 

Para que a inovação seja disponibilizada ao doente com a máxima celeridade possível, e sob as melhores 
condições de acesso, o trabalho conjunto das Agências Regulamentares/Titulares de AIM/Instituições 
Hospitalares/Instituições de Saúde é vital para cumprir o disposto nos diferentes Diplomas. A 
colaboração destes diferentes stakeholders é essencial para garantir o acesso dos doentes à terapêutica 
inovadora, permitindo aos pagadores, prestadores e fornecedores antecipar e preparar o acesso às 
tecnologias introduzidas, adicionando previsibilidade e transparência ao sistema. 

O Relatório da Primavera 2019 do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, que reflete dados da 
Associação Europeia da Indústria Farmacêutica, sublinha que Portugal é dos países europeus em que os 
doentes demoram mais tempo a ter acesso a medicamentos inovadores, com a média de espera a ser 
cinco vezes superior à Alemanha, país com melhores resultados. Comparando com Espanha, 
considerado um mercado comparável e próximo, Portugal apresentava um resultado 1,6 vezes pior, com 
a demora média espanhola situada abaixo dos 400 dias. O mesmo Relatório sublinha que os números 
não explicitam quais os fatores que contribuem para esses atrasos e considera imperiosa uma “avaliação 
mais fina” das várias fases do processo de acesso à inovação terapêutica.29 

Aliás, os dados de acesso aos medicamentos inovadores em Portugal nos últimos 10 anos 
mostram “flutuações significativas”, que vão sendo motivadas por ciclos de contenção de custos no SNS  
(sobretudo no período da Troika) ou causadas pela pressão para introduzir alguns medicamentos 
inovadores. Os números revelam que no período entre 2009 e 2018, o ano de 2017 foi o que registou 
uma maior aprovação de medicamentos com novas substâncias ou com novas indicações terapêuticas, 
com 60 novos medicamentos. De 2009 a 2012, a aprovação de medicamentos inovadores foi sempre 
decrescendo, tendo depois aumentado de modo mais significativo a partir de 2015. Em 2018, voltou a 
haver uma descida na aprovação de inovação terapêutica, tendo sido aprovados 40 novos 
medicamentos, quando em 2017 tinham sido aprovados 60.29 Num ano tão atípico como o de 2020, só 
nos primeiros sete meses, o INFARMED I.P. avaliou e concluiu 50 processos classificados como nova 
substância ativa ou nova indicação terapêutica, referentes a 49 medicamentos inovadores. Da 
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totalidade dos medicamentos avaliados, 36 tiveram aprovação para utilização e financiamento pelo SNS, 
sendo as áreas de Oncologia e Neurologia as áreas terapêuticas com maior número de novos 
medicamentos aprovados.31 

No contexto atual é evidente que Portugal continua focado no acesso à inovação farmacológica, embora 
o caminho ainda seja longo. 

Por um lado, temos o INFARMED I.P., nomeadamente a DAM e a DATs, reforçando a sua posição na 
avaliação de medicamentos, diminuindo o tempo de avaliação de AUEs/PAPs, promovendo maior 
articulação com diferentes stakeholders e transparência nos processos. O investimento na formação, no 
desenvolvimento e na retenção dos recursos humanos por parte da Autoridade poderia ser uma solução 
promotora de melhores resultados. É igualmente importante ressalvar as inúmeras melhorias que têm 
sido desenvolvidas no quadro legal e regulamentar nacional ao longo dos últimos anos no âmbito do 
acesso excecional a medicamentos, nomeadamente os inovadores, e que têm trazido maior clareza, 
eficiência e transparência ao processo. No entanto, continua a ser um quadro bastante extenso e a 
multiplicidade de diplomas e regulamentos em vigor torna o processo bastante complexo – a 
compilação e agregação da legislação atualmente em vigor poderia ser uma outra solução promotora de 
clareza e melhores resultados. É desta forma crucial o papel do farmacêutico responsável pela gestão 
dos pedidos de AUE e PAP - nas orientações e informações que poderão fornecer às empresas 
farmacêuticas; na clareza e rapidez que poderão incorporar no processo; e inclusivamente nas 
melhorias que poderão vir a incorporar no quadro regulamentar atual. 

Outras soluções, mas com vista a melhorar os tempos de conclusão de processos de financiamento pelo 
SNS por parte do INFARMED I.P. e consequentemente o acesso mais precoce à inovação farmacológica, 
poderia ser a seleção ou formação dos técnicos do CATS como peritos e especialistas de determinadas 
áreas/patologias; maior envolvimento com as empresas farmacêuticas e associações de doentes para 
recolha de dados de vida real e medição de resultados; partilha de responsabilidade nos contratos 
celebrados, com base em resultados e permitindo um melhor tratamento e maior eficiência em gastos; 
reuniões com os Titulares de AIM com vista a discussão e identificação de necessidades, entre outras.   

Por outro lado temos as Instituições de Saúde/Hospitalares, que vivem em constantes políticas de 
suborçamentação. De acordo com o Índex Nacional do Acesso ao Medicamento Hospitalar (estudo 
promovido pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e Ordem dos Farmacêuticos), 
em 54% dos hospitais do SNS são envolvidos entre quatro a cinco departamentos ou serviços diferentes 
antes de ser submetido um pedido de AUE. O estudo revela que mais de 60% dos inquiridos considera o 
processo para introdução de medicamentos inovadores como complexo, 52% apontam como problema 
a falta de recursos humanos, mas quase todos os hospitais entendem que o acesso a novas terapêuticas 
vai permitir melhores resultados clínicos e melhor qualidade de vida para os doentes. O estudo 
demonstra também que cerca de 70% dos hospitais não medem os resultados dos medicamentos 
inovadores.41 Estes números evidenciam as barreiras criadas dentro das próprias instituições, quer pelo 
envolvimento de inúmeros departamentos, o que aumenta a complexidade administrativa do pedido de 
AUE, quer pela falta de recursos e a incapacidade de retenção dos mesmos pelo SNS, quer pela 
incapacidade de medirem e registarem resultados como evidência dos benefícios (ou não) de 
determinadas soluções farmacológicas inovadoras. O farmacêutico hospitalar deve ter um papel 
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preponderante na gestão do processo interna e externamente – contacto direto e privilegiado com o 
corpo clínico, CFT e empresa farmacêutica, conhecimento dos requisitos legais em vigor e ponte de 
contacto com a Autoridade. 

Existem ainda as empresas farmacêuticas, com investimentos avultados em I&D, em recursos humanos, 
em trazer mais valor para os doentes e pagadores. A nível nacional, cada empresa tenta que os doentes 
tenham acesso à inovação farmacológica ao melhor preço e com a maior rapidez. À semelhança dos 
outros stakeholders, também na indústria farmacêutica é vital o papel do farmacêutico. Na minha 
opinião, e de acordo com a minha experiência, o farmacêutico que desempenha as suas funções na área 
regulamentar é um elemento agregador, facilitador, conhecedor do enquadramento legal e 
regulamentar comunitário e nacional, conhecedor das particularidades inerentes ao estadio de cada 
medicamento, podendo orientar e melhor informar cada departamento/stakeholder sendo o ponto de 
contacto com as Autoridades Regulamentares e, para alguns assuntos, também com as Instituições 
Hospitalares, particularmente com os serviços farmacêuticos. No entanto, também na indústria 
farmacêutica poderiam ser introduzidas medidas promotoras e facilitadoras do acesso à inovação em 
Portugal, nomeadamente, por via dos Assuntos Regulamentares - envolvendo a Autoridade 
precocemente em cada programa de acesso precoce (por exemplo, apresentação do programa prévia à 
submissão do mesmo, identificando e evitando potenciais limitações); apresentando à Autoridade o 
portefólio e pipeline futuro e quais os objetivos da empresa, global e nacionalmente; colaborando com a 
Autoridade/Ordem dos Farmacêuticos/Apifarma/Academia no sentido de otimizar e melhorar o quadro 
regulamentar e legal em vigor; facilitando formação às instituições hospitalares, em particular aos 
serviços farmacêuticos, sobre a gestão de um pedido de AUE; ser parceiros de outras áreas de negócio 
promovendo iniciativas com vista à apresentação de mais dados de vida real e evidência baseada em 
resultados (colaborando com a Academia, Associações de Doentes, Instituições Hospitalares, entre 
outras).  

É igualmente relevante salvaguadar o esforço regulamentar desenvolvido pela EMA na aprovação 
acelerada/condicionada de novos medicamentos, ou através das diferentes ferramentas criadas para 
promover o acesso mais precoce à inovação farmacológica. No entanto, nos diferentes EM nem sempre 
existem mecanismos que conseguem acompanhar o esforço aplicado pela EMA, nem em termos de 
tempo, nem de equidade de acesso (p.ex. PAPs/AUEs geridos de forma díspar entre as Instituições do 
SNS vs. Instituições Privadas). 

Os farmacêuticos estão numa posição única como promotores de acesso à inovação farmacológica e é 
inquestionável o trabalho que têm desenvolvido nas diferentes áreas desta “cadeia de valor”, desde a 
I&D, ao trabalho desenvolvido nas Autoridades Reguladoras, na indústria farmacêutica e respetivas 
áreas de negócio (desde a área regulamentar, passando pela farmacovigilância, qualidade, acesso ao 
mercado, departamentos médico e científico, marketing, entre outros), nas farmácias comunitárias, nas 
farmácias hospitalares, nos distribuidores, entre outros.  

Em suma, manter o compromisso de excelência no domínio da Saúde e potenciar o desenvolvimento de 
todos os mecanismos que visem o acesso à inovação farmacológica deverá ser uma prioridade do 
farmacêutico em qualquer ponto desta “cadeia de valor”. Todas estas áreas de recomendação propostas 
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reforçariam e otimizariam o acesso a medicamentos e outras tecnologias de saúde inovadoras, em prol 
de um melhor tratamento para os doentes, com a maior celeridade e a equidade de acesso.
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

                                                            
AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO EXCECIONAL 

MEDICAMENTOS DE USO HUMANO 
IMPRESSO DE USO OBRIGATÓRIO PELOS REQUERENTES  

 
 

12BExmº. Senhor 

9BPresidente do Conselho Diretivo do INFARMED, I.P. 
Pretende esta entidade licenciada para a aquisição direta de medicamentos, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 92.º 
do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, na sua atual redação, solicitar AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO EXCECIONAL para o 
medicamento de benefício clínico bem reconhecido abaixo indicado, ao abrigo do despacho: 

10BDeliberação n.º 1546/2015 
 

Por se tratar de um medicamento que não possui AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO (AIM) em Portugal e se destinar a 
doentes em tratamento neste estabelecimento de saúde, com vista a satisfazer as necessidades para o próximo ano de................, 
solicito a V. Exª.  se digne autorizar a sua utilização especial, nos seguintes termos: 

Requerente:  

Morada:  

Código postal:  Tel S.F.:   Fax S.F.:  

V/ N.º de Pedido:  V/data:  

Nome do medicamento:  

Substância(s) Ativa(s):  

Forma farmacêutica:  

Dosagem:  
5BPertence ao F.H.N.M.: 

 

   SIM  

 

7BNão  
Quantidade unitária:  Apresentação:  

Preço por unidade (c/IVA):  Estimativa/Despesa (c/IVA):  

Titular da A.I.M.:  País da A.I.M.:  

Fabricante:  País/fabrico:  

Libertador de lote*:  País/lib. de lote*:  

Distribuidor do país de procedência:  País/Procedência:  

Distribuidor em Portugal*:  Alfândega*:  

          

0B Albumina humana como excipiente 

1B Alergeno 

2B Derivado do sangue ou plasma 
 Vacina 
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* Se aplicável 

Data da última atualização: 04-05-2017 
 

 INSTRUÇÃO AO ABRIGO DO ARTIGO 12.º DA DELIBERAÇÃO N.º 1546/2015. 

 

Documentação enviada ao INFARMED pelo requerente ou por outra entidade_____________________________ 
juntamente com a AUE n.º __________  autorizada para o ano ___________.* 
 

 PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE inicialmente requerida na AUE n.º ______, autorizada em ___/___/___      
Justificação:_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Aceito, para efeitos do previsto no artigo 9.º Decreto-Lei n.º 128/2013, de 5 de setembro, que as comunicações com o 
INFARMED no âmbito do presente pedido sejam feitas através das seguintes caixas eletrónicas: aue@infarmed.pt  do INFARMED 
e _______________________________________ ( e-mail) do requerente; 
 
Igualmente aceito que as comunicações por correio eletrónico feitas nos termos do parágrafo anterior, independentemente da 
indicação dos nomes dos colaboradores de ambas as entidades que, em concreto, as elaboraram, revestem valor probatório e a 
respetiva autoria é atribuída à parte remetente; 

 

3BAs comunicações feitas nos termos dos parágrafos anteriores, consideram-se recebidas pelo seu destinatário no segundo dia útil posterior ao seu envio, 
sendo suficiente para prova de envio o “print” retirado do sistema do seu remetente donde conste a data e hora de envio. 

Assinatura do Diretor Clínico (deverá ser identificada sob a forma de carimbo e/ou vinheta): 
 
 

mailto:aue@infarmed.pt
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ANEXO 2 

 

 
AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO EXCECIONAL 

Alínea a) artigo 92.º (medicamentos de benefício clínico bem reconhecido) 
JUSTIFICAÇÃO CLÍNICA 

 

Estabelecimento de 
saúde: 

 

Serviço proponente:  

11BDeliberação n.º 1546/2015 
Nome do 

medicamento: 
 

Substância(s) 
Ativa(s): 

 Pertence ao 
F.H.N.M.:        SIM                 NÃO 

Dosagem:  Apresentação:  

Quantidade unitária:  

Indicações 
Terapêuticas para as 
quais  se pretende o 

medicamento e 
posologia: 

 

Estratégia 
terapêutica para a 

situação em causa: 

 

Listagem de 
terapêuticas 
alternativas 

existentes no 
mercado e motivos 

da sua inadequação 
à situação em 

análise: 

 

Fundamentação 
científica da 
utilização do 

medicamento:  

 

4BAssinatura do Diretor de Serviço (deverá ser identificada sob a forma de carimbo e/ou vinheta): 

Data da última atualização: 04-05-2017 
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ANEXO 3 

Exmo(a). Senhor(a) 

Presidente do Conselho de Diretivo do INFARMED, I.P. 

 

A empresa <nome>, <em representação do> titular da AIM do medicamento <nome do 

medicamento>, <dosagem>, <forma farmacêutica>, vem pelo presente, e ao abrigo do disposto 

no artigo 19º da Deliberação n.º 1546/2015, de 6 de agosto, requerer a V. Ex.ª autorização de 

utilização excecional de XX embalagens (contendo cada uma YY unidades) do(s) lote(s) n.º XXX 

(validade XX/XXXX) do medicamento Nome, dosagem, forma farmacêutica, apresentação, 

rotuladas em língua <identificar a língua estrangeira>. 

Dados do Medicamento com AIM em Portugal 
DCI  
N.º de Processo  
Procedimento de aprovação:  
Classificação quanto à dispensa do medicamento  
Medicamento distribuído apenas no circuito hospitalar? 
(Sim/Não) 

 

Medicamento imunológico/vacina ou medicamentos 
derivados do sangue ou plasma humano (Sim/Não) 

 

Medicamento pertence ao Catálogo SPMS, EPE (Sim/Não)  
Medicamento passível de ser enquadrado no processo de 
avaliação prévia (Sim/Não) 

 

N.º de registo  
Titular (indicar nome e morada completa)  
Data de início da rutura <dd-mm-aaaa> 
Data de fim da rutura <dd-mm-aaaa> 
Data de notificação da Rutura no SIATS <dd-mm-aaaa> 
 

Dados do Medicamento objeto do Pedido 
 
Nome do Medicamento no País de origem, Dosagem,  
Forma Farmacêutica 

 

DCI  
N.º de processo   
Procedimento de aprovação  
País de AIM  
Medicamento imunológico/vacina ou medicamentos 
derivados do sangue ou plasma humano (Sim/Não) 

 

N.º de registo/código nacional do medicamento  
Informação quanto ao local de libertação do lote no caso 
do medicamento ser oriundo de um país terceiro 
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Titular do Medicamento objeto do Pedido (indicar nome  
e morada completa) 

 

 
Outras informações 
Fundamentação da rutura de fornecimento  
Evidência de inexistência de alternativa terapêutica  

Tempo (dias, semanas ou meses) que será colmatada a 
rutura de fornecimento com o número de unidades 
objeto do pedido 

 

Preço a praticar por embalagem (com e sem IVA)  
Data expetável de entrega das unidades objeto do pedido  
Indicação dos clientes a quem o lote será distribuído (se 
aplicável) 

 

 
 
Para tal junto anexamos a devida documentação: 

• Certificado de análise do lote a distribuir; 

• Certificado de AIM no país de origem do medicamento a distribuir; 

• RCM e FI aprovado no país de origem do medicamento a distribuir; 

• Cópia das notas de encomenda dos clientes à data de hoje (se aplicável); 

• Declaração de representação (se aplicável). 

 
 Declaro que o lote a distribuir se encontra em completa conformidade com os termos de 
AIM aprovada em Portugal, exceto no que diz respeito à língua em que será disponibilizada a 
rotulagem; * 

*Caso se verifique a não conformidade do medicamento distribuir com a AIM existente em Portugal deve anexada 
tabela comparativa de ambos os medicamentos, onde estejam evidenciadas as diferenças entre eles. 

Medicamento com AIM em Portugal  Medicamento objeto do pedido 

  

 

 

 Declaro que o lote a distribuir será acompanhado de Folheto Informativo em língua 
portuguesa, de acordo com o aprovado pelo INFARMED, I.P. (um Folheto Informativo por 
embalagem fornecida); 

 Aceito, para efeitos do previsto no Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de agosto, com a redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 62/2003, de 3 de abril, que as comunicações com o Infarmed no 
âmbito do presente pedido sejam feitas através das seguintes caixas eletrónicas: 
aue@infarmed.pt do Infarmed e _____________ ( e-mail) do requerente; 

mailto:aue@infarmed.pt
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  Igualmente aceito que as comunicações por correio eletrónico feitas nos termos do 
parágrafo anterior, independentemente da indicação dos nomes dos colaboradores de 
ambas as entidades que, em concreto, as elaboraram, revestem valor probatório e a 
respetiva autoria é atribuída à parte remetente; 

  As comunicações feitas nos termos dos parágrafos anteriores, consideram-se recebidas pelo 
seu destinatário no segundo dia útil posterior ao seu envio, sendo suficiente para prova de 
envio o “print” retirado do sistema do seu remetente donde conste a data e hora de envio. 

 

 

Pede Deferimento, 

 

____________________, ___ de ________________ de_____ 

(assinatura do requerente) 

 

 
Data da última atualização: 22-10-2018   
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ANEXO 4 

 
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO  
DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM AUTORIZAÇÃO OU REGISTO 
VÁLIDOS EM PORTUGAL (SAR) 
 
 
Exmo(ma) Senhor(a) 
Presidente do Conselho 
Diretivo do INFARMED, I.P. 

 
 
 

1. Identificação do requerente de SAR 
 
         Nome ou firma do requerente: 
 
               Número de identificação atribuído pelo 
Registo Nacional de Pessoas coletivas, ou *: 
 
               Número fiscal de contribuinte *: 
 
               Morada: 
 
              Contacto 
               Número de telefone: 
               Número de telefax: 
               E-mail: 
               Nome: 
               Cargo: 
 
           * se o requerente estiver sediado em Portugal. 

 

 
2. Identificação do representante legal, se aplicável 
 
        Nome ou firma do representante legal: 
              
              Morada: 
 
             Contacto 
              Número de telefone: 
              Número de telefax: 
              E-mail: 
              Nome: 
              Cargo: 
 
 
      
 
 
 

 
3.  Identificação da pessoa qualificada 
 
               Nome da entidade contratada, legalmente habilitada, se aplicável: 
 
               Nome da pessoa qualificada: 
               N.º de registo no Infarmed: 
 
              Contacto               
               Número de telefone: 
               Número de telefax: 
               E-mail: 
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4.  Identificação do responsável pela farmacovigilância * 
 
               Nome do responsável pela farmacovigilância: 
 
              Contacto                
               Número de telefone: 
               Número de telefax: 
               E-mail: 
            
* De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, na sua redação atual. 

 
 
 
 

 Razões de Saúde Pública que fundamentam o pedido: 
 
        
 

 
6. Identificação do medicamento a comercializar 
 
         Nome proposto para o medicamento:  
 
            Composição qualitativa e quantitativa de todos os componentes do medicamento (incluindo substância(s) 
ativa(s) e ex: 
     
               Dosagem(ens): 
 
               Forma farmacêutica: 
 
               Via de administração: 
 
               Dimensão da(s) embalagem(ens) a comercializar: 
    
               Indicações terapêuticas: 
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7. Identificação do medicamento no Estado membro de proveniência: 
 
          Nome do medicamento: 
 
        Número de registo de AIM do medicamento:  
  
 Nome e morada do titular de autorização de introdução no mercado (AIM): 
 
 Nome(s) e morada(s) do distribuidor(res): 
 
 Dimensão das embalagens comercializadas e respetivos números de registo (se aplicável):  
  
 Identificação da autoridade que autorizou a AIM: 
 
 Identificação do Estado membro de origem: 
 
             
 

 
8. Identificação do fabricante responsável pela reembalagem do medicamento a comercializar, se aplicáve  
 
        Nome do fabricante* responsável pela reembalagem do medicamento:  
 
       Morada: 
 
         Operações efetuadas: 
 
         Alteração da rotulagem: 
  
         Alteração do número de blisters para adequação à apresentação comercializada: 
  
         Alteração da embalagem secundária: 
 
               Inclusão de novo folheto informativo: 
 
* licenciado para o fabrico de medicamentos. 
 

 
 
 

9. Identificação do distribuidor por grosso do medicamento a comercializar 
 
         Nome do responsável pela distribuição do medicamento em Portugal: 
 
       Morada: 
 
               Contacto 
                    Nome: 
                    Cargo: 
                    Número de telefone: 
                    Número de telefax: 
                    E-mail: 
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10. Identificação do distribuidor por grosso do medicamento no Estado membro de origem 
 
 Nome(s) do(s) responsável(veis) pela distribuição do medicamento no Estado membro de origem: 
 
        Morada(s): 
 
 Número(s) de telefax:                        
 
 E-mail::                           
               
 
11. Documentos que constituem o pedido de autorização de comercialização de medicamentos sem 
autorização ou registo válidos em Portugal (SAR) 
 
 Certificado de Autorização de Introdução no Mercado na língua original; 

 Tradução oficial do certificado de autorização de introdução no mercado do medicamento objeto do pedido de 
autorização de SAR; 

 Resumo das Características do Medicamento na língua original; 

 Tradução oficial do Resumo das Características do Medicamento objeto de autorização de SAR;  

 Projeto de Resumo das Características do Medicamento, folheto informativo do medicamento e rotulagem;  

 Declaração do requerente atestando que o estado original do medicamento objeto de autorização de SAR não 
será em qualquer momento, alterado;  

 Declaração do requerente sobre se a autorização de SAR implica, por força das disposições legais em vigor em 
Portugal, a alteração da apresentação do medicamento, face àquela existente no Estado membro de proveniência;  

 Certificado de boas práticas de fabrico* emitido pela autoridade competente do Estado membro onde se procede 
à operação de reembalagem do medicamento objeto de autorização de SAR de comercialização, se for diferente do 
fabricante do medicamento no Estado membro de proveniência; 

 Resumo do Sistema de Farmacovigilância; 

 Teste de legibilidade do Folheto Informativo. 

* Se o fabricante não estiver autorizado em Portugal                      
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12. Declaração do requerente  
 
            Eu, abaixo assinado, venho requerer autorização de SAR para o medicamento em epígrafe e declaro que: 

 Não há outras alterações para além das identificadas neste pedido; 
 A(s) alteração(ões) não afetam negativamente a qualidade, eficácia ou segurança do medicamento, se aplicável; 
 Todas as condições necessárias à formalização do pedido de autorização de SAR estão preenchidas; 
 Toda a documentação necessária é submetida; 
 O medicamento não foi objeto de pedido de autorização ou registo válido; 
 O  medicamento objeto do pedido de SAR dispõe de uma autorização de introdução no mercado válida no Estado 
membro de proveniência; 
 Notificarei o INFARMED das alterações aos termos da SAR do medicamento, consequentes das alterações aos 
termos de AIM do medicamento objeto de SAR; 
 Cumprirei com as demais condições resultantes da legislação portuguesa aplicável, nomeadamente em matéria 
de distribuição por grosso; 
 
 
As comunicações feitas por e-mail, consideram-se recebidas pelo seu destinatário no segundo dia útil posterior ao 
seu envio, sendo suficiente para prova de envio o “print” retirado do sistema do seu remetente donde conste a data e 
hora de envio. 
 
Data: ___/___/___  Ass._________________________________ 
 

 
                                                                                                                                                                                                                            
Data da última atualização: 17-10-2018 
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