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Exma. Senhora Presidente da Assembleia da República 

O Bloco de Esquerda tomou conhecimento de que o Hospital da Braga, gerido em Parceria Público 

Privada (PPP), não disponibilizou Adalimumab (Humira) a uma pessoa com artrite reumatoide que é 

tratada com esta medicação. Após reclamação, o Hospital de Braga contactou esta pessoa por telefone 

para levantar a medicação no dia seguinte. No entanto, foi-lhe disponibilizada apenas uma caneta, 

quando a receita prevê a dispensa de uma caixa de Adalimumab, o que significa duas canetas e não 

uma. Ou seja, o Hospital de Braga violou a caixa e disponibilizou a esta pessoa apenas uma caneta do 

medicamento.  

Esta situação merece esclarecimento por vários motivos: urge esclarecer por que motivo o Hospital 

de Braga não tinha a medicação, por que motivo foi violada a caixa e disponibilizada apenas uma caneta 

quando a embalagem tem duas e a receita prevê a disponibilização de uma caixa de Adalimumab, ou 

seja, duas canetas. 

A artrite reumatoide é uma doença autoimune, degenerativa e crónica que provoca a inflamação das 

articulações, com particular incidência nas pequenas articulações, ou seja, mãos, pés, punhos, cotovelos, 

ombros, joelhos e tornozelos. Esta doença, cujas causas são desconhecidas, pode causar deformidades 

e paralisia permanente dos membros e manifesta-se mais nas mulheres do que nos homens.  

Neste, como noutros casos, é fundamental que os doentes possam aceder à medicação de que 

necessitam e que a possam tomar de acordo com a prescrição médica. A não disponibilização da caixa 

de Adalimumab significa que os utentes terão que se deslocar mais vezes ao hospital, o que acarreta 

custos acrescidos e desnecessários inerentes à deslocação ao hospital, dificulta a adesão à terapêutica e 

em nada contribuiu para a saúde dos doentes.  

 

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o 

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério da 

Saúde, as seguintes perguntas: 
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1. O Governo tem conhecimento da situação exposta? 

2. Por que motivo houve rutura de Adalimumab no Hospital de Braga?  

3. Por que motivo o Hospital de Braga dispensou uma caneta de Adalimumab em vez de disponibilizar 

uma caixa, tal como prescrito na receita? 

4. O Hospital de Braga garante que ao longo do ano de 2013 irá disponibilizar Adalimumab aos utentes 

que dele necessitam? 

5. Quantos utentes recebem atualmente Adalimumab no Hospital de Braga? 

6. Relativamente aos utentes sem resposta adequada ou com intolerância terapêutica prévia com 

fármacos modificadores da doença, qual(is) o(s) medicamentos(s) que lhes estão a ser prescritos e 

dispensados no Hospital de Braga, com indicação do número de utentes a fazer cada terapêutica? 

7. Que medidas vai o Governo implementar para garantir que os hospitais dispensam às pessoas com 

artrite reumatoide a medicação prescrita, nos prazos adequados? 

 

Palácio de São Bento, 23 de janeiro de 2013. 
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