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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Crohn e Colite Ulcerosa constituem doenças inflamatórias do intestino, que sendo crónicas

necessitam de um acompanhamento e cuidados especiais, designadamente medicamentoso.

A colestiramina, que tem o nome comercial de Quantalan é um dos medicamentos adequados a

estas patologias.

Em julho de 2009 era identificada pelo INFARMED a rutura do stock deste medicamento,

informando o seguinte:

"Na sequência da rutura de stock do medicamento Quantalan e para minimizar o impacto desta

situação nos utentes que necessitem deste medicamento, informa-se o seguinte: O Infarmed

está a contactar várias empresas para que a comercialização de medicamentos contendo

colestiramina seja restabelecida o mais rapidamente possível”.

Chegou ao Grupo Parlamentar do PCP o relato de cidadão que tendo doença de Crohn, e

precisando deste medicamento desde agosto de 2019 que não o consegue adquirir

medicamento por este se encontrar esgotado.

Ora, de acordo com a circular informativa do INFARMED “Não existem alternativas terapêuticas

em Portugal, mas estão comercializados vários medicamentos contendo colestiramina

disponíveis na União Europeia. A aquisição destes medicamentos pode ser feita pelas

farmácias, mediante a apresentação de uma receita e de uma justificação médica, de acordo

com o procedimento descrito no capítulo IV da Deliberação n.º 1546/2015, de 18 de junho

(Autorização de Utilização Excecional (AUE) por farmácia de oficina)”.

Se à data da referida circular não tinha sido possível encontrar alternativa, hoje passado quase

um ano a situação mantem-se igual, o que como é de imaginar causa enormes transtornos a

todos quanto necessitam do medicamento.

Assim, ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, solicitamos ao Governo que



por intermédio do Ministério da Saúde, nos sejam prestados os seguintes esclarecimentos:

Qual o resultado dos contactos feitos pelo INFARMED às empresas com vista à

comercialização de medicamentos contendo colestiramina?

1.

Por que motivo se deixou de comercializar este medicamento?2.

Considera o Governo que estão esgotadas todas as possibilidades de se voltar à sua

comercialização em território nacional?

3.

A solução adotada para estes doentes continua a ser a preconizada pelo INFARMED na

circular informativa nº 113/CD/100.20.200 de 02/07/2019 relativa ao acesso a medicamentos

contendo colestiramina em que não existindo alternativas terapêuticas em Portugal, mas

estando comercializados medicamentos contendo esta substância na União Europeia a

aquisição destes pode ser feita pelas farmácias, mediante a apresentação de uma receita e

de uma justificação médica, de acordo com o procedimento descrito no capítulo IV da

Deliberação nº 1546/2015, de 18 de junho (Autorização de Utilização Excecional (AUE) por

farmácia oficina)?

4.

Admite que a situação descrita pode por em causa a garantia de acesso dos utentes aos

medicamentos?

5.

Considera que os titulares de Autorização de Introdução no Mercado (AIM) cumpriram todas

as obrigações legais, designadamente o contínuo fornecimento das necessidades dos

cidadãos no mercado nacional?

6.

Em caso de resposta negativa, o que se depreende da inexistência de alternativa terapêutica

à data de hoje, que medidas foram adotadas perante o eventual incumprimento referido

anteriormente?

7.

O que equaciona o Governo fazer para resolver este problema?8.

Palácio de São Bento, 27 de julho de 2020

Deputado(a)s

PAULA SANTOS(PCP)

JOÃO DIAS(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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