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Novos medicamentos para a

o cancro aprovados num mês
Infarmed conclui pro

SABERMAIS

cessos em 30 dias

mas comissão ainda

Fármacos aprovados

vai decidir se vão ser

A Comissão Nacional de

usados em hospitais

Farmácia e Terapêutica
CNFT já definiu quais os

Helena Norte

medicamentos aprovados

para tratar o VIH sida a es
clerose múltipla e o cancro
da próstata Os não incluí
OS MEDICAMENTOS para os

dos na lista

cancros da próstata abirate

como a abira

terona não podem ser
usados nos hospitais

rona e renal axitinib deve
rão estar aprovados com pre
ços e comparticipações den
tro de um mês pelo Infar
med confirmou ao JN o pre

Exceções ao Formulário
A utilização de medicamen
tos que não constem do

sidente da autoridade do me

Formulário Nacional do

dicamento Castro Alves
Nessa altura a Comissão Na

ção que deve ser justifica

Medicamento é uma exce

cional de Farmácia e Tera

pêutica CNFT decidirá se os
adiciona ao Formulário Na

cional de Medicamentos
Castro Alves disse ter a in

dicação de que o processo de
aprovação de ambos os fár
macos com preços e compar

ticipações estará concluído
nos próximos 30 dias Só de
pois a CNFT decidirá se os

ção médica e sem comparti
cipação mas não para uso
em hospital o que obrigava

hospitalares que o façam

res a pedirem uma autoriza
ção especial de utilização
para ministrar o tratamento
Em algumas unidades os

mento económico que está

as administrações hospitala

medicamentos serão incluí

doentes tinham acesso ao

dos no formulário para que
possam ser disponibilizados
aos doentes nos hospitais
Não se pode apressar o pro

medicamentos noutras não
Em Junho o Ministério da

cesso

sublinhou

A abiraterona já está apro
vada desde 2011 para venda
em farmácias com prescri

Saúde aprovou um despacho
que proíbe a utilização de fár
macos que não constem do
formulário e responsabiliza
civil criminal e financeira
mente as administrações

Para o bastonário da Ordem

dos Médicos trata se de
uma medida de raciona

a penalizar gravemente os

doentes A eficácia e os be
nefícios da abiraterona estão

mais do que comprovados É

dos maiores avanços no can
cro da próstata dos últimos
anos garantiu ao JN
Esta não é porém a posição
dos responsáveis do Institu
to Português de Oncologia
IPO Segundo Laranja Pon

tes a comissão de farmácia

BASTONÁRIO
ACUSA MINISTÉ
RIO DA SAÚDE DE
RACIONAMENTO
MEDICAMENTOS

ECONÓMICO DOS

do IPO do Porto não reco

menda a abiraterona porque
é de eficácia marginal

da clinicamente e aprovada
pela CNFT que é constituí
da pelos melhores espe

cialistas do país segundo
o Ministério da Saúde

Banalizarão das AUE
A autorização de utiliza

ção especial AUE é um

mecanismo que permite
aos hospitais acederem a
tratamentos ainda não
aprovados De acordo com
o Ministério da Saúde
nos últimos anos verifi

Francisco Ramos do IPO de

Lisboa concorda que os me

cou se uma banalização
das AUE o que impõe a

dicamentos em causa são

necessidade de uniformi

muito caros e com benefí

zação das regras com o

cios muito reduzidos

Formulário

