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Exmo. Senhor 
PresiJente da Assembleia Municipal 

Oficio n. 0 I Data 

Assunto: Mo~ao em Defesa dos Doentes Oncologicos 

A Camara Municipal de Elvas toma a liberdade de solicitar a Y. Exa. que considere o texto cia 

moc;ao que aprovamos por unanimidade em clefesa dos doentes oncologicos. 

0 problema abordado na moc;ao e grave. Yerificamos que a comunidade medica cos doentes. 

disseminados pelos varios concelhos do nosso pais, merecem uma tomada de posic;ao de apoio 

de todos os autarcas, i ndependentcmcnte da orienta<;:il.o partidaria de cad a um . 

Assim. so licitamos a V. Exa. que o 6rgilo autarquico a que preside apron: o tcxto da moyilo em 

ancxo. de conhecimento dcssa vossa decisao aus ()rgaos de soberania e us dcmais entidadcs nela 

rncncionadas. assim como ~'t comunicac;<'io social. 

Sl) assim sera possi\cl <~uJar ns mil hares de cloentcs oncoklgicl1S em l) nnugal. cujo llLlmcro tcm 

\ inJo a aumentar e cujo direito aos mclhorcs tratamcntos Jc\·c scr uma qucstan Jc hunra par:1 

l1S autarc;1s que tern o Jcvcr de dcfcnJcr as suas populw;t'ics. 

que wmamos tamb~m a libcrdadt.: clc pcdir ql.Lc_lHl.''i_ioLi.l.rma.n::m Ja_\~os::w Jcc.i.s:1o . --
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que ac reditamos positivu. Pode enviar-nos a v/ resposta por corre10 ou pelo mail 

apo io. vicepresidenc i aw)c m-e !vas. pt. 

Enderer;o a V. Exa. os melhores cumprimentos e a expressao Ja mais elevada considerac,:ao pelo 

tempo e atenc;ao que dispensar a esta causa. 

0 Vereador responsav ouro da Saude 

Comendador Jose ondao Almeida 
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MOCAO 

NO COMBATE AO CANCRO, TODOS SOMOS POUCOS 

EM DEFESA DOS DOENTES ONCOLOGICOS 

Considerando que e uma obrigac,:ao dos autarcas a defesa dos interesses da populac,:ao que 

representam; 

Considerando que o acesso aos medicamentos para o tratamento mais adequado dos doentes 

oncol6gicos esta a ser pasta em causa, contra os interesses legftimos dessa populac,:ao que temos a 

obrigac,:ao de defender; 

Considerando que tal medida afecta milhares de doentes em situac,:ao de grande fragilidade e que, 

lutando contra uma doenc,:a grave, nao podem estar sujeitos a acc,:6es que contribuam para degradar 

a qualidade dos servic;:os de saude que lhes sao prestados; 

lmporta que todos os cidadaos do pafs, e as autarcas em particular, tomem con hecimento que o 

Despacho n9 13877-A/2013, publicado em Diario da Republica de 30/10/2013, tem implicac,:6es 

graves para as populac,:6es. Essas implicac,:6es tem sido amplamente discutidas pela comun id ade 

medica, pela Ordem dos 1\tledicos, pelas associac,:6es de defesa dos doentes onco16g icos e difundidas 

pela comunicac;:ao social nacional. 

0 Despacho em causa visa limitar o pedido de Autorizac,:ao Excepcional para usa de terapeuticas 

inovadoras aos designados Centros Especializados para Utilizac;:ao Excepcional de Medicamentos 

(CEUEM) . A referida limitac,:ao abrange os tratamentos para doenc;:as oncol6gicas e limita os CEUEM a 

tres unidades: os !PO's de Li sboa, Cairn brae Porto. 

lmporta tamar em atenc;:ao as argumentos apresentados pela Ordem dos Medicos, pelo seu Colegio 

de Oncologia e par· largas dezenas de medicos oncologistas portugueses que, em documento, 

contes tam esse Despacho do Secretario de Estado da Saude, par considerarem: 

- que 0 referido despacho e "discr iminatcirio para COm OS doentes afastados dos grandes Centros 

medicos e contrar io a um acesso justo e equitativo aos cuidados de saude, defendendo a sua 

suspensao imediata"; 

- que 0 despacho e "atentatcirio da saude dos doentes, gerador de profundas desigualdades 

regionais, afastando os doentes do interior do pafs da acessibilidade J potenciais terapeuticas, 

potenciador de racionamento e que se baseia em explicac;:6es sem fundamento"; 



- que "os doentes que nao forem das reg1oes de Lisboa, Porto ou Coimbra sao discriminados 

negativamente no acesso a terapeuticas inovadoras que care<;:am de autoriza<;:6es especiais de 

utiliza<;:ao (AE)"; 

- que "os doentes que nao forem das regi6es de Lisboa, Porto ou Coimbra, pelas longas distancias 

que passam a ser obrigados a percorrer, alguns ja em condi<;:ao mais debil, sao mais rapidamente 

condenados a morte"; 

- que muitos hospita is do pais "passam a ser proibidos de t ratar alguns doentes que possam 

beneficiar de terapeuticas que necessitem de AE do INFARMED!" 

0 Despacho refe re ter "o objectivo de refor<;:ar a racionalidade, equidade e excepcionalidade do 

recurso a estas Autoriza<;:6es Excepcionais (AE) para medicamentos dependentes de avalia<;:ao previa 

pelo INFARMED". Os medicos oncologistas e a Ordem dos Med icos consideram que estas explica<;:i5es 

"sao enganadoras e as consequencias serao as opostas", como a seguir apontam: 

"1 - A autoriza<;:ao de AE nao depende do hospital de origem do pedido mas sim do caso clinico e da 

fundamenta<;ao tecnica e cientifica da utiliza<;:ao do medicamento proposto. 

2- Obrigar doentes do interior a percorrer grandes distancias para poderem ser tratados nao gera 

equidade, bern pelo contrario, agrava tremendamente as desigualdades. 

3 - Ao afastar os doentes da acess ibilidade a terapeutica nao se introduz racionalidade mas sim 

racionamento geografico, 0 que e inadmissivel. 

4 - Os Hospitais que, prejudicando doentes, bloqueavam pedidos de AE, manterao o mesmo 

comportamento, agora nao enviando os doentes para os ditos e limitados Centros Especializados 

para Ut iliza<;:ao Excepcional de Medicamentos (CEUEM) . 

5 - Ao concentrar mais doentes em Hosp itais que ja tern tempos de espera, vai atrasar-se ainda mais 

a analise e o processo terapeutico destes doentes, que correrao o risco de morrer antes de 

receberem o tratamento que lhes pode prolongar sign ificativamente e melhorar a qualidade de vida. 

6 - Ha muitos centros de excelencia no tratamento de doen<;:as oftalmo/6gicas e oncol6gicas fora dos 

tres grandes centros medicos do pais, o acesso ao conhecimento cientifico e aos protocolos 

terapeuticos e universal, as - AE sao autorizadas pelo INFARM ED, o que garante o seu rigor de 

aprova<;:ao, pelo que o presente Despacho e totalmente desprovido de necessidade e de sentido. 

7 - 0 Despacho contraria a responsabilidade cientifica no exercicio da profissao medica e a rela<;:ao 

de confian<;:a entre medico e doente para OS mediCOS especialistas que trabalham fora destes centros, 

porque a sua decisao passou a ter que ser validada por colegas destes centros (qu i<;:a ate rnenos 

graduados e corn rnenor tempo de exercicio da especialidade). 

8-0 significativo nurnero de AE utilizadas pelos medicos para poderern tratar os seus doentes deve

se penas ao extraordina ri o atraso, em muito casas de varios anos, impasto artificialmente pelo 

INFARMED a aprova<;:ao de inova<;:ao terapeutica, com graves prejuizos de rnuitos doentes. Por 

exemplo, ha farmacos na area da Oncologia, sem alternativas terapeuticas, com urn atraso de quatro 

anos na dec isao de cornparticipa<;:ao, numa forma explicita e intoleravel de rac ionamento." 



Atendendo ao aqui exposto, a Camara Municipal de Elvas, em reuniao de 11 de 

Dezembro de 2013, deliberou por unanimidade: 

1 - Manifestar a sua total discordancia com o tear do Despacho nQ 13877-A/2013, de 30 de Outubro 

do Secretario de Estado da Saude; 

2 - Manifestar a sua total solidariedade com os doentes oncologicos do nosso concelho, da nossa 

regiao e de todo o pals; 

3- Defender a suspensao imediata deste Despacho e a adop<;ao de medidas par parte do Ministerio 

da Saude que visem a procura de solu<;6es adequadas ao correcto e racional tratamento dos doentes, 

sem quaisquer disparidades geograficas e sem restri<;oes no acesso a novas medicamentos aprovados 

na Uniao Europeia; 

3 - Apoiar as iniciativas da Ordem dos Medicos, do seu Colegio de Oncologia, dos medicos 

oncologistas e das associa<;6es de defesa dos doentes concol6gicos contra a implementa<;ao deste 

Despacho e contra todas as medidas que visem racionar, dificultar ou impedir o acesso dos doentes 

com cancra aos medicamentos que permitam trata-los com maior eficacia, melhores resultados e nas 

institui<;6es de maior proximidade; 

4 - Reconhecer que em todos os hospitais do nosso pafs onde existem unidades de tratamento de 

doentes com cancra, ha medicos oncologistas com elevada competencia, que merecem a confian<;a 

dos seus doentes e que, par isso, tambem merecem o nosso apoio e reconhecimento; 

5- Submeter a presente Mo<;ao a aprova<;ao da Assembleia Municipal de Elvas; 

6- Enviar a presente Mo<;ao a todas as Camaras Municipais, Assembleias Municipais e Freguesias do 

pafs, solicitando a sua aprova<;ao, assim como a difusao da sua delibera<;ao par todos os meios de que 

disponham; 

7- Dar conhecimento da aprova<;ao desta Mo<;ao por parte da Camara Municipal de Elvas a: 

-Sua Excelencia o Presidente da Republica 

-Sua Excelencia a Presidente da Assembleia da Republ ica 

-Sua Excelencia o Primeiro-1\!linistro 

-Sua Excelencia o Ministro da Saude 

- Exma. Presidente da Comissao Parlamentar de Saude 

- Todos os Grupos Parlamentares da Assembleia da Republica 

- Exmo. Bastonario da Ordem dos Medicos 

- Colegio de Oncologia da Ordem dos Medicos 

- Associa<;6es de defesa dos doentes oncologicos 

- 6rgaos de Comunica<;ao Social 

Elvas, 11 de Novembro de 2013 


