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DDR pela Comissão 

 Evento Somos raros, Somos muitos, Somos fortes e estamos 

orgulhosos 

Coorganizado por INSA / DGS / Centros de Referência / RD-Portugal, com a 

participação de decisores, especialistas, investigadores, doentes e assoicações. 

Talvez o maior evento online para as doenças raras em Portugal. 

 

Reveja o a emissão em direto, ou veja a parte 1 e a parte 2 

 

 O impacto da pandemia na gestão das doenças raras: 

constrangimentos, desafios e oportunidades 

O webinar “Doenças raras em tempo de pandemia: impactos e desafios na sua 

gestão” antecipou a 26 de fevereiro a comemoração do Dia Mundial das Doenças 

Raras e resultou da parceria entre o Público e a Takeda. 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_7447515579252508442_m_8590311775201237595_1
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_7447515579252508442_m_8590311775201237595_2
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_7447515579252508442_m_8590311775201237595_3
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_7447515579252508442_m_8590311775201237595_4
https://youtu.be/Vk3Fp_hnI0Y
https://www.youtube.com/watch?v=0D-FQKX7QdI&t=187s
https://www.youtube.com/watch?v=tgtb7Nag0iI&t=1121s


 

Num debate muito participado, com moderação pela jornalista Cláudia Pinto, que 

foi transmitido em directo no site, no Youtube e na página de Facebook do Público, 

ficaram bem patentes os desafios que a pandemia veio colocar a estes doentes. Foi 

dada ainda possibilidade de os leitores colocarem questões ao painel composto por 

cinco oradores com trabalho desenvolvido nesta área. 

Reveja aqui o webinar. 

 

 Conversas raras e especiais sobre necessidades reais 

Sob o lema #1por600mil, foi dada voz às pessoas que têm uma doença rara, seus 

familiares, amigos e cuidadores. Aqui encontra-se o programa. 

 

Veja aqui o evento. 

 
 

Apoio às associações 

 Sala Zoom 

A Comissão Instaladora da RD-Portugal dispõe de uma sala zoom que poderá ser 

utilizada pelas associações. 

 

Para marcar a sala, envie email para unificardoencasraras@gmail.com, indicando 

a data e hora da reunião, o assunto e a associação. 

  

 

 Webinar Novo Código de Conduta para as relações entre a Indústria 

Farmacêutica e as Associações de Doentes, Patients Advocates, 

Patients Experts, Doentes e Cuidadores | 15 de Março - 10h30 às 

12h00 

https://www.youtube.com/watch?v=pk3rpEPS3Kg
https://conversasraras.cognipharma.com/
https://www.youtube.com/watch?v=JvHYJFl-uQQ
mailto:unificardoencasraras@gmail.com


A APIFARMA promove, na sequência da atualização de 1/1/2021 ao Código de 

Conduta, uma sessão de esclarecimento, para apresentar as alterações 

introduzidas pelo novo código e esclarecer as principais dúvidas/questões por parte 

das Associações de Doentes, para assegurar que as relações entre as empresas 

associadas da APIFARMA e as Associações de Doentes, Patient Advocates, 

Patients Experts, Doentes e Cuidadores se desenrolam de uma forma ética e 

transparente. 

Programa: 

- 10h30 | Boas Vindas 

- 10h40 | Apresentação do Código de Conduta para as relações entre a Indústria 

Farmacêutica e as Associações de Doentes, Patients Advocates, Patients Experts, 

Doentes e Cuidadores 

- 11h15 | Perguntas e Respostas 

- 12h00 | Encerramento 

O Webinar é de acesso livre, sem limite de número de participantes, mas de 

inscrição obrigatória. Inscreva-se aqui. 

A APIFARMA disponibiliza ainda: 

- A nova versão do código aqui 

- O documento das FAQs aqui 

- Link de acesso à sessão de esclarecimento - aqui. 

 

 Bolsas de cidadania Roche / 7.ª edição - até dia 30 de abril  

Este ano, serão concedidas 6 Bolsas de financiamento a projectos que visem a 

dinamização de iniciativas por parte das Associações de Doentes ou outras 

entidades que, publica e reconhecidamente, se dediquem à promoção da saúde 

junto de doentes e apresentem projetos inovadores para a saúde dos doentes, em 

Portugal. 

https://www.apifarma.pt/eventos/CD15Mar21
https://www.apifarma.pt/Documentos%20ENews/2020/Codigo-Conduta-versao-AG_10122020.pdf
https://www.apifarma.pt/legislacao/deontologia/Documents/Codigo-Conduta_versao-consolidada_pt.pdf
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/83550028209?pwd=S1RHZHoyQW9lcWRyTmRsdmw5UlpoUT09


 

 

Na edição de 2021, são considerados preferenciais os projetos que: 

- Informem os doentes dos seus direitos de acesso à informação e ao envolvimento 

nas decisões individuais de cuidados de saúde; 

- Incrementem a participação dos cidadãos e dos doentes nos processos de decisão 

em saúde; 

- Contribuam para o incremento da qualidade de vida dos doentes e seus 

cuidadores em sociedade; 

- Promovam os ganhos em saúde dos cidadãos; 

- Aumentem a literacia em saúde da população. 

 

As bolsas a atribuir terão os seguintes valores: 

- 20 mil euros (uma bolsa); 

- 15 mil euros (uma bolsa); 

- 10 mil euros (uma bolsa); 

- 5 mil euros (três bolsas). 

 

Esta ação enquadra-se na Política de Responsabilidade Social da Roche e resulta 

do seu compromisso em assumir um papel ativo na sociedade apoiando, de forma 

transparente, iniciativas inovadoras e orientadas para a missão de suporte ao 

doente. 

 

As candidaturas deverão ser apresentadas até dia 30 de abril através deste link e 

respeitar, obrigatoriamente, todos os requisitos que constam no regulamento do 

programa, incluindo o preenchimento do formulário de candidatura. 

 
 

Informação sobre Doenças Raras 

 European Joint Programme on Rare Diseases 

O European Joint Programme on Programme on Rare Diseases produziu um 

folheto que aqui se anexa. 

https://www.corporate.roche.pt/pt/a-roche/parcerias-e-apoio/bolsas-cidadania-2021/candidatura.html


 

 

Mais informações em www.ejprarediseases.org. 

 

 Iniciativa da Universidade do Minho 

A iniciativa local da Universidade do Minho (UMinho), associada ao DDR, inclui um 

mini-documentário sobre as Doenças Raras e um artigo de opinião no Público 

 

Tendo bem presente a importância e significado da data, a UMinho divulgou dados 

importantes sobre as doenças raras – como a sua prevalência ou o facto de 1 em 

cada 20 poder sofrer de uma doença rara ao longo da vida. 

  

O ICVS lançou vários testemunhos reunidos nas suas redes sociais e reuniu-os 

agora num mini documentário sobre as doenças raras e o papel da investigação 

daquele centro na procura de novas formas de melhorar a vida dos doentes (ver 

aqui). 

  

Pode ver também o trabalho da SIC feito no laboratório ou o artigo de opinião de 

Patrícia Maciel no Público. 

 
 

 

Medicamentos órfãos e tratamentos 

 Medicamento Kaftrio 

A Associação Nacional de Fibrose Quística e a Associação Portuguesa de Fibrose 

Quística responderam ao comunicado do INFARMED relativamente à aprovação do 

medicamento Kaftrio. Para conhecer a resposta, veja documentos em anexo. 

 
 
 
 
 
 

http://www.ejprarediseases.org/
https://youtu.be/lql7mZpYwic
https://youtu.be/lql7mZpYwic
https://www.youtube.com/watch?v=X8uqGUAEvRA
https://www.publico.pt/2021/02/28/p3/noticia/odisseia-doencas-raras-1952302
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Melhorar a integração, a eficiência e o impacto social da

investigação em doenças raras;

Implementar e desenvolver um modelo de financiamento

eficiente para apoiar todos os tipos de investigação em doenças raras

(fundamental, clínica, social, económica e de serviços de saúde).

O Programa Europeu Conjunto para as Doenças Raras (European Join

Programme on Rare Diseases - EJP RD) reúne mais de 130 organizações de 35

países.

O EJP RD foi criado para efetuar a

coordenação da investigação na área das

doenças raras e criar um ecossistema

sustentável que permita um circuito

harmonioso entre investigação, cuidados de

saúde e inovação médica.

Os objetivos principais deste programa são:

O EJP RD está organizado em 4 pilares:

Portugal encontra-se representado pelo Ministério da Saúde, através do

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) e pelo Ministério da

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, através da Fundação para a Ciência e

a Tecnologia (FCT). A Direção Geral da Saúde (DGS) integra também o

Policy Board do EJP RD.

Foi criado o Mirror Group Português do EJP RD que é coordenado pelo INSA

em colaboração com a FCT e a DGS e integra a Comissão Nacional para os

Centros de Referência, a Comissão Instaladora - Associações de Doenças

Raras e a Orphanet Portugal.

Contactos:

coordination@ejprarediseases.org

helpdesk@ejprarediseases.org

Para conhecer as oportunidades de financiamento e as

atividades desenvolvidas no âmbito do EJP RD consultar:

www.ejprarediseases.org

Contactos nacionais:

FCT: anabela.isidro@fct.pt

INSA: sandra.alves@insa.min-saude.pt



www.ejprarediseases.org



     

 

Apelo público para acesso imediato às terapias inovadoras, 

dos pacientes portugueses com Fibrose Quística  

 

A Associação Nacional de Fibrose Quística (ANFQ) e a Associação 

Portuguesa de Fibrose Quística (APFQ) apelam por uma maior agilidade 

no acesso dos pacientes portugueses às terapias inovadoras, aprovadas 

pela Agência Europeia do Medicamento. 

De 16 a 22 de novembro de 2020 celebra-se a Semana Europeia da Fibrose 

Quística, iniciativa criada pela Federação Europeia de Fibrose Quística (CF 

Europe) e que tem por objetivo divulgar a doença, impulsionar a 

investigação científica e apelar ao acesso a todas as ferramentas 

terapêuticas disponíveis, para melhorar a qualidade e esperança de vida 

destes pacientes. 

A Fibrose Quística é uma doença genética, hereditária e rara. Contudo, trata-

se da doença genética grave mais frequente na Europa. Afeta todo o 

organismo, mas os sistemas respiratório e gastrointestinal são os mais 

gravemente afetados. É uma doença crónica e degenerativa, em que ocorre 

uma deterioração progressiva dos pulmões.  



De acordo com o relatório anual mais recente do Registo Europeu de 

Fibrose Quística (European Cystic Fibrosis Patient Registry – Annual Report 

2017), existem perto de 50.000 pessoas com Fibrose Quística (FQ) na Europa. 

No entanto, o prognóstico destas pessoas difere consoante o país em que 

residem. Os cerca de 400 pacientes residentes em Portugal encontram-se 

em desvantagem, sendo dos últimos países da União Europeia que até ao 

momento, não têm acesso generalizado às terapias inovadoras.  

O processo de avaliação para financiamento destes medicamentos 

inovadores (moduladores do CFTR) arrasta-se em Portugal, desde 2016. Até 

agora, têm sido submetidos para avaliação, todos os moduladores 

desenvolvidos (Kalydeco®, Orkambi® e Symkevi®). Em 2019, surgiu a 

terapia tripla (Kaftrio®) com resultados revolucionários para a maioria das 

pessoas com FQ. Este medicamento foi aprovado em tempo record pelas 

entidades competentes – Food and Drug Administration e European 

Medicines Agency.  

Em ensaios clínicos, o Kaftrio® demonstrou melhorar significativamente a 

função pulmonar de pessoas com FQ, permitindo-lhes respirar mais 

livremente e melhorando a sua qualidade de vida geral. A Cystic Fibrosis 

Medical Association  (Reino Unido) descreveu o tratamento referido como 

mostrando evidência de ser potencialmente "transformador de vidas". David 

Ramsden, diretor executivo do Cystic Fibrosis Trust , disse: “O 

licenciamento do Kaftrio® hoje marca uma mudança radical no tratamento 



da FQ”.  O tratamento conhecido como “terapia de combinação tripla” 

recebeu luz verde pelos reguladores europeus em 21/8/2020. A partir dessa 

data, milhares de pacientes com FQ, do NHS em Inglaterra (equivalente 

ao SNS), começaram a  beneficiar deste tratamento. Posteriormente, 

outros países europeus aprovaram o seu financiamento. 

Em Portugal, chegamos ao final de 2020 sem nenhum dos processos 

terminados. O tempo é determinante na FQ. Quantos transplantes poderiam 

ter sido atrasados ou evitados desde 2016? Quantos óbitos? Quantos 

adolescentes poderiam ter evitado a deterioração clínica? Todo o tempo de 

espera burocrático é sinónimo de perda progressiva e irreversível da 

capacidade respiratória.  

É necessário conseguir a igualdade de acesso e o tratamento adequado 

para todos os doentes com Fibrose Quística, na Europa. 

Apelamos a que todos os doentes elegíveis tenham acesso imediato aos 

medicamentos disponíveis em condições clínicas favoráveis, para poderem 

retirar o benefício máximo proporcionado pelos fármacos (Kalydeco®, 

Orkambi®, Symkevi® e Kaftrio®). 

Mais de 80% dos pacientes portugueses são actualmente elegíveis para a 

terapêutica disponível mais eficaz (terapia tripla), capaz de melhorar 

significativamente o seu prognóstico – nenhum teve ainda acesso a esta 

medicação em Portugal.  



A actual crise global despoletada pela pandemia de Covid-19 veio sublinhar 

esta urgência. Urge garantir que as pessoas com FQ se encontrem nas 

melhores condições físicas possíveis, fazendo elas parte dos grupos de risco 

conhecidos. Deverá ser assegurado o correto seguimento clínico e o maior 

rigor no controlo de infecções cruzadas.  

Encontramo-nos num momento revolucionário na FQ, fruto do esforço 

colaborativo das associações de pacientes, médicos e investigadores. 

Necessitamos do apoio administrativo e político para garantir que os 

pacientes portugueses têm acesso ao tratamento mais diferenciado e 

que este é equitativo em todo o território nacional, na Europa e no 

Mundo. 

 

      

www.anfq.pt   |   www.apfq.pt 

#FQPortugal  #NãoPodemosEsperarMais 
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Pesquise Petições procurar

 Apoie esta Petição. Assine e divulgue. O seu apoio é muito importante.

Acesso imediato ao Kaftrio® para pacientes com Fibrose Quística em Portugal
Para: Exmo. Sr. Presidente da Assembleia da República

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia da República,  
Dr. Eduardo Ferro Rodrigues  

A Fibrose Quística (FQ) é a doença hereditária autossómica recessiva mais frequente nos caucasianos, ocorrendo
na Europa em cerca de 1/2500 nascimentos vivos. Em Portugal a incidência estimada é de 1/7000 nascimentos
vivos.  
É uma doença monogénica, causada por mutações do gene regulador da condutância transmembranar da fibrose
quística (CFTR), estando descritas até ao momento mais de 2000 mutações e sendo a mutação F508 a mais
frequente. Esta alteração ocasiona disfunção da proteína CFTR da membrana apical que regula o transporte de
cloro e sódio nas células epiteliais secretoras, levando a concentrações anormais de iões de ambos os lados das
membranas apicais. O resultado é a desidratação das secreções e o aumento da sua viscosidade, favorecendo a
obstrução dos canais das glândulas exócrinas.

As manifestações da doença ocorrem em graus variados no pâncreas, pulmões, fígado e intestino. As
consequências clínicas incluem uma doença multisistémica caracterizada por doença pulmonar progressiva,
disfunção pancreática, doença hepática que pode progredir para cirrose, problemas de motilidade intestinal e
electrólitos elevados no suor. Apesar das manifestações clínicas ocorrerem em diversos órgãos, as alterações
pulmonares são responsáveis por 90% da morbilidade e mortalidade na FQ. O início do comprometimento pulmonar
é variável, surgindo semanas, meses ou anos após o nascimento. A doença pulmonar evolui frequentemente para
insuficiência respiratória.  

A FQ é provavelmente a doença crónica em que a sobrevivência e a qualidade de vida melhoraram mais nos últimos
40 anos, tendo a esperança média de vida passado de 10 anos em 1960 para 38 anos em 2010. Estima-se que uma
criança que nasce hoje com FQ tem uma hipótese superior a 80% de atingir os 40 anos de idade. Esta melhoria no
prognóstico e na qualidade de vida deve-se a um diagnóstico mais precoce para o qual muito tem contribuído o
rastreio neonatal, o melhor conhecimento da doença e o tratamento precoce. No entanto, um estudo publicado na
revista The Lancet divulga a enorme disparidade na esperança de vida dos doentes com FQ nas diversas regiões
Europeias, independentemente de tamanho demográfico e frequência genética. Esta disparidade é explicada pelo
facto de a maioria das crianças nascidas com esta patologia em alguns países da União Europeia ter uma maior
probabilidade de vir a apresentar uma forma mais grave da doença por diagnóstico tardio e menor acesso a
assistência médica e medicamentosa apropriada.  

Os tratamentos atualmente disponíveis para a FQ consomem inúmeros recursos de saúde e apenas permitem a
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atenuação temporária de alguns dos sintomas. Assim, a qualidade de vida destes pacientes, a sua esperança média
de vida e a sua participação na sociedade de forma ativa estão severamente comprometidas.  

Em Portugal existem cerca de 400 pessoas com FQ que se encontram numa situação particularmente desvantajosa,
uma vez que este país é um dos últimos da União Europeia que não têm acesso generalizado a terapias inovadoras
mais eficazes. Lamentavelmente, o processo de avaliação para financiamento dos primeiros medicamentos
inovadores (moduladores da CFTR) tem-se arrastado em Portugal desde 2016 e ainda não está concluído.  

Em 2019 surgiu o medicamento Kaftrio®, que consiste numa terapia tripla que tem resultados revolucionários para a
maioria das pessoas com FQ. O Kaftrio® demonstrou melhorar significativamente o prognóstico da FQ, diminuindo
as exacerbações pulmonares e o recurso a internamentos hospitalares, e melhorando a função respiratória e a
qualidade de vida dos pacientes. Devido à sua eficácia, o Kaftrio® foi aprovado em tempo recorde pelas entidades
competentes Food and Drug Administration e European Medicines Agency.  

No entanto, em Portugal, nenhum dos pacientes que são atualmente elegíveis para a terapêutica com o Kaftrio®
teve ainda acesso à mesma. Dada a sua eficácia, é essencial que este medicamento seja celeremente
disponibilizado. O tempo é determinante na FQ. Quantos transplantes podem ser atrasados ou evitados? Quantos
óbitos? Quantas crianças, adolescentes e adultos podem evitar a deterioração clínica? Todo o tempo de espera
burocrático que tem decorrido é sinónimo de perda progressiva e irreversível da capacidade respiratória.  

Face ao exposto, solicita-se que a Assembleia da República recomende ao governo a adoção das medidas
necessárias, incluindo eventuais procedimentos excecionais, conducentes à célere disponibilização do fármaco
Kaftrio® a todos os pacientes elegíveis com Fibrose Quística em Portugal. 

Ana Isabel Nascimento, paciente com Fibrose Quística  
Dr. Herculano Rocha, Presidente da Associação Portuguesa de Fibrose Quística (APFQ)  
Paulo Sousa Martins, Presidente da Associação Nacional de Fibrose Quística (ANFQ)

Qual a sua opinião?

A actual petição encontra-se alojada no site Petição Publica que disponibiliza um serviço público gratuito para todos os Portugueses apoiarem as
causas em que acreditam e criarem petições online. Caso tenha alguma questão ou sugestão para o autor da Petição poderá fazê-lo através do
seguinte link Contactar Autor
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Exmo Sr.Prof. Doutor Valter Fonseca,  
 

Coordenador da Comissão técnica da vacinação contra a Covid 19 
Cc: 

Ministério da Saúde 

Direção geral da Saúde 

A Associação Portuguesa de Fibrose Quística (APFQ) e a 
Associação Nacional de Fibrose Quística (ANFQ), na qualidade de 
representantes das pessoas com Fibrose Quística (FQ), apelam a V. EXº para 
a revisão urgente da norma de vacinação, considerando que: 

 
1- A esperança média de vida das pessoas com FQ nos EUA é 

actualmente de 47 anos e em Portugal é ainda menor. Na última 
actualização da Norma de vacinação, os doentes com FQ foram 
incluídos na primeira fase de vacinação, mas para tal terão de ter idade 
superior a 50 anos, o que dada a esperança média de vida actual exclui 
a grande maioria dos doentes;      
 

2- A incidência de FQ em Portugal é de cerca de 1:7000 e estão 
diagnosticados aproximadamente 400 doentes; 
 

3- Como doença de origem genética tem uma maior incidência nas 
crianças e jovens, ao contrário de outras doenças pulmonares como a 
DPOC; 
 

4- A Cystic Fibrosis Foundation (CFF) e os Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) dos EUA, recomendam que “as vacinas estejam 
disponíveis para pessoas com 16 anos ou mais, com condições de 
saúde subjacentes que possam colocá-las em risco aumentado de 
complicações graves por infecção de COVID-19, incluindo FQ”; 
 

5- Alguns doentes com FQ com menos de 50 anos de idade estão em fase 
pré transplante, transplante, sob oxigenioterapia de longa duração ou 
ventilação não invasiva domiciliária e portanto com maior risco de 
internamento por infeção pulmonar; 

           

Solicitamos a V. Exª que sejam consideradas alterações à norma, de modo a 
que os doentes com FQ maiores de 16 anos sejam incluídos na primeira fase 
de vacinação. 



Certos que as nossas justas pretensões não deixarão de ser atendidas 
 

 

Manuel Herculano Rocha 

 

Presidente da APFQ 

 

 

Paulo Sousa Martins 

Presidente da ANFQ 

 

 

 

 

      



 
Em resposta ao comunicado feito pelo Infarmed 

relativamente à aprovação do medicamento Kaftrio e ao 
caso mediático de Constança Braddell 

O apelo de Constança Braddel, paciente com Fibrose Quística (FQ), para lhe 
ser facultado o acesso ao medicamento Kaftrio, gerou uma onda de solidariedade 
nas redes sociais. Face à pressão da opinião pública, o Infarmed divulgou o 
Comunicado de Imprensa ‘Disponibilização do medicamento Kaftrio’ no passado dia 
05 de Março. Tendo em consideração o conteúdo deste comunicado, as 
associações ANFQ e APFQ vêem-se na obrigação de esclarecer os pontos que se 
seguem para que a análise deste caso possa ser feita de forma justa e completa. 

O Infarmed salienta que em 2021 foram aprovados 2 medicamentos 
inovadores para o tratamento da FQ, o que é um facto. No entanto, omite que estes 
são os dois primeiros medicamentos que surgiram e que demorou 5 anos a avaliá-
los, ultrapassando largamente o prazo legal para o fazer. Os medicamentos que 
foram aprovados este ano são os mais antigos e com menor abrangência e eficácia 
de todos os que já surgiram. Para além disso, o Infarmed ainda nem sequer aprovou 
o medicamento anterior ao Kaftrio. 

O Infarmed afirma que não é insensível a situações como a da Constança, 
estando sempre disponível para autorizar o acesso ao medicamento por AUE/ PAP. 
Se o Infarmed fosse, de facto, sensível a situações como a desta paciente, o 
processo do Kaftrio estaria já concluído, e os medicamentos inovadores anteriores 
ao Kaftrio não teriam demorado 5 anos a ser avaliados, ou não estariam ainda por 
aprovar. É do conhecimento geral que a FQ é uma doença degenerativa e que a 
progressiva destruição dos pulmões culmina numa insuficiência respiratória fatal. 
Como tal, para evitar situações dramáticas como a da Constança, é necessário 
prevenir a progressão da FQ com o acesso ao Kaftrio antes de a doença estar em 
fase tão avançada. Sensibilidade implica envidar esforços para evitar que a FQ 
evolua de forma tão dramática, e não tentar remediar com AUE/PAP a degeneração 
que se tem permitiu que ocorresse. Para além disso, como o AUE/PAP apenas é 
facultado num estado clínico muito grave da doença, o Kaftrio já não é capaz de 



resolver os danos pulmonares irreversíveis, com os quais o paciente terá de viver 
durante a vida que lhe restar. 

É inaceitável, portanto, que tenhamos de continuar a esperar por este 
medicamento. Durante este longo tempo de espera, doentes que poderiam não ter 
mais deterioração clínica, continuarão a tê-la. Não podemos esperar mais. A 
progressão da doença manifesta-se de forma muito acelerada a partir de um certo 
ponto. É preciso impedir que os pacientes cheguem a esse ponto irreversível. A 
seguir à Constança, outras ‘Constanças’ virão. Os AUE/PAP são insuficientes e não 
são resposta. São uma tentativa de ‘remediar’ que traz mais custos, tanto humanos 
como monetários, a médio e longo prazo. Como tal, não são solução e não podem 
ser vistos como tal. 

Há muitos meses que as associações ANFQ e APFQ têm sensibilizado o 
Infarmed para a urgência do acesso generalizado ao medicamento Kaftrio e para 
conclusão de todos os processos de avaliação para financiamento público 
pendentes. Inclusive, as associações têm denunciando o atraso de Portugal em 
relação aos outros países da União Europeia. Em Novembro de 2020, as 
associações lançaram um apelo público a todas as entidades competentes para que 
fossem tomadas as medidas excepcionais necessárias para um acesso 
generalizado imediato às terapias inovadoras para Fibrose Quística em Portugal. No 
final de Janeiro, o movimento Fibrose Quística Portugal entregou na Assembleia da 
República a petição ‘Acesso imediato ao Kaftrio® para pacientes com Fibrose 
Quística em Portugal’ com 18.000 assinaturas. Após a exposição pública de 
Constança Bradwell, a petição, ao momento deste comunicado, já ultrapassou as 
57.000 assinaturas. 

Outras informações pertinentes para o entendimento da importância deste assunto: 

1. O que é o Kaftrio? É um medicamento inovador, da classe dos moduladores 
do CFTR,  capaz de evitar a morte precoce de muitos doentes com Fibrose 
Quística. Aprovado pelo FDA em 2019 e pela EMA em Agosto de 2020. Faz 
parte da classe dos primeiros medicamentos dirigidos à causa da doença, 
medicamentos estes que mudaram o paradigma do tratamento da Fibrose 
Quística – passamos de tratamentos que controlavam e minimizavam os 
sintomas, para um tratamento que corrige parcialmente o defeito e atrasa ou 
evita o aparecimento desses sintomas. O Kaftrio é significativamente 
superior a qualquer dos moduladores do CFTR desenvolvidos anteriormente – 
tem uma eficácia quase 5 vezes superior e pode ser tomado por cerca de 80% 

http://www.anfq.pt/noticias/apelo-publico-para-acesso-imediato-as-terapias-inovadoras-dos-pacientes-portugueses-com-fibrose-quistica/
http://fibrosequistica.pt/
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https://peticaopublica.com/?pi=acessokaftrio


dos doentes em Portugal. Trata-se, portanto, de um medicamento único na 
Fibrose Quística, capaz de atrasar ou evitar transplantes pulmonares, 
prolongando a vida destas pessoas, tornando-a numa vida com qualidade. É 
um medicamento para o qual não existe qualquer outra alternativa válida e 
eficaz. A esperança média de vida de uma pessoa com Fibrose Quística, em 
Portugal, é de 40 anos. O Kaftrio terá um efeito máximo quando dado 
precocemente aos doentes, ou seja, a doentes ainda saudáveis, sem lesão 
pulmonar significativa. Após as lesões ocorrerem, são irreversíveis. 

2. O que é uma AUE ou um PAP? AUE significa Autorização de Utilização 
Excecional e PAP significa Programa de Acesso Precoce. São mecanismos 
de acesso a medicamentos que podem ser utilizados enquanto estes não 
estão aprovados para efeitos de financiamento público pelo Infarmed. Esses 
mecanismos de acesso são apenas para pacientes com características 
específicas de gravidade da doença. De uma forma simples, apenas doentes 
muito graves, que corram risco importante de vida ou de necessidade de 
transplante pulmonar podem entrar neste tipo de programas de acesso. Não 
é um programa de acesso generalizado para todos os doentes elegíveis.  

3. Quais os passos no processo de avaliação de um medicamento em 
Portugal? Os medicamentos passam, todos, por uma fase de avaliação 
fármaco-terapêutica, que avalia a eficácia clínica do medicamento e a sua 
segurança. Entram depois por uma fase de avaliação fármaco-económica, 
em que se avalia o custo-benefício do fármaco, tendo em conta as 
particularidades do país. Por fim, vem a fase de negociação do preço do 
medicamento com a empresa farmacêutica. Historicamente, estes passos 
são lentos e demorados, particularmente nos medicamentos inovadores e 
medicamentos órfãos (medicamentos dirigidos a doenças raras). O preço do 
Kaftrio, em Portugal, ainda não é conhecido. Os preços negociados variam 
de país para país. 

4. O que aconteceu noutros países europeus em relação ao Kaftrio? Houve 
flexibilidade nestes processos burocráticos. Face à existência de um 
medicamento novo, claramente eficaz, benéfico para muitos doentes e sem 
alternativa no mercado, houve preparação e flexibilidade nos processos de 
avaliação dos mesmos. Em alguns países, saltaram-se etapas nos processos 
de avaliação, a negociação do preço foi feita previamente ou em paralelo 
com o processo de avaliação, permitindo agilizar o processo. Na Alemanha 
e no Reino Unido, por exemplo, o foco no doente fez com que, logo após a 
aprovação do Kaftrio pela EMA, ele estivesse disponível para todos os 
doentes elegíveis. O Infarmed informa que o Kaftrio começou a ser avaliado 
ainda no Verão de 2020 mas omitiu que, em Março de 2021, ele se mantém 



ainda na primeira fase de avaliação. Pedimos a mesma flexibilidade, a 
mesma visão de futuro e celeridade. A Constança não é a única agora e não 
será a última.  

#KaftrioAgora #NãoPodemosEsperarMais #FQPortugal   

www.anfq.pt   |   www.apfq.pt 
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