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SESSÃO DE ESCLARECIMENTO 

"OPERAÇÃO LUZ VERDE" | PLATAFORMA SAÚDE EM DIÁLOGO 

DATA: DIA 16 DE ABRIL / 2020 (11:00-13:00) 

 

LISTA DE PRESENÇAS: 

ANF - Humberto Martins (HAM); Nuno Flora 

LAF - Maria Inês Conceição (MIC) 

Plataforma Saúde em Diálogo - Maria do Rosário Zincke dos Reis; Joana Viveiro; Débora 

Silva; Dora Fonseca  

ABRAÇO - Joana Basto 

APDI - Associação Portuguesa de Doença Inflamatória do Intestino, Colite Ulcerosa e 

Doença de Crohn - Ana Sampaio; Amelia Santos  

APIFARMA - Isabel Soares  

APIR - José Miguel Correia; Marta Campos  

APOFEN - Elisabete Almeida  

Associação de Doentes com Lúpus - Luis Dutschmann  

Associação de Doentes do Lisossoma - Marta Beirão  

Associação Portuguesa da Psoríase -Jaime Melancia, Luísa Guerreiro 

EVITA - Tamara Milagre  

Liga Portuguesa Contra a Sida - Maria Eugénia Saraiva; Gonçalo Bento  

Liga Portuguesa Contra o Cancro - Humberto Lourenço  

Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional Norte - Monick Leal  

MiGRA Portugal – Associação Portuguesa de Doentes com Enxaqueca e Cefaleias - 

Madalena Plácido  

SOS hepatites - Emília Rodrigues  

SPEM – Paulo Gonçalves 

Associação Todos com a Esclerose Múltipla (TEM) 

Outros participantes: Susana Bicho; Leonor Cerqueira; João Carreira; Ana Nunes; Ana Azevedo; 

Daniela Costa; Cláudia Berjano; Isabel Jourdan  

 

MODERAÇÃO: Joana Viveiro (Plataforma Saúde em Diálogo) 

Após uma breve introdução feita por Joana Viveiro e por Maria do Rosário Zincke dos Reis, 

enquanto Presidente da Plataforma, foi feita a apresentação da ‘’Operação Luz Verde’’ por 

Humberto Martins. Posteriormente foi aberto o debate e dada a palavra aos representantes 

das associações presentes. 
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De seguida os tópicos abordados no debate por cada um dos intervenientes:  

 

1. PSO PORTUGAL - JAIME MELANCIA 

Referiram que a LAF está a funcionar bem. 

A Associação só teve dificuldade com uma situação no hospital Santa Maria, mas que foi 

resolvida rapidamente. 

No ficheiro que enviam para a LAF surgiram dúvidas em relação ao campo relativo à data 

até quando o doente tem medicação, porque pode ser confuso. Devia estar também um 

campo da ‘’data em que necessita da medicação’’. [entretanto este ficheiro já foi atualizado 

com essa informação] 

Outra questão tem a ver com a periodicidade de envio do excel para a LAF, está previsto 

um envio semanal, mas poderão surgir casos mais urgentes em que é necessário enviar com 

maior periodicidade. 

Foi referido por HAM e MIC que a situação ideal será sempre o envio semanal das 

necessidades para que os pedidos realizados aos hospitais correspondentes possam ser 

enviados de forma acumulada, e não individual, uma vez que a LAF sinaliza situações 

provenientes de diversas vias (Associações de Doentes, Farmácias e Linha 1400). Claro que 

poderá haver exceções, mas que deverão ser tratadas como tal. 

Foi também dada a sugestão de acrescentar no ficheiro que o Hospital a identificar pelo 

doente será o Hospital onde este levanta normalmente a medicação (porque poderá estar 

a ser seguido no privado). Relativamente a este ponto, foi esclarecido que o Hospital a 

considerar no preenchimento do template enviado pela LAF é aquele a quem será dirigido 

o pedido, devendo assim corresponder ao local onde o doente levanta habitualmente a sua 

medicação. 

 

2. APIR - MARTA CAMPOS 

Colocou uma questão relativa à distribuição dos medicamentos de frio. Obtiveram 

informação de que os serviços farmacêuticos do hospital de Santo António não estão a 

permitir o envio deste tipo de medicamentos ao domicílio, obrigando à deslocação do doente 

ao hospital. 

Humberto Martins esclareceu o Hospital de Santo António tem um sistema alternativo de 

entrega de medicação ao domicílio e, por isso, não está a reportar à LAF. A LAF neste caso 

poderá voltar a contactar o hospital e apresentar a ‘’Operação Luz Verde’’, que dá 

precisamente resposta a estas situações. 

 

3. APDI - ANA SAMPAIO 

Perguntou se seria possível a ANF disponibilizar infografias simples destinadas aos doentes, 

que exemplifiquem todas as vias de entrada neste circuito para ser mais fácil explicar aos 

associados (à semelhança da infografia geral que já foi feita e que é bastante 

exemplificativa); 

Perguntou ainda se existe alguma ferramenta de geolocalização de todas as farmácias a 

nível nacional, para apoiar os doentes. 
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Colocou ainda uma outra questão: relativamente aos utentes já referenciados à LAF, haverá 

mesmo necessidade de se ter que acrescentar no ficheiro a referência ao CC/bilhete de 

identidade para todos (antes não era necessário e agora já é). 

HAM e MIC esclareceram que cada hospital que colabora com o LAF tem a sua própria 

metodologia e, portanto, o máximo de informação possível torna inequívoca a identificação 

do doente para despoletar o processo bem como a entrega do medicamento. 

 

4. LIGA PORTUGUESA CONTRA A SIDA - MARIA EUGÉNIA SARAIVA  

Estranhou que na apresentação feita estivessem apenas identificadas 4 associações de 

doentes a referenciarem doentes à LAF, quando a Liga apoiou o projeto desde o início e por 

isso gostaria de também estar ali identificada. 

Foi esclarecido que estas associações estão ali identificadas porque já fizeram a 

referenciação de doentes específicos, casos concretos. 

Nos casos de medicamentos para o HIV e Hepatite a Liga sempre prestou apoio no 

levantamento dos medicamentos nos hospitais e entrega direta aos doentes, o que estará 

dificultado no momento atual. HAM esclareceu que a Liga pode continuar a desempenhar 

esse papel, apoiando doentes na escolha de farmácia ou contactando as próprias farmácias. 

MIC explicou que está também prevista a identificação do Cuidador para o levantamento 

dos medicamentos em vez do doente. 

Também gostava de reforçar o pedido já feito sobre a divulgação da linha SOS Sida. 

 

5. ABRAÇO - JOANA BASTO 

Esta associação referiu que sabe de casos de doentes que contactaram a linha 1400 para 

apoio no acesso à medicação hospitalar, mas que o feedback obtido da linha foi que ‘’só 

conseguem apoiar na dispensa da medicação hospitalar em farmácia comunitária se tiverem 

autorização da própria farmácia do Hospital’’. 

HAM informou que esta linha 1400 nunca vai contactar diretamente a farmácia hospitalar e 

vai ter sempre que passar os pedidos para a LAF. Depois fica tudo dependente da 

aprovação do Hospital, eles é que gerem o processo. Neste sentido, foi sugerido que as 

diferentes Associações possam desempenhar um papel centralizador, reunindo os pedidos 

dos doentes que acompanham e fazendo a devida sinalização dos mesmos junto da LAF para 

otimização dos processos associados. 

Esta linha 1400 não é uma via verde para a entrega de medicamentos hospitalares. 

 

6. LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO – HUMBERTO LOURENÇO 

Relatou um caso de um doente esteve 2 horas exposto ao mau tempo na Farmácia do Hospital 

de Santa Maria para levantar a sua medicação hospitalar e não foi informado sobre esta 

"Operação Luz Verde" por parte do Hospital. Seria fundamental articular esta comunicação 

com todos os Hospitais. Está a faltar a informação do hospital aos doentes sobre este projeto. 

HAM informou que têm conhecimento de que há Hospitais a comunicar massivamente este 

circuito, mas também se sabe que outros podem não o estar a fazer. Tem havido respostas 
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muito diferentes por parte dos Hospitais, inclusivamente há Hospitais que têm os seus próprios 

circuitos de distribuição de medicamentos. 

 

7. LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO - NÚCLEO NORTE - MONICK LEAL 

O Núcleo Regional Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro está a entregar medicamentos 

de frio ao domicílio e o resto está a ser enviado pelos CTT. 

80% das vezes não conseguem cumprir o prazo solicitado pela LAF (15 dias) porque muitas 

vezes os doentes telefonam-lhes na véspera. Por exemplo, no dia anterior receberam 50 

pedidos urgentes. 

HAM esclareceu que alguns hospitais conseguem responder em 24h, mas não existirá 

capacidade de resposta se transformarmos 100% das situações em pedidos urgentes. 

MIC referiu que será proveitoso juntar sinergias quando as solicitações forem efetivamente 

urgentes e excecionais. Com o tempo, vão tendo maior capacidade para darem uma melhor 

resposta a todos os pedidos que exigem um curto tempo de resposta, como 24h. 

 

8. MIGRA PORTUGAL - MADALENA PLÁCIDO 

Os seus associados têm que fazer medicação hospitalar, mas que não é comparticipada pelo 

SNS e é dispensada apenas em hospitais privados. Seria importante contemplar estas 

situações nesta ‘’Operação Luz Verde’’ 

HAM referiu que esta questão é pertinente e terá de ser analisada. Não foi de facto 

contemplado até ao momento, mas será importante conhecer-se melhor esta realidade para 

ser avaliado o impacto desta situação. 

 


