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 Direcção-Geral da Saúde Circular Normativa
 

Assunto: Agentes Biológicos/Requisitos da “Consulta 
Especializada”1 

Nº: 23/DQS 
DATA: 20/10/08 
 

 
Para: Todas as Unidades do Sistema de Saúde 

 
Contacto na DGS: Departamento da Qualidade na Saúde (miguelsoliveira@dgs.pt)  

 

 
A Artrite Reumatóide, a Espondilite Anquilosante, a Artrite Psoriásica, a Artrite Idiopática 
Juvenil Poliarticular e a Psoríase em Placas são patologias crónicas, com elevadas taxas de 
morbilidade e afectação da qualidade de vida dos doentes. Por esse facto, foi decidido pelo 
Ministério da Saúde dispensar, gratuitamente, através dos serviços farmacêuticos dos hospitais do 
SNS, a esses doentes, um conjunto de medicamentos. Para além disso, a necessidade de um 
diagnóstico correcto, a especificidade e o risco dos tratamentos actualmente disponíveis impôs a 
clarificação e definição das regras de prescrição desses medicamentos, que apenas poderá ser 
efectuada em sede de “Consultas Especializadas”. Compete à Direcção-Geral da Saúde certificar 
o cumprimento dos requisitos da mencionada consulta, assim como divulgar a Rede de Consultas 
Certificadas em www.dgs.pt. Foi, ainda, decidido criar um registo nacional de doentes abrangidos 
pelo referido despacho. 

 

NORMA: 

A Direcção-Geral da Saúde, no âmbito das suas competências técnico-normativas, determina 
que: 

1. Deve ser entendido por ”Consulta Especializada”1 o atendimento diário em ambulatório 
(consulta ou hospital de dia), a doentes com Artrite Reumatóide, Espondilite 
Anquilosante, Artrite Psoriásica, Artrite Idiopática Juvenil Poliarticular e Psoríase em 
Placas.  

2. Entende-se por “ambiente hospitalar” nos termos da alínea a) do ponto 6 do referido 
despacho a área de internamento público ou privado e, por “ambulatório”, referido na 
alínea b) do mesmo despacho, a consulta externa e o hospital de dia, público ou privado. 

3. São requisitos obrigatórios da “Consulta Especializada”:  

a. Existência de meios técnicos e humanos adequados ao diagnóstico, tratamento e 
acompanhamento dos doentes; 

b. Garantia de resposta urgente/emergente, em caso de reacção adversa à terapêutica 
biológica, por pessoal com treino específico nesta área; 

c. Atendimento diário, organizado, com horário definido e expresso;  

d. Garantia de equipa médica com, pelo menos, dois elementos, um dos quais coordena. 

 

                                            
1 Constantes do ponto 4 do despacho nº20510/2008, publicado em Diário da República, de 5 de Agosto 
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4. Todas as unidades de saúde que desejem ver certificadas as suas consultas, referidas no 
n.º 1 da presente Circular, deverão candidatar-se, via formulário electrónico disponível no 
site desta Direcção-Geral.  

5. A “Consulta Especializada” pode certificar-se em uma ou mais das seguintes tipologias, 
com os seguintes recursos humanos: 

a. Consulta Certificada de Artrite Reumatóide, Espondilite Anquilosante, Artrite 
Psoriásica, e Artrite Idiopática Juvenil Poliarticular em idade não pediátrica. 

b. Consulta Certificada de Psoríase em Placas em idade não pediátrica.  

c. Consulta Certificada de Artrite Reumatóide, Espondilite Anquilosante, Artrite 
Psoriásica, e Artrite Idiopática Juvenil Poliarticular em idade pediátrica. 

d. Consulta Certificada de Psoríase em Placas em idade pediátrica.  

 

Tipo de Consulta Recursos humanos 

Consulta Certificada de Artrite Reumatóide, Espondilite 
Anquilosante,  Artrite Psoriásica, e Artrite Idiopática 
Juvenil Poliarticular em idade não pediátrica 

Pelo menos 2 médicos, especialistas de Reumatologia 
e/ou de Medicina Interna e/ou de outra especialidade, 
com experiência comprovada nesta área.  

A coordenação deve ser assegurada por um médico 
especialista em Reumatologia ou Medicina Interna 

Consulta Certificada de Psoríase em Placas em idade não 
pediátrica  

 

Pelo menos 2 médicos, especialistas de Dermatologia 
e/ou de outra especialidade, com experiência 
comprovada nesta área. 

 A coordenação deve ser assegurada por um médico 
especialista em Dermatologia 

Consulta Certificada de Artrite Reumatóide, Espondilite 
Anquilosante,  Artrite Psoriásica, e Artrite Idiopática 
Juvenil Poliarticular em idade pediátrica 

 

Pelo menos 2 médicos, especialistas de Reumatologia 
e/ou de Pediatria e/ou de outra especialidade, com 
experiência comprovada nesta área. 

A coordenação deve ser assegurada por um médico 
especialista em Reumatologia ou Pediatria 

Consulta Certificada de Psoríase em Placas em idade 
pediátrica  

 

Pelo menos 2 médicos, especialistas de Dermatologia 
e/ou de Pediatria e/ou de outra especialidade, com 
experiência comprovada nesta área. 

A coordenação deve ser assegurada por um médico 
especialista em Dermatologia ou Pediatria 

 

6. Compete ao coordenador da consulta certificada atestar os requisitos dos restantes 
elementos da equipa, bem como dos requisitos técnicos.  

7.  As consultas certificadas deverão, obrigatoriamente, aderir ao registo nacional de doentes 
sujeitos a terapêutica com agentes biológicos, assim como implementar normas de boa 
prática de diagnóstico e tratamento, normalizadas por esta Direcção-Geral. 
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OPERACIONALIZAÇÃO DA NORMA 

 

1. O processo de certificação da consulta é automático e actualizado, anualmente, através do 
preenchimento do formulário, disponível para o efeito, no site da Direcção-Geral da 
Saúde (www.dgs.pt).  

2. A garantia de continuidade da certificação das consultas depende da manutenção dos 
referidos requisitos por parte das mesmas. 

3. A certificação das consultas será auditada, aleatoriamente, pelos serviços competentes do 
Ministério da Saúde.  

4. A lista de consultas certificadas estará disponível na página da Direcção-Geral da Saúde 
em www.dgs.pt.  

  

A presente Circular Normativa entra, de imediato, em vigor. 

 

  

O Director-Geral da Saúde 

 
Francisco George 
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