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Exmo. Senhor, 

Dr. Rui Santos Ivo  

Presidente do Conselho Diretivo INFARMED, I.P.  

Parque da Saúde de Lisboa – Av. do Brasil 53 

1749-004 Lisboa 

 

Lisboa, 15 de janeiro de 2021 

Ref.ª: 36/APM/RN 

 

Assunto: Pronúncia da Ordem dos Farmacêuticos: “Relatório – Projeto de Proximidade” 

 

 

Exmo. Senhor Presidente, 

 

Acusamos a receção do V. e-mail, datado de 18 de novembro, o qual solicita a 

pronúncia da Ordem dos Farmacêuticos relativa ao Relatório “Projeto de Proximidade”  

exarado pelo Grupo de Trabalho para a Dispensa de Proximidade de Medicamentos 

criado ao abrigo Despacho n.º 6971/2020 de 7 de julho. 

Queremos, em primeiro lugar, agradecer a extensão do prazo que nos 

concederam a nosso pedido, muito fruto da necessidade de concatenar as diversas 

pronúncias que, em sede de Conselho Nacional Farmacêutico, foram realizadas.  

Efetivamente, entendeu a Direção Nacional Ordem dos Farmacêuticos (OF) que 

a sua pronúncia final se consubstanciasse na posição adotada pelo Conselho 

Farmacêutico Nacional - órgão transdisciplinar da OF que congrega diversas 

personalidades de sensibilidades, experiências políticas e profissionais diferentes – em 

reunião tida em momento posterior à auscultação junto de toda a classe farmacêutica 

que se materializou na divulgação do Relatório no sítio da OF com decorrente recolha 

de contributos.  

Importa ressalvar, igualmente, que a Ordem dos Farmacêuticos, através da 

Direção Nacional e dos Colégios de Especialidade de Farmácia Comunitária e 

Hospitalar, contribuíram para o propósito do Grupo de Trabalho, quer através da 

audição em sede de reuniões, quer através de documentos produzidos e enviados, 

subjacentes ao encontro de uma matriz global assente no consenso entre os Colégios 

de Especialidade. E, que desde sempre, manifestou profundas reservas quanto a 

modelos que pudessem comprometer a segurança do circuito do medicamento, a 
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integridade e a qualidade na prestação do ato farmacêutico, que a esta Ordem 

compete zelar e fazer cumprir. Transmitiu, pois, a Ordem dos Farmacêuticos que a 

cedência de medicamentos em proximidade deve obedecer às basilares premissas 

que se enumeram: 

1. A inquebrável observância das leis da República Portuguesa, em pleno 

respeito pelo primado da autonomia, da vontade e da dignidade da pessoa 

que vive com doença, assegurando-se a universalidade e a equidade do 

acesso ao serviço de proximidade de dispensa da terapêutica, 

independentemente, da sua situação económica e social, bem como da 

unidade hospitalar prestadora de cuidados de saúde, factos que não 

invalidam a sua colaboração com os profissionais de saúde em todos os 

aspetos relativos à sua situação, dever inscrito no artigo 24º da Lei no 15/2014, 

de 21 de março que consolida a matéria de direitos e deveres dos utentes dos 

serviços de saúde. Especificamente, deve assim reforçar-se que, tendo sempre 

por base a universalidade e equidade no acesso à proximidade que são 

direitos constitucionais, critérios de acesso poderão existir tendo em conta a 

necessária ponderação da equidade e prioridade clínica avaliada com o 

médico assistente, à luz dos recursos disponíveis. Reconhecemos, pois, que a 

dispensa em proximidade deve poder conjugar-se (no interesse da pessoa 

que vive com doença) com a consulta farmacêutica presencial sobretudo em 

determinados momentos de monitorização da terapêutica. O recurso à 

teleconsulta é uma ferramenta importante, mas não substitui a consulta 

farmacêutica presencial em toda a sua dimensão. 

2. A garantia inexorável da intervenção farmacêutica em todo processo que 

envolve a dispensa do medicamento ao cidadão a quem o mesmo se destina 

(seja a própria pessoa que vive com doença ou através do seu 

representante/cuidador devidamente autorizado); 

3. A definição de uma estratégia para a intervenção entre farmacêuticos 

hospitalares e farmacêuticos comunitários, que tendo como eixo central a 

pessoa que vive com doença, assegure a acessibilidade, a segurança e a 

efetividade das terapêuticas; 

4. O escrupuloso cumprimento das boas práticas farmacêuticas, que não 

poderá, em momento algum, ficar vulnerabilizado ou comprometido e que 
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globalmente compreende, no caso em apreço, a distribuição e o acesso a 

medicamentos de cedência exclusiva hospitalar, que promovendo a 

proximidade, assevere a segurança do circuito do medicamento e a 

monitorização farmacêutica da sua utilização, permitindo a rastreabilidade 

do processo de distribuição e de dispensa; 

5. Finalmente, o reconhecimento de que a adoção de modelos para a dispensa 

de medicamentos de cedência exclusiva hospitalar, configura uma 

oportunidade que não pode e não deve ser perdida, para o desenvolvimento 

das plataformas de informação e comunicação entre farmacêuticos, no 

âmbito do SNS, de forma a garantir a continuidade dos cuidados 

farmacêuticos em todo o território nacional, garantindo através desta 

comunicação facilitada, maior otimização da terapêutica, e 

consequentemente, melhores resultados em saúde para os cidadãos . Mais se 

acrescenta que a articulação desta plataforma de comunicação 

farmacêutica, concretamente da informação gerada, com outras 

plataformas de saúde, permitirá a comunicação com outros profissionais de 

saúde, com benefício no cuidado à pessoa com doença. 

 

Assim, face ao exposto, vem a Ordem dos Farmacêuticos, ouvido o Conselho 

Nacional Farmacêutico, remeter os principais comentários ao Relatório “Projeto de 

Proximidade”. 

1. Relativamente ao Eixo 1 – “Transferência dos Medicamentos para a Farmácia 

Comunitária”, é entendimento da OF que o Grupo de Trabalho não se ateve 

no cerne da questão, não existindo tão pouco propostas de alteração 

legislativas no Relatório que contemplem o que a OF considera ser o problema 

fundamental que reside na transposição nacional da Diretiva n.º 92/26/CEE, 

de 31 de março, inerente à classificação do estatuto legal dos medicamentos 

quanto à sua cedência ao público.  

Quando Portugal transpôs para o direito interno a citada diretiva comunitária, 

assumiu, erroneamente, que o estatuto legal, quanto à cedência ao público 

dos Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) Restrita, significava que 

o medicamento era, forçosamente, de utilização exclusiva hospitalar. Tal 

facto levou, essencialmente, a três grandes consequências: 
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i. A limitação do acesso: sendo o medicamento de utilização exclusiva 

hospitalar, o acesso só pode ser efetuado no hospital;  

ii. O aumento desproporcionado do perímetro de despesa hospitalar: o 

perímetro de despesa hospitalar de Portugal é superior à média 

ponderada da UE e da OCDE, traduzindo-se em despesa de 

medicamentos;  

iii. A inovação terapêutica não chega, verdadeiramente, ao 

ambulatório: os medicamentos inovadores são, por via da regra, 

classificados como sujeitos a receita médica restrita pelo que, 

consequentemente, são de utilização exclusiva hospitalar.”. 

Ora, seria precisamente esta questão, que o Grupo de Trabalho deveria ter 

colocado, i.e., se Portugal deveria continuar a considerar a transposição 

efetuada no início da década de 90, e se o significado de medicamento de 

utilização exclusiva hospitalar adotado no território nacional, é de similitude 

conceptual ao do contexto europeu, quando a UE emite uma classificação 

de MSRM Restrita. 

Esta é pois, no entendimento da OF, a questão de fundo, que o Grupo de 

Trabalho não averiguou. Optou antes, na ausência de um cenário 

devidamente fundamentado ou racional enquadrador, por selecionar, um 

diminuto número medicamentos, que na verdade, muitos deles já são, hoje, 

dispensados na farmácia comunitária. Tão pouco foi definido calendário para 

avaliação sequencial dos outros medicamentos a considerar em fases 

subsequentes. 

 

2. A OF considera que o Grupo de Trabalho não fez, tal como exarado no 

Despacho n.º 6971/2020 de 7 de julho, uma avaliação inequívoca das “várias 

experiências em curso nos diferentes hospitais do SNS, em termos de resultados 

obtidos, benefícios para o utente e custos associados”. O que é apresentado 

no Relatório de Proximidade não é mais do que a descrição do elenco dos 

hospitais onde existem modelos de proximidade, sem, contudo ser feita 

qualquer avaliação de resultados dos mesmos, tal como era solicitado pelo 

Despacho do Governo. Ressaltamos o exemplo do Projeto TARV I e II, que 

apesar de contar com mais de quatro anos de experiência no terreno, não 
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encontramos, motivos razoáveis e atendíveis para a avaliação não estar 

concluída. 

 

3. No que respeita ao Eixo 2 (Modelos de Dispensa de Proximidade), saudamos 

o Grupo de Trabalho pela promoção da consulta farmacêutica, bem como 

pela recomendação da implementação dos sistemas de informação robustos 

e interoperacionais com os restantes sistemas em utilização, permitindo assim, 

a partilha de informação multidisciplinar e a monitorização do processo e dos 

resultados em saúde. Sobre esta premissa, a OF considera como muito 

relevante a plataforma de comunicação referida no Relatório, entendendo 

ser o instrumento adequado para a execução e monitorização da estratégia. 

Complementarmente, o acesso ao Registo de Saúde Eletrónico acrescentará 

valor maior ao cuidado assistencial e respetiva continuidade de cuidados. 

 

4. É entendimento da OF, que observados os critérios clínicos e terapêuticos de 

elegibilidade das pessoas que vivem com doença para acederem aos 

modelos de dispensa de proximidade (Eixo 2), não deverão existir barreiras 

adicionais que colidam com o plasmado matricial das leis da República 

Portuguesa, pelo que o princípio da equidade de acesso, da autonomia das 

escolhas e da dignidade das pessoas que vivem com doença deverão ser 

indubitavelmente invioláveis. Aliás a missão do Grupo de Trabalho aduzida no 

Despacho n.º 6971/2020 de 7 de julho refere isso mesmo, isto é, os modelos de 

proximidade “deverão ser centrados nas preferências do doente”, tal qual 

como defendido pelas associações que vivem com doença na sua posição 

transmitida em sede de audição e apensa ao Relatório do Grupo de Trabalho. 

 

5. A OF opõe-se, frontalmente, à dispensa de medicamentos em 

proximidade através das ARS e ULS nos cuidados de saúde primários (CSP), 

pois não existindo acompanhamento farmacêutico integral e contínuo, tal 

como acontece nos serviços farmacêuticos hospitalares e nas farmácias 

comunitárias, a segurança dos cidadãos ficará, sem dúvida alguma, 

comprometida. Importa ressaltar ainda que o modelo de intervenção 

proposto pelo Grupo de Trabalho, concretamente, e cita-se o léxico utilizado: 
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“a tutela” dos atos farmacêuticos – que neste caso concreto seria pelas ARS e 

ULS junto de outros profissionais sem competências nos CSP, não tem qualquer 

paralelo nos países desenvolvidos e vai ao arrepio (inexplicável!) das boas 

práticas farmacêuticas. O farmacêutico é um profissional independente e 

com autonomia técnico-científica – características basilares conferidas pela 

independência irrenunciável da essência do ato profissional do farmacêutico 

consagrada nos estatutos, que é uma lei da República Portuguesa. Entende o 

legislador, que tais características acarretam, não um privilégio, mas antes a 

responsabilidade dos atos próprios da profissão perante o cidadão e a 

sociedade que serve. E os atos próprios da profissão farmacêutica são da sua 

exclusiva responsabilidade e jamais se tutelam ou delegam.  

Mais, assume-se que na OF, durante o período de confinamento em março-

abril 2020, se receberam e ouviram reclamações por parte de doentes e suas 

associações sobre a entrega feita em Centros de Saúde, por parte de técnicos 

administrativos, sem qualquer qualificação para o efeito. Esta matéria foi na 

altura analisada pelo Conselho do Colégio de Farmácia Hospitalar, e pela 

Direção Nacional da OF, sendo comum a preocupação sobre este tipo de 

prática, que se acreditou sempre só ter sido justificada pela emergência 

vivida, não tendo jamais esta Ordem e os seus órgãos de Governo, colocado 

sequer a possibilidade que este fosse um modelo a equacionar. Ademais, 

houve outro tipo de entregas realizadas pela sociedade civil e comunidades 

municipais, que tendo acontecido num momento de extraordinária e 

particular vulnerabilidade da população portuguesa, não foram muito 

justamente agora equacionados neste Relatório, certamente pela dificuldade 

de garantir exatamente uma dispensa assistida pelos farmacêuticos. 

 

6. De tudo o que já enunciámos, destacamos, novamente, no âmbito da 

dispensa em proximidade e a título de exemplo, que a terapêutica 

antirretrovírica – cujo modelo de dispensa de proximidade nas farmácias 

comunitárias proposto pelo Governo de Portugal a título experimental, 

contando já com mais de quatro anos no terreno, para além da solicitação 

manifestamente explícita das associações de pessoas que vivem com VIH 

(cujas missivas foram endereçadas ao Grupo de Trabalho e se encontram 
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apensas ao Relatório) – não foi sequer equacionada. Parece-nos inexplicável 

para memória futura, que o Governo de Portugal tome decisões com base 

neste Relatório sem que o mesmo contenha a avaliação destacada do 

projeto que o Governo anterior entendeu operacionalizar para exatamente 

avaliar a dispensa de medicamentos hospitalares em proximidade, na 

farmácia comunitária. 

 

7. No que respeita às Recomendações e Propostas de Alteração Legislativa no 

circuito da distribuição dos modelos de proximidade, a OF tem uma opinião 

diferente do Grupo de Trabalho, pois não considera que a legislação seja 

omissa no que versa ao transporte de medicamentos entre hospitais ou entre 

o hospital e a farmácia comunitária. 

Qualquer operação de transporte de medicamentos dever ser realizada ao 

abrigo dos requisitos definidos no capítulo 9 das Boas Práticas de Distribuição 

(BPD), por entidades legalmente habilitadas para o efeito, isto é, os 

Distribuidores por Grosso titulares de uma autorização de distribuição por 

grosso emitida pelo INFARMED I.P., conforme definido no artigo 100º do 

Estatuto do Medicamento (Decreto-lei nº 176/2006), cuja Direção Técnica é 

assumida por Farmacêuticos. 

Aliás, a legislação é clara, quando refere que a salvaguarda da integridade 

do medicamento, da segurança da cadeia de abastecimento, da 

manutenção de todos os atributos de qualidade e segurança do 

medicamento são assegurados através das BPD conforme publicado no 

Jornal Oficial da União Europeia pelas diretrizes relativas às BPD de 

Medicamentos para Uso Humano (2013/C 343/01) aprovadas pela Comissão 

Europeia no dia 05 de novembro de 2013 e transpostas para o direito nacional 

pela Portaria 181/2015 de 19 de Junho, através da publicação pelo INFARMED 

I.P. da Deliberação 047/CD/2015.  

As Boas Práticas de Distribuição de medicamentos são definidas a nível 

europeu e têm por objetivo regulamentar de forma harmonizada, os requisitos 

a cumprir nos circuitos de distribuição de medicamentos para garantir que os 

mesmos são adequada e consistentemente armazenados, transportados e 

manipulados de acordo com as condições de conservação e especificações 
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definidas pelos respetivos Titulares de Autorização de Introdução no Mercado. 

O cumprimento das BPD é fundamental para prevenir qualquer ocorrência 

com impacto na integridade e qualidade do medicamento que possa 

potencialmente estar na origem de um problema de segurança dos cidadãos. 

Ao invés, considera a OF ser oportuno criar o suporte legislativo que permita a 

dispensa de medicamentos ao domicílio pelos serviços farmacêuticos 

hospitalares, em similitude de circunstâncias do que existe hoje para a 

farmácia comunitária, pelo que reconhece a pertinência da proposta gizada 

no Relatório pelo Grupo de Trabalho. 

 

8. Uma palavra final para a preocupação levantada pelo Grupo de Trabalho, 

subjacente à sustentabilidade das opções e das escolhas de proximidade no 

SNS, a qual a OF é, naturalmente, solidária. Contudo, para a resposta cabal a 

esta questão, importa em similitude de raciocínio de lógica, ter a evidência de 

que o sistema atual de dispensa destes medicamentos, é também ele 

sustentável para o SNS e outros intervenientes. Pelo que sem esta evidência, 

não é possível concluir que os modelos de dispensa de proximidade propostos 

encerram em si, uma maior ou menor sustentabilidade para o SNS e para os 

Portugueses. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

A Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos 
 

 
 

 

Professora Doutora Ana Paula Martins 

O Presidente do  

Conselho Farmacêutico Nacional 
 

 

 

 

 

 

Dr. Miguel Silvestre 


