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Congresso Nacional dos Farmacêuticos
2017: “Medicamentos para todos”
O Congresso Nacional
dos Farmacêuticos
terá lugar nos
próximos dias 13
e 14 de outubro.
O tema geral é
"Medicamentos para
todos". Será precedido
pelo Simpósio
dedicado à “Inovação
Farmacêutica”,
organizado em
parceria com o Health
Cluster Portugal.

Jorge Gonçalves, presidente
da Comissão Organizadora
do Congresso Nacional dos
Farmacêuticos 2017
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ivemos hoje um tempo único! O desenvolvimento dos
meios de transporte e de
comunicação fazem com que demoremos quase o mesmo tempo
para chegar ao País mais distante
como, há cinquenta anos, se precisava para atravessar Portugal de lés
a lés. Comunidades distantes, com
as quais a generalidade da população conheceu virtualmente através
dos documentários da televisão
dos anos oitenta, estão hoje a interagir diretamente connosco. Neste
contexto, os problemas de saúde
ultrapassem rapidamente fronteiras e, para o bem e para o mal, os
problemas locais, nomeadamente a
nível da assistência a farmacêutica,
têm uma elevada probabilidade de
terem impactos globais. Impõe-se,
por isso, e mais do que nunca, melhorar o conhecimento das diferentes realidades, dos fatores culturais
e económicos que as condicionam
e as oportunidades e ameaças que
elas podem representar para a sociedade portuguesa e para os farmacêuticos, em particular.
A nível local, o tempo também é
único! Os profissionais que se consideravam “os detentores” de um conhecimento inquestionável na sua
área de especialidade, têm hoje que
lidar com uma sociedade mais bem
(in)formada, mas por vezes pouco
consciente dos limites do seu conhecimento. Exige-se novas formas
de formar e contextualizar só possíveis se assentes no mais avançado
estado do conhecimento científico.
Vivemos num tempo de crescimento exponencial do conhecimento,
em que a colaboração interdisciplinar é essencial. Este quadro vem
exigir também novas formas de
relacionamento entre profissionais
de Saúde, explorando-se construtivamente as complementaridades
para vencer as lacunas de conhecimento. Será mais tempo para cooperação e menos de corporação;
um tempo para profunda mudança de mentalidades e atitudes.
Em Portugal, tal como em todos os
países da OCDE, serão enormes os
problemas que vamos ter de enfrentar para garantir a assistência farmacêutica a comunidades mais enve-
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lhecidas e a grupos de doentes que
requerem tratamentos específicos.
A escalada de custos e a escassez
de recursos obrigarão a aperfeiçoamentos constantes do Sistema de
Saúde e, por outro lado, a um acompanhamento atento e a um reforço
da capacidade de antecipação para
eventuais falhas de abastecimento
que possam por em causa o normal
abastecimento de medicamentos.
Neste ponto, é imenso o desafio
para encontrar terapias eficazes e
acessíveis para qualquer grupo de
doentes, mesmo para os que, pela
sua dimensão possam tornar menos atrativos os investimentos de
I&D para a descoberta de alternativas mais eficazes e seguras.
Outras questões se colocam ou colocarão. Quem vai ter acesso às terapias mais caras? Como garantir a
igualdade no acesso? Que medidas
públicas para minorar os riscos de
quebras no abastecimento de medicamentos? Que critérios para o
acesso entre jovens e idosos? E entre ricos e pobres? Problemas deste naipe têm que ser analisados de
modo integrado, com outros profissionais e com a Sociedade em
geral. Obrigarão a decisões sobre
escolhas que têm que ser solidamente suportadas sobre o ponto
de vista técnico-científico e ético, e
para cuja apreciação os farmacêuticos têm o dever de contribuir.
Em síntese, procurar-se-á (i) conhecer diferentes realidades no acesso
aos medicamentos; (ii) conhecer as
condicionantes políticas, sociais e
éticas no acesso aos medicamentos; (iii) conhecer os diferentes tipos
de ameaças no acesso aos medicamentos; e (iv) refletir sobre como
poderemos aperfeiçoar a formação
técnico-científica e a forma de interação com a comunidade e com
outros profissionais de saúde.
O Simpósio pré-congresso centra-se na “Inovação Farmacêutica”.
Está alinhado com as preocupações do Congresso na medida em
que se assume como uma contribuição para se aumentar a autonomia do País na área da inovação e
produção de produtos farmacêuticos. Pretende-se analisar o que
existe, o que poderá ou deverá ser

feito para facilitar a inovação farmacêutica em Portugal.
Hoje dispomos de recursos humanos com formação avançada na
área da Saúde em quantidade e
qualidade, que constitui um ativo
que importa valorizar. Ao fazê-lo,
promove-se a realização profissional dessas pessoas. Promove-se
também um aumento da capacidade produtiva de Portugal nas áreas
farmacêuticas, já que são essas as
pessoas que têm o necessário conhecimento para que surjam mais
produtos inovadores nas áreas farmacêuticas e afins.
Para que tal se concretize, é necessário criar condições para agilizar
a transformação de ideias em produtos, à semelhança do que tem
sido feito em Portugal para outras áreas tecnológicas e, noutros
Países, nas áreas farmacêutica e
afins. Pretende-se contribuir para
sejam ultrapassadas as limitações
específicas e que dificultam o aparecimento de startups, nomeadamente as causadas pela falta ou
dificuldades no acesso a infraestruturas, por modelos de financiamento não adequados e por desconhecimento dos mecanismos
de proteção de propriedade intelectual e regulamentares.
Com este simpósio pretende-se
dar uma contribuição para concretizar a visão de colocar Portugal entre os cinco países da Europa mais
avançados no que diz respeito à
inovação biotecnológica e farmacêutica, num horizonte temporal
de vinte anos.
O Congresso Nacional dos Farmacêuticos é, por isso, o local e o momento para reunir os farmacêuticos
dos diversos setores numa reflexão
sobre as contribuições dos farmacêuticos na resposta aos grandes
desafios societais da atualidade.
O sucesso do Congresso e do Simpósio depende essencialmente dos
farmacêuticos. A sua presença será
a demonstração do empenho para
enfrentar os desafios para os quais
a sociedade nos convoca. Será o
modo para honrar a tradição de coragem e resiliência dos Farmacêuticos na criação de uma sociedade
mais saudável, justa e solidária.
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