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[Vocativos] 
 
96% dos portugueses estão satisfeitos com os serviços da sua farmácia. 
Digo “sua farmácia” porque em 70% dos casos é sempre a mesma. A farmácia é um espaço onde os 
portugueses, mais ou menos doentes, com medicação crónica ou aguda, mais velhos ou mais novos, 
procuram aconselhamento. 
 
Curiosamente, são os mais jovens e com menos recursos os que mais frequentemente recorrem à 
farmácia, antes de qualquer outro serviço de saúde.  
 
Em contrapartida, a assistência especial aos idosos isolados e a entrega de medicação urgente ao 
domicílio são os serviços mais valorizados. São dados de um estudo da Universidade Católica, que 
representam gente real, num país real, que de Trás-os-Montes à Ilha do Pico não deixa nenhum 
português sem resposta. 
 
Temos uma vida feita de muitas histórias que acompanhamos de braço dado com os portugueses. 
Porque a nossa história é feita das suas histórias de vida. Durante três anos e 15.000 km por este País, 
nos Roteiros Farmacêuticos que fomos calendarizando, encontrámos muitos destes portugueses. E 
hoje é deles que queremos falar. Do casal de diabéticos que em Lajeosa do Dão, quando a única 
farmácia ardeu nos incêndios, nos disse “que tinham perdido tudo, só tinham a roupa que traziam 
vestida, mas que a medicação para a diabetes não faltou nem um dia”.  
 
Em Rabo de Peixe, uma das zonas mais problemáticas de Portugal, a farmacêutica que lá vive com 
toda a sua família, mostrou-nos com orgulho o projeto da sua nova farmácia, moderna, bem equipada, 
que representa o investimento de uma vida ao serviço de uma população onde a miséria, os 
problemas sociais, a toxicodependência, o álcool e a violência não conseguem tornar igual o que é 
diferente.  
 
E nas seis aldeias do distrito de Bragança, que percorremos com as farmacêuticas que apoiam os mais 
idosos e isolados nas suas casas; aldeias com meia centena de pessoas, onde os mais novos não tinham 
futuro e os mais velhos vivem em solidariedade ancestral, mas carentes do que é básico.  
 
Nessas aldeias, onde vivem portugueses, levamos a medicação, fazemos reconciliação terapêutica, 
deitamos fora o que já não está no prazo de validade. 
Mas também ajudamos a ler a conta da água e da luz. E a escrever as cartas que ainda metemos no 
correio para os filhos que, talvez um dia, ainda possam voltar. Este é o País real onde habitamos.  
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Este é ou não é um contributo para a coesão social? E territorial? E é ou não é uma forma de garantir 
equidade no acesso à saúde?  
 
E porque sabemos que um em cada 10 portugueses não pode comprar a sua medicação porque não 
tem dinheiro, ajudámos a construir uma aliança com todos os agentes do sector da saúde, social e 
autarquias, que garante a solidariedade no financiamento dos medicamentos aos que mais precisam. 
Hoje são 3.200 famílias e 6.300 portugueses, sendo um quarto crianças.  
 
O Projeto ABEM foi feito para que os portugueses possam ter dignidade quando mais precisam: na 
doença, apesar de em Portugal os medicamentos vendidos nas farmácias serem já dos mais baratos 
da Europa. Mesmo assim, há muita gente que não os pode comprar. E as crianças, muitas crianças, 
são vítimas desta realidade. 
 
Por isso, na Lei de Bases da Saúde que agora se vai rever, não incluir as farmácias como parte 
integrante do Serviço Nacional de Saúde (SNS) seria não reconhecer o País real e 40 anos de história 
onde estivemos sempre presentes. 
 
Apesar de tudo temos singularidades que nos envergonham como País e que mais ninguém tem. Os 
descontos nos medicamentos prescritos pelos médicos e comparticipados pelo Estado português. E, 
como se não bastasse, os anúncios bem visíveis a esses descontos, que nos afastam da imagem de um 
espaço de saúde e nos transformam numa mera superfície comercial. A lei permite. E, infelizmente, 
há de entre nós quem o faça e que dessa forma contribui para nos descaracterizar enquanto profissão, 
para nos retirar identidade, quebrando o que consideramos ser matéria deontológica à qual 
estaremos cada vez mais atentos, porque essa é uma competência da Ordem dos Farmacêuticos. E 
não hesitaremos em continuar este combate, separando o trigo do joio e permitindo que a integridade 
dos farmacêuticos seja preservada.  
 
Temos muitas e sérias dúvidas sobre o verdadeiro impacto desta prática no orçamento que os 
portugueses dedicam à saúde. E perguntamos onde são feitos estes descontos tão benévolos? E a 
quem? No interior? Nos mais pobres e vulneráveis? Ficam as questões. Enquanto classe saberemos 
encontrar as respostas. E urge que o Governo legisle, como se comprometeu, sobre esta matéria. Esta 
é uma matéria da Saúde, do Ministério da Saúde e não da Autoridade da Concorrência ou do 
Ministério da Economia. Em mais nenhum país europeu, isto é permitido. E não queremos ter esta 
prática nas nossas farmácias portuguesas. 
 
Mas estas não são reivindicações. São constatações. Somos frontais, cooperantes, temos propostas 
muito bem estudadas, fundamentadas na evidência e que respondem a necessidades muito 
expressivas, como é o caso da preparação individualizada da medicação. E nesse caso não será fácil 
demover-nos de que se é bom para os doentes, é bom para o SNS e para o País. 
 
Acreditamos que é tão importante ajudar o doente a cumprir a sua medicação crónica, como ajudá-
lo, por indicação do médico, a libertar-se da medicação de que não precisa. Sabemos que há ainda 
muito por fazer para tornar o uso do medicamento seguro, efetivo e financeiramente sustentável.  
 
Um estudo realizado recentemente pela Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares 
concluiu que 74% dos portugueses acham que a saúde não é uma prioridade para o Governo. E 70% 
do dinheiro atribuído à saúde não é suficiente. Queixam-se dos tempos de espera para cirurgias e 
primeiras consultas. E são os portugueses que vivem no interior os que manifestam mais dificuldades 
no acesso. Temos muitos anos de falta de investimento organizado e planeado na saúde.  
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Por isso só, podemos celebrar os 40 anos do SNS pensando em novos modelos de financiamento, de 
prestação de cuidados, com uma regulação forte, uma gestão participada e com autonomia.  
 
O nosso roteiro para os próximos 40 anos, para o reforço do sistema nacional de saúde, tem de passar 
por um SNS onde o cidadão é o principal agente de mudança. O SNS não é dos agentes políticos, dos 
profissionais, dos atores da saúde. O SNS que queremos é dos portugueses. 
 
E, tal como vimos dizendo, não só de financiamento adicional vive o SNS, mas também precisa sim de 
um financiamento reforçado, mesmo que seja num modelo plurianual, que contemple investimentos 
programados no tempo, fazendo assim face às necessidades e evitando a exaustão que desorganiza, 
cria tensão social e dificulta o cumprimento da missão constitucional do SNS. 
 
Este ano comemoram-se também os 25 anos do Programa Troca de Seringas que começámos nas 
farmácias portuguesas. Só nos primeiros oito anos da sua existência, evitaram-se 7.000 novas infeções 
por cada 10.000 utilizadores de drogas injetáveis, e pouparam-se 400 milhões de euros ao Estado 
português.  
 
Falar do Programa Troca de Seringas é falar da Professora Maria Odette Ferreira, que hoje aqui quero 
recordar. Não só por nos ter deixado recentemente, mas principalmente por ter estado connosco 
tanto tempo, por ter feito esta caminhada com orgulho na sua classe profissional, oferecendo-lhe 
prestígio, identidade e confiança.  
 
E esse legado é uma convocatória à ação, a uma atitude ética e à excelência científica. Mas é também 
um apelo à compaixão. À não indiferença. Ao amor que transforma. Inspirou muitas gerações de 
farmacêuticos. A mensagem da Cientista, da Professora, da Cidadã era clara: não há liberdade sem 
responsabilidade, sem cidadania e é fundamental que os farmacêuticos reforcem a sua identidade 
através do serviço aos outros. Quis isso para a sua classe profissional, como quis para a sua vida.  
 
E deixou-nos mais sólidos, mais preparados para assumir como nossa vocação o bem comum. Porque 
pensava em primeiro lugar no País e fazia-o através dos que mais precisavam da sua ação.  
 
Para a definir na sua simplicidade e alegria natural, numa vida que teve tão difícil, mas que 
resguardava e guardava para si, não encontro melhor frase do que a que o Professor Adriano Moreira 
escreveu na sua autobiografia – Na espuma do tempo - memórias em tempo de vésperas: 
 
“Sobre a minha vida talvez não haja muito que contar, porque não são muitas as coisas que 
aconteceram, no espaço de uma sempre breve vida, que valha a pena reter e transmitir. Ao contrário. 
A arte de esquecer a inutilidade em que se traduz a maior parte das inquietações que consomem o 
nosso tempo, reduz as recordações a tão pouco, que muitas vezes se contam num gesto e sem 
palavras”.  
 
E foi nesse gesto, com a sua habitual ternura que nos deixou o seu eterno abraço, em que 
simultaneamente nos protegia e nos preparava para a necessária ação.  
 
Obrigada Professora Maria Odette Ferreira por nunca se ter perdido na espuma do tempo e por tantas 
e tão boas memórias que nos deixa, mesmo em tempo de vésperas. 
 
Muito obrigada 
Ana Paula Martins 
 
Lisboa, 19 de outubro 2018 


