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Acusados tentam 
anular ‘Marquês’

O prazo para pe-
dir a abertura 
d e i n s t r u ç ã o 
do processo da 
‘Operação Mar-

quês’ termina na 
segunda-feira. Mai-

oria dos acusados vai pedir a 
abertura de instrução e ten-
tar assim evitar o julgamen-
to. Sócrates não revela para 
já a sua estratégia. P23

Marcelo condecora 
Nuno Amado
O Presidente da Repúbli-
ca condecorou o chairmirmi an
do Millennium bcp, Nuno 
Amado, com a Grã-Cruz da 
Ordem do Mérito. Marcelo 
justifica a distinção com o 
trabalho de “mecenato” no 
domínio da Cultura e o papel 
de Amado na recuperação 
do banco.

Residência literária 
na Feira do Livro
Além da homenagem a José 
Mário Branco, a Feira do Li-
vro do Porto, que arranca na 
sexta-feirafeiraf , vai inaugurar re-
sidências literárias. Bernar-
do Carvalho, um dos nomes 
mais relevantes da literatura 
brasileira, foifoif escolhido para 
iniciar esta primeira perma-
nência prolongada de um es-
critor no Porto.

Champalimaud com 
praça em Lisboa
A Câmara Municipal de Lis-
boa decidiu chamar Praça 
Champalimaud ao local onde 
se encontra situada a Fun-
dação criada por António 
Champalimaud.

Direito de Resposta

24h

MP quis 
ouvir Vieira 
e Moniz 
mas não 
conseguiu P36

As eleições 
no Sporting 
vistas por  
Rui Santos 

Histórias num 
país viciado 
em frango 
assado 

PSP fofof i 
alertada 
antes do 
roubo das 
57 Glocks

Suspeitos do armeiro 
da PSP quebram 
silêncio 18 meses depois 
do desaparecimento 
das armas

Bispo da 
Guarda não 
pediu perdão 
às vítimas 
de pedofilia

D. Manuel Felício 
defende que “não tinha 
de pedir desculpas” 
aos alunos abusados do 
seminário do Fundão

DESCENTRALIZAÇÃO

“O acordo 
PS/PSD 
para os 
municípios 
é miserável”

RALIZAÇÃ

Aljustrel: 
aqui ainda 
se renovam 
gerações 

Autarcas da Grande 
Lisboa propõem 
redução drástica 
dos passes sociais
Em entrevista, Fernando Medina revela proposta ao Governo  
para redução radical do preço dos transportes públicos nos 18 
municípios da Área Metropolitana de Lisboa Passe social não deverá 
passar dos 40 euros por mês e 80 por família Medida custa 65 
milhões Presidente da CML diz que vai alugar casas no mercado para 
subarrendar, reduzindo o risco dos proprietários Medina anuncia 
que se vai candidatar a novo mandato, defende que o PS mantenha 
pontes e condena quem trata adversários como inimigos P6e7
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Uma data farmacêutica!
30 de janeiro de 2020 passa a constar como 
data relevante no calendário farmacêutico 
português. 
Foi nesse dia – histórico para todos nós – que 
o Governo aprovou o diploma que de�ne o 
regime que permite aos farmacêuticos ingres-
sar no seu internato e, no �nal desse período, 
obter o título de especialista. Com a criação 
da chamada “residência farmacêutica” termina 
em boa hora o longo processo da regulamenta-
ção da nossa carreira, iniciado há mais de dois 
anos. “Este diploma corresponde ao último ato 
legislativo do processo de autonomização da 
carreira de farmacêutico”, refere o comunicado 
do Conselho de Ministros daquele dia.
A carreira farmacêutica foi reinstituída, como 
sabemos, em agosto de 2017, mas era essencial 
aprovar o diploma que a regulamenta para per-
mitir a entrada de farmacêuticos nos hospitais 
do Serviço Nacional de Saúde ao abrigo da 
nova carreira, iniciando-se assim o percurso 
pro�ssional e formativo pós-graduado.
Como se lê no documento do Governo, foi 
aprovado “o decreto-lei que de�ne o regime 
jurídico da residência farmacêutica, tendo em 
vista a obtenção do título de especialista, para as 
carreiras farmacêutica e especial farmacêutica”. 
E esclarece que �ca assim de�nida o processo 
de ingresso na carreira farmacêutica, dando 
forma à obtenção do título de especialista, 
peça classi�cada como componente essencial 
para a “autonomização da carreira”.
Ainda em dezembro passado, a Ordem, através 
da sua Assembleia Geral, havia apelado com 
“enorme preocupação” para uma “rápida in-
tervenção” do primeiro-ministro e da ministra 
da Saúde no sentido de concluir a regulamen-
tação da carreira, circunstância que impedia a 
contratação de pro�ssionais para os hospitais.
A Ordem confessava-se apreensiva com os 
atrasos do processo e sublinhava que, sem 
carreira regulamentada, seria “quase impos-
sível colmatar as graves carências de recursos 
humanos em muitos serviços farmacêuticos 
hospitalares do país”. Estava em causa, não só a 
dignidade pro�ssional dos farmacêuticos, mas 

a manutenção em segurança do próprio ser-
viço público. Os civilizados apelos da Ordem, 
a�nal, não caíram em saco roto. Valeu a pena!
Chegamos, �nalmente, ao �m deste longo e 
doloroso processo legislativo. Foram 20 anos 
de caminho difícil, feito de muitos momentos, 
para recuperar a carreira. Foi uma luta de várias 
gerações de farmacêuticos. O Governo anterior 
iniciou e este Governo terminou o processo, 
cumprindo a sua palavra com os farmacêuticos. 
A responsabilidade está agora nas nossas mãos. 
Olhar em frente e, através da carreira, assegu-
rar o futuro dos nossos jovens farmacêuticos. 
E, através deles, os cuidados de saúde de ex-
celência aos portugueses.

UM OE EXPANSIONISTA
A par da boa notícia que constitui o levanta-
mento dos obstáculos à carreira farmacêutica, 
temos um outro motivo de satisfação: o Or-
çamento do Estado para 2020 foi planeado 
tendo a Saúde como prioridade. Pela primeira 
vez desde há alguns anos – talvez desde 2005, 
atravessando todo o Programa de Assistência 

Económica e Financeira, vulgo período da troi-
ka – está prometido solenemente um orçamento 
expansionista, em rutura com as contenções 
e os estrangulamentos que todos vivemos e 
que as�xiavam o Serviço Nacional de Saúde. 
Sabemos que o Orçamento é uma carta de 
intenções, uma previsão otimista, pelo que 
devemos lê-lo desapaixonadamente, mas o 
ponto de partida representa já um virar de 
página, uma nova forma de ver os problemas
É certo que os problemas não se resolverão 
apenas com mais dinheiro. Que à gestão �-
nanceira de bom presságio falta saber-se que 
novas linhas serão adotadas para tratar a saúde 
dos portugueses nos hospitais, nos centros de 
saúde, nos cuidados continuados, em todas 
as instituições que recebem os cidadãos que 
precisam, na maior parte das vezes sem alter-
nativa, da nossa atenção.

CONGRESSO EM CONTAGEM 
DECRESCENTE
A partir deste número da ROF entraremos 
intensamente na preparação do nosso Con-
gresso. Um encontro por que ansiamos e que 
desejamos, como sempre, melhor do que o 
anterior. Tarefa difícil nestes tempos em que 
a nossa atenção se concentra na evolução da 
infeção por coronavírus e estamos preocupa-
dos com o que se passa na República Popular 
da China ou com os nossos concidadãos que 
lá vivem ou por lá estão ou estiveram.
Até ao Congresso e pelas leituras da sua revista 
pode �car a par ou rever o que fez a Ordem 
para assinalar, no Porto, os 40 anos do SNS, 
ou como decorreu a primeira cerimónia de 
vinculação de farmacêuticos, em Coimbra. E 
será certamente valioso o tempo que dedicar 
à leitura da experiência única e abnegada da 
farmacêutica Manuela Pimenta (e família) por 
terras da Guiné-Bissau. Um exemplo de solida-
riedade pela maternidade e pela humanidade 
de que todos nos devemos orgulhar.
Boas leituras.

Ana Paula Martins

EditorialBastonária da Ordem  
dos Farmacêuticos 

A RESPONSABILIDADE ESTÁ 
AGORA NAS NOSSAS MÃOS. 
OLHAR EM FRENTE E (...) 
ASSEGURAR O FUTURO 
DOS NOSSOS JOVENS 
FARMACÊUTICOS. E (...) DOS 
CUIDADOS DE SAÚDE DE 
EXCELÊNCIA.
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A Convenção Nacional da Saúde realizou, no 
dia 12 de novembro, na Universidade Nova de 
Lisboa (UNL), a sua quarta conferência, desta 
feita sobre o tema “Saúde: A Prioridade da 
Legislatura”. 
Logo na abertura do evento, o novo 
secretário de Estado da Saúde, António Sales, 
assegurou que a Saúde seria efetivamente 
uma prioridade para o Governo então 
recém-empossado. “A saúde é a área que 
os portugueses mais valorizam”, realçou o 
governante ao enumerar algumas medidas 
inscritas no programa do Governo.
A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos 
(OF) moderou um debate sobre os desafios 
da legislatura no que diz respeito à Saúde, 
dando o mote para a discussão que sucedeu 
à intervenção inicial do cirurgião e vice-reitor 

da UNL, José Fragata. Ana Paula Martins 
mostrou-se preocupada com o facto de o 
Serviço Nacional de Saúde (SNS) viver “um 
momento de desinvestimento e erosão, em 
vez de se modernizar e atrair os melhores”. 
A representante dos farmacêuticos lembrou 
que mais de 40% dos portugueses vivem com 
duas ou mais doenças e que a saúde mental 
continua a ser um parente pobre do sistema 
de saúde. “A saúde em Portugal previne pouco, 
trata muito e nem sempre bem”, disse a 
bastonária. 
“Multiplicam-se as dificuldades financeiras 
no SNS, os médicos que assumem não ter 
condições para garantir a segurança dos 
doentes e as urgências que encerram porque 
não há recursos humanos para as assegurar. 
Sabemos que o SNS é resistente, que acolhe. 

Mas sabemos também que muitos portugueses 
têm seguro de saúde para se sentirem mais 
protegidos no acesso quotidiano às consultas, 
meios de diagnóstico, cirurgias e outros 
serviços. E temos também dificuldades de 
acesso aos medicamentos, que são motivo 
de preocupação para os doentes e para os 
profissionais”, exemplificou a dirigente da OF. 
“Apesar de tudo, todos os dias se fazem coisas 
fantásticas no SNS”, enfatizou.
A bastonária lamentou também a falta 
de “um plano estratégico de mudança, de 
transformação”, contrariando a “desculpa” 
de que quatro anos não são suficientes para 
concretizar as promessas que são feitas. 
“De quatro em quatro anos, já passaram 20 
anos em que muita coisa foi feita. Mas em 
que tanta coisa ficou por fazer, iniciativas 
importantes por avaliar, mas sobretudo 
modelos que mostraram ser o caminho e que 
nunca se conseguiram expandir”. 
Para a dirigente da OF, o diagnóstico está 
feito, mas é a quem governa que cabe, 
legitimamente, decidir e executar. “Temos 
o direito de participar nas decisões e o 
dever de o fazer de forma transparente, 
construtiva e solidária”, realçou Ana Paula 
Martins, num “desígnio que precisa de todos 
e de cada um de nós. Precisamos de uma 
sociedade mobilizada, que se faz ouvir de 
forma construtiva, sem segundos interesses 
ou proveitos, sem a muito justa mas habitual 
retórica que cada um de nós, individualmente, 
representa”. 
“Há momentos na história de um país em que 
é preciso ser firme na ação para garantir 
os valores de que somos feitos. Este é um 
desses momentos, e cada um de nós por igual 
é protagonista desta história”, defendeu a 
bastonária.

CONVENÇÃO DA SAÚDE: “TODOS OS DIAS SE FAZEM COISAS 
FANTÁSTICAS NO SNS”

A Associação Portuguesa de Estudantes de 
Farmácia (APEF) lançou a campanha intitulada 
“Competimos pelo Melhor Aconselhamento”, 
que alerta contra a prática de descontos 
sobre o preço dos Medicamentos Sujeitos 
a Receita Médica (MSRM) dispensados nas 
farmácias comunitárias. A bastonária da 
Ordem dos Farmacêuticos subscreveu a 
tomada de posição dos estudantes, que vão 
agora solicitar reuniões com os partidos 
políticos com assento parlamentar.
A tomada de posição sobre descontos e 

concorrência nas farmácias comunitárias 
foi também subscrita pela Associação de 
Farmácias de Portugal, Associação Nacional 
das Farmácias, Associação Portuguesa de 
Jovens Farmacêuticos e Sindicato Nacional 
dos Farmacêuticos. Os diversos parceiros 
do setor farmacêutico pedem a aprovação 
de legislação que limite ao máximo de 
3% o desconto permitido sobre a parte 
não comparticipada de MSRM e propõem 
a discussão do tema entre as restantes 
entidades ligadas à área da Saúde, o Ministério 

da Saúde e a Autoridade da Concorrência, 
bem como a integração do tema nas agendas 
dos partidos políticos. 
O vice-presidente da APEF, Lucas Chambel, 
explicou que os estudantes querem 
continuar a aplicar na vida profissional o que 
aprenderam na universidade. “Queremos ser 
julgados pela componente técnico-científica 
e pelo aconselhamento que damos aos 
cidadãos, não pela forma como praticamos 
descontos”, defendeu o representante dos 
estudantes.

ESTUDANTES LANÇAM CAMPANHA "COMPETIMOS PELO MELHOR 
ACONSELHAMENTO" 
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FALTA DE FARMACÊUTICOS NOS HOSPITAIS APONTADA COMO BARREIRA 
NO ACESSO À INOVAÇÃO

Sob a coordenação dos farmacêuticos e 
professores universitários Rogério Gaspar 
e Sofia Oliveira Martins, o Índex Nacional 
do Acesso ao Medicamento Hospitalar 
efetua uma análise da equidade e 
efetividade no acesso aos medicamentos 
inovadores no SNS. Com uma taxa de 
resposta de 47%, os resultados revelam 
que a esmagadora maioria dos hospitais 
(96%) utiliza procedimentos prévios à 
autorização de introdução no mercado e às 
decisões de financiamento para a utilização 
de medicamentos inovadores. A “carga 
administrativa” é indicada como principal 
barreira no processo de aquisição destes 
fármacos, mas 61% das instituições apontam 
também falta de recursos humanos nos 
Serviços Farmacêuticos, em particular de 
farmacêuticos.
Os resultados mostram que 39,1% dos 
hospitais têm ruturas no fornecimento de 
medicamentos todos os dias; 30,4% das 
unidades dizem que estas ruturas ocorrem 
semanalmente; e 30% referem que as ruturas 
ocorrem todos os meses. O problema é 
considerado “grave” pela totalidade dos 
hospitais e, para 26% das instituições, afeta 
todos os medicamentos. No entanto, para 
30% das unidades este fenómeno afeta 
essencialmente os medicamentos que 

têm genéricos e para 44% o problema está 
restrito apenas a alguns medicamentos.
Este trabalho analisou também o acesso à 
inovação, constatando que o Infarmed aprovou 
89% dos pedidos de autorização de utilização 
excecional de medicamentos inovadores. 
Dos 1778 pedidos feitos por médicos no ano 
passado, foram submetidos ao Infarmed 1739 
e aprovados 1494, com 236 indeferidos. Mais 
de 60% dos hospitais consideram que este 
processo para autorização prévia da utilização 
de medicamentos inovadores é complexo e 
52% apontam a falta de recursos humanos 
como maior desafio à introdução das novas 
terapêuticas. Contudo, a generalidade das 
instituições considera que o acesso aos 
medicamentos inovadores é determinante para 
a obtenção de melhores resultados clínicos e 
para a qualidade de vida dos doentes.
O impacto terapêutico e financeiro dos 
novos medicamentos é avaliado em mais de 
80% dos hospitais, mas 70% das instituições 
não monitorizam os resultados das novas 
terapêuticas. Os resultados de efetividade 
e de segurança são avaliados apenas em 
pouco mais de 20% das instituições, que 
incidem a monitorização sobre os dados 
relacionados com o consumo e com o 
número de doentes tratados.
Esta dado foi realçado pela bastonária da OF, 

durante o painel de debate que sucedeu à 
apresentação do estudo. Ana Paula Martins 
mostrou-se surpreendida com o reduzido 
número de hospitais que monitorizam os 
resultados das terapêuticas inovadoras. 
“Estamos tão preocupados em fazer uma 
avaliação que seja rigorosa, transparente, de 
acordo com as melhores práticas clínicas, 
em sede de avaliação prévia no Infarmed, 
ponderando tanto aquilo que são as 
incertezas que os ensaios clínicos hoje nos 
trazem em algumas áreas sobre a eficácia 
e segurança comparativa dos tratamentos, 
mas não temos depois infraestrutura e 
recursos humanos para os monitorizar”, 
disse a bastonária. “Como vamos montar um 
modelo value based healthcare nos hospitais 
e cuidados de saúde primários se não temos 
forma de medir os resultados?”, questiona a 
representante dos farmacêuticos.
Ana Paula Martins reconhece que a 
Farmácia Hospitalar tem falta de recursos 
humanos. “Já o dissemos, já apresentámos 
números e já fizemos estudos”, recordou. 
Para a bastonária, os problemas ao nível 
do aprovisionamento estão relacionados 
com atrasos nos concursos ou por falta de 
cabimentação orçamental, o que motiva o 
recurso a mecanismos excecionais, previstos 
na lei, para garantir que todos os hospitais 
têm os medicamentos que os seus doentes 
necessitam. “Temos de pedir emprestado 
uns aos outros”, realçou a bastonária, 
questionando também a poupança que 
poderia ser gerada com o modelo de compras 
centralizadas, “para não termos um batalhão 
de gente burocraticamente envolvida nas 
aquisições em cada hospital”, rematou.

PROGRAMA DE TROCA DE SERINGAS  
COM MELHORES RESULTADOS
O Programa de Troca de Seringas registou um 
acentuado crescimento no primeiro semestre 
de 2019, em que foram distribuídas mais de 
670 mil seringas, num aumento superior a 
50% em relação ao período homólogo de 
2018. Os dados divulgados pelo Ministério 
da Saúde explicam que o aumento se deve 
ao número de seringas distribuídas pelas 
Equipas de Redução de Riscos e Minimização 
de Danos, que cresceu cerca de 86%. As 
farmácias tiveram também um papel ativo no 
crescimento que se verificou nos primeiros 
seis meses do ano, uma vez que registaram 
um aumento de 7% face a 2018. O relatório 

refere ainda uma redução na distribuição de 
preservativos, menos 26% face ao período 
homólogo, totalizando 230 mil unidades.
O Programa Troca de Seringas foi 
impulsionado pela farmacêutica, professora 
e investigadora Maria Odette Santos-
Ferreira, com o objetivo de evitar a partilha 
de agulhas, seringas e outros materiais de 
consumo, promover comportamentos sexuais 
seguros, através da utilização consistente 
do preservativo masculino, diminuir o tempo 
de retenção de seringas usadas pelos 
utilizadores e evitar o abandono de seringas e 
agulhas utilizadas na via pública.

A Ordem dos Farmacêuticos (OF) e a Associação Portuguesa de 
Administradores Hospitalares (APAH), com o apoio científico da Faculdade 
de Farmácia da Universidade de Lisboa (FFUL), realizaram um estudo sobre 
o aceso ao medicamento hospitalar, com base num questionário enviado a 
todas as instituições hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS).
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NOVAS REGRAS PARA OS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS
Foi publicada em Diário da República a Portaria 
no 392/2019, que estabelece os requisitos 
para o licenciamento, instalação, organização, 
funcionamento, recursos humanos e 
instalações técnicas dos laboratórios de 
patologia clínica ou análises clínicas e dos 
respetivos postos de colheitas. O Ministério 
da Saúde publicou também o Despacho n.o 
10009/2019, que aprova o Manual de Boas 
Práticas Laboratoriais de Patologia Clínica ou 
Análises Clínicas (MBPL), concluindo assim o 
processo de regulamentação da atividade dos 
laboratórios clínicos.
É um dos últimos diplomas aprovados 
pelo anterior Executivo. Foi assinado pelo 
secretário de Estado adjunto e da Saúde, 
Francisco Ventura Ramos, na véspera do início 
de funções do novo Governo, seguindo para 
publicação em Diário da República, o que 
ocorreu a 5 de novembro. Fica assim concluída 
a revisão das condições de funcionamento 
dos laboratórios de análises clínicas, em vigor 
desde 2014 (Portaria no 166/2014), bem como 
os aspetos relacionados com a promoção e 
garantia da qualidade, até agora definidos 
pelo MBPL, na sua versão de 2001 (Despacho no 
8835/2001).

A Ordem dos Farmacêuticos (OF) teve uma 
participação ativa no processo legislativo, 
numa intervenção coordenada com a Ordem 
dos Médicos (OM), através dos respetivos 
Colégios de Especialidade – de Análises 
Clínicas e de Genética Humana, no caso da 
OF; e de Patologia Clínica, no caso da OM. No 
início do ano passado, o Ministério da Saúde 
solicitou às duas Ordens profissionais o envio 
de contributos para a atualização do MBPL. 
A OF redigiu uma proposta de revisão do 
documento, que colocou em Consulta Pública. 
Os comentários recebidos foram depois 
analisados em sede de comissão de inter-
Ordens para elaboração de uma versão 
conjunta, num processo que envolveu também 
a audição das associações setoriais, para 
registar as perspetivas dos operadores e dos 
profissionais abrangidos pelo documento. Em 
mais de uma ocasião, os dirigentes das duas 
Ordens estiveram reunidos com responsáveis 
do Ministério da Saúde para analisar a 
regulamentação do setor e no final do mês 
de agosto, enviaram novos contributos para 
a revisão do MBPL, pouco depois de terem 
também submetido um parecer conjunto 
sobre a portaria agora publicada.

Em termos gerais, as duas Ordens saudaram 
a atualização deste referencial, que 
sustenta tecnicamente toda a atividade 
dos laboratórios clínicos, além de ser 
também um documento estruturante 
para o processo de licenciamento destas 
unidades de saúde. Neste âmbito, o parecer 
assinado pelos dois bastonários destaca o 
facto dos novos requisitos técnicos serem 
essencialmente exigidos aos laboratórios 
privados, deixando de fora unidades do 
setor público e social que desenvolvem o 
mesmo tipo de atividade e que prosseguem 
o mesmo objetivo. Adicionalmente, as 
duas Ordens sugeriram a criação de uma 
Comissão de Verificação Técnica para 
emissão de parecer sobre o licenciamento, 
numa responsabilidade que é da exclusiva 
responsabilidade do Instituto Nacional de 
Saúde Dr. Ricardo Jorge.
As duas Ordens estão a analisar os diplomas 
agora publicados e a preparar uma posição 
conjunta para enviar ao Ministério da 
Saúde, e assim reforçar as sugestões e 
comentários que foram incluídos no seu 
parecer conjunto, mas que não foram 
englobados na versão final da nova 
regulamentação.

O Centro Hospitalar Universitário de 
São João (CHUSJ) iniciou um programa 
que permite aos doentes com VIH/sida 
escolher a farmácia da região norte do 
País onde pretendem levantar os seus 
medicamentos, até agora dispensados 
apenas no hospital. 
O projeto “Farma2Care” tem a colaboração 
da Ordem dos Farmacêuticos (OF), da 
Associação Nacional das Farmácias 
(ANF) e da Associação de Distribuidores 
Farmacêuticos (Adifa). O Dia Mundial de 
Luta Contra a Sida foi a data escolhida 
para o seu arranque. Numa primeira fase 
estão envolvidas as farmácias dos distritos 
de Braga e Viana do Castelo e nos concelhos 
da Maia, Valongo e Porto, prevendo-se o 
alargamento, no primeiro trimestre do 
próximo ano, aos doentes com esclerose 
múltipla e, posteriormente, a doenças 
oncológicas, medicamentos para transplante 

renal e hemofilia.
“Este projeto tem uma dimensão pedagógica 
sobre o VIH/Sida. Ajuda a normalizar a 
doença, desmistificando-a e quebrando o 
estigma, além de permitir o tratamento 
num ambiente mais informal”, disse o 
representante do Grupo de Ativistas em 
Tratamento (GAT), Armando Guimarães. O 
presidente da ANF, Paulo Cleto Duarte, revelou 

que “o objetivo é que daqui a um ano esteja 
presente em todas as zonas do país”, 
uma visão partilhada pelo responsável do 
projeto do CHUSJ, Carlos Lima Alves, que 
sublinhou a existência de projetos similares 
em Lisboa e em Coimbra. “A nossa missão é 
melhorar a qualidade de vida dos utentes”, 
revelou.
A bastonária da OF, Ana Paula Martins, o 
presidente do CHUSJ, Fernando Araújo, 
e o presidente da Adifa, Diogo Gouveia, 
afirmaram também o empenho das 
respetivas entidades para garantir o 

sucesso do projeto. O Infarmed, enquanto 
autoridade reguladora para o setor, vai 
“avaliar os resultados e apresentar as 
conclusões ao Governo, logo no início 
do próximo ano”, disse o presidente do 
organismo, Rui Santos Ivo, explicando que 
pretende “criar um modelo standard para 
alargar o projeto a todos os distritos”.

DOENTES DO SÃO JOÃO ESCOLHEM FARMÁCIAS ONDE LEVANTAR 
MEDICAMENTOS PARA O VIH/SIDA
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10. PHARMACEUTICAL SECTOR

Pharmacists and pharmacies

Figure 10.4. Practising pharmacists, 2000 and 2017 (or nearest year)
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1. Data refer to all pharmacists licensed to practice. 2. Data include not only pharmacists providing direct services to patients, but also those working in
the health sector as researchers, for pharmaceutical companies, etc.
Source: OECD Health Statistics 2019.

StatLink 2 https://doi.org/10.1787/888934018051

Figure 10.5. Community pharmacies, 2017 (or nearest year)
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Figure 10.5. Community pharmacies, 2017 (or nearest year)
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10. PHARMACEUTICAL SECTOR

Pharmaceutical expenditure

Figure 10.1. Expenditure on retail pharmaceuticals1 by type of financing, 2017 (or nearest year)
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Figure 10.2. Expenditure on retail pharmaceuticals per capita, 2017 (or nearest year)
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Figure 10.3. Annual average growth in retail and hospital pharmaceutical expenditure, in real terms, 2008-18 (or nearest year)
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PORTUGAL COM CRESCIMENTO NA FORÇA DE TRABALHO FARMACÊUTICA
O relatório Health at a Glance 2019, 
da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico (OCDE), compara 
80 indicadores de saúde e de desempenho 
dos sistemas de saúde dos países membro, 
entre os quais Portugal, onde o crescimento 
da despesa em saúde tem sido inferior a 1% ao 
ano. As projeções da OCDE para o nosso país 
apontam para um crescimento de 2% ao ano 
até 2030, atingindo assim os 9,1% do Produto 
Interno Bruto, ainda assim abaixo da média dos 
países da OCDE.
Na análise ao setor farmacêutico, Portugal 
foi um dos países onde se verificou maior 
crescimento da força de trabalho farmacêutico, 
tendo duplicado o número de farmacêuticos 
desde o início do século, para uma ratio atual de 
91 farmacêuticos por 100 mil habitantes.
Os dados reportados pela OCDE mostram que 
os encargos com produtos farmacêuticos 
dispensados em ambulatório nos países da 
OCDE representam cerca de um quinto da 
despesa total em saúde. Em Portugal, 55% 
dos encargos são suportados pelo Estado, 
através dos regimes de comparticipação de 
medicamentos e produtos de saúde. Apenas 1% 
é assegurado por seguros privados de saúde, 
ficando as famílias com 44% da despesa.
O mercado farmacêutico em ambulatório 
diminuiu 4,3% nos últimos dez anos, ao contrário 
do mercado hospitalar que cresceu 1,5%. Entre 
os países analisados no relatório da OCDE, 
Portugal é apenas superado pela Grécia, com 
crescimentos negativos, na ordem dos 5%, quer 
no ambulatório quer no hospitalar. 
Nas quatro áreas terapêuticas analisadas 
no relatório da OCDE, Portugal apresenta-
se como o quinto país da OCDE com maior 
consumo de antidepressivos, com 104 doses 
diárias por mil habitantes, quando a média 
dos países da OCDE está nas 63 doses diárias. 
Entre 2000 e 2017, o consumo destes fármacos 
no nosso país mais do que triplicou. Por 
oposição, o consumo de antihipertensores 
em Portugal está abaixo da medida da OCDE. 
Ainda que se tenha verificado um crescimento 
acentuado em todos os países, de 70% em 
média, Portugal apresenta um consumo de 
248 doses diárias por mil habitantes, um valor 
consideravelmente menor do que a média da 
OCDE, de 320 doses diárias. 
No caso dos antidiabéticos e antidislipidémios, 
o consumo em Portugal está em linha com a 
média da OCDE. No primeiro caso, o consumo 
nos países da OCDE triplicou entre 2000 e 2017, 
mas os valores nacionais coincidem com a 
média da OCDE, com 68 doses diárias por mil 
habitantes; no caso dos medicamentos para 
diminuir o colesterol, as 110 doses diárias por 
mil habitantes estão ligeiramente acima da 
média 103 doses diárias nos países da OCDE.

O relatório da OCDE menciona ainda a 
prescrição de antipsicóticos para o tratamento 
de demências, área em que Portugal 
apresenta maior prevalência, estimando-se 
que a incidência possa duplicar até 2050. A 
OCDE alerta que o uso inadequado desses 
medicamentos permanece generalizado e que 
em 16 países da organização, em 2017, foram 

prescritos antipsicóticos a mais de 5% dos 
adultos com 65 anos ou mais.
Por outro lado, o consumo de medicamentos 
genéricos e biossimilares representa cerca de 
50% em volume e 25% em valor nos países da 
OCDE, estando o nosso país ligeiramente abaixo 
da média, com uma quota de mercado de 46% 
em volume e 20% em valor.
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Figure 10.5. Community pharmacies, 2017 (or nearest year)
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O Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC) 
apresentou um relatório sobre conhecimento, 
atitudes e comportamentos dos profissionais 
de saúde europeus em relação a antibióticos, 
uso de antibióticos e resistência a antibióticos. 
O relatório resulta de um inquérito dirigido aos 
vários profissionais que contactam diariamente 
com antibióticos nos 30 países da União Europeia 
(UE) e Espaço Económico Europeu (EEE). O 
principal objetivo deste estudo era recolher 
evidência sobre o conhecimento dos profissionais 
de saúde no que se refere a antibióticos, para, 
em última instância, adequar as políticas 
governamentais e educacionais às necessidades 
futuras dos profissionais e futuras campanhas de 
comunicação dedicadas a este público-alvo.
Responderam ao inquérito do ECDC 18506 
profissionais europeus, a maioria a exercer a 
sua profissão no setor hospitalar (49%), seguidos 
por profissionais dos cuidados primários (22%), 
farmácias (10%), instituições de cuidados 
continuados (6%), institutos de saúde pública 
(4%), instituições governamentais/industriais/
profissionais (4%), academia (2%) e menos de 
1% em setores diferenciados. Em Portugal, 
responderam 386 profissionais de saúde, dos 
quais 184 farmacêuticos.
No geral, a maior parte dos entrevistados acha 
que sabe o que é a resistência a antibióticos 
(96%), mas apenas 80% dos profissionais 

consideram que têm conhecimento suficiente 
sobre como usar antibióticos adequadamente 
na prática corrente. Só 58% dos entrevistados 
conseguiram, no entanto, responder 
corretamente a todas as questões. Os países 
com a maior proporção de entrevistados a 
responder corretamente a todas as perguntas 
foram a Croácia (73%) e a Irlanda (71%). Apenas 
53% dos portugueses inquiridos acertou todas 
as questões, um valor abaixo da média de 58%. 
As três classes profissionais que mais acertaram 
nas respostas foram: médicos, com 68% a 
responderem corretamente a todas as questões; 
cientistas, 64%; e farmacêuticos, 59%.
O estudo revela que os profissionais de saúde 
têm um bom conhecimento da ausência 
de efeito de antibióticos no tratamento de 
constipações e gripe (97%). A maioria dos 
entrevistados (89%) afirmou a existência de 
uma relação entre a prescrição, dispensa e 
administração de antibióticos e surgimento 
e disseminação de bactérias resistentes, 
mas apenas 58% concordaram ter um papel 
fundamental no controlo da resistência aos 
antibióticos. Este último foi maior para os 
médicos e farmacêuticos do que para qualquer 
outra profissão.
No geral, cerca de metade (52%) dos 
entrevistados não tinha certeza se o seu país 
tinha um plano de ação nacional para resistência 

antimicrobiana (RAM) em vigor. Os portugueses 
foram dos que mais afirmaram a existência de 
um plano nacional (>50%), a par dos inquiridos da 
França, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Espanha, 
Suécia, Reino Unido.
Entre os inquiridos que afirmaram ter contacto 
direto com o público: 75% concordaram que 
tinham fácil acesso a diretrizes sobre a gestão 
de infeções; 68% concordaram que tinham fácil 
acesso a materiais para aconselhamento sobre 
uso prudente de antibióticos e resistência a 
antibióticos; e 72% concordaram que tinham 
boas oportunidades para fornecer conselhos ao 
público sobre este tema.
Os profissionais de saúde destacaram algumas 
barreiras importantes para fornecer um 
adequado aconselhamento e educação dos 
utentes, incluindo limitações de recursos e 
pressões de tempo, além de dificuldades para 
garantir que os utentes compreendam aos 
conceitos abordados. Entre os inquiridos que 
se definiram como prescritores, a maioria 
concordou que a resistência a antibióticos 
é um fator importante a ser considerado no 
tratamento dos utentes. No entanto, a pesquisa 
destacou que “o medo da deterioração do 
estado de saúde dos utentes ou o medo de 
complicações” é um fator comum para a 
prescrição de antibióticos, mesmo quando o 
prescritor prefere não fazê-lo.

FARMACÊUTICOS ENTRE OS PROFISSIONAIS QUE MELHOR 
COMPREENDEM A PROBLEMÁTICA DA RESISTÊNCIA A ANTIBIÓTICOS

Source: Surveillance of antimicrobial resistance in Europe 2018
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Annual number of reporting laboratories*, number of reported isolates and proportion of isolates reported from 
patients in intensive care units (ICUs), Iceland, 2015–2018

Pathogen

2015 2016 2017 2018

Laboratories 
(N)

Isolates 
(N)

Isolates 
from 

ICUs (%)
Laboratories 

(N)
Isolates 

(N)
Isolates 

from 
ICUs (%)

Laboratories 
(N)

Isolates 
(N)

Isolates 
from 

ICUs (%)
Laboratories 

(N)
Isolates 

(N)
Isolates 

from ICUs 
(%)

E. coli 2 173 1 2 192 1 2 2 13 0 2 198 2
K. pneumoniae 2 36 0 2 25 4 2 17 0 2 16 7
P. aeruginosa 2 12 0 2 17 13 1 17 18 2 12 0
Acinetobacter spp. 1 6 17 1 3 0 1 6 0 1 2 Unknown
S. pneumoniae 1 25 0 2 19 5 2 27 4 2 31 3
S. aureus 2 88 3 2 76 1 2 69 7 2 82 9
E. faecalis 2 21 0 2 24 5 2 33 3 2 30 7
E. faecium 1 20 16 1 16 13 1 17 12 2 16 21

* Number of laboratories reporting at least one isolate during the specific year. Total number of laboratories participating in EARS-Net might be higher.

Coverage and representativeness of population, 
hospitals and isolates included in EARS-Net, Iceland, 
2015–2018

2015 2016 2017 2018
Estimated national 
population coverage (%) 100 100 Unknown 100

Population sample 
representativeness High High Unknown High

Hospital sample 
representativeness Unknown Unknown Unknown High

Blood culture sets/ 
1000 patient-days Unknown Unknown Unknown 50.6

Isolate sample 
representativeness Unknown Unknown Unknown High

Laboratories contributing data to EARS-Net: 
participation in EARS-Net EQA and use of clinical 
guidelines, Iceland, 2015–2018
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Percentage laboratories 
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using EUCAST or EUCAST 
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Klebsiella pneumoniae. Percentage (%) of invasive isolates with 
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Enterococcus faecium. Percentage (%) of invasive isolates with 
resistance to vancomycin, Iceland and EU/EEA population-
weighted mean, 2011–2018

Pe
rc

en
ta

ge
 M

RS
A 

(%
)

0

5

10

15

20

25

20182017201620152014201320122011

EU/EEA population-weighted mean
Iceland

Pe
rc

en
ta

ge
 re

si
ta

nc
e 

(%
)

0

5

10

15

20

20182017201620152014201320122011

EU/EEA population-weighted mean
Iceland

Pe
rc

en
ta

ge
 re

si
ta

nc
e 

(%
)

0

5

10

20182017201620152014201320122011

EU/EEA population-weighted mean
Iceland

Pe
rc

en
ta

ge
 re

si
ta

nc
e 

(%
)

0

5

10

15

20

20182017201620152014201320122011

EU/EEA population-weighted mean
Iceland

National institutions/organisations participating in EARS-Net
National University Hospital of Iceland | Centre for Health Security and Infectious Disease Control

Surveillance of antimicrobial resistance in Europe 2018SURVEILLANCE REPORT

81

Iceland

Annual number of reporting laboratories*, number of reported isolates and proportion of isolates reported from 
patients in intensive care units (ICUs), Iceland, 2015–2018

Pathogen

2015 2016 2017 2018

Laboratories 
(N)

Isolates 
(N)

Isolates 
from 

ICUs (%)
Laboratories 

(N)
Isolates 

(N)
Isolates 

from 
ICUs (%)

Laboratories 
(N)

Isolates 
(N)

Isolates 
from 

ICUs (%)
Laboratories 

(N)
Isolates 

(N)
Isolates 

from ICUs 
(%)

E. coli 2 173 1 2 192 1 2 2 13 0 2 198 2
K. pneumoniae 2 36 0 2 25 4 2 17 0 2 16 7
P. aeruginosa 2 12 0 2 17 13 1 17 18 2 12 0
Acinetobacter spp. 1 6 17 1 3 0 1 6 0 1 2 Unknown
S. pneumoniae 1 25 0 2 19 5 2 27 4 2 31 3
S. aureus 2 88 3 2 76 1 2 69 7 2 82 9
E. faecalis 2 21 0 2 24 5 2 33 3 2 30 7
E. faecium 1 20 16 1 16 13 1 17 12 2 16 21

* Number of laboratories reporting at least one isolate during the specific year. Total number of laboratories participating in EARS-Net might be higher.

Coverage and representativeness of population, 
hospitals and isolates included in EARS-Net, Iceland, 
2015–2018

2015 2016 2017 2018
Estimated national 
population coverage (%) 100 100 Unknown 100

Population sample 
representativeness High High Unknown High

Hospital sample 
representativeness Unknown Unknown Unknown High

Blood culture sets/ 
1000 patient-days Unknown Unknown Unknown 50.6

Isolate sample 
representativeness Unknown Unknown Unknown High

Laboratories contributing data to EARS-Net: 
participation in EARS-Net EQA and use of clinical 
guidelines, Iceland, 2015–2018

2015 2016 2017 2018
Percentage laboratories 
participating in EARS-Net 
EQA

100 100 100 50

Percentage laboratories 
using EUCAST or EUCAST 
harmonised guidelines 

50 50 50 100

Staphylococcus aureus. Percentage (%) of invasive isolates with 
resistance to meticillin (MRSA), Iceland and EU/EEA population-
weighted mean, 2011–2018

Escherichia coli. Percentage (%) of invasive isolates with 
resistance to third-generation cephalosporins, Iceland and EU/EEA 
population-weighted mean, 2011–2018

Klebsiella pneumoniae. Percentage (%) of invasive isolates with 
resistance to carbapenems, Iceland and EU/EEA population-
weighted mean, 2011–2018

Enterococcus faecium. Percentage (%) of invasive isolates with 
resistance to vancomycin, Iceland and EU/EEA population-
weighted mean, 2011–2018
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AOS 40, O SNS ESTÁ DE BOA 
SAÚDE MAS INSPIRA CUIDADOS

Podíamos imaginar-nos numa máquina do tempo. Tentemos localizar-nos em Portugal, 
inícios dos anos 70 do século XX. Quem andar por volta dos 50 anos de idade terá, por 

certo, memória de outro país. Talvez até de outro planeta. Os indicadores de saúde 
testemunhavam o que poderia ser um país atrasado, não um Estado da Europa Ocidental 

no final de um século em que a medicina deu saltos bem maiores do que as pernas. 

Ricardo Nabais, jornalista convidado
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Agora deixemos a máquina do tempo e sigamos 
Ana Paula Martins, bastonária da OF, no dis-
curso de abertura da conferência SNS 40 Anos 
– Saúde para Todos, e tentemos imaginar um 
país assim: “Como seria Portugal hoje, se 30 
crianças em cada mil nascidas não chegassem 
a completar um ano de vida? Como seria Por-
tugal hoje, se 43 mulheres morressem por cada 
100 mil partos realizados? Como seria Portugal 
hoje, se vivêssemos em média 69 anos, em vez 
dos 81, que é a nossa esperança média de vida?”. 
Decididamente, os indicadores de saúde pú-
blica já não são os mesmos. Em pouquíssimo 
tempo, conseguimos criar um Serviço Nacional 
de Saúde, reunir pro�ssionais comprometidos 
com a universalidade dos cuidados e recuperar 
daquele atraso atávico. Ao ponto de podermos 
dizer, como a bastonária da OF, que aquele 
Portugal, pré-SNS, “já não seria possível hoje. 
Os portugueses não o aceitariam”.
Se há que louvar o caminho acelerado que nos 
trouxe a esta situação – há quem diga que o 
SNS é, de longe, a melhor realização da nossa 
democracia – a verdade é que a vertigem das 
inovações médicas, terapêuticas e da gestão 
da saúde exige que o sistema deixe as dores de 
crescimento e continue a acompanhar o passo. 
Do presente, do passado e também do futuro 
se conseguiu falar na conferência, que reuniu 
os mais diversos agentes da saúde na Secção 

Regional do Norte da Ordem dos Farmacêuti-
cos (Porto), a 31 de outubro. Sob organização 
da OF, da Adifa, da AFP, da ANF, da APAC, 
da APEF, da APJF, da plataforma Mais Parti-
cipação Melhor Saúde e da Plataforma Saúde 
em Diálogo, foi possível veri�car o estado de 
saúde do SNS num só dia. E como andamos 
de saúde na Saúde?

A ECONOMIA NÃO ACOMPANHOU
Franklim Marques, presidente da Secção Re-
gional do Norte da OF, um dos cicerones desta 
iniciativa, resumiu o conjunto de desa�os do 
sistema passados 40 anos e, pelo menos, duas 
grandes crises económicas desde a sua criação. 
Um dos problemas é o do acesso: “As esperas, 
seja para consultas, cirurgias, ou para aceder 
a cuidados paliativos são inadmissíveis, sob 
pena de se minar o sistema de forma inde-
lével se se continuar a seguir este caminho”. 
Estas di�culdades, continua, “provocam na 
população manifestações de impotência e de 
injustiça”. E junte-se a estes problemas o “sub-
�nanciamento e a escassez de recursos huma-
nos, que apesar de tudo, não desistem – a eles 
deve o SNS a possibilidade de reduzir a todas 
as di�culdades”.
Marques não se esqueceu de mencionar também 
outro problema, mais recente, com a chegada 
das terapêuticas inovadoras na área oncológica, 

A VERTIGEM DAS INOVAÇÕES 
MÉDICAS, TERAPÊUTICAS E DA 
GESTÃO DA SAÚDE EXIGE QUE 
O SISTEMA DEIXE AS DORES DE 
CRESCIMENTO E CONTINUE A 
ACOMPANHAR O PASSO

A sessão comemorativa dos 40 anos do SNS decorreu no novo edifício da SRN-OF
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mente, reconheçamos, a economia não acom-
panhou os saltos da saúde. É um fenómeno que 
deve constituir motivo de debate e re�exão e 
depois, também, de tomada de decisões. Hoje 
os desa�os são diferentes, se bem que constitua 
preocupação primordial continuar a robustecer 
o SNS, sobretudo na dupla componente do seu 
�nanciamento e na garantia de proporcionar 
igualdade de oportunidades no acesso a todas 
as prestações de cuidados, incluindo de me-

dicamentos. Como resolver o peso crescente 
e incomportável da faturação correspondente 
à inovação? Como introduzir no arsenal tera-
pêutico as novas moléculas? Não será altura 
de exigir soluções multilaterais ou, pelo me-
nos, no quadro da União Europeia? Envolver 
o seu Banco Central, criar um fundo europeu 
para esse �m, uma entidade verdadeiramente 
reguladora de preços? A�nal, não esqueçamos: 
a igualdade de oportunidades no acesso a pres-
tações de saúde e sociais constitui a essência 
da democracia”.
Este novo sinónimo, encontrado ao longo destes 
anos pela identi�cação das palavras “saúde” e 
“democracia”, fazendo-as quase equivalentes, 
é uma forte marca do SNS. Ana Paula Martins 
concluiu a sessão lançando os desa�os para a 
defesa dos dois conceitos. Se defendermos a 
saúde, mais saudável será, a�nal, a democracia. 
E os farmacêuticos assumem, naturalmente, 
uma parte muito importante do sistema. “Que 
futuro queremos coletivamente para construir, 
para garantir saúde a todos os portugueses?”, 
pergunta a Bastonária da OF. “Através desta 
reunião, fomos capazes de reforçar um es-
paço de diálogo com as associações do setor 
farmacêutico, com as associações de pessoas 
que vivem com a doença, com os cuidadores, 
com as associações de jovens farmacêuticos e 
estudantes de farmácia. Celebramos também 
hoje, aqui, os 25 anos da associação dos far-
macêuticos de língua portuguesa, a AFPLP. 

por exemplo. Os custos destes medicamentos 
são outra barreira que o SNS tem-se esforçado 
por ultrapassar.
Fernanda Rodrigues integrou este painel em 
representação de Francisco George. E leu um 
texto do atual presidente da Cruz Vermelha 
Portuguesa e ex-Diretor Geral da Saúde, com 
as várias fases e marcos da construção do SNS 
(ver caixa). A intervenção também não pôs de 
parte o diagnóstico atual do sistema: “Infeliz-

Franklim Marques, presidente  
da SRN-OF
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orador Fernando Araújo, presidente do Con-
selho de Administração do Centro Hospitalar 
de São João, no Porto. À pergunta “e agora?” 
devem corresponder os desa� os respeitantes 
ao envelhecimento da população, às expecta-
tivas do utente, ao trabalho na comunidade, 
à inovação que todos os dias nos vem baten-
do à porta, à gestão de recursos humanos, ao 
desenvolvimento tecnológico (a inteligência 
arti� cial é um exemplo). E todos devem estar 
equilibrados tendo em conta a sustentabilidade 
� nanceira, a autonomia e a articulação em rede 
das instituições, a equidade e acessibilidade do 
sistema e à noção, soberana, de saúde pública.
No fundo, � cavam aqui de� nidos os concei-
tos a explorar em toda a conferência. De uma 
forma ou de outra, recorrendo por vezes a 
exemplos expressivos – já lá iremos –, todos 
os participantes abordaram estas ideias. Uma 
das ideias chave é a saída do SNS das paredes 
institucionais que têm tendência a encerrá-lo.

Fomos AFPLP antes de sermos CPLP”.
Estavam de� nitivamente lançados os motes da 
conferência. “Com o lema Saúde para Todos 
fomos capazes de identi� car os temas que os 
cidadãos veem como prioritários e como, em 
conjunto, podemos intervir, adaptando estra-
tégias e modelos de organização”, a� rma Ana 
Paula Martins. “Para os farmacêuticos, celebrar 
o SNS é projetar o seu futuro com sucesso”. E 
o sucesso terá de traduzir-se em “melhores 
resultados em saúde para os portugueses no 
século XXI”.

E AGORA?
Se a pergunta é simples, e se para indicar ca-
minhos todos levantam o dedo para seguir a 
direção correta, mais difícil é concretizá-los 
gerindo recursos e pessoas. O elenco dos pro-
blemas foi sintetizado na primeira sessão da 
conferência, justamente intitulada “SNS 40 anos. 
E agora?”. Os desa� os foram enumerados pelo 

Um texto de Francisco George na sessão de 
abertura desta conferência resumiu o trajeto 
do SNS desde a génese. “A primeira etapa 
aconteceu logo em 1974”, recorda o antigo 
diretor-geral da Saúde. A lei de 15 de maio do 
Movimento das Forças Armadas incumbia “o 
Governo Provisório do lançamento das bases 
para a criação de um Serviço Nacional de Saúde 
ao qual tenham acesso todos os cidadãos”. 
Nesse ano de 1974, os números da saúde 
portuguesa eram muito diferentes. “Morriam 
7740 crianças antes de terem completado 
o primeiro ano de vida, o que correspondia 
à taxa de mortalidade infantil de 45 por mil 
nascimentos vivos, 14 vezes superior à atual. 

E a esperança de vida à nascença era 13 
anos inferior à de hoje”. Seguiu-se a segunda 
etapa da construção do SNS, a aprovação da 
Constituição da República de 1976. “O seu artigo 
64 estipula que o SNS deve assegurar acesso 
universal e ser tendencialmente gratuito”. 
Finalmente, em 1978, no mandato do II Governo 
constitucional, de Mário Soares, conceberam-se 
e implementaram-se medidas que viriam a dar 
corpo à lei que definiria o SNS. Esse governo 
contava com António Arnaut e Mário Mendes no 
Ministério da Saúde. Recorda Francisco George 
que “foram meses de construção experimental 
de um direito novo e inovador, que a todos 
notabilizam. O célebre despacho de 20 de julho, 
publicado pouco depois no DR, foi inspirador, ao 
antecipar o acesso aos serviços médico-sociais 
das Caixas de Previdência, independentemente 
da capacidade contributiva de cada cidadã 
ou cidadão, incluindo a comparticipação em 
medicamentos. 
Nesse tempo, políticos e peritos, entre médicos, 
farmacêuticos, enfermeiros e administradores 
envolveram-se conjuntamente no processo de 
mudança”. Até que, “em 1979, António Arnaut, 
então deputado e vice-presidente da AR, 
substitui simbolicamente Teófilo Carvalho dos 
Santos para presidir à sessão parlamentar 
de 28 de junho, onde viria a ser aprovada a lei 
que instituiu o SNS, que passou a assegurar 
o financiamento das prestações de cuidados 
a partir do Orçamento do Estado, de forma a 
serem gratuitas no momento da prestação. Um 
processo que, pouco depois, iria estar na origem 
dos reconhecidos grandes avanços em Portugal 
alcançados na saúde pública em comparação 
internacional”.

UM SISTEMA DE TODOS, PARA TODOS

“PARA OS FARMACÊUTICOS, 
CELEBRAR O SNS É PROJETAR 
O SEU FUTURO COM SUCESSO”
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da da Silva, presidente da Fundação para a 
Saúde – SNS e comentários de Eurico Castro 
Alves, presidente da Comissão Organizadora 
da Convenção Nacional de Saúde. 

FILHOS DO SNS
Se o utente mudou à medida que o sistema 
cresceu, como serão essas expectativas no 
futuro? A sessão moderada por Helder Mota 
Filipe – presidente do Conselho para a Co-
operação da OF –, intitulada “Unir Pesso-
as. Edi�car um SNS para Todos” foi dirigida 
para a frente, para o que nos espera enquanto 
pro�ssionais de saúde e utentes. Mota Filipe 
delimitou um conjunto de questões prévias 
para a mesa: será o sub�nanciamento a fon-
te de todos os problemas do SNS? O SNS na 
próxima década: o que podemos preservar, o 
que temos de mudar? Como conseguimos que 
o doente esteja verdadeiramente no centro do 
sistema no SNS? Como se pode integrar pú-
blico, privado e social?

Até porque uma das principais transformações 
nestes 40 anos é muito importante: a cabeça do 
utente e a gestão das suas novas expectativas 
em relação ao sistema. “Os utentes agora são 
diferentes e serão diferentes nos próximos 40 
anos. São agora muito mais bem informados, 
para o bem e para o mal. Procuram, en�m, 
informações na internet, exigem respostas 
diferentes aos pro�ssionais de saúde, e têm 
expectativas em relação à saúde bastante dife-
rentes do que tinham no passado”, testemunha 
Fernando Araújo. “Agora temos assistido a um 
conjunto de reclamações que são de uma or-
dem diferente. As pessoas querem ter acesso 
a informação, querem participar no processo 
de decisão, o que é interessante e não existia 
no passado. Querem ter a possibilidade de 
comunicar com os pro�ssionais, querem, em 
suma, um conjunto de requisitos diferentes, 
que têm a ver com o avançar da sociedade, 
mas que colocam novos desa�os para gerir”. 
Completaram esta mesa o chairman José Aran-

À conversa, seis convidados. Ana Sampaio, da 
Plataforma Saúde em Diálogo, deu o mote, com 
algumas ideias focadas num maior acesso do 
utente ao sistema: “Na próxima década, o que 
o cidadão quer do SNS é ter acesso. É ter um 
serviço que se adapte aos tempos de hoje. O 
que se vê é que houve uma certa cristalização 
desde há uns anos e não houve evolução. Os 
hospitais, por exemplo, estão organizados em 
função das especialidades médicas e não dos 
problemas de saúde que as pessoas tenham. 
Muitas vezes os doentes têm várias patologias e 
precisam de recorrer a outro especialista e não 
comunicam entre si. E há que ter em conta a 
situação social das pessoas”. Ana Sampaio vai 
mais longe – “podíamos até pensar de uma for-
ma mais ampla: se calhar, não devia haver um 
ministério da saúde, devia ser tudo integrado, 
a saúde e o social”. Pensemos, por isso, na “re-
estruturação dos hospitais”. Alguns, de resto, 
diz a participante, “já chamaram associações 
de doentes para o seu conselho consultivo. O 

“A MINHA MÃE, COM 89 ANOS, (…) QUANDO TEM ALGUM PROBLEMA COM UM 
MEDICAMENTO, TENDO UMA FILHA MÉDICA E UMA MÉDICA DE FAMÍLIA (…),  
VAI À FARMÁCIA MAIS PRÓXIMA, FALAR COM A FARMACÊUTICA, QUE LHE VAI DIZER 
SE VAI OU NÃO AO MÉDICO”

“SNS 40 anos. E agora?” foi o tema da 
conferência do presidente do CHUSJ
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farmacêutico neste conjunto: “Em relação às 
farmácias, acho, de facto, que temos de retirar 
as nossas divergências, porque estiveram sem-
pre na primeira linha. Dou-vos um exemplo. 
A minha mãe, com 89 anos, vive no centro do 
Porto. E quando tem algum problema com um 
medicamento, tendo uma �lha médica e uma 
médica de família, não se dirige a nenhuma 
das duas. Vai à farmácia mais próxima, falar 

Infarmed também tem contado com a nossa 
colaboração”.
Ana Sardinha, médica de medicina geral e 
familiar na ULS Horizonte (Matosinhos) foi 
num sentido diferente, declarando o seu “amor 
ao SNS”. “Formei-me em 1979 e sou, portanto, 
�lha do SNS”. E prosseguiu, com um exemplo 
concreto da prova desse amor. “Faz a 2 de no-
vembro precisamente 20 anos que a USF onde 
trabalho inovou”, recorda. Houve polémica na 
mudança: introduziram regimes experimentais, 
“que depois deram origem às USF. E que depois 
acabaram por se concentrar e deram origem 
aos ACES. Nos ACES estão representados os 
utentes”. Qual foi a inovação? “Foi, de facto, 
uma grande proximidade com as pessoas, 
uma maior acessibilidade, uma muito maior 
responsabilidade em relação aos gastos que 
estávamos a fazer, e também aos ganhos em 
saúde”. Hoje, assevera, “sei mais de todas as 
minhas famílias do que o padre da freguesia”. 
A médica acredita que “a mudança é possível” 
e que “o SNS está vivo e vai ser capaz de conti-
nuar”. Para isso, é preciso “pensarmos que não 
é mesmo possível trabalharmos sozinhos. Os 
cuidados de saúde primários têm de estar em 
parceria com as farmácias, juntamente com 
as misericórdias, as associações de utentes, 
as autarquias – cada vez mais importantes no 
incremento das mudanças de estilos de vida”. E 
dedicou parte da sua intervenção ao papel do 

com a farmacêutica e ela é que lhe vai dizer se 
vai ou não ao médico”.
De outro exemplo de forte ligação à comuni-
dade viveu a intervenção de Luís Rodrigues, 
enfermeiro, em representação do provedor 
da Santa Casa da Misericórdia de Mogadou-
ro (Bragança), João Henriques. “A nossa San-
ta Casa está situada num concelho com um 
envelhecimento três vezes superior ao índice 
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Três anos, farmácias de Norte a Sul e Ilhas; 
farmacêuticos que conhecem a comunidade e 
que complementam as carências dos utentes, 
e por vezes não só ao nível do acesso aos 
medicamentos. Na sessão de encerramento da 
conferência SNS 40 Anos – Saúde para Todos, 
a bastonária Ana Paula Martins apresentou o 
livro Roteiros Farmacêuticos, que documenta 
este périplo pelas farmácias do país, iniciado 
em maio de 2016. Com a presença de Miguel 
Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, a 
obra foi apresentada em jeito de balanço de uma 
autêntica Volta a Portugal, com mais destinos 
do que famosa prova ciclística. “O nosso objetivo 
foi, desde o primeiro momento, aproximar a 
Ordem daqueles que representa, contactar e 
conhecer o dia-a-dia dos nossos colegas, os 
desafios e as dificuldades que enfrentam, as 
boas práticas que os distinguem e a inovação que 
criam ou incorporam”, recorda Ana Paula Martins, 
acrescentando “os serviços diferenciados que 
prestam à comunidade”. 
Ao todo, a bastonária percorreu 12500 km, 
com visita a 76 locais no Continente e Regiões 

 “A VOLTA AO PORTUGAL FARMACÊUTICO”

Primeiro passo: “Respeitar a vontade dos uten-
tes. A maior parte deles prefere ser tratada em 
casa. No caso das demências, ou dos cuidados 
paliativos, há vários estudos internacionais que 
nos dizem que estes doentes preferem morrer 
no domicílio”. A seguir, a SCM de Mogadouro, 
tratou de constituir equipas. Foi há 10 anos, 
com o apoio, então, da Fundação Calouste Gul-
benkian, que criaram uma unidade domiciliária 
de cuidados paliativos do Planalto Mirandês, 
que serve três concelhos. “Este �nanciamento, 
inicialmente, era para três anos, mas como os 

nacional, numa área sete vezes maior do que 
a do concelho de Lisboa e 18 vezes maior que 
a área do Porto. Temos outro problema: a dis-
tância em relação ao hospital de referência mais 
próximo, o de Bragança, é de 90 km”.
A situação seria, por isso, previsível: “Encontro, 
na minha prática diária, utentes que deixaram 
de ir a consultas e de tomar a medicação, ou 
que nunca foram a nenhuma consulta porque 
não podiam ir. Um utente com demência, por 
exemplo, que viva com a sua esposa, não con-
segue ir a uma consulta. É difícil”. 

resultados foram bons, tivemos �nanciamento 
da FCG para mais quatro anos. Terminados 
estes sete anos, o município percebeu que os 
nossos cuidados eram imprescindíveis. Cada 
município deu uma comparticipação de 10 
mil euros. Ou seja, 30 mil euros, não estamos 
a falar de nada de extraordinário…”. Mas era 
possível, “e os cuidados passaram a ser presta-
dos da seguinte forma: o centro de saúde presta 
os cuidados das 9h às 18h. A partir dessa hora, 
com o �nanciamento dos municípios, temos 
uma equipa que assegura os cuidados até às 



Tema de capa

REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS | 19

Autónomas, de Norte a Sul, no interior e no litoral. 
“E é com enorme alegria que confirmo o orgulho 
e o respeito que sinto por aquilo que somos e 
por aquilo que fazemos. Em condições adversas 
e em zonas isoladas, encontrei profissionais 
extraordinários. Na Madeira e nos Açores 
testemunhei um notável trabalho de entreajuda 
entre os colegas e a perseverança que motiva 
estes farmacêuticos a arriscar e a manter vivo o 

sonho de manter uma farmácia aberta ao serviço 
da sua população”. 
Além da cooperação solidária entre profissionais 
e do compromisso destes com a sua comunidade, 
Ana Paula Martins diz ter sentido de perto “as 
dificuldades de abastecimento que enfrentam 
os colegas no setor da distribuição. Grandes 
desafios que resultam da insularidade e que 
tivemos a oportunidade de discutir com os 

nossos colegas das regiões autónomas. No 
continente, a distância; a Norte, a Sul, no interior, 
foi para mim mais uma lição de resiliência, de 
determinação, em garantir serviços de qualidade 
e de proximidade aos cidadãos, especialmente 
aos mais carenciados e aos idosos, para quem 
a farmácia é um serviço de saúde de referência, 
de amparo, de confiança e de afeto”. O livro e a 
experiência simbolizam a chegada à meta.

utentes com demência no domicílio. Terminado 
este �nanciamento, mais uma vez, a câmara e o 
centro de saúde deram-nos uma ajuda e o pro-
jeto passou a ser um serviço de apoio domicili-
ário às demências. Conseguimos prestar esses 
cuidados gratuitamente sete dias por semana”.

UMA PITADA DE FUTURO
João Tiago Teixeira, presidente da Associação 
Portuguesa de Jovens Farmacêuticos, arriscou 
fazer prospetiva, mas em sintonia com o 40.º 
aniversário do SNS. É um novo mundo que 

9h do dia seguinte. Assim conseguimos prestar 
cuidados sete dias por semana e 24 horas por 
dia. Neste momento estamos a trabalhar para 
100 utentes. Penso que com poucos recursos 
conseguimos fazer muito”.
Mas tentaram ir mais longe, de acordo com 
o per�l da população local. João Henriques 
recorda outra alternativa de conseguir �nan-
ciamento. Candidataram-se ao Portugal 2020. 
Resultado: aprovados. Com cerca de 200 mil 
euros disponíveis, conseguiram, até agosto do 
ano passado, “prestar cuidados a cerca de 70 

parece anunciar-se: “Se calhar, daqui a 40 anos, 
altura em que muitos de nós ainda estarão a 
trabalhar, estaremos perante a situação de as 
causas da mortalidade terem mudado comple-
tamente”. Provavelmente, “já nem sequer con-
duzimos automóveis; portanto, já não existem 
acidentes de viação. Se calhar, usaremos outros 
dispositivos de medição de batimentos cardí-
acos e sinais de saúde, e de forma obrigatória. 
Se calhar, se quisermos fazer parte do SNS, 
teremos mesmo de usar um destes dispositi-
vos que fazem as medições dos nossos sinais 

O encerramento ficou marcado pela apresentação 
do livro dedicado ao projeto Roteiros Farmacêuticos
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plar, modelo no mundo, com um custo per 
capita inferior à média da UE. Isto prova que 
os portugueses fazem algumas coisas bem”. E 
destacou o papel da informática em contexto 
hospitalar, algo fundamental “para reduzir 
custos”. “Enquanto médico num hospital, vejo 
que temos estruturas informáticas obsoletas, 
que não raras vezes nos quebram a �uidez das 
consultas e nos di�cultam o diálogo para com-

de forma quase instantânea e contínua”. As 
terapêuticas, poderão ter, por isso, de mudar 
também: “Provavelmente teremos um dispo-
sitivo médico que faz uma injeção automática 
de medicamentos, porque se apanharmos uma 
situação em determinado contexto justi�ca-se 
a pro�laxia de algo e, portanto, vamos redu-
zir drasticamente episódios de morbilidade”.
Será que a componente humana vai �car em 
causa, com tanta tecnologia? “Provavelmente, 
um utente já não precisará de ir a uma farmácia 
ou a um médico, deve registar no telemóvel que 
está, por exemplo, a sentir uma dor de cabeça e 
ministra ele próprio a injeção. Se calhar, todo 
o per�l de funções que nós hoje conhecemos 
será completamente diferente. Nesta realida-
de, qual será o nosso papel de farmacêuticos? 
Não o sei de�nir, o que acho é que será muito 
menos virado para o medicamento e muito 
mais para as pessoas. Se calhar, vamos tentar 
ajudá-los a entender os seus sintomas, a ins-
truí-los para a literacia em saúde (que já é, de 
resto, uma das nossas missões) …”. 
O apelo a uma maior cooperação com outros 
pro�ssionais de saúde e ao enfoque na inova-
ção serão caminhos imprescindíveis. 
Já para o seu homólogo entre os médicos, 
João Paulo Castro, “o �nanciamento é muito 
importante, mas não é tudo. É importante que 
haja um �nanciamento adequado, mas, como 
sabemos, Portugal consegue um SNS exem-

preender os problemas do doente”. 
Manuel Delgado, ex-secretário de Estado da 
Saúde, fechou este painel, com um comentário 
sobre o paradigma da gestão da saúde e tam-
bém sobre o orçamento. “Na Europa, a despesa 
privada está na casa dos 20% e nós temos essa 
despesa na casa dos 30%. O programa do go-
verno reconhece isso. E ao reconhecê-lo diz 
que gostaria – e aqui estamos no campo dos 

“O FINANCIAMENTO É MUITO IMPORTANTE, MAS NÃO É TUDO. (…) PORTUGAL 
CONSEGUE UM SNS EXEMPLAR (…) COM UM CUSTO PER CAPITA INFERIOR À MÉDIA 
DA UE. ISTO PROVA QUE OS PORTUGUESES FAZEM ALGUMAS COISAS BEM”

Manuel Delgado, administrador hospitalar
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desejos – de inverter esta tendência e aproxi-
mar-se da média europeia. Ou seja, �z umas 
contas muito rápidas e cheguei à conclusão de 
que, para chegarmos a essa média, precisamos 
retirar quatro mil milhões de euros de despe-
sa das famílias e carregar o SNS de despesa 
pública por impostos de quatro mil milhões 
de euros… Esta tarefa não é fácil, nem é para 
uma legislatura”. Desa�os que se anunciam 
complexos para o futuro...
   
UM AMANHÃ QUE SE TORNA 
LOGO ONTEM
“Talvez não haja nenhum setor da sociedade e 
da ciência, como a saúde, em que o futuro se 
transforme em passado tão rapidamente”. Estava 
dado o mote à sessão seguinte, “Inovar para ser 
Sustentável. Criar Valor Social”. Quem o deu 
foi o chairman desta mesa, José Manuel Silva, 
presidente do Conselho Superior da Ordem dos 
Médicos e ex-bastonário daquela ordem. Mas 
havia uma pergunta concreta para os convivas: 
“Como vamos compatibilizar a inovação com 
o aumento dos custos em saúde?”. 
Armando Alcobia, diretor dos Serviços Farma-
cêuticos do Hospital Garcia de Orta (Almada), 
confessa que vive num “paradoxo”. Por um lado, 
aquela unidade hospitalar apresenta inovação 
no currículo. Foi a primeira “a introduzir a 
hospitalização domiciliária. Temos centenas de 
doentes tratados em casa. Achámos, também, 
que seria importante entregar a medicação em 
farmácia comunitária, porque os doentes não 
tinham hipótese de a irem buscar ao hospital. 
Temos uma doente com uma doença rara que 
ao longo de vários anos acumulou milhares 
de euros em medicação”. Mas, neste mesmo 
cenário, coexistem problemas básicos. “Não 
temos urgência pediátrica aos �ns de semana 

e temos muitos pro�ssionais em burn out. E 
o hospital continua cheio. Cheio como nunca. 
É este o paradoxo”.
A inovação, nunca é demais dizer, pode ser um 
dos caminhos para amparar o SNS. Mas Luís 
Portela, cujo nome é indissociável da Bial, e que 
é atualmente presidente da Assembleia Geral 
do Health Cluster Portugal, preferiu apontar 
para o ângulo do copo meio cheio, destacando 
as conquistas do sistema. “Acho que às vezes 
somos um pouco lamechas. Já ando nesta área 
há cerca de 40 anos e não me lembro de nin-
guém ter dito alguma vez que havia recursos e 
que não estávamos em crise. Penso que a saúde 
tem feito um percurso muito simpático e creio 
que vai continuar a ser assim desde que nós, 
pro�ssionais, queiramos que assim aconteça”, 

NA EUROPA, A DESPESA 
PRIVADA ESTÁ NA CASA 
DOS 20%; NÓS TEMOS ESSA 
DESPESA NA CASA DOS 30%
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mada. O orçamento, é claro, não podia fugir 
do radar desta ou de qualquer outra conversa 
na conferência. “É curioso que os anos passam 
e há sempre menos dinheiro para a saúde. Por 
que não se diz claramente que os portugueses 
precisam de uma determinada percentagem do 
Orçamento Geral do Estado focada na saúde?”, 
interroga-se Portela. “O que eu defenderia? O 
caminho do meio. Que haja, por um lado, um 
cuidado de racionalização na utilização dos 
recursos e, por outro lado, que não se caia em 
situações caricatas de andar a apertar o cinto 
de uma forma sem sentido”. 
Os administradores hospitalares andam, por 
isso, sempre na berlinda. Que o diga Rosa Ma-
tos, outra integrante deste painel, administra-
dora hospitalar desde 1990 e ex-secretária de 
Estado responsável por introduzir legislação 
sobre hospitalização domiciliária. “Fazem-me 
sempre a pergunta mais difícil: mas o que é es-
ses administradores andam a fazer?”, brinca. 
“As mudanças, hoje, são mais aceleradas. Não 
basta inovar. É preciso também inovar na forma 
como vamos fazer essa inovação. E a inovação 
é, de certa maneira, um ato de gestão que tem 
de se basear em três factores fundamentais: a 
e�cácia, a e�ciência e a efetividade. E a ino-
vação tem de se tornar uma rotina para todos 
os pro�ssionais”.
Administradora do centro Hospitalar de Lisboa 
Central, gere uma instituição que conta cerca 

realça. “Temos condições para a inovação fár-
maco-terapêutica, na área da informática, na 
área dos dispositivos médicos, nos serviços… 
A prestação da nossa academia na área da saú-
de é francamente boa, temos indicadores de 
cuidados em linha com o que se faz na Euro-
pa, e temos um conjunto de empresas que têm 
levado a inovação na área da saúde aos quatro 
cantos do mundo”. Tal não impede, porém, que 
se usem princípios de racionalidade na gestão 
das diversas áreas do sistema: “O que me pre-
ocupa não é a capacidade de inovar. O que me 
preocupa é a capacidade de racionalizar, de 
utilizar adequadamente os recursos que temos 
e que, de facto, não são muitos nem podem ser 
muitos. Acho que para isso é necessário algum 
discernimento, lucidez, competência, alguma 
coragem política”.
Referindo-se a exemplos concretos, Portela 
destaca a existência de vários hospitais com 
todas as valências em áreas pequenas, junto 
aos limites das grandes cidades. “E eu conti-
nuo a perguntar: será que é racional que cada 
um desses hospitais tenha todas as valências? 
E pode tê-las com um grande nível de qua-
lidade? Faria mais sentido se houvesse uma 
congregação de hospitais, ou hospitais com os 
próprios centros de saúde à volta, procurando 
uma especialização, uma racionalização na 
utilização dos recursos”. E enumerou outros 
casos em que a racionalidade devia ser cha-

de oito mil pro�ssionais. Mas às vezes bastam 
ações simples para inovar. No Hospital de São 
José, por exemplo, bastou uma medida muito 
simples para aproximar os utentes de um ser-
viço labiríntico: “sinalética...”. E outra medida, 
ainda: auxiliares “hospedeiros” que levam os 
doentes aos locais apropriados. 
Completaram a sessão Rui Coimbra, da pla-
taforma Mais Participação Melhor Saúde, que 
destacou o papel das associações dos doentes na 
evolução mais inclusiva do SNS, e Rui Manuel 
Henrique, presidente do IPO, que realçou a 
importância de avaliar a experiência do pro�s-
sional de saúde no mundo real para distinguir, 
efetivamente, uma inovação de uma novidade.
Na sessão de encerramento, fez-se um balan-
ço de uma das medidas mais emblemáticas da 
atual bastonária da OF, Ana Paula Martins, os 
Roteiros Farmacêuticos, com o lançamento 
de um livro dedicado a este périplo nacional 
(ver caixa).
O que �ca de um dia de homenagem e re�exão 
sobre o SNS? A certeza de que a fragilidade 
convive de perto com os sucessos alcançados? 
E que talvez �quemos, e ainda bem, ligados de 
uma forma indelével a um sistema universal de 
saúde? Poderão os versos do poeta brasileiro 
Carlos Drummond de Andrade (também ele 
farmacêutico de formação, embora nunca tenha 
exercido) resumir estas questões: “Mas haverá 
remédio para existir senão existir” para o SNS?

O QUE PREOCUPA NÃO É A CAPACIDADE DE INOVAR, MAS A CAPACIDADE DE 
RACIONALIZAR, DE UTILIZAR ADEQUADAMENTE OS RECURSOS QUE TEMOS E QUE 
NÃO SÃO MUITOS. PARA ISSO É PRECISO COMPETÊNCIA E CORAGEM POLÍTICA
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A FARMACÊUTICA 
COM ALMA 
DE MISSIONÁRIA 

Estava grávida e era seropositiva – mas 
não sabia. Nunca foi seguida por um 
médico e, provavelmente, também deu 
à luz sem assistência. Mais tarde, uma 

quebra de imunidade levou-a ao hospital e só 
nessa altura soube que era portadora do HIV. 
Quando Manuela Pimenta conheceu Maria, 
chamemos-lhe assim, pensou: “Se o bebé es-
capou durante o parto, é justo ser infetado 
através do leite? Não…” Então, convenceu a 
mulher guineense, de 39 anos, a iniciar a te-
rapêutica antirretroviral e também… a deixar 
de amamentar.    
Em Portugal, teria acontecido o mesmo, mas, 
nos países subdesenvolvidos, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) preconiza que as mães, 
mesmo infetadas com o HIV, devem amamentar 
os �lhos nos primeiros meses de vida, para lhes 
transmitir anticorpos e evitar infeções que po-
dem ser letais. No entanto, aquela farmacêutica 
portuguesa, em conjunto com a diretora clínica 
do Hospital Pediátrico de São José, em Bôr, e a 
diretora técnica do laboratório, decidiu arriscar, 
contrariando as orientações da OMS. 
«Preferimos optar pela solução que nos pareceu 
mais segura. E ainda bem! Está um lindo rapaz e 
tem a carga viral indetetável. Mas foi uma sorte, 
porque atuámos já depois do parto…», conta à 
ROF Manuela Pimenta, que desde então tem 
garantido a alimentação do bebé e a assistência 
médica da mãe, a quem ensinaram a preparar o 
leite do bebé, hoje com um ano e meio. «Sentiu 

que queríamos mesmo ajudá-la. Mas esta decisão 
tem de se avaliar caso a caso, vendo se as mães 
têm condições de preparar o leite em condições 
de assepsia. A maioria ainda não tem acesso a 
água potável, na Guiné-Bissau…», ressalva a 
farmacêutica. 

UM LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA… 
Apresentemos Manuela Pimenta. Natural de 
Ponte de Lima, tem 46 anos, é especialista em 
análises clínicas e genética humana, e dirige 
uma farmácia naquela cidade, que �ca perto 
do laboratório de análises clínicas do seu pai, 
Manuel Pimenta, também ele farmacêutico, de 
82 anos. O seu dia a dia é passado entre os dois 
espaços. Nos últimos dois anos, esta farmacêu-
tica ajudou dezenas de pessoas na Guiné-Bissau 
graças a um projeto humanitário que começou 
com a sua tese de mestrado, na Faculdade de 
Farmácia da Universidade de Lisboa – foi estu-
dar a prevalência de parasitoses em mulheres e 
crianças guineenses com menos de 15 anos in-
fetadas com HIV (ver caixa). 
Ao longo de 2018, a farmacêutica seguiu 80 mu-
lheres e dez crianças atendidas naquele hospital 
privado, situado nos arredores de Bissau. Um 
trabalho moroso, cujo mérito foi reconhecido 
com um prémio que ela porá ao serviço das ví-
timas do �agelo do HIV neste país, com cerca 
de 1,8 milhões de habitantes (em 2018, 44 mil 
estavam infetados, o que equivale a uma taxa de 
prevalência de 3,5%). Lá chegaremos. Manuela 

A tese de mestrado levou-a à Guiné-Bissau. Mas depressa 
saiu do laboratório: criou um fundo monetário para ajudar 
os mais carenciados e lançou um projeto humanitário 
para travar o flagelo do HIV. Manuela Pimenta é muito 
mais do que uma farmacêutica. 

Sónia Graça, jornalista convidada
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O LABORATÓRIO LABOR 
CRESCEU E TORNOU-SE “O 
LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA” 
DA GUINÉ-BISSAU. 
“RECEBEMOS 50 A 60 UTENTES 
E FAZEMOS 400 A 500 EXAMES 
POR DIA”

Pimenta começou por fazer uma auditoria ao 
laboratório de análises clínicas, que o seu pai 
começou a reformar em 2017, depois de o atual 
diretor-geral do Hospital lhe ter pedido que vol-
tasse a Bôr para modernizar a estrutura. Manuel 
Pimenta – que já lá trabalhara em 2012, mas veio 
embora algum tempo depois por divergências 
com a anterior administração – aceitou o desa�o 
e, desde então, já investiu mais de cem mil euros 
em aparelhos analíticos, reagentes, consumíveis, 
entre outro material. 
É preciso abrir, aqui, um parêntesis importan-
te: Manuel Pimenta fora destacado, entre 1967 
e 1969, para trabalhar como farmacêutico no 
Hospital Militar de Bissau. Nessa altura, apai-
xonou-se pela antiga colónia portuguesa e pelas 
suas gentes, mantendo uma ligação que perdura 
até hoje. Em 2011, co�nanciou, com dezenas de 
milhares de euros, a construção de uma mater-
nidade e de uma casa das mães em Cacheu, ci-
dade do Noroeste – um contributo importante 
para mitigar as elevadas taxas de mortalidade 
materna (em 2018, morreram 667 mulheres 
por 100 mil nados-vivos) e infantil (55 óbitos 
por 1000 nados-vivos), que atiram o país para 
os lugares cimeiros dos rankings mundiais (8.º 
e 20.º, respetivamente).

… E ACESSÍVEL AOS MAIS POBRES 
Entretanto, em Bôr, o laboratório – que ele bati-
zou com o nome de LaBOR – cresceu e tornou-se 
«o laboratório de referência» da Guiné-Bissau. 
«Recebemos 50 a 60 utentes [de Bissau e doutras 
cidades do país] e fazemos 400 a 500 exames por 
dia. As pessoas vêm cá pela qualidade e tam-
bém pela acessibilidade dos exames», garante a 
diretora técnica, Zimânia Cá, sublinhando que 
o objetivo de Manuel Pimenta, que conseguiu 
baixar os preços das análises para cerca de me-
tade, é «ajudar os mais pobres». Ali, um teste de 
glicémia, por exemplo, custa 1,5 euros, enquanto 
noutros centros pode chegar a 5 euros.
Recorde-se que, neste país, um dos mais pobres 
do mundo (ocupa os últimos lugares do Índi-
ce de Desenvolvimento Humano, das Nações 
Unidas), cerca de 68% da população vive com 
menos de dois dólares por dia e 21%, com me-
nos de um dólar. 
A reforma do laboratório passou também pela sua 
informatização – a cargo do marido de Manuela 
Pimenta, José Antas de Barros. Com isso, os er-
ros de transcrição baixaram substancialmente e 
passou a ser possível a monitorização à distância 
do sistema (Manuela está sempre atenta às lista-
gens diárias), bem como a interligação de todos 

Momentos de convívio e alegria com os meninos do Orfanato de Bethel, que contam com o apoio do seu fundo monetário sempre que 
precisam de assistência médica
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A POBREZA IMPEDE MUITAS PESSOAS DE PAGAR O DIAGNÓSTICO OU A 
ALIMENTAÇÃO DOS FILHOS. “COMECEI POR PAGAR LEITE, FRALDAS… ATÉ QUE DECIDI 
CRIAR UM FUNDO COM O MEU PRÓPRIO DINHEIRO. COMECEI COM 200 EUROS…” 
(MANUELA PIMENTA)

os serviços do hospital, o que facilitou muito a 
vida a médicos e enfermeiros. 

AEROPORTO NÃO PERMITE 
TRANSPORTE DE AMOSTRAS 
Em simultâneo, Manuel Pimenta e a �lha têm 
investido na formação dos técnicos – atualmen-
te, nove. Todos receberam formação e, nos últi-
mos dois anos, Zimânia Cá, que está a concluir 
o curso de Medicina, e Jesuíno de Alvarenga, o 
seu adjunto, vieram a Portugal várias vezes para 
frequentar cursos nas áreas do controlo da qua-
lidade, hematologia e transporte de substâncias 
infecciosas; ambos estagiaram durante meses no 
laboratório da família, em Ponte de Lima. «Com 
ela, aprendi muito sobre bacteriologia. Ela e o 
pai ensinaram-nos a manter uma atitude crítica 
perante os resultados, a recorrer, se necessário, 
aos métodos manuais para reforçar ou comple-
mentar um diagnóstico», exempli�ca Jesuíno 
de Alvarenga, que se licenciou em Biomedicina, 
no Brasil. «O Dr. Manuel Pimenta sempre dis-
se que um exame feito no LaBOR deve dar um 
resultado igual ou idêntico ao mesmo exame 
feito na Europa.» 
O microscópio com câmara acoplada, recente-
mente adquirido, facilitou a visualização de ima-

Maria (nome fictício) e o filho, com mais  
ou menos 5 meses de idade
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«FEMINIZAÇÃO DO HIV»  
NA GUINÉ-BISSAU

gens e a clari�cação de dúvidas. Mas, às vezes, é 
preciso comparar resultados em casos clínicos 
mais complexos ou mediante valores anormais. 
«Ainda temos alguma di�culdade em distinguir 
células malignas das normais; enviamos as ima-
gens e a nossa proposta de diagnóstico para a 
Manuela, que nos ajuda sempre», diz Zimânia Cá. 
No entanto, ainda há barreiras difíceis de transpor. 
É o caso do intercâmbio de amostras biológicas, 
por enquanto mera intenção, pois o aeroporto da 
Guiné-Bissau «ainda não está preparado para o 
envio, por via aérea, de substâncias infecciosas, e 
a transportadora de lá [DHL] também não aceita 
o seu envio», lamenta Manuela Pimenta, admi-
tindo que seria importante «fazerem-se algumas 
análises de sangue urgentes e em tempo útil em 

Portugal». Até isso ser possível, a farmacêutica 
quer propor à TAP a criação de um protocolo 
para agilizar o envio de amostras biológicas de 
lá para cá (o que envolve a custódia humana do 
material). «Muitas vidas», garante, «se salvariam 
com esta ‘ponte aérea de sangues’». 

UM FUNDO SEM ETNIA NEM RELIGIÃO
Enquanto desenvolveu o trabalho de campo da 
sua tese, Manuela Pimenta, curiosa e proativa, 
saía espontaneamente do laboratório, circulan-
do pela enfermaria, pela zona de internamento 
e até pelo bloco operatório. Muitas vezes, eram 
os próprios médicos e enfermeiros, notando o 
seu entusiasmo, que a chamavam. E foi assim 
que ela se apercebeu de outros problemas, des-

de logo a pobreza que impedia muitas pessoas 
de pagar o diagnóstico ou a alimentação dos 
�lhos. «Comecei por pagar leite, fraldas… até 
que decidi criar um fundo com o meu próprio 
dinheiro. Comecei com 200 euros…», recorda 
a farmacêutica, que conta apenas com a ajuda 
de uma enfermeira portuguesa, também ela em 
missão no Hospital e que faz reforços ocasionais. 
Os primeiros bene�ciados deste fundo mone-
tário foram uns meninos ali internados, que 
precisavam de fraldas ou de leite, e também as 
crianças de um orfanato chamado Lar Bethel, em 
Bissau. «Sempre que estão doentes, estes meninos 
podem ir ao Hospital de Bôr e têm as consultas 
e análises asseguradas, o que é um desafogo 
para a irmã [que gere a instituição]. Há poucos 

Em 2018, dos cerca de mil testes de HIV realizados no Hospital de Bôr, 
256 deram positivo e, deste total, 160 eram do sexo feminino. O estudo 
que Manuela Pimenta levou a cabo, nesse ano, permitiu confirmar a 
«feminização do HIV» na Guiné-Bissau e alertar para a elevada taxa 
de transmissão vertical do vírus, num país onde as jovens iniciam a 
atividade sexual precocemente (95% das raparigas entre os 15 e os 24 
anos são sexualmente ativas e, aos 18, mais de 50% das mulheres já tinha 
sido mãe).
A tese, que recebeu a nota máxima (20 valores), forneceu dados sobre 
a prevalência das coinfeções de malária/HIV e das coinfeções por 
parasitas intestinais/HIV em mulheres e crianças, e demonstrou a 
elevada prevalência de anemia nesta população. «Esta tríade [HIV/
malária/anemia] está a dizimar as populações que vivem nos países 
africanos mais carenciados, principalmente nos grupos mais vulneráveis: 
grávidas e crianças abaixo dos cinco anos», observa a farmacêutica, 
lembrando que é crucial eliminar a excisão genital feminina e reduzir a 
violência sexual e doméstica contra as mulheres, entre outras medidas.

Manuela Pimenta com Zimânia Cá, directora-técnica do LaBOR (que foi o seu braço-direito 
durante a tese, pelo apoio na tradução para crioulo e no contacto com os doentes),  
e Jesuíno de Alvarenga, o seu adjunto

Novos kits de rastreio de HIV, adquiridos 
com o dinheiro do prémio que Manuela 
Pimenta recebeu da OF, pelo mérito da sua 
tese de mestrado

Mulheres e crianças que participaram no estudo desenvolvido por 
Manuela Pimenta
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meses, foi internado um menino, de oito anos, 
com uma peritonite, a quem paguei a cirurgia 
[que custou mais de 100 euros]…» Em conjunto 
com a ONGD MSH, Manuela Pimenta ajudou 
a encontrar padrinhos para as 39 crianças, que 
passaram assim a ter alimentação assegurada 
durante o ano. 
Hoje, os guineenses carenciados que não 
podem pagar consultas, análises, exames, 
medicamentos e cirurgias neste hospital 
privado de Bôr – detido e administrado 
pela diocese de Bissau – podem recorrer 
àquele fundo (ou ao Progetto Anna ONLUS, 
outro fundo, italiano, que já existe há vários 
anos). Leite em pó para bebés e alimentação 
de doentes internados também são pagos re-
gularmente desta forma. «É um fundo que não 
tem cor, nem raça, nem religião», realça Ma-
nuela Pimenta. Em dois anos, foram ajudadas 
27 pessoas, num total de cerca de mil euros. 
«Quando as crianças do nosso orfanato precisam 
de um bom atendimento médico, ou quando 
precisamos de uma análise credível, recorrere-
mos ao Hospital de Bôr e ao LaBOR, o único 
laboratório � ável naquele país», diz Fernando 
Pinheiro, médico e um dos dirigentes da ONG 
Na Rota dos Povos, que criou e gere um orfa-
nato em Catió, cidade do Sul, ainda mais pobre 
do que Bissau. Há poucos meses, três meninos 
foram internados naquele hospital por causa de 
uma crise de gastroenterite. «A nossa relação é 
de solidariedade pura. Sempre que precisamos 
de ajuda, em casos extremos, ela está lá. As des-
pesas com internamento e análises têm sido su-
portadas pelo fundo da Manuela», a� rma Susana 
Antunes, diretora desta ONG, que há dez anos 
dinamiza um projeto educativo e de proteção 
infantil naquela região do país. «Precisávamos 
de muitas Manuelas e Drs. Pimenta, que são uma 
inspiração para nós». 
Desde que foi à Guiné-Bissau pela primeira vez, 
em janeiro de 2018, Manuela Pimenta já fez qua-
tro missões humanitárias no país. Nunca vai de 
mãos a abanar: tem organizado campanhas de 
recolha de donativos e já fez chegar a Bissau dois 
contentores com diverso material – de livros, 
roupa e brinquedos a kits, frigorí� cos e ambulân-
cias (duas, uma delas oferecida pelos bombeiros 
voluntários de Vila Meã) para o laboratório e o 
Hospital de Bôr. 

TRAVAR A TRANSMISSÃO VERTICAL 
DO HIV 
Mas a sua intenção é contribuir para uma mu-
dança de fundo, em particular na vida das mu-
lheres e crianças guineenses. No ano passado, 
na sequência da tese de mestrado, fundou um 
projeto a que chamou ‘N’Misti Tadja’, expressão 
em crioulo que signi� ca ‘Quero bloquear’. 
O seu objetivo é diminuir a transmissão vertical 
do HIV. Como? «Diagnosticando, encaminhando 
para os centros de referência e de tratamento, e 
acompanhando. Acompanhar é o mais difícil: 
exige um grande envolvimento e empatia da 

nossa parte. É muito fácil perder o rasto a estas 
mulheres…», reconhece a farmacêutica, que 
acompanha, atualmente, três das 80 mulheres do 
seu estudo: a uma paga a medicação pro� lática de 
doenças oportunistas; a outra paga transfusões 

e outros tratamentos; e a Maria, a guineense 
de que falámos no início, Manuela Pimenta 
paga a assistência de rotina e o leite do seu 
� lho, que deixou de ser amamentado ao 
45.º dia de vida. 
A mãe vai todas as semanas ao Hospital bus-
car o dinheiro para comprar o leite arti� cial. 

«Estou disposta a suportar a alimentação al-
ternativa dos bebés. Mais importante do que 

deixar um legado é salvar uma vida», defende 
a farmacêutica. 
«É preciso explicar a estas mulheres que quando 
a carga viral está indetetável, a doença é intrans-
missível. Elas não sabem isto: pensam que tomar 
ou não a medicação é a mesma coisa... Custa-me 
muito ver os meninos a sofrer e as mães a passa-
rem o vírus aos � lhos sem terem noção», lamenta 

Logótipo do projeto N’ Misti Tadja, cujo objetivo 
é travar a transmissão vertical do HIV

meses, foi internado um menino, de oito anos, 
com uma peritonite, a quem paguei a cirurgia 
[que custou mais de 100 euros]…» Em conjunto 
com a ONGD MSH, Manuela Pimenta ajudou 
a encontrar padrinhos para as 39 crianças, que 
passaram assim a ter alimentação assegurada 

Hoje, os guineenses carenciados que não 
podem pagar consultas, análises, exames, 
medicamentos e cirurgias neste hospital 
privado de Bôr – detido e administrado 
pela diocese de Bissau – podem recorrer 
àquele fundo (ou ao Progetto Anna ONLUS, 
outro fundo, italiano, que já existe há vários 
anos). Leite em pó para bebés e alimentação 
de doentes internados também são pagos re-
gularmente desta forma. «É um fundo que não 
tem cor, nem raça, nem religião», realça Ma-
nuela Pimenta. Em dois anos, foram ajudadas 
27 pessoas, num total de cerca de mil euros. 

nossa parte. É muito fácil perder o rasto a estas 
mulheres…», reconhece a farmacêutica, que 
acompanha, atualmente, três das 80 mulheres do 
seu estudo: a uma paga a medicação pro� lática de 
doenças oportunistas; a outra paga transfusões 

e outros tratamentos; e a Maria, a guineense 
de que falámos no início, Manuela Pimenta 
paga a assistência de rotina e o leite do seu 
� lho, que deixou de ser amamentado ao 
45.º dia de vida. 
A mãe vai todas as semanas ao Hospital bus-
car o dinheiro para comprar o leite arti� cial. 

«Estou disposta a suportar a alimentação al-
ternativa dos bebés. Mais importante do que 

deixar um legado é salvar uma vida», defende 
a farmacêutica. 
«É preciso explicar a estas mulheres que quando 
a carga viral está indetetável, a doença é intrans-
missível. Elas não sabem isto: pensam que tomar 
ou não a medicação é a mesma coisa... Custa-me 
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a especialista, que confessa o «sonho» de «travar 
um �agelo que atinge toda a população [no seu 
estudo, diagnosticou crianças de dois meses a 
adultos de 80 anos]» e que «infelizmente, não 
é tratado como uma questão de saúde pública» 
na Guiné-Bissau.
Reforçar os rastreios gratuitos é o primeiro pas-
so. É para isso que servirá o dinheiro do pré-
mio que recebeu da Ordem dos Farmacêuticos 
– 1.162 euros –, com o qual Manuela Pimenta 
já comprou vários kits de HIV, malária e papel 
de �ltro. Por outro lado, quer aumentar a sen-
sibilização e o esclarecimento das mulheres: «O 
envolvimento dos médicos é muito importante. 
Pedi-lhes que, nas consultas, testassem as jovens 
entre os 15 e os 19 anos [faixa etária em que se 
concentram os novos casos de HIV], as grávidas 
e todas as mulheres em idade fértil que forem 
atendidas em Bôr.» 

«PRECISO DE UM NÚCLEO DURO  
DE FARMACÊUTICOS»
No futuro, Manuela Pimenta quer criar uma 
ONG, o que «aumentará a visibilidade do pro-
jeto e facilitará apoios». Pelo meio, gostava de 
envolver farmacêuticos na sua causa. «Preciso 
de especialistas em microbiologia, hematologia, 
hemoterapia e da farmácia hospitalar, que possam 
dar formação aos médicos e aos farmacêuticos 
do Hospital de Bôr. Preciso de um núcleo duro 
de especialistas que aceitem juntar-se a mim e 
partir em regime de voluntariado. Para já, têm de 
vir de coração [só a alimentação e o alojamento 
são garantidos]. Um dia, com a minha ONG, 
será diferente…»  

Ela e o pai ponderam, entretanto, implementar 
o modelo do LaBOR noutras cidades mais po-
bres do país, como Cacheu e Catió. «Já reunimos 
com algumas pessoas, mas isso ainda levará o seu 
tempo. Primeiro, é preciso pôr o LaBOR em ve-
locidade de cruzeiro… O laboratório está muito 
bem, mas ainda não está como o meu pai quer.»
Até lá, Manuela Pimenta, hoje mestre em análises 
clínicas, continuará a ajudar, um a um, todos os 
que precisarem. Como fez com Cabiro, um me-
nino de 14 anos que se suspeitava que tinha uma 
cardiopatia congénita (o diagnóstico nunca foi 
conclusivo) e que, por isso, passava largos meses 
no Hospital de Bôr. Manuela Pimenta conheceu-o 

em 2018: «Tinha uma barriga monstruosamente 
inchada… Não se sabia bem a causa. Mas tinha 
um sorriso bonito e aberto, como se estivesse 
na Euro Disney e não em Bôr. Aproveitava os 
dias no hospital para desenhar, brincar… Na 
sua inocência, desenhava o avião que o ia levar 
para a cura da sua doença.»
Pelo menos há um ano que o menino aguarda-
va a autorização da junta médica e a emissão do 
visto para vir a Portugal, onde se acreditava que 
seria curado. Manuela Pimenta ajudou a pagar a 
documentação e Cabiro chegou, �nalmente, em 
novembro de 2019. Mas já era tarde: morreu um 
mês depois, no Hospital de Coimbra.

Recolha de donativos para o Hospital 
de Bôr (testes rápidos, reagentes, 
material de colheita, tensiómetros, 
leite em pó, roupa, brinquedos, etc.)





32  | REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS

BEM-VINDOS À FAMÍLIA FARMACÊUTICA
“Bem-vindos à vossa nova 
casa. Bem-vindos à Ordem 
dos Farmacêuticos”. Foi 
esta a principal mensagem 
da bastonária na primeira 
Cerimónia Nacional de 
Vinculação à Profissão 
Farmacêutica, realizada em 
Coimbra.

Pela primeira vez, a Ordem dos 
Farmacêuticos (OF) organizou uma 
Cerimónia Nacional de Vinculação à 
Profissão Farmacêutica, como forma de 
assinalar o início da atividade profissional 
e a inscrição na OF de centenas de jovens 
que todos os anos concluem o Mestrado 
Integrado em Ciências Farmacêuticas 
(MICF) nas nove instituições de ensino 
superior que lecionam o curso no nosso 
país. Mais do que o simbolismo de um 
vínculo formal à instituição, materializada 
na entrega da Carteira Profissional aos 
novos farmacêuticos, o momento revestiu-
se de especial solenidade e emoção para 
estes jovens recém-diplomados. Com a 
leitura do Juramento Farmacêutico, os 
novos profissionais assumiram também um 
compromisso ético e moral com os valores 
da profissão, com o respeito pelo seu Código 
Deontológico e pelos princípios orientadores 
da atividade farmacêutica, centrada no 
doente e no seu bem-estar.

Organizada em colaboração com a 
Universidade de Coimbra (UC), a cerimónia 
decorreu no dia 30 de novembro, no 
Auditório da Reitoria da UC, contando com a 
participação do reitor da UC, Amílcar Celta 
Falcão, também ele farmacêutico. Num 
formato de entrevista, mas com carácter 
informal, o que criou maior proximidade 
com a audiência, o reitor disponibilizou-se 
para responder a várias questões sobre 
o seu percurso académico, experiências 
profissionais e até hobbies e gostos 
pessoais. O momento permitiu aos novos 
farmacêuticos conhecer melhor o percurso 
do professor da Faculdade de Farmácia 
da Universidade de Coimbra que chegou 
reitor. Em seguida, a farmacêutica Manuela 
Pimenta, na qualidade de conferencista 
convidada, falou sobre as ações de 
voluntariado e missões humanitárias que 
tem vindo a desenvolver na Guiné-Bissau. 
Esta farmacêutica comunitária e analista 
clínica deu continuidade e ao trabalho de 

cooperação iniciado pelo seu pai, Manuel 
Pimenta, na Guiné-Bissau. Com enorme 
entusiamo e profundo sentido cívico relatou 
várias ações humanitárias naquele país 
africano, com forte impacto na melhoria do 
acesso à saúde pela população guineense 
(vide pag. 24).
A bastonária da OF, Ana Paula Martins, 
dirigiu-se aos novos colegas para elogiar 
o seu percurso académico. “Durante cinco 
anos, foram decerto muitos os dias em que 
questionaram o muito trabalho, o muito 
esforço que vos foi exigido na universidade. 
[…] A razão maior é que não poderiam ter-se 
tornado farmacêuticos, sem uma preparação 
científica muito sólida, que vos preparasse 
para serem agentes mobilizadores da ciência, 
sem o conhecimento fundamental das 
Ciências Farmacêuticas básicas e aplicadas 
e sem a capacidade de traduzir esse 
conhecimento na prestação de cuidados de 
saúde, na investigação e desenvolvimento 
clínicos em saúde, na garantia de qualidade 

A 11a edição do Conselho Farmacêutico Nacional, a primeira do corrente 
mandato dos órgãos sociais da OF, decorreu em Coimbra, no dia 30 
de novembro, e juntou cerca de 50 farmacêuticos conselheiros, entre 
profissionais, dirigentes da OF e representantes de organizações ligadas 
à atividade farmacêutica.
A Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos (OF) convocou 
o Conselho Farmacêutico Nacional para auscultar e debater com 
farmacêuticos, dirigentes das associações setoriais e representantes 
da academia as tendências e os desafios da autorregulação profissional 
em Portugal e na União Europeia (UE). O mote para esta discussão 
foi o estudo realizado pela Autoridade da Concorrência (AdC) e pela 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) 
sobre o impacto concorrencial nas profissões liberais, com particular 
enfoque na profissão farmacêutica.
O encontro iniciou-se com as apresentações de duas juristas do 
escritório de advogados PLMJ, sobre o estudo apresentado no ano 

CONSELHO FARMACÊUTICO NACIONAL DEBATEU AUTORREGULAÇÃO   PROFISSIONAL
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do diagnóstico clinico e genético e em todas 
as áreas onde o ato farmacêutico vos torna 
farmacêuticos porque vos responsabiliza, 
compromete, numa sociedade em que os 
cidadãos esperam tudo de cada um de vós”, 
disse a bastonária.
Ana Paula Martins lembrou também o 
apoio concedido pelas gerações mais 
velhas. “Ao vosso lado, gerações diferentes, 
com experiências diferentes, garantirão a 
necessária resposta às vossas dúvidas, apoio 
nos momentos críticos e um espaço coletivo 
de partilha e de aprendizagem, real, feito 
de muitas histórias”, explicou ainda. “Foram 
precisas muitas gerações de farmacêuticos 
para que o País reconhecesse que os 
farmacêuticos, pela sua especificidade, 
responsabilidade, diferenciação deviam 
ter competências do Estado para 
se autorregularem garantido assim 
coletivamente a Portugal e os portugueses, 
a excelência do seu exercício profissional”, 
recordou a bastonária.

“Não esperem facilidades”, advertiu ainda. 
“Vão precisar de muita coragem”, “resiliência”, 
“alguma sorte, muito trabalho e muita 
esperança”, lembrou. A missão da OF não é 
a de garantir “melhores empregos, melhores 
condições de vida”, mas estabelecer “um 
padrão ético, da especialização e formação 
contínua, e a influência social e política no 
que deve ser a Saúde em Portugal. […] A 
exigência de atualização permanente que ser 
farmacêutico exige, a par das competências 
relacionais, emocionais, éticas e culturais 
são um compromisso eterno”, considera a 
bastonária.
Ana Paula Martins defendeu, por fim, que 
os jovens farmacêuticos que estão agora 
a concluir o MICF, integram “uma geração 
global, com um grau de informação nunca 
antes obtido pela humanidade, que trata por 
tu as tecnologias, que ultrapassará a barreira 
dos 100 anos de vida, que resolverá parte dos 
desafios novos e recorrentes da história da 
humanidade”.

Fazendo votos de sucesso para o seu 
percurso profissional, a bastonária 
assegurou que estes novos colegas “serão 
sempre parte desta família, mesmo quando 
fizerem as necessárias viagens pelo mundo 
e através dos vossos ideais. Nós estaremos 
sempre aqui, a contar com a vossa energia e 
alegria, na esperança que as dificuldades que 
a vida vos traz e que vos vão obrigar a ter os 
pés muito bem assentes na terra, nunca vos 
impeçam de olhar para as estrelas de que 
também são feitos”.
No ano de 2019, a OF registou 617 novos 
membros. Ao longo dos últimos anos, tem 
procurado estimular o envolvimento dos 
novos farmacêuticos nas suas atividades, 
mas também dos jovens estudantes dos 
últimos anos do MICF. Com condições 
especiais de inscrição, de participação em 
eventos e ações de formação ou acesso 
à Bolsa de Oportunidades, os jovens 
farmacêuticos são uma prioridade da 
instituição.

passado pela AdC e OCDE relativo às profissões liberais e sobre a diretiva 
europeia da proporcionalidade, enquanto desafio à autorregulação 
profissional. Os conselheiros foram também informados sobre o 
enquadramento atual da regulação da atividade farmacêutica no espaço 
europeu, numa apresentação a cargo do secretário técnico da OF para a 
área internacional, Jorge Batista, com especial incidência sobre os casos 
de Espanha, França e Reino Unido.
Embora a maioria das profissões de saúde não tenha sido incluída 
no projeto da AdC e OCDE, por não ser diretamente entendida como 
serviços empresariais, o trabalho destas duas entidades faz uma análise 
detalhada sobre a profissão farmacêutica, a par dos nutricionistas.
Os contributos e comentários registados durante este Conselho 
Farmacêutico Nacional vão ser compilados e levados em consideração 
na discussão em torno de eventuais alterações à regulação das 
profissões liberais, designadamente em sede do Conselho Nacional das 
Ordens Profissionais (CNOP).

CONSELHO FARMACÊUTICO NACIONAL DEBATEU AUTORREGULAÇÃO   PROFISSIONAL
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PROFISSIONAIS E ACADEMIA ANALISAM 
ESTÁGIOS E PARCERIAS COM ASSOCIAÇÕES  
DE DOENTES
A Plataforma Ensino-Profissão (PEP) 
esteve reunida no dia 28 de novembro, 
em Coimbra, para continuar o trabalho 
de análise das estruturas e formatos 
dos estágios curriculares promovidos 
pelas nove instituições de ensino superior 
que lecionam o Mestrado Integrado 
em Ciências Farmacêuticas, desta 
feita com enfoque especial na área da 
Farmácia Hospitalar. Entre as sugestões 
apresentadas pelos profissionais, 
bem como pelos estudantes, estão a 
uniformização de critérios de seleção das 
entidades para realização de estágios, 
orientadores, conteúdos programáticos e 
grelhas de avaliação, entre outros aspetos. 
Neste quinto workshop organizado 
pela PEP foram também analisadas as 
iniciativas e parcerias entre a academia 
e as associações de pessoas que vivem 
com doença.
A PEP é uma estrutura consultiva 
da Direção Nacional da Ordem dos 
Farmacêuticos que tem como missão 
refletir sobre a qualidade e a atualidade 
do ensino de Ciências Farmacêuticas, na 
perspetiva da integração das diversas 
áreas de intervenção profissional. Sob a 
coordenação da professora catedrática 
da Faculdade de Farmácia da Universidade 
de Coimbra, Margarida Caramona, tem 
proporcionado um espaço de reflexão 
conjunta, que promove a troca de 
experiências e a partilha de informação 

entre profissionais e instituições de ensino 
superior.
O quinto workshop organizado pela PEP 
produziu um novo conjunto de conclusões 
para análise e eventual implementação 
pelas faculdades, tendo em conta 
as respetivas condições. No caso da 
Farmácia Hospitalar, foram referidos os 
critérios de idoneidade definidos pelo 
Conselho do Colégio de Especialidade de 
Farmácia Hospitalar para a Residência 
Farmacêutica, que podem ser transpostos 
e adaptados para os estágios curriculares 
nos serviços farmacêuticos hospitalares, 
tal como as grelhas de competências e 
áreas nucleares e satélite da atividade 
farmacêutica em Farmácia Hospitalar.
Na segunda parte do encontro, as 
instituições de ensino apresentaram as 
iniciativas que têm vindo a desenvolver 
em parceria com associações de pessoas 
que vivem com doença. Os representantes 
da EVITA - Associação para o Cancro 
Hereditário, da EUPATI - European Patients 
Academy for Therapeutic Innovation e 
da Liga Portuguesa contra as Doenças 
Reumáticas, revelaram também as 
colaborações já existentes e as respetivas 
prioridades na aproximação à academia 
e aos profissionais farmacêuticos, 
tendo sido elencadas ações que podem 
estimular uma maior colaboração 
entre todas as partes, em benefício dos 
cidadãos e doentes.

NOVO PROGRAMA PARA 
CAPACITAÇÃO POLÍTICA 
DO FARMACÊUTICO
Ciente da importância da intervenção do 
farmacêutico na sociedade, a Secção Regional do Sul 
e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos 
(SRSRA-OF) desenvolveu um Programa de 
Capacitação Política do Farmacêutico, com o objetivo 
de incentivar a participação política e cívica destes 
profissionais, promover o seu crescimento pessoal, 
espírito crítico e impacto social.
Na primeira fase deste programa – “Incentivar à 
Participação e Espírito Crítico” – serão organizadas 
várias sessões intituladas “MeetUp na Ordem dos 
Farmacêuticos”, para envolver os farmacêuticos 
nas questões sociais prementes e motivar a sua 
participação em debates com figuras destacadas 
da sociedade. Pretende-se que seja um evento de 
caráter informal, com várias edições ao longo do ano, 
no qual se proporcionará uma conversa próxima com 
líderes de opinião de diversas áreas.
Na segunda fase – “Capacitação para Atuação Política 
e Cívica” – será organizada uma Summer School, que 
tem como finalidade a preparação do farmacêutico 
para a atuação política, através de uma formação 
intensiva em soft skills e hard skills, com a duração 
de três dias, para partilha de informação entre 
pares e com um intensivo debate sobre o papel do 
farmacêutico na sociedade, possibilitando, assim, o 
desenvolvimento de capacidades de comunicação e 
de ação política.
A terceira fase – “Desenvolvimento e Crescimento 
Pessoal e Impacto Social” – visa, essencialmente, 
a elaboração de diretrizes e outros documentos 
orientadores, com o objetivo de guiar o farmacêutico 
na sua ação política. Para este fim, será realizada 
uma articulação direta com diversos parceiros e 
grupos de trabalho constituídos por pessoas com 
experiência no espectro político. Outro objetivo desta 
fase será a medição do impacto deste programa 
nos participantes, ao longo das diversas sessões, 
assim como as mudanças geradas no contexto social 
destes farmacêuticos. 
O primeiro MeetUp na Ordem dos Farmacêuticos 
contou com a participação do advogado, também 
comentarista político, José Miguel Júdice, que debateu 
com os farmacêuticos os desafios políticos em 
Portugal para a nova legislatura.
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A Ordem dos Farmacêuticos (OF) defende 
o reforço da capacidade de regulação do 
Infarmed e um investimento no capital 
humano e infraestruturas da autoridade 
reguladora. “Não adianta atirar mais 
responsabilidades para cima do Infarmed 
sem que estejam asseguradas as condições 
para exercer a sua função reguladora”, disse 
a bastonária da OF na abertura do Reunião 
Anual do Colégio de Especialidade de Assuntos 
Regulamentares (CEAR), que juntou, em 
Lisboa, mais de uma centena de profissionais 
ligados à atividade regulamentar no setor 
farmacêutico.
Ana Paula Martins assumiu o compromisso 
de reforçar a importância da atividade 
reguladora junto do novo elenco governativo. 
"Em breve, iremos reunir com a ministra 
e com os novos secretários de Estado e 
um dos aspetos que vamos seguramente 
transmitir é que o Infarmed tem uma 
importância extraordinária no seio do 
sistema de saúde”, revelou a representante 
dos farmacêuticos portugueses. "O 
Infarmed tem de voltar a ter infraestruturas 
adequadas às suas funções e incentivos 
ao capital humano, pondo de lado modelos 
ultrapassados para responder aos desafios 
atuais da regulação em saúde”, disse ainda.
Presente também na abertura do evento, o 
presidente do Infarmed, Rui Santos Ivo, revelou 

o trabalho que está a ser desenvolvido para 
definição de um plano estratégico para os 
próximos três anos, admitindo a necessidade 
de fazer algumas reformas na instituição. 
"Vamos apresentar algumas propostas para 
criar condições para melhorar as condições 
dos nossos recursos humanos”, adiantou o 
presidente da autoridade reguladora. Rui 
Santos Ivo destacou ainda os contributos 
do Conselho Consultivo do Infarmed, no qual 
a OF tem assento, para a definição de uma 
agenda a médio e longo prazo, num trabalho 
que envolveu também a formação de alguns 
focus groups, que contaram também com a 
participação do presidente do CEAR, Pedro 
Freitas.  
O presidente do Infarmed e bastonária da 
OF partilham também preocupações no 
âmbito da qualidade dos medicamentos, 
sublinhando tratar-se, "ainda e sempre”, de 
um desafio emergente, que justifica vigilância 
apertada da autoridade reguladora, dando 
como exemplo os recentes casos sobre a 
presença de vestígios de nitrosamina em 
alguns medicamentos, mas também de outras 
substâncias e excipientes que podem afetar a 
segurança e eficácia dos tratamentos.
A primeira reunião anual do atual mandato 
do Conselho do Colégio de Especialidade de 
Assuntos Regulamentares decorreu no dia 
24 de novembro, no Hotel Tryp Aeroporto, 

em Lisboa, e esteve subordinada ao tema 
"A Regulamentação ao Serviço do Doente”. 
O presidente do Colégio, Pedro Freitas, 
aproveitou a ocasião para anunciar outras 
ações previstas no próximo triénio, como a 
revisão das Boas Práticas Regulamentares 
ou a realização de cursos descentralizados 
dirigidos aos profissionais que iniciam agora 
a sua atividade na área regulamentar, mas 
também a farmacêuticos que trabalham em 
áreas que requerem conhecimentos mais 
aprofundados sobre a regulação do setor.
A bastonária lembrou também os contributos 
do Colégio no processo de aproximação entre 
a Academia e as necessidades do mercado 
de trabalho, através de uma adaptação de 
currículos e maior oferta formativa para 
áreas e temas que suscitem o interesse dos 
profissionais. Para a responsável da OF, a 
formação diferenciada dos farmacêuticos 
pode fazer a diferença neste setor de 
atividade,
Ao longo desta jornada de trabalhos, 
os profissionais ligados aos assuntos 
regulamentares na área do medicamento 
debateram várias temáticas relacionadas 
com a sua esfera de intervenção, como 
são os casos das disrupções na cadeira 
de fornecimento, a regulamentação 
dos dispositivos médicos ou a avaliação 
farmacoeconómica das tecnologias de saúde.

ORDEM DEFENDE REFORÇO DA CAPACIDADE REGULADORA DO INFARMED
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Ao longo do ano de 2019, a Secção Regional 
do Sul e Regiões Autónomas (SRSRA-OF) 
organizou 106 ações de formação em dez 
cidades diferentes da sua área de jurisdição 
– Albufeira, Beja, Évora, Faro, Funchal, Lisboa, 
Portalegre, Portimão, Santarém e Setúbal – 
que contaram com a participação de cerca 
de 1.400 farmacêuticos. Entre estas, 72 foram 
promovidas em regime presencial, contando 
com um total de 1.012 participantes, e 34 em 
formato e-learning, com aproximadamente 
350 participantes.
Para adequar as ações de formação às 
necessidades diárias do farmacêutico, a 
SRSRA-OF dinamiza cinco Grupos de Trabalho 

A Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas 
da Ordem dos Farmacêuticos (SRSRA-OF) 
organizou, no dia 26 de outubro, na Faculdade 
de Farmácia da Universidade de Lisboa 
(FFUL), o Simpósio Científico “Doenças 
Neurodegenerativas: o que nos traz o futuro?”. 
O evento registou mais de duas centenas de 
participantes, entre farmacêuticos, estudantes 
de Ciências Farmacêuticas e demais áreas da 
Saúde, doentes, profissionais e técnicos de 
saúde.
Com o objetivo de apresentar os 
desenvolvimentos e perspetivas futuras no 
tratamento e prestação de cuidados nas 
doenças neurodegenerativas, nomeadamente 
nas doenças de Alzheimer, Parkinson e 
esclerose múltipla, a organização considerou 
a participação de representantes das pessoas 
que vivem com estas doenças, seja através da 
sua integração Comissão Científica, presidida 
pela diretora da FFUL, Matilde Castro, ou pela 

para a Formação Contínua nas diferentes 
áreas profissionais clássicas – Farmácia 
Comunitária, Farmácia Hospitalar, Indústria 
Farmacêutica, Distribuição Grossista e Análises 
Clínicas e Genética Humana –, constituídos 
por profissionais de reconhecido mérito e 
experiência na sua atividade profissional. 
Com o seu apoio, foram organizados oito 
novos temas de formação, entre os quais 
se destacam o Curso Inicial de Cuidados 
Paliativos, o Curso de Gestão de Projetos, a 
Formação em Boas Práticas de Distribuição 
Farmacêutica – Gestão de Risco e a Formação 
em Fase Pré-Analítica no Laboratório Clínico.
Em 2020, a SRSRA-OF pretende continuar a 

representação em todas sessões de debate. 
Nesta perspetiva, a abertura do Simpósio 
Científico ficou desde logo marcada pela 
narração de um testemunho na primeira 
pessoa, sobre a vivência com a doença de 
Alzheimer.
No caso da esclerose múltipla, explicou Paulo 
Gonçalves, vice-presidente da Sociedade 
Portuguesa de Esclerose Múltipla (SPEM), 
“quando existe um diagnóstico, a pessoa sente-
se no fundo do poço, não tem uma corda para 
subir, por isso, procura uma associação ligada 
à doença. A procura tem muito a ver com o 
facto de encontrar, no mesmo local, respostas 
a vários problemas” – sociais, jurídicos, 
psicológicos, terapêuticos, entre outros. Sendo 
a discussão centrada nos doentes, o Simpósio 
permitiu abordar algumas soluções e desafios 
nas diferentes patologias. António Leuschner, 
presidente do Conselho Nacional de Saúde 
Mental, mostrou-se otimista em relação 

promover o Desenvolvimento Profissional 
Contínuo do farmacêutico, através da 
identificação de novas oportunidades de 
formação, nas diferentes áreas profissionais.

ao futuro, considerando que haverá mais e 
melhores soluções, principalmente ao nível da 
prevenção e minimização das consequências. 
Ressalvou, contudo, de que no futuro será 
necessário continuar a investir nas diferentes 
dimensões, nomeadamente ao nível da 
consciencialização social.
O evento contou ainda com a colaboração de 
diversas entidades e associações, entre elas a 
Alzheimer Portugal, a Associação Portuguesa 
de Doentes de Parkinson, a SPEM, o Campus 
Neurológico Sénior, o Institute for Systems and 
Robotics, a NeuropsyAl e diferentes parceiros 
da indústria farmacêutica. Cada uma das 
entidades contribuiu para a dinamização de 
todo o evento, divulgando as suas próprias 
iniciativas e avanços. 
A cooperação entre todos os profissionais 
de saúde, a centralidade na pessoa e a 
colaboração na área da Saúde e social foram 
as principais conclusões. O presidente da 
SRSRA-OF, Luís Lourenço, considerou que 
o tema do evento “conseguiu ligar não só 
estudantes e jovens farmacêuticos que têm 
sede de perceber a inovação, mas também os 
farmacêuticos que já estão a trabalhar nas 
suas áreas profissionais há alguns anos e que 
também têm essa sede, essa vontade de saber 
mais, porque lidam diariamente com pessoas 
com doença e cuidadores”. 
O Simpósio Científico é uma iniciativa da SRSRA-
OF que se tem vindo a repetir anualmente, 
com o objetivo de “promover momentos de 
debate dinâmicos e transversais às várias áreas 
profissionais do setor da saúde, contribuindo 
para o desenvolvimento da intercolaboração 
entre profissionais de saúde, tendo sempre 
em consideração a perspetiva da pessoa 
com doença, através da integração de 
representantes das suas associações nesta 
discussão”, explicou o presidente da SRSRA-OF.

MAIS DE UMA CENTENA DE FORMAÇÕES EM 2019

O FUTURO DAS DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS
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A Ordem dos Farmacêuticos (OF), em 
parceria com a Direção-Geral da Saúde (DGS), 
desenvolveu seis cursos online gratuitos, 
em formato MOOC - Massive Open Online 
Courses (Cursos Online Abertos e Massivos) 
dedicados à “Segurança nos Cuidados de 
Saúde”. Os cursos têm como objetivo promover 
a literacia em saúde na população portuguesa, 
através da sensibilização para a adoção de 
comportamentos de saúde corretos e seguros. 
Os cursos estão integrados no “Projeto 
NAU – Ensino e Formação à Distância 
da Administração Pública para Grandes 
Audiências”, estando já disponíveis os módulos 
sobre o “Uso Seguro e Responsável do 
Medicamento”, “Higiene das Mãos na Prevenção 
de Infeções” e “Prevenção de Infeções e 
Resistência aos Antibióticos”.  Os temas da 
“Segurança Cirúrgica”, “Prevenção de Úlceras 
por Pressão” e “Prevenção de Quedas” deverão 
ser desenvolvidos e divulgados durante o ano 
de 2020. 

Desde o lançamento do projeto, em julho 
de 2019, registou-se a participação de, 
aproximadamente, 1500 cidadãos no curso 
sobre o “Uso Responsável do Medicamento”, 
770 cidadãos no curso “Prevenção de Infeções 
e Resistência aos Antibióticos” e 830 cidadãos 
no curso “Higiene das Mãos na Prevenção de 
Infeções”.
Explore os cursos e apoie a sua divulgação 
junto da população, incentivando a participação 
da população nos diferentes cursos.
 
GS NA PROMOÇÃO DA  SAÚDE  
NAS COMUNIDADES
O projeto Geração Saudável, desenvolvido pela 
Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas 
da Ordem dos Farmacêuticos, é um marco de 
referência na promoção e educação para a 
saúde nas escolas de todo o país. A abertura 
do ano letivo escolar dá início aos trabalhos do 
projeto com a formação dos novos formadores, 
todos eles alunos do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas (3.o ao 5.o ano curricular) 
ou recém-farmacêuticos. A formação dos novos 
formadores envolve dois fins-de-semana de 
trabalho, um direcionado para a aprendizagem 
teórica e científica das temáticas e outro 
direcionado para o desenvolvimento de soft 
skills de comunicação com o público-alvo. 
Atualmente, o projeto conta com a participação 
de 160 formadores, de norte a sul do país.
No primeiro período escolar do presente 
ano letivo, compreendido entre setembro 
e dezembro, o projeto visitou 37 escolas, 
contactando com 7.440 alunos do 2.o e 3.o ciclos 
e 380 professores, estimando atingir a meta dos 
100 mil alunos até final do ano.
Através da abordagem das temáticas do Uso 
Responsável do Medicamento, Diabetes e 
Dependências e Comportamentos Aditivos, 
a Geração Saudável promove a importância 
da prevenção em saúde, bem como o 
reconhecimento do papel do farmacêutico na 
comunidade.

A farmacêutica portuguesa, Ema Paulino, 
membro da Direção Nacional da Ordem dos 
Farmacêuticos (OF) e da Direção da Federação 
Internacional Farmacêutica (FIP), recebeu 
a medalha de membro de correspondente 
estrangeiro da Academia Nacional de 
Farmácia de França, lugar para o qual foi eleita 
em outubro.
A nota da Academia de Farmácia 
francesa realça as importantes funções e 

responsabilidades na OF e na FIP, mas também 
as experiências na direção do Departamento 
de Projetos e Serviços do grupo Holon e da 
Associação Nacional das Farmácias, bem 
como a propriedade e direção técnica de 
uma farmácia comunitária em Almada, e o 
doutoramento em Administração Pública, com 
especialização em Administração em Saúde, 
no Instituo Superior de Ciências Sociais e 
Políticas.

EMA PAULINO RECEBEU MEDALHA DA ACADEMIA 
NACIONAL DE FARMÁCIA DE FRANÇA  

OF E DGS COM NOVOS CURSOS ONLINE GRATUITOS
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O estudante de Ciências Farmacêuticas Marcos Alves 
Teixeira é o novo presidente da Federação Académica do 
Porto (FAP) para o mandato 2020. A bastonária da Ordem 
dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins, esteve presente na 
tomada de posse dos novos órgãos eleitos da FAP, no dia 
9 de dezembro, no Palácio da Bolsa, no Porto, e felicitou 
o “futuro colega”, desejando-lhe o maior sucesso na 
representação dos estudantes universitários do Porto.
O novo presidente da FAP tem 23 anos e frequenta o 5o 
ano do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 
da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. 
No anterior mandato, exerceu funções de tesoureiro da 
direção, presidida por João Pedro Videira. A lista liderada 
por Marcos Alves Teixeira foi a única que se apresentou a 
sufrágio, com um programa de continuidade, que recebeu 
o voto de 19 das 23 associações federadas. “Costumo dizer 
que onde há um estudante, a FAP tem de ter uma resposta 
para lhe dar. É essa a nossa motivação, vamos continuar 
o trabalho e tentar alargar ainda mais o leque que é a 
ação da FAP à cidade, ao país e também, esperamos nós, 
à Europa realçou o novo presidente”, disse Alves Teixeira 
citado pelo Jornal de Notícias.
“Queremos tornar a FAP num agente de cultura, criando 
relações muito mais envolvidas com os agentes de 
cultura da cidade e usar isso como uma forma de coesão 
da própria academia, desenvolvendo uma relação mais 
direta entre a cidade que nos acolhe e nós, que somos 
uma população, não muito permanente”, referiu ainda. A 
federação pretende colocar na agenda a discussão sobre a 
revisão Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior 
e outros temas estruturantes, como o novo programa de 
mobilidade de estudantes que irá suceder ao Erasmus+ e a 
digitalização do Ensino Superior.
O novo presidente revelou também que a sustentabilidade 
ambiental é uma das grandes preocupações da equipa 
agora empossada e que a federação pretende atingir a 
neutralidade carbónica nas suas ações até ao final do 
próximo ano.

JOÃO RUI PITA DISTINGUIDO  
PELA UNIVERSIDADE COMPLUTENSE 
DE MADRID
O professor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, João Rui 
Pita, foi distinguido com a medalha Cátedra Centenária de História da Farmácia 
- Madrid de 2019, atribuído pela Universidade Complutense. Com este prémio, 
a instituição de ensino da capital espanhola pretende distinguir todos aqueles 
que conduzem, com reconhecido mérito, trabalhos de investigação na área da 
História da Farmácia e promovem iniciativas e reuniões científicas reconhecidas 
publicamente e de impacto para as Ciências Farmacêuticas.

A Bluepharma, em parceria com a 
Universidade de Coimbra (UC), lançou 
no dia 10 de dezembro, numa sessão 
realizada na Biblioteca Joanina da 
UC, a sexta obra de uma coleção de 
dez “Farmacopeias Portuguesas”. A 
apresentação desta versão fac-simile 
da “Farmacopéa Lisbonense”, obtida a 
partir de um original que se encontra 
no acervo da biblioteca da UC, esteve 
a cargo de João Rui Pita, professor 
da Faculdade de Farmácia daquela 
universidade.
“Com a reedição desta coleção de 
farmacopeias, queremos contribuir 
para enaltecer o papel fundamental 
destas obras na defesa da qualidade 

e normalização dos processos 
farmacêuticos, bem como no papel 
tão importante que tiveram na 
universalização do conhecimento.” 
explicou Paulo Barradas Rebelo, 
presidente da Bluepharma. “Também 
a Bluepharma tem contribuído para 
a disseminação do conhecimento e 
melhoria do tratamento dos doentes, 
através da rede de parceiros e 
clientes que tem vindo a construir 
pelo mundo, cabendo aqui fazer-lhes 
um agradecimento pela confiança e 
boa relação que têm tido para com 
a Bluepharma nesta caminhada 
conjunta”, acrescentou o responsável 
da empresa.

ESTUDANTE DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS PRESIDE 
FEDERAÇÃO ACADÉMICA  
DO PORTO

BLUEPHARMA EDITA SEXTA 
FARMACOPEIA



Nós Farmacêuticos

REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS | 39

Entre 16 e 25 de dezembro, o Programa abem: 
Rede Solidária do Medicamento organizou a 5a 
edição da campanha solidária “Dê Troco a Quem 
Precisa”, desafiando os portugueses a doar o 
troco das compras efetuadas em farmácias 
ao Fundo Solidário abem:. A iniciativa angariou 
um apoio monetário de 35.750,07 €, num total 
de 52.840 donativos, permitindo que mais 357 
pessoas carenciadas fossem integradas no 
fundo solidário, passando a ter acesso, durante 
um ano, a todos os medicamentos prescritos de 
que necessitam.
No final de dezembro, o Fundo Solidário abem: 
abrangia cerca de 12 mil beneficiários, dos quais 
13% são crianças. O Programa está presente 
em todos os distritos do país e regiões 
autónomas e assenta numa rede de parcerias 
com entidades locais que referenciam ao 
fundo as famílias em risco. Estas pessoas, 

quando se tornam beneficiárias do abem:, 
recebem um cartão que passam a usar na 
farmácia para levantar os medicamentos de 
que necessitam, sem qualquer custo. Desde o 
seu arranque, em maio de 2016, o programa já 
permitiu a aquisição de 393.403 embalagens de 
medicamentos.

CAMPANHA SOLIDÁRIA RECEBE MAIS  
DE 50 MIL DONATIVOS

NOVA CAMPANHA 
DE RECOLHA DE 
RADIOGRAFIAS 
NAS FARMÁCIAS
A Assistência Médica Internacional 
(AMI) realizou a 24.a edição da 
Campanha de Reciclagem de 
Radiografias nas farmácias. Até 10 de 
dezembro, os utentes puderam deixar 
as suas radiografias com mais de cinco 
anos, ou sem valor de diagnóstico, 
nos sacos disponíveis nas farmácias 
aderentes. A Adifa - Associação de 
Distribuidores Farmacêuticos foi 
o parceiro oficial desta iniciativa, 
assegurando, através dos seus 
associados, a recolha das radiografias 
entregues pelos utentes nas farmácias.
Numa primeira fase, as radiografias 
são separadas dos relatórios clínicos, 
cuja informação confidencial é 
destruída pela AMI, sendo depois 
encaminhadas para parceiros 
recicladores. Do processo de 
reciclagem obtém-se prata, que 
é depois vendida no mercado de 
metais preciosos. O resultado da 
venda sustenta o processo de 
recolha e tratamento, funcionando 
adicionalmente como uma fonte de 
angariação de fundos para as ações 
da AMI.

FARMÁCIAS ASSOCIAM-SE À OPERAÇÃO  
NARIZ VERMELHO
A cooperativa de distribuição farmacêutica 
Cooprofar promoveu uma campanha de 
angariação de fundos nas farmácias para 
a Operação Nariz Vermelho. Durante o mês 
de dezembro, foi possível encontrar Narizes 
Vermelhos nos balcões das farmácias 
aderentes. O adereço é acompanhado de 
uma informação sobre quem são os doutores 
palhaços, os hospitais que visitam no país e 
os importantes testemunhos de quem recebe 
a sua visita, de forma a sensibilizar para a 
importância desta missão para o dia a dia das 

crianças hospitalizadas. Cada unidade tem o 
valor de dois euros, que reverte na totalidade 
para a Operação Nariz Vermelho.

Os membros da Associação de Farmacêuticos 
dos Países de Língua Portuguesa (AFPLP) 
estiveram reunidos no dia 30 de outubro, no 
Porto, em Assembleia Geral. Os delegados de 
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné, Portugal e São 
Tomé e Príncipe, elegeram, por unanimidade, 

farmacêutico e professor da Faculdade de 
Farmácia da Universidade de Lisboa, Helder 
Mota Filipe, atual presidente do Conselho para 
a Cooperação da Ordem dos Farmacêuticos, 
como como presidente da associação para o 
próximo biénio, até 2021.
A reunião da Assembleia Geral ficou também 
marcada pela aprovação da Resolução "Os 
Farmacêuticos na Sustentabilidade dos 
Sistemas de Saúde". A AFPLP é uma associação 
de carácter profissional e científico, sem 
fins lucrativos, que visa, fundamentalmente, 
promover as Ciências Farmacêuticas e defender 
os interesses da profissão farmacêutica em 
todos os países de língua portuguesa.

HELDER MOTA FILIPE NA PRESIDÊNCIA DA AFPLP
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SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA 

DO HOSPITAL 
PARA A COMUNIDADE



Parceiros
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A Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla (SPEM) é uma Instituição Particular de Solidariedade 
Social (IPSS), criada em 1984, com a missão de contribuir para a melhoria das condições de vida dos 
cidadãos portadores de esclerose múltipla, familiares e cuidadores. Está presente em todo o País 
e desenvolve a sua atividade em áreas distintas mas complementares: intervém junto dos poderes 
públicos e organismos competentes, especialmente nas áreas da Saúde e Proteção Social, para 
um eficiente suporte aos doentes e acesso às terapias; presta apoio integrado e multidisciplinar, 
através de respostas especializadas de intervenção social e reabilitação; e promove a informação, 
consciencialização e capacitação dos doentes, familiares, cuidadores e sociedade civil em relação à 
doença e ao seu impacto.
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O QUE É A ESCLEROSE 
MÚLTIPLA?
A esclerose múltipla é uma doença crónica, 
autoimune, in�amatória e degenerativa, que 
afeta o sistema nervoso central, particular-
mente a mielina.
A esclerose múltipla manifesta-se de diferentes 
formas: formas remitentes (85% dos casos e 
típica nos jovens adultos); formas primárias 
progressivas (15% dos casos e típicas acima dos 
40 anos); e formas secundárias progressivas.
Os sintomas da esclerose múltipla são vari-
áveis e imprevisíveis. Os mais comuns são a 
fadiga, alterações na marcha, di�culdades 
cognitivas, dormência, espasticidade, pro-
blemas de visão, dor, depressão e alterações 
na fala e deglutição.
A diversidade de sintomas e a ausência de in-
dicadores especí�cos di�cultam o diagnóstico, 
que é único, mas identi�car a doença preco-
cemente é fundamental para garantir a qua-
lidade de vida e a prevenção de novos surtos. 
A doença surge frequentemente entre os 20 
e os 40 anos de idade e afeta com maior in-
cidência as mulheres. Estima-se que em Por-
tugal existam cerca de 8 mil pessoas com 
esclerose múltipla.

EXPOSIÇÃO ITINERANTE “A MINHA 
ESCLEROSE MÚLTIPLA INVISÍVEL”
“A Minha Esclerose Múltipla Invisível” é um 
projeto promovido pela SPEM, Associação 
Nacional de Esclerose Múltipla (ANEM) e 
Associação “Todos com Esclerose Múltipla”, 
que permite aos visitantes compreender me-
lhor cada sintoma, conhecer testemunhos na 
primeira pessoa e ainda experienciar o que 
sente um doente com esclerose múltipla.
Em espaços diversi�cados, a exposição tem 
procurado esclarecer as pessoas em relação ao 
que sente um portador de esclerose múltipla, 
alertando para o estigma social, desconheci-
mento e a necessidade permanente de inclusão.

A exposição, que até maio de 2020 vai per-
correr o País, apresenta os sintomas mais co-
muns e que passam despercebidos ao cidadão 
comum. A ideia é proporcionar aos visitantes 
uma experiência sensorial, desa�ando-os a 
realizar tarefas simples com as di�culdades 
colocadas pela doença.

A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO 
FARMACÊUTICA
Tendo em conta a colaboração com o projeto 
Farma2care, desenvolvido pelo Centro Hos-
pitalar Universitário de São João, a SPEM es-
pera que a dispensa de medicamentos para a 
esclerose múltipla nas farmácias comunitárias 
seja alargada a todo o território nacional no 
decorrer de 2020, com todas as garantias de 
segurança do processo de entrega, promoção 
da adesão à terapêutica e impacto na redu-
ção de custos.
Por um lado, reforça-se a relação doente-far-
macêutico comunitário pela circunjacência 
do doente à “sua” farmácia, com o acompa-
nhamento individualizado, e, por outro lado, 
alivia-se a pressão sobre a farmácia hospitalar 
em serviços de menor valor acrescentado, per-
mitindo alocar mais tempo do farmacêutico 
hospitalar ao trabalho de acompanhamento 
clínico, em equipa multidisciplinar.
Num passo seguinte, pretende-se a colabo-
ração conjunta da SPEM e farmacêuticos na 
capacitação de outros pro�ssionais de saúde no 
que toca à esclerose múltipla, nomeadamente 
em unidades de cuidados de saúde primários 
Colabore connosco sensibilizando o doente e 
seus familiares acerca do apoio que a SPEM 
pode facultar. Visite o nosso site em www.
spem.pt ou contacte-nos através do endere-
ço de e-mail spem@spem.pt ou pelo telefone 
218 650 480.

A SPEM ESPERA QUE A 
DISPENSA DE MEDICAMENTOS 
PARA A ESCLEROSE 
MÚLTIPLA NAS FARMÁCIAS 
SEJA ALARGADA A TODO O 
TERRITÓRIO DURANTE 2020
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VANTAGENS ASSOCIADOS MONAF: Rendas vitalícias, benefício fiscal, prazos de subscrição ajustáveis 
ao perfil do Associado a partir de contribuições mínimas.

VANTAGENS FARMÁCIAS, INSTITUIÇÕES DO SECTOR E DE EMPRESAS SUAS PARTICIPADAS: 
equiparação fiscal no tratamento dos custos com o Plano I aos custos 
suportados com as contribuições para os fundos de pensões, beneficiando também os colaboradores.

ADIRA

FUTURO
A UM 

CERTO

PLANO I.I

PLANO V PLANO VI

PLANO I.II

PLANO IIIPLANO II
PLANO I
Renda Mensal para toda a vida, a receber 
entre os 60 e os 70 anos, com proteção 
à Família em caso de Morte

Recebimento Imediato de uma
Renda Mensal e Vitalícia,
subscrição a partir dos 60 anos

Mealheiro com seguro de vida, prazos entre 
os 5 e os 25 anos. A contribuição mensal 
é calculada em função do “objectivo” a atingir 

Aplicações a partir 
dos 100 euros por prazos 
de 3, 5, 10 e 15 anos

Recebimento Diferido de uma 
Renda Mensal Vitalícia, com contrasseguro,
a iniciar-se entre os 60 e os 70 anos

Pensão Vitalícia 
ao Cônjuge 
Sobrevivo

Proteção aos 
Filhos até 
aos 24 anos

POUPANÇA

Temos sempre uma solução para si! Contacte-nos.  

INVESTIMENTO

PREVIDÊNCIA

 Farmacêuticos 
 Proprietários de Farmácia
 Colaboradores de Farmácia
 Ascendentes, Descendentes e Cônjuges dos Associados 
 e agora
 Colaboradores de Instituições do Sector Farmacêutico 

e de empresas suas participadas



A maior reunião
de Farmacêuticos

A maior reunião
de Farmacêuticos




