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A sensação de que renascemos
Colegas,
A ROF é, desta vez, uma homenagem ao far-
macêutico hospitalar. O estudo da NOVA SBE 
para a Ordem, com o apoio da Associação 
Portuguesa dos Farmacêuticos Hospitalares 
(APFH), já publicado e apresentado, chegou 
no momento certo, acrescentando o que fal-
tava para que a especialidade seja finalmente 
reconhecida e protegida como “pedra angular 
nos hospitais”, para usar a feliz expressão da 
nossa colega Odete Isabel.
Agora, precisamos apenas que seja dado o úl-
timo passo, que arranque sem mais atrasos a 
Residência Farmacêutica - portal que permitirá 
aos nossos jovens colegas aceder às competên-
cias que tarefas cada vez mais exigentes recla-
mam. Com a chegada de novos especialistas, 
serviremos melhor os portugueses e o país e 
caminharemos ombro a ombro, em igualda-
de de circunstâncias, com os restantes grupos 
profissionais que asseguram o Serviço Nacional 
de Saúde e todo o sistema de saúde português.
Não viramos as costas à responsabilidade. Nun-
ca o fizemos. E temos, por isso, de estar mais 
bem preparados para a vertigem da inovação, 
temos de ser mais numerosos e – é de elementar 
justiça – mais bem compensados. Aguardamos, 
apostando nisso todas as nossas forças, que o 
Estado cumpra as promessas anunciadas repe-
tidas vezes, a última das quais na nossa sede, 
e logo em uníssono pelo presidente da ACSS 
(que também é entrevistado neste número da 
ROF) e pela ministra da Saúde.

LAÇOS A UNIR 
OS NÓS QUE SOMOS
Não faltamos à palavra. Foi isso que uma vez 
mais se provou ao respondermos à necessidade 
de generalizar a testagem à covid-19. A nova 
política, há muito reclamada pelos farmacêu-
ticos, passou a incluir a massificação de tes-
tes rápidos de antigénio (TRAg) e farmácias 
e laboratórios de análises clínicas aderiram 
exemplarmente, oferecendo-se para os reali-

E mesmo sem estarem vacinados, os estudantes 
finalistas de Farmácia não saíram do seu posto, 
determinados que estavam em ajudar o país 
a sair da crise em que mergulhámos há quase 
dois anos. Não se tratou de mão-de-obra ba-
rata como disserem alguns (há sempre quem 
veja tempestades em dias ensolarados), foram 
laços a unir os nós que somos. Numa altura 
excecional o apelo fez-se sentir e recebeu a res-
posta desinteressada e categórica dos jovens. 
Precisamos apenas “pagar-lhes” com gratidão.

O MELHOR DE NÓS MESMOS
O nosso trabalho, agora que se vai aproximan-
do o termo dos dois mandatos que a lei nos 
concede, sai valorizado com a concretização 
destes dois objetivos. Sentimos agora a sensação 
de que reiniciámos o nosso viver farmacêu-
tico, estando isso a acontecer em plena crise 
de saúde pública. Nada que, afinal, nos deva 
espantar: “a pandemia fez emergir o melhor 
de nós mesmos”, como se afirmou na sessão 
solene de apresentação do estudo “Valorização 
do Desempenho do Farmacêutico Hospitalar”.
A pandemia não terminou, ainda nos reserva 
muitos desafios e muitas lições, mas soubemos 
enfrentá-la em quase todas as circunstâncias. 
E, agora, estamos mais bem preparados para 
construir o futuro.
O futuro para os farmacêuticos passará, certa-
mente, por novos desafios e lutas. Novos temas 
nos esperam, como o do reconhecimento e va-
lorização do ato farmacêutico na farmácia, que 
já devia estar mais avançado. E outros ainda, 
como o que implica a valorização estratégica 
da Indústria farmacêutica, particularmente 
a de base nacional. Sem esquecermos tudo o 
que certamente nos fará aproximar do doente, 
através do desenvolvimento urgente da hos-
pitalização domiciliária e da ambulatorização 
dos cuidados de saúde.
Boas leituras!

Ana Paula Martins

zar. Rapidamente se atingiu o número de 600 
locais de testes.
O papel da Ordem acabou por ser determinante 
na bem-sucedida convocatória de estudantes 
dos dois últimos anos do Mestrado Integrado 
em Ciências Farmacêuticas para, em regime 
de voluntariado, participarem na campanha. 
O envolvimento dos mais jovens fala por si: 
juntaram-se 400 voluntários. Sem eles não 
haveria a pretendida Bolsa de Voluntariado e 
as tarefas teriam sido impossíveis. 

EditorialBastonária da Ordem  
dos Farmacêuticos 

O NOSSO TRABALHO,  
AGORA QUE SE APROXIMA  
O TERMO DE DOIS MANDATOS,  
SAI VALORIZADO.  
SENTIMOS AGORA A SENSAÇÃO  
DE QUE REINICIÁMOS  
O NOSSO VIVER FARMACÊUTICO,  
E QUE ISSO ACONTECE  
EM PLENA CRISE DE SAÚDE 
PÚBLICA. A PANDEMIA  
FEZ EMERGIR O MELHOR  
DE NÓS MESMOS
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FARMÁCIAS E LABORATÓRIOS  
DE ANÁLISES CLÍNICAS  
COLABORAM  
NA TESTAGEM EM MASSA
A nova fase da estratégia nacional de testagem contra o SARS-CoV-2  
inclui agora a comparticipação integral de TRAg de uso profissional realizados  
em farmácias e laboratórios de análises clínicas. O serviço disponibilizado  
em mais de 600 unidades distribuídas pelo país conta também com o apoio  
de cerca de 400 estudantes dos 4.o e 5.o anos do MICF, que se inscreveram  
na Bolsa de Voluntários da OF.

A testagem em massa  
é uma das principais armas  
no combate à covid-19.  
Com o desenvolvimento de novos 
dispositivos para rastreio  
da infeção pelo novo  

coronavírus, o Governo  
e as autoridades de saúde 
desenvolvem novas estratégias 
para alargar a utilização de 
testes rápidos de antigénio 
(TRAg) de uso profissional,  

cujos resultados ficam 
disponíveis no Certificado 
Digital COVID da União Europeia, 
para circulação e mobilidade 
no território nacional, acesso 
a serviços e espetáculos e 
deslocações internacionais. 
“Importa intensificar a utilização 
de testes para deteção do 
SARS-CoV-2, realizados de forma 
progressiva e proporcionada ao 
risco, que contribuam  
para o reforço do controlo  
da pandemia covid-19”,  
refere a Portaria n.o 138-B/2021, 
publicada a 30 de junho. A 
medida tem natural impacto 
no volume de testes que são 
diariamente realizados pelos 
portugueses nas farmácias e 
laboratórios de análises  
clínicas, pelo que a Ordem  
dos Farmacêuticos (OF),  
com o apoio das associações 
setoriais e de estudantes de 

Ciências Farmacêuticas, voltou 
a dinamizar a sua Bolsa de 
Voluntários, procurando assim 
garantir o apoio necessário 
ao número crescente de 
solicitações e tarefas associadas 
à prestação deste serviço.
A iniciativa foi coordenada com a 
Task Force para a promoção do 
“Plano de Operacionalização  
da Estratégia de Testagem  
em Portugal” e prevê o 
envolvimento dos voluntários  
em atividades de apoio  
e suporte ao serviço realizado 
por farmacêuticos, desde  

A Associação de Distribuidores  
Farmacêuticos (Adifa) revelou que foram 
distribuídos até final de junho mais  
de 800 mil autotestes e mais de 150 mil testes 
rápidos de antigénio (TRAg) de uso profissional 
para rastreio da infeção do SARS-CoV-2  
nas farmácias comunitárias.
“Através da resiliência e eficiência das suas 
operações de abastecimento contínuo  

QUASE UM MILHÃO DE TRAG E AUTOTESTES  
DISTRIBUÍDOS ÀS FARMÁCIAS

às farmácias comunitárias de todo o país, 
os distribuidores farmacêuticos de serviço 
completo continuam a responder a mais uma 
exigência da pandemia, disponibilizando os 
autotestes às farmácias comunitárias  
em todo o país, e, por conseguinte,  
às populações”, referiu a associação  
em comunicado.
Além dos testes rápidos para a covid-19,  

a distribuição farmacêutica tem assegurado a 
resposta diária a diferentes necessidades dos 
serviços de saúde e populações, contribuindo 
para um acesso adequado e contínuo em 
todo o país aos equipamentos de proteção 
individual, álcool gel, autotestes, entre outros, 
para além do abastecimento contínuo dos 
mais variados medicamentos, dispositivos 
médicos e restantes tecnologias de saúde.
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MAIS DE 400 
ESTUDANTES DO 4.O 
E 5.O ANO DO MICF 
INSCREVERAM-
SE NA BOLSA DE 
VOLUNTÁRIOS, 
DISPONIBILIZANDO-
SE PARA APOIAR 
AS FARMÁCIAS E 
LABORATÓRIOS DE 
ANÁLISES CLÍNICAS 
NA NOVA FASE DE 
TESTAGEM CONTRA 
O SARS-COV-2

ESTUDANTES 
EM ESTÁGIOS 
CURRICULARES  
PEDEM VACINAÇÃO

Os estudantes de Ciências Farmacêuticas que 
se encontram a realizar estágios curriculares 
em farmácias comunitárias e farmácias 
hospitalares solicitaram esclarecimento 
da Direção-Geral da Saúde sobre a sua 
integração nos grupos prioritários de acesso 
à vacina contra a covid-19. Em comunicado, 
a Associação Portuguesa de Estudantes de 
Farmácia (APEF) compreende “as dificuldades 
de gestão de um plano de vacinação em 
massa” e que “a escassez de vacinas” deve 
condicionar a sua administração aos grupos 
mais vulneráveis. Contudo, recorda que existem, 
aproximadamente, 630 estudantes de Ciências 
Farmacêuticas a realizar estágios em diversas 
áreas, em contacto próximo com profissionais 
de saúde e cidadãos doentes, sendo, em muitos 
casos, os únicos elementos das equipas de 
saúde por vacinar.
A APEF questionou o Ministério da Saúde e a 
Task Force do Plano de Vacinação contra a 
covid-19 sobre os critérios que suportam este 
atraso, depois das declarações públicas sobre 
a vacinação prioritária dos estudantes do 
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 
que se encontram a realizar estágios 
curriculares em ambiente hospitalar. 
No seguimento destas declarações, algumas 
instituições de ensino superior que ministram 
o curso foram contactadas para dar início 
à produção das listagens dos estudantes 
que se encontram em estágio. No entanto, 
a atualização da norma da Direção-Geral da 
Saúde (DGS) relativa à campanha de vacinação 
exclui diversos grupos de estudantes das áreas 
das ciências da saúde dos grupos prioritários 
de vacinação, inclusive os estudantes de 
Ciências Farmacêuticas em estágio curricular, 
o que motivou uma posição concertada do 
Fórum Nacional de Estudantes de Saúde (FNES) 
e do Conselho Nacional de Juventude (CNJ) 
no sentido de obter esclarecimentos sobre o 
processo de vacinação. 
Os estudantes solicitam ‘‘coerência na 
mensagem transmitida’’ e alertam para o 
facto de estarem “num ensino de risco”, pelo 
que consideram prioridade “salvaguardar 
a sua segurança, principalmente quando 
os profissionais que os acompanham se 
encontram já vacinados”, destacou a presidente 
da APEF, Carolina Simão.

o agendamento de testes  
à comunicação de resultados  
às autoridades.  
Em muitos casos, esta ação 
de voluntariado dos jovens 
estudantes constitui também  
o seu primeiro  
contacto com atividade 
profissional farmacêutica  
nos ramos da Farmácia 
Comunitária e das Análises 
Clínicas. A OF assume  
a gestão e distribuição  
dos recursos inscritos  
na Bolsa de Voluntários, 
consoante as necessidades 
identificadas e a respetiva 
área geográfica. As farmácias 
e laboratórios de análises 
clínicas contactam as respetivas 
associações setoriais e 
manifestam a disponibilidade  
e interesse em receber  
os voluntários.  
As associações garantem  
os encargos com os seguros 
de risco contra danos pessoais 
e de responsabilidade civil 
dos voluntários, enquanto 
as farmácias e laboratórios 
retribuem os voluntários com o 
s valores relativos aos subsídios 

de alimentação e transporte.
Desde a sua constituição, 
em março do ano passado, 
a Bolsa de Voluntários da 
OF tem vindo a responder 
a inúmeras solicitações de 
farmácias e diversos serviços 
farmacêuticos hospitalares, 
apoiando, por exemplo, a 
entrega de medicamentos 
em proximidade, bem como a 
atividade da Linha de Apoio ao 
Farmacêutico, criada pela OF e 
pelas associações setoriais para 
responder a dúvidas e questões 
dos farmacêuticos no âmbito da 
pandemia de covid-19.
A OF apela agora à 
disponibilidade dos futuros 
farmacêuticos para apoiar os 
colegas na concretização de 
mais uma medida de reforço 
do controlo da pandemia de 
covid-19. A inscrição na Bolsa 
de Voluntários demonstra, 
fundamentalmente, um enorme 
sentido cívico, carácter altruísta 
e a disponibilidade para ajudar 
o país, os futuros colegas e 
os portugueses no combate a 
uma pandemia que insiste em 
resistir.
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A prática de descontos sobre o preço dos 
medicamentos, legalmente possibilitada pelo 
decreto-lei n.o 65/2007, desregulou o preço final 
dos medicamentos a suportar pelos cidadãos e 
introduziu uma realidade singular face a qualquer 
outra atividade económica sanitária ou de preço 
regulado em saúde.
Por razões éticas e de interesse público, a Ordem 
dos Farmacêuticos manifestou sempre a sua 
oposição à prática de descontos sobre o preço 
dos medicamentos sujeitos a receita médica, 
por considerar ser uma fonte de desigualdade 
no acesso aos medicamentos, a nível nacional. A 
relevância deste tema está também plasmada 
no decreto-lei n.o 62/2016, em que o atual 
governo assume a possibilidade de serem 
estabelecidas limitações aos descontos sobre o 
preço dos medicamentos.
Nos termos do Estatuto e Código Deontológico 
da Ordem dos Farmacêuticos, “a primeira e 
principal responsabilidade do farmacêutico é 
para com a saúde e o bem-estar do doente 
e do cidadão em geral, devendo privilegiar o 
bem-estar destes em detrimento dos seus 
interesses pessoais ou comerciais e promover 
o direito de acesso a um tratamento com 
qualidade, eficácia e segurança”. A dispensa 
de medicamentos sujeitos a receita médica é 
um serviço público prestado pelas farmácias, 
contratualizado com o Serviço Nacional de Saúde, 
que deve assentar em princípios de igualdade de 
acesso e de tratamento entre os cidadãos que 
necessitem de medicamentos. As obrigações 
transversais de equidade e de garantia de acesso 
são indissociáveis de qualquer atividade em 
saúde, com especial relevo para intervenções 
financiadas solidariamente através do Estado.
Em nenhuma outra atividade em saúde existe 
desregulação da componente final do preço 
(estando proibidas práticas promocionais 
ou estratégias de incentivo ao consumo), 
sujeitando cidadãos a diferentes encargos 
reais (por exemplo, não existem diferentes 
taxas moderadoras consoante a dimensão 
de um centro de saúde, nem se aceita que o 

copagamento dos cidadãos varie consoante o 
código postal).
Também, em nenhum país europeu se aceita 
que um medicamento comparticipado tenha um 
desconto no seu preço e que se façam variar 
preços no ponto de acesso aos medicamentos.
A Ordem dos Farmacêuticos tem vindo a alertar 
as autoridades para os efeitos perversos de 
diferenciações no preço dos medicamentos 
em duas dimensões: na afetação dos princípios 
elementares de equidade de acesso dos cidadãos 
a medicamentos e na distorção da concorrência 
entre farmácias.
Para a Ordem dos Farmacêuticos, a concorrência 
no setor das farmácias tem de ser centrada na 
qualidade dos serviços e das suas intervenções 
profissionais, e não centrada no preço dos 
medicamentos (recordando que uma farmácia 
se afasta claramente de leis concorrenciais pelo 
preço nos medicamentos porquanto: não define 
livremente a sua margem de remuneração, não 
fixa a composição do preço, não determina a 
extensão da comparticipação, nem determina 
que medicamentos ou em que quantidades são 
prescritos pelos médicos).
Admitir que a concorrência entre farmácias 
pode ser centrada no preço tem conduzido a 
quebras na relação de confiança dos cidadãos nos 
farmacêuticos (por desconhecerem os motivos 
da variação de um preço, supostamente, regulado 
e fixo). Também no relacionamento com outros 
profissionais de saúde se adensam dúvidas e 
desconfianças, porquanto os médicos passam a 
desconhecer os encargos económicos reais da sua 
prescrição ou, até, pela existência de diferenças 
de encargos entre utentes seus com uma mesma 
prescrição.
Estas incoerências e desigualdades têm, contudo, 
gerado impactos mais profundos na cobertura 
e acesso a medicamentos no nosso país. De 
forma transversalmente conhecida, o impacto 
do abrupto e gigantesco ajustamento dos 
preços dos medicamentos nos últimos anos 
colocou um significativo número de farmácias 
abaixo do limiar da sua sustentabilidade. Nestas 

circunstâncias vem-se assistindo a um 
aumento de agressividade comercial entre 
farmácias, agravando fenómenos perversos de 
concorrência pelo preço.
As diferentes condições económicas e 
de localização estão a gerar assimetrias, 
desprotegendo farmácias e cidadãos em zonas 
mais pobres, mais isoladas e com maiores 
carências de acesso a cuidados de saúde.
Perante esta situação há um risco crescente de 
que as farmácias nessas zonas sejam vítimas 
da erosão dos seus utentes face a publicidade 
e concorrência feroz de farmácias de centros 
urbanos maiores e, por esta via, forçando as 
farmácias mais isoladas a deslocalizarem-se 
também para zonas mais urbanas sob pena de 
insustentabilidade.
A Ordem dos Farmacêuticos não pode assim ser 
conivente ou espectadora de uma degradação 
da cobertura farmacêutica e perda de equidade 
entre portugueses. Os medicamentos são 
tecnologias de saúde essenciais, cujo interesse 
público determina uma forte regulação de 
todo o seu circuito onde se inclui o preço e a 
comparticipação.
A Ordem dos Farmacêuticos reconhece as 
dificuldades de muitos portugueses para adquirir 
todos os medicamentos que precisam e tem-se 
empenhado, fortemente, na dinamização de 
várias iniciativas para apoiar os cidadãos com 
maiores dificuldades. Mas os descontos sobre 
o preço dos medicamentos não são uma via 
socialmente justa e correta para solucionar este 
problema, nem beneficiários são aqueles que 
realmente precisam.
*A Ordem dos Farmacêuticos aguarda a 
publicação do despacho do Ministério da Saúde, 
previsto no decreto-lei n.o 62/2016, o qual deverá 
materializar as restrições sobre a prática de 
descontos no preço dos medicamentos, de 
forma a restabelecer o acesso equitativo dos 
portugueses, independentemente da geografia 
da sua residência, e assim fazer prevalecer o 
primado do interesse público.
Lisboa, 23 de março de 2018.

RESOLUÇÃO DA DIREÇÃO NACIONAL DA OF*
DESCONTOS NO PREÇO DOS MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA

FIM DA PUBLICIDADE AOS DESCONTOS NO PREÇO DOS MEDICAMENTOS
O governo decretou a proibição da publicidade aos 
descontos no preço dos medicamentos sujeitos 
a receita médica comparticipados. O decreto-lei 
n.o 26/2021, publicado em Diário da República de 
19 de maio, determina a proibição de todas as 
formas de publicidade aos descontos praticados 
sobre o preço destes medicamentos, obrigando, 
no entanto, as farmácias a divulgar, de forma 
visível, as informações sobre os descontos que 
concedem.
Aprovada em Conselho de Ministros a 6 de maio, 

a proposta de diploma do governo foi alvo de 
parecer das Ordens dos Farmacêuticos, Médicos 
e Médicos Dentistas, bem como das associações 
de farmácias. Em março de 2018, em Assembleia 
Geral, os farmacêuticos portugueses aprovaram, 
por unanimidade, uma resolução contra a prática 
de descontos sobre o preço dos medicamentos, 
em especial dos medicamentos sujeitos a receita 
médica comparticipados, por considerarem uma 
fonte de desigualdade e iniquidades no acesso aos 
medicamentos.

O governo entende agora que “a solução não 
deve passar pela proibição dos descontos no 
preço dos medicamentos cuja publicidade se 
encontra proibida, porquanto tais descontos 
protegem os direitos e interesses, essencialmente 
económicos, dos consumidores”, pode ler-se no 
preambulo do diploma. “Importa, sim, proibir a 
publicidade que a tais descontos é efetuada, como 
forma de minorar os potenciais efeitos adversos 
assinalados, impedindo qualquer forma de 
publicidade, independentemente do meio utilizado 
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GOVERNO REGIONAL ANUNCIA CARREIRA  
FARMACÊUTICA NOS AÇORES

A Secretaria Regional da Saúde e do Desporto 
da Região Autónoma dos Açores anunciou a 
implementação efetiva da Carreira Farmacêutica 
no Serviço Regional de Saúde (SRS). Um dia 
depois da publicação do Orçamento da Região 
Autónoma dos Açores para o ano de 2021, 
que referencia a sua criação no presente 
ano, o secretário regional, Clélio Meneses, 
e o diretor regional de saúde, Berto Cabral, 
estiveram reunidos com a presidente da 
Delegação Regional dos Açores da Ordem 
dos Farmacêuticos (DRA-OF), Ana Margarida 
Martins, e com representantes do Sindicato 
Nacional dos Farmacêuticos (SNF) na região para 
agilizar os próximos passos da integração dos 
farmacêuticos na nova carreira. O compromisso 
do Governo Regional dos Açores está expresso no 
Orçamento da região para 2021 e foi assegurado 
aos representantes dos farmacêuticos durante 
a reunião realizada a 29 de maio, em Angra 
do Heroísmo. A Secretaria Regional vai emitir 
orientações aos hospitais e às Unidades de 
Saúde de ilha para a operacionalização, com 
efeitos imediatos, da integração dos profissionais 
com contrato individual de trabalho na carreira 
dos farmacêuticos no SRS. O Governo Regional 
assegurou ainda a atribuição de “1,5 pontos por 
ano para efeitos de progressão na carreira e 
respetiva valorização remuneratória” durante 
esta transição para a nova carreira.
A presidente da DRA-OF, Ana Margarida Martins, 
destacou o compromisso do secretário regional 
com vista à implementação “efetiva” e “o mais 

brevemente possível” da carreira farmacêutica. 
A representante dos farmacêuticos na região 
lamentou o atraso na concretização da nova 
carreira, que no continente foi instituída há 
cerca de quatro anos, pelos Decretos-leis n.os 
108/2017 e 109/2017. “Esta medida só peca por 
atraso. São quase quatro anos após a publicação 
da legislação, que é de implementação tácita, 
para a mudança de carreira farmacêutica e 
especial farmacêutica nos serviços nacional 
e regional de Saúde”, destacou Ana Margarida 
Martins. “Efetivamente, durante quatro anos 
não foi contado tempo de carreira, acrescido 
aos congelamentos anteriores. Estivemos num 
impasse profissional e sem razões, porque era 
de implementação tácita”, acrescentou.Durante 
este encontro com os responsáveis da Saúde 
nos Açores, a dirigente da OF abordou ainda 
várias preocupações relativamente à estratégia 
e política do medicamento na região e sobre 
os serviços de análises clínicas nas Unidades 
de Saúde de Ilha dos Açores, que estavam 
já expressas no documento apresentado ao 
anterior executivo regional, há cerca de nove 
meses, mas que a OF se comprometeu agora a 
atualizar e remeter nova versão. A transposição 
da Carreira Farmacêutica no Serviço Nacional 
de Saúde para o Serviço Regional de Saúde dos 
Açores tem sofrido vários avanços e recuos 
desde a sua implementação no continente, em 
2017, em virtude também de mudanças políticas, 
de titulares e responsáveis da área da Saúde nos 
Açores.

NOVOS INDICADORES  
DE DESEMPENHO PARA  
A FARMÁCIA HOSPITALAR
A Ordem dos Farmacêuticos (OF) e a IASIST Portugal, 
no âmbito do projeto TOP 5 Farmácia Hospitalar, 
criaram um conjunto de 85 indicadores para as 
atividades clínicas e de suporte desenvolvidas nos 
serviços farmacêuticos hospitalares, para avaliação 
do desempenho, qualidade e benchmarking entre 
farmácias hospitalares do sistema de saúde.
O trabalho agora publicado no International Journal 
of Clinical Pharmacy contou com contributos 
de um painel de peritos que incluiu diretores e 
coordenadores de serviço, representantes do 
Conselho do Colégio de Especialidade de Farmácia 
Hospitalar da OF, da Associação Portuguesa de 
Farmacêuticos Hospitalares e da Sociedade 
Portuguesa de Farmacêuticos dos Cuidados de 
Saúde. À lista original de 57 indicadores e métricas 
identificadas na revisão da literatura, e em uso 
noutros países, juntaram-se 79 indicadores propostos 
pelo painel de peritos, tendo sido incluídos um total 
de 85 indicadores na lista final. Em continuidade a 
este trabalho, os autores sugerem a identificação 
de novos indicadores, consensualizados com outros 
agentes e destinatários das atividades desenvolvidas 
nas farmácias hospitalares, como algumas 
subespecialidades específicas ou os utentes em 
ambulatório, por exemplo.
A Farmácia Hospitalar é uma componente 
essencial na atividade diária do hospital, sendo a 
sua performance um importante fator na garantia 
da qualidade da prestação de cuidados. Porém, a 
maioria das farmácias hospitalares apenas recolhe 
alguns dados internos para efeitos de certificação, 
acreditação ou situações ad hoc, não existindo 
atualmente um sistema padrão nacional para 
monitorização de atividades, nem qualquer estrutura 
nacional que permita benchmark entre farmácias 
hospitalares no que toca às atividades de suporte ou 
clínicas dos farmacêuticos hospitalares. Pela primeira 
vez em Portugal, é assim definido um conjunto de 
indicadores clínicos e de suporte (cpKPIs/saKPIs) 
relevantes e mensuráveis para monitorização e 
melhoria contínua dos serviços farmacêuticos 
hospitalares.

e abrangendo quer a publicidade genérica quer 
a publicidade específica a descontos no preço 
daqueles medicamentos”, acrescenta.
O legislador reconhece então que os descontos 
sobre o preço dos medicamentos “podem 
constituir uma forma de incentivo ao uso de 
medicamentos, promovendo um consumo 
eventualmente desadequado e uma utilização 
racional, segura e eficaz do medicamento”. Do 
mesmo modo, reconhece que “são passíveis de 
promover uma certa desigualdade de acesso 

por parte de diferentes populações, consoante 
habitem em zonas mais populosas, com maior 
concorrência entre farmácias, ou em zonas menos 
densamente povoadas, onde a concorrência é 
menor, com impacto negativo direto na situação 
económica das farmácias de menor dimensão ou 
que se encontram menos próximas das zonas de 
maior densidade populacional”.
A Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos
*aprovado, por unanimidade, em Assembleia Geral 
da OF, a 23 de março de 2018
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DOENTES PROPÕEM SERVIÇO NACIONAL  
DE RENOVAÇÃO DA TERAPÊUTICA

A Comissão Europeia adotou dois novos 
regulamentos relativos aos dispositivos 
médicos (DM) e dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro (DIV) para adaptar a 
legislação europeia aos avanços da Medicina, 
da Ciência e das Tecnologias e garantir a 
segurança dos doentes e a proteção da saúde 
pública.

Ao contrário das diretivas europeias, o novo 
Regulamento Europeu dos Dispositivos 
Médicos, que entrou em vigor a 26 de maio, 
tem aplicabilidade direta no direito nacional. 
São, no entanto, revogadas as matérias 
relativas aos dispositivos médicos previstas 
na lei n.o 21/2014 e no decreto-lei n.o 145/2009, 
pelo que os regulamentos nacionais vão ainda 
sofrer alterações ou serão substituídos por 
normativos europeus.
Em nota informativa, o Infarmed afirma 
que o diploma que assegura a execução do 
novo regulamento se encontra em circuito 
legislativo, regulando as matérias cuja 
competência legislativa foi atribuída a cada 
Estado-membro. Nestes termos, o Infarmed 
esclarece que, até à operacionalização da 
base de dados europeia de dispositivos 
(Eudamed), mantêm-se as obrigações 
previstas nos normativos nacionais para os 
agentes económicos.
O novo Regulamento de Dispositivos Médicos 
representa uma significativa evolução 
regulamentar e normativa das diretivas 

existentes que vigoraram nos últimos 30 
anos, alargando a regulação a mais produtos, 
incluindo dispositivos sem finalidade 
médica, e mais operadores económicos 
(fabricantes, mandatários, importadores 
e distribuidores). As novas regras elevam 
o nível de proteção da saúde dos doentes, 
profissionais de saúde e outros utilizadores 
e reforçam as preocupações de segurança 
relativas a estes produtos, introduzindo 
disposições que garantem uma maior 
transparência e rastreabilidade no que 
respeita aos dispositivos médicos. Do mesmo 
modo, visa ainda promover a inovação no 
setor, aproximar a legislação europeia às 
orientações internacionais e, desta forma, 
fortalecer a competitividade europeia.
Conforme adianta a nota do Infarmed, 
as novas regras visam reforçar aspetos 
respeitantes à designação e monitorização 
dos organismos notificados, aos 
procedimentos de avaliação da conformidade, 
às investigações clínicas e à avaliação clínica, 
à vigilância e à fiscalização do mercado.

O Grupo de Trabalho com as associações 
de doentes que integram a Convenção 
Nacional da Saúde propôs a criação formal 
de um serviço nacional de renovação da 
terapêutica, idêntico ao que vigorou, por 
um período de tempo limitado, durante o 
primeiro estado de emergência decretado 
por causa da pandemia de covid-19.
Seis associações de doentes que integram 
a Convenção Nacional de Saúde criaram 
um grupo de trabalho para propor a 
implementação de um serviço nacional 
de renovação da terapêutica. A proposta 
é subscrita pela Associação Nacional de 
Doentes com Artrites e Reumatismos da 
Infância (ANDAI), Associação Nacional de 
Cuidadores Informais, Associação Portuguesa 
da Doença Inflamatória do Intestino (APDI), 
MiGRA Portugal – Associação Portuguesa 
de Doentes com Enxaqueca e Cefaleias, 
Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla 
(SPEM), Plataforma Saúde em Diálogo e 
Recomeço – Associação para a Reabilitação e 
Integração Social Amadora/Sintra.
Os representantes dos doentes recordam 
que a medida com carater excecional e 
temporária decretada pelo Ministério das 
Saúde (portaria n.o 90-A/2020) garantiu 
o acesso e a adesão à terapêutica pelas 
pessoas com doença e libertando os 

profissionais de saúde de procedimentos 
burocráticos e morosos. “É fundamental 
que as pessoas com doença e seus 
familiares beneficiem da implementação 
de um serviço nacional estruturado de 
renovação da terapêutica que dê resposta 
às suas necessidades e preocupações, 
ao mesmo tempo que promove o acesso 
e a continuidade terapêutica”, refere o 
comunicado.
Entre os objetivos do serviço, que são 
enunciados pelos proponentes, estão o 
aumento da acessibilidade ao medicamento 
por parte da pessoa com doença; a 
promoção da saúde, a segurança e a 
comodidade da pessoa com doença e/
ou o seu cuidador, evitando deslocações 
e a exposição a riscos desnecessários; 
a promoção da adesão à terapêutica, 
contribuindo para a efetividade do 
tratamento e minimizando as consequências 
clínicas associadas à não adesão para 
o doente e para o sistema de saúde; o 
combate ao desperdício de medicamentos, 
contribuindo para a sustentabilidade 
económica do sistema; a colocação da 
pessoa com doença no centro do processo, 
apoiando-a e respeitando a sua decisão no 
que compete à gestão da sua terapêutica 
e garantindo a confidencialidade dos seus 

dados; e a garantia da existência de um 
sistema de prevenção de fraude, seguindo 
os princípios já previstos no circuito da 
prescrição e dispensa de medicamentos.
Os membros do Grupo de Trabalho da 
Convenção Nacional da Saúde recordam 
ainda que o serviço de renovação da 
terapêutica está disponível em vários países, 
assentando numa comunicação bidirecional 
entre médico e farmacêutico para dar 
resposta às necessidades dos doentes, 
valorizando a intervenção conjunta no setor 
da saúde como fator de confiança dos 
cidadãos.

NOVAS REGRAS PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS NO ESPAÇO EUROPEU
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SINDICATO EXIGE IGUALDADE FISCAL PARA O ATO FARMACÊUTICO

Os portugueses aderiram de uma forma muito generosa à XIII Jornada de Recolha de 
Medicamentos do Banco Farmacêutico, que decorreu no dia 24 de abril, em todo o país. Os 
dez mil medicamentos doados através das 162 farmácias que participaram nesta edição da 
campanha de recolha de medicamentos destinam-se a 120 instituições de solidariedade social 
com carências tanto ao nível de medicamentos sem receita médica como de outros produtos 
de saúde.
Luís Mendonça, do Banco Farmacêutico, agradeceu “aos portugueses que, mais uma vez e 
mesmo num momento de dura provação, demonstraram a sua grande capacidade para ajudar 
quem mais precisa”.
Desde a primeira jornada em Portugal, em 2009, o Banco Farmacêutico já entregou mais de 
135.500 medicamentos não sujeitos a receita médica e outros produtos de saúde a instituições 
de solidariedade social.
A XIII Jornada de Recolha de Medicamentos do Banco Farmacêutico contou com o apoio de 
todas as farmácias aderentes, da Ordem dos Farmacêuticos, da Associação Nacional das 
Farmácias, da Companhia das Obras, da Logista Pharma e da Tranquilidade Seguros.

FARMÁCIAS RECOLHERAM MAIS DE 26 MIL DONATIVOS

O Sindicado Nacional dos Farmacêuticos (SNF) solicitou esclarecimentos  
ao Ministério das Finanças sobre a isenção de IVA sobre os atos profissionais  
praticados por farmacêuticos.
O artigo 9.o do Código do IVA estabelece a isenção de imposto em várias atividades  
e serviços profissionais, definindo claramente as “profissões de médico, odontologista, 
psicólogo, parteiro, enfermeiro e outras profissões paramédicas”. O n.o 2 do mesmo 
artigo acrescenta ainda as “prestações de serviços médicos e sanitários e as operações 
com elas estreitamente conexas efetuadas por estabelecimentos hospitalares, clínicas, 
dispensários e similares”.
O SNF considera que a omissão de uma referência direta à profissão farmacêutica  
“tem deixado à livre interpretação das Repartições de Finanças a atribuição,  
ou não, desta isenção aos colegas que a solicitam”. Para o sindicado, o diploma  
deve ser aplicado de forma objetiva e igualitária em todo o território nacional,  
pelo que solicitou à Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais a alteração  
do diploma no sentido de incluir especificamente os atos profissionais dos farmacêuticos 
entre as atividades isentas de IVA.

A Associação Dignitude realizou uma nova campanha de angariação de fundos “Dê Troco 
a Quem Precisa”, para apoiar populações mais vulneráveis afetadas pela pandemia de 
covid-19. Entre 21 e 29 de junho, os portugueses foram convidados a doar o “troco” das 
suas compras nas farmácias ao programa de Emergência abem: Covid-19. A adesão dos 
utentes traduziu-se num apoio monetário superior a 15 mil euros, num total de quase 
27 mil donativos recebidos. O valor será integralmente aplicado no apoio às famílias 
que ficaram ainda mais vulneráveis devido à pandemia, permitindo-lhes o acesso a 
medicamentos, produtos e serviços de saúde essenciais à vida.
A Emergência abem: Covid-19 é uma iniciativa dinamizada pela Associação Dignitude 
e nasceu, em março de 2020, para ajudar os mais desprotegidos a fazer face às 
consequências sociais e económicas provocadas pela pandemia no acesso à saúde. 
Desde então e até junho de 2021, foi já possível apoiar 1.478 portugueses referenciados 
por entidades parceiras locais como Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, 
Instituições Particulares de Solidariedade Social, Cáritas e Misericórdias.
“É nos momentos mais difíceis que temos que nos unir e, mais uma vez, os portugueses 
demonstraram a sua generosidade e espírito de entreajuda, aceitando o nosso apelo. É 
impossível ficarmos de braços cruzados quando uma situação tem consequências tão 
nefastas na vida de tantos, mudando drástica e inesperadamente as suas realidades. 
Agradecemos de forma muito viva a todos quantos contribuíram para esta causa”, 
destacou a embaixadora da Associação Dignitude, Maria de Belém Roseira.

PORTUGUESES DOARAM 10 MIL MEDICAMENTOS A IPSS NACIONAIS
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Uma nanovacina contra a covid-19? Sim, é possível.  
A equipa de Helena Florindo, da Faculdade de Farmácia  
da Universidade de Lisboa, uniu esforços à de Ronit  
Satchi-Fainaro, da Universidade de Telavive (Israel) para  
o desenvolvimento de uma nova arma contra a pandemia 
de coronavírus. O princípio é simples: a inoculação de uma 
nanopartícula (uma partícula à escala do nanómetro,  
tão pequena quanto um milionésimo de milímetro)  
polimérica que assegura o transporte de combinações  
de antigénios e adjuvantes a células apresentadoras  
de antigénio (dendríticas) para conseguir desencadear  
uma resposta ao vírus. Por enquanto, o grupo aguarda 
financiamento para começar a produção da vacina 
 a uma escala que permita a realização de ensaios clínicos. 
Mas estará para breve esse apoio.  
Nesta curta entrevista à ROF, Helena Florindo destaca  
a ligação maior entre empresas, indústrias e grupos de 
investigação que a pandemia proporcionou. Aliás,  
a pandemia até desviou a investigação do grupo da área 
do cancro para este vírus em especifico. Helena Florindo 
integra o Grupo de BioNanoCiências do Instituto  
de Investigação do Medicamento (iMed.ULisboa)  
– Transporte de Fármacos e Imunoterapia.

Helena Florindo, da Faculdade de Farmácia  
da Universidade de Lisboa

“EXISTE HOJE UMA 
INTERAÇÃO MUITO MAIOR 
ENTRE AS INDÚSTRIAS  
E AS UNIVERSIDADES”
Ricardo Nabais, jornalista convidado.
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A sua equipa (em conjunto com a de Ronit 
Satchi-Fainaro), está a desenvolver uma na-
novacina contra a covid-19. Como atua? São 
os polímeros inoculados que têm “compo-
nentes” (péptidos) do vírus?
Quando fomos todos confrontados com a 
disseminação desta infeção, o meu grupo 
e o grupo da Prof. Ronit Satchi-Fainaro em 
Telavive, tal como muitos outros, redirecio-
námos parte da nossa investigação no sen-
tido de utilizar a plataforma que tínhamos 
vindo a desenvolver para estimular a res-
posta imunológica contra células tumorais. 
Trata-se de uma nanopartícula polimérica 
desenhada para assegurar o transporte de 
combinações de antigénios (no nosso caso, 
sequências curtas e longas de péptidos de 
proteínas do SARS-CoV-2) e adjuvantes a 
células apresentadoras de antigénio, célu-
las dendríticas, as quais por sua vez irão 
despoletar a resposta adaptativa específica 
contra este vírus. 

Qual a vantagem da nanotecnologia nes-
te caso?
A nanotecnologia permite que os antigénios e 
os adjuvantes sejam entregues à mesma célula, 
permitindo desta forma o efeito sinérgico de 
ambos os componetes ativos. 

Como será feita a administração da vacina? 
De modo convencional (através de seringa)?
Os estudos pré-clínicos que concluímos per-
mitem dizer que será adminsitrada de modo 
convencional, utilizando uma seringa, mas 
também poderá ser administrada por via na-
sal, como gotas.

COM FINANCIAMENTO  
AVANÇAMOS PARA A PRODUÇÃO
Quando começam a testá-la em seres huma-
nos? Quando a submeterão às autoridades 
reguladoras, nacionais e europeias? 
Neste momento, estamos dependentes de in-
vestimento que permita fazer a produção da 
vacina à escala industrial, para que tenhamos 
a informação necessária para que solicitemos 

ESTUDOS PRÉ-CLÍNICOS PERMITEM DIZER  
QUE [A VACINA LUSO-ISRAELITA] SERÁ ADMINISTRADA  
DE MODO CONVENCIONAL, UTILIZANDO UMA SERINGA,  
MAS TAMBÉM PODERÁ SER ADMINISTRADA  
POR VIA NASAL, EM GOTAS.

Estamos focados no desenvolvimento de es-
tratégias que permitam modelar a resposta 
imunológica contra diferentes tipos de tu-
mores, como por exemplo carcinoma mamá-
rio, cancro coloretal, melanoma metastático, 
e cancro do pâncreas, o qual, tal como este 
desenvolvimento da vacina contra a infeção 
pelo SARS-CoV-2, teve o apoio da Fundação 
La Caixa, o qual é fundamental e crucial para 
cimentarmos a investigação que temos vindo 
a desenvolver.  

às autoridades reguladoras a permissão para 
iniciarmos o desenvolvimento clínico desta 
vacina. Estamos em contacto com potenciais 
investidores e assim que tivermos financia-
mento confirmado para esta fase, iniciaremos 
de imediato a produção da vacina, que será 
utilizada nos ensaios clínicos.

Em que outras áreas terapêuticas estavam a 
explorar esta técnica com polímeros? 
Estamos a explorar esta plataforma para o de-
senvolvimento de várias abordagens terapêuticas 
e imunoterapêuticas contra diferentes tipos de 
cancro. A plataforma está a ser adaptada tendo 
em conta o mecanismo que pretendemos alterar 
tendo em vista, por um lado, a diminuição da 
proliferação das células tumorais e, por outro, a 
estimulação da resposta imunológica para que 
sejam as nossas próprias células a destruirem 
essas células malignas. 

As novas variantes e a inevitável sazonalidade 
da covid-19, uma vez chegada a tão propa-
lada imunidade de grupo, vão exigir novas 
vacinas, que se adaptem a estirpes diferentes. 
É previsível uma vacinação anual mundial 
com duas doses de vacinas (refiro-me às já 
utilizadas)?
Seria expectável que sim. No entanto, na minha 
opinião, penso que, neste momento, ainda é 
cedo para o sabermos, uma vez que nos tem 
sido revelado recentemente que essas vacinas 
que estão a ser utilizadas também têm a capa-
cidade de neutralizar as novas variantes, mas 
estes estudos estão a decorrer para as diferen-
tes variantes, pelo que teremos que aguardar.

É possível contar com esta vacina “luso-is-
raelita” quando chegarem esses momentos 
de vacinação coletiva?
Tudo indica que sim, e nós estamos muito 
empenhados para que assim seja.

APOIOS CRUCIAIS  
PARA CIMENTAR INVESTIGAÇÃO
Em que outras terapêuticas trabalha a sua 
equipa?



Aqui ao lado
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AS PESSOAS RECONHECEM 
O VALOR DO QUE É FEITO 
NAS UNIVERSIDADES E NOS 
CENTROS DE INVESTIGAÇÃO

A ciência e, em particular, as ciências de 
farmácia, ganharam particular relevância 
no mundo em que vivemos. É possível, “do-
mada” esta pandemia, recuperar a confiança 
das pessoas na ciência, tão debilitada pela 
desinformação permanente que corre nas 
redes sociais?
Eu acredito que sim! Na realidade, nós já 
temos vindo a sentir isso, através dos con-
tactos que recebemos da sociedade relati-
vamente ao trabalho que desenvolvemos. 

As pessoas reconhecem o valor do que é 
feito nas universidades e nos centros de 
investigação, e também existe uma inte-
ração muito maior entre as indústrias e 
as universidades, o que certamente se irá 
refletir na translação destas tecnologias 
que desenvolvemos para a clínica, o que 
é o nosso objetivo último: que o nosso 
trabalho permita trazer respostas para 
doenças que tanto devastam a vida de 
muitas pessoas.
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MELHOR FORMA  
DE PREVERMOS  
O FUTURO É CRIÁ-LO
A Ordem dos Farmacêuticos vestiu-se de gala para apresentar o estudo “Valorização do Desempenho  
do Farmacêutico Hospitalar”. Foi a última sessão solene antes do encerramento da sede, que vai para 
obras. E, de facto, dali saiu valorizada a especialidade farmacêutica que apoia os hospitais portugueses 
e os cidadãos que procuram os cuidados de saúde mais diferenciados. Para os farmacêuticos e para 
os seus parceiros de atividade clínica, a farmácia hospitalar é insubstituível. Falta ainda percorrer 
caminho e ganhar o devido reconhecimento pelo valor acrescentado ao bem comum. Mas, como foi 
afirmado em comentário ao estudo, “a melhor forma de prevermos o nosso futuro é criá-lo”.

Valorização do desempenho do Farmacêutico Hospitalar

Asessão de apresentação do estudo  
“Valorização do Desempenho do Farma-
cêutico Hospitalar”, realizado pela NOVA 
SBE – School of Business and Economics 
para a Ordem dos Farmacêuticos (OF) 

com o apoio da Associação Portuguesa dos Far-
macêuticos Hospitalares, decorreu no Salão Nobre 
da OF no dia 17 de junho, na presença da ministra 
da Saúde, Marta Temido, do presidente da ACSS, 
Victor Herdeiro, e do presidente do Infarmed, Rui 
Ivo, entre outros convidados, no respeito pelas res-
trições próprias de um tempo de pandemia. Foi 
também seguida por plataforma digital.
Em jeito de parada e resposta, João Marques Gomes, 
o coordenador do estudo, e as farmacêuticas hos-
pitalares Helena Farinha e Ana Margarida Freitas, 
alguns dos protagonistas da iniciativa, resumiram 
em video o que justificou a investigação académica, 
como se realizou e a que conclusões chegou. “O 
primeiro objetivo do estudo”, começa por dizer 
João Marques Gomes, “é pôr em evidência o papel 
do farmacêutico hospitalar; o segundo é pensar o 
papel do farmacêutico hospitalar no futuro”.
“Das várias partes que o compõem”, explica Helena 
Farinha, “há inicialmente uma sobre o contexto ou 
enquadramento histórico e legislativo da profis-
são; outra em que, através de um inquérito, se vê 
o tempo que os farmacêuticos dedicam às várias 
áreas, clássicas, clínicas, etc.”
“Destacaria um segundo ponto – acrescenta Ana 
Margarida Freitas – que é o da intervenção farma-
cêutica nas diferentes áreas da Farmácia Hospita-
lar, quer seja a de um farmacêutico na consulta de 

ambulatório (com um doente de HIV ou escle-
rose múltipla, por exemplo), quer seja na área de 
farmacotecnia, na produção de medicamentos”.
O estudo, no dizer de Helena Farinha, evidencia 
“o valor aportado por um conjunto de atividades 
ditas clássicas ou de suporte, como é o caso da pro-
dução de medicamentos, mas também um outro, 
de atividades não tão visíveis, através das quais o 
farmacêutico hospitalar otimiza a utilização de um 
medicamento e acrescenta valor para o doente”.
“Ao despistar interações, efeitos adversos, ao pro-
mover a melhor utilização do medicamento, quer 
em termos de doses, frequência, etc…, o farma-
cêutico contribui para que o resultado em saúde 
de um doente em concreto seja mais adequado 
e que promova essa melhor utilização”, continua 
Helena Farinha.
Ana Margarida Freitas trata de resumir o que se 
faz numa farmácia hospitalar: “Nós trabalhamos 
na personalização da terapêutica, otimizamos 
o resultado do tratamento e isto traz benefícios 
claros para a sociedade”.
O estudo da NOVA SBE “expõe um pouco o pen-
samento quer de diretores de serviços farmacêuti-
cos, quer de médicos, que são aqueles com quem 
temos um relacionamento mais próximo”, sublinha 
Helena Farinha. “Ficamos a saber o que pensam 
sobre a atividade do farmacêutico hoje e também 
nos próximos 10, 20 ou 30 anos”.
“O que foi fundamental – diz João Marques Go-
mes – foi a forma, o entusiasmo, com que todos 
os clínicos realçaram a importância do farmacêu-
tico hospitalar na atividade clínica. Eles dizem: «O 

farmacêutico hospitalar vem aqui uma vez por 
semana, mas eu preciso dele sempre»”.
“O Serviço Nacional de Saúde (SNS) precisa de 
ter farmacêuticos de forma contínua e equilibrada 
em número adequado às necessidades previstas e 
futuras”, avisa Helena Farinha.
Ou, como resume João Marques Gomes: “Uma 
conclusão do estudo é a de que nós precisamos 
de ter mais farmacêuticos hospitalares nas equipas 
clínicas, ao lado dos médicos, a fazerem visitas, nas 
consultas, a participarem na escolha dos medica-
mentos, a fazerem reconciliação dos medicamen-
tos, a validarem as terapêuticas…”
Além disso, acrescenta Ana Margarida Freitas, 
“o estudo é importantíssimo para divulgar aqui-
lo que todos fazemos no nosso dia-a-dia. Muitas 
vezes, fora do mundo hospitalar, as pessoas não 
têm consciência de que existem farmacêuticos nas 
farmácias dos hospitais”.
O estudo, lembra Helena Farinha, cria, “para os 
restantes cidadãos, um pouco de conhecimento, 
de awareness, do que está para lá do que as pes-
soas veem”.
E remata João Marques Gomes com uma conclu-
são “óbvia”: “Os farmacêuticos hospitalares não 
são muitos. E não chegam. Por isso, se nós pre-
cisamos do farmacêutico hospitalar na atividade 
clínica, então precisamos de mais farmacêuticos 
hospitalares no sistema. Temos de comparar o di-
nheiro que vamos gastar ao ter mais farmacêuticos 
hospitalares com o dinheiro que gastaríamos (ou 
gastaremos), se não tivéssemos esses profissionais. 
Ou seja: quanto é que nos podem custar os maus 
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tratamentos que advirão da falta dos farmacêuti-
cos hospitalares na atividade clínica?”

ODETE ISABEL, NARRADORA 
E PROTAGONISTA DE UMA HISTÓRIA
A sessão presencial, propriamente dita, começou 
com a intervenção de Odete Isabel, farmacêutica 
hospitalar aposentada, referência incontornável 
para muitas gerações de farmacêuticos e da His-
tória da Farmácia portuguesa, figura determinante 
no processo de modernização e reorganização da 
Farmácia Hospitalar, a par de outros grandes nomes 
como Aluísio Marques Leal, Carlos da Silveira e 
Manuela Luz Clara, a quem Odete Isabel prestou 
homenagem no início do seu discurso.
“O processo de afirmação da Farmácia Hospitalar 
em Portugal teve o seu início nos anos 50 do século 
passado, mas só foi visível no final da década de 60 
com o designado Estatuto da Farmácia Hospita-
lar”, afirmou Odete Isabel ao começar uma viagem 
pela História e pelas suas experiências pessoais. 
Recordou o professor Carlos da Silveira quando 
dizia: «Foram as relações pessoais e profissionais 
de alguns farmacêuticos com o dr. Coriolano Fer-
reira, então administrador do Hospital de Santa 
Maria e que viria a ser o primeiro diretor-geral dos 
hospitais, que levaram à publicação de uma ver-
dadeira cartilha, a que demos o nome de Estatuto 

da Farmácia Hospitalar, e que só foi possível pela 
dedicação, sabedoria jurídica e posicionamento 
político de quem nos orientou».
“Com o passar dos tempos, podemos afirmar que a 
Farmácia Hospitalar se encontra tradicionalmente 

perante desafios permanentes, desde as adversas 
condições estruturais para o desempenho da sua 
atividade, como carências de pessoal, carreiras 
profissionais, formação contínua, etc.”, refere Ode-
te Isabel, assinalando que, na sua opinião, “foi o 
desenvolvimento da indústria farmacêutica que 
levou a Farmácia Hospitalar à procura de novos 
rumos, novos objetivos e novas funções, que se 
iniciaram e desenvolveram de forma mais evidente 
nos hospitais mais diferenciados, norteados pela 
filosofia da Farmácia Clínica”.
“O farmacêutico hospitalar começou, então, a 
ser chamado a intervir em aspetos particulares 
da administração do medicamento ao doente e a 
colaborar com os médicos na opção terapêutica. 
Na década de 70, com os sistemas de Segurança 
Social, aumenta de molde significativo a acessibili-
dade do cidadão aos cuidados de saúde; o aumento 
do consumo de medicamentos é tal que surgem 
preocupações e novas orientações profissionais 
de promoção de saúde, de forma a garantir uma 
terapêutica mais segura e eficiente no tratamento 
dos doentes com o respetivo controlo de custos”, 
continua a farmacêutica.
As dificuldades entretanto vividas “só foram supe-
radas com os tempos inigualáveis do 25 de Abril. 
Em 1979 exultámos de alegria com o nosso SNS e 
assumimos as nossas responsabilidades. Em meados 

“O PRIMEIRO OBJETIVO DO ESTUDO 

É PÔR EM EVIDÊNCIA O PAPEL 

DO FARMACÊUTICO HOSPITALAR; 

O SEGUNDO OBJETIVO É PENSAR 

O PAPEL DO FARMACÊUTICO 

HOSPITALAR NO FUTURO”,  

JOÃO MARQUES GOMES
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dos anos 80, porque o país estava a mudar, muitos 
hospitais, em especial ao nível distrital, começaram 
a admitir jovens farmacêuticos que cedo tomaram 
consciência de terem escolhido uma profissão sem 
lugar bem definido no SNS”, lembra Odete Isabel.
Todas estas circunstâncias justificaram o surgi-
mento, a 12 de março de 1990, da Associação 
Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares, em 
cuja origem, com o apoio da OF, esteve “um grupo 
ad hoc de farmacêuticos de vários hospitais para 
organização de uma entidade defensora dos seus 
interesses profissionais e promoção da Farmácia 
Hospitalar”, conta.
“Tínhamos consciência da qualidade dos servi-
ços que prestávamos, da necessidade que doen-
tes e hospitais tinham da nossa atividade, mas 
não eramos reconhecidos por quem de direito. 
Queríamos ser respeitados, a classe não tinha 
voz própria, mas existiam, isso sim, convicções 
firmes.” E assim – recorda a farmacêutica –, “com 
a meditação da vida, do mundo hospitalar e a 
impregnação do farmacêutico no tecido social, a 
vida foi comandada pelo sonho e disse-se: «Será 
desta que se travará o diálogo da nossa dignifica-
ção»”. O sócio número um da APFH foi Aluísio 
Marques Leal. Odete Isabel foi sua presidente em 
três eleições sucessivas, de 1993 a 2002.
A concluir, a farmacêutica sublinhou, na atua-
lidade, “a tragédia mundial que vivenciamos e 
que evidenciou a enorme importância do SNS e 
as suas contingências, a capacidade e a qualidade 
dos seus agentes, os benefícios terapêuticos para 
os doentes alcançados pela reunião de esforços 
entre farmacêuticos hospitalares e farmacêuticos 
comunitários”.

BEM-VINDOS À CASA DOS 
FARMACÊUTICOS
A sessão sobre “Valorização do Desempenho do 
Farmacêutico Hospitalar” prosseguiu com a inter-
venção da bastonária da OF, Ana Paula Martins, 
que começou por enaltecer “o esforço continuado 
de quem antes de nós transformou um grupo de 
profissionais numa profissão”. 
“Esta sede, que data de 1900, assiste hoje à sua úl-
tima sessão” – disse. “A que aqui se reerguerá, terá 
a mesma alma, um traçado arquitetónico muito 
semelhante, mas foi pensada e idealizada para a 
Lisboa do século XXI e parte de XXII; para as ge-
rações de hoje e de amanhã, umas e outras com 
a missão de transformar a profissão, garantindo 
a sua qualidade assistencial por via da ciência, as 
escolhas do progresso humano por via da ética 
profissional, a dedicação incondicional a Portugal 
por via da autonomia alicerçada numa aproxima-
ção entre as profissões da saúde, com um único 
fim: servir melhor as pessoas, servir melhor os 
portugueses e todos os que neste País encontram 
a sua casa, concretizam a sua vida, sonham am-
bições comuns”. 
“Num momento de grande adversidade como o 
que vivemos, em que tudo já foi dito e o seu con-
trário, compreendemos que só a união entre os 
homens e as mulheres, entre os povos, só uma luta 
comum pelo bem de todos e do planeta garantirá 
a nossa existência como a conhecemos”, afirmou 
Ana Paula Martins. 

Comunicado: 
HOSPITAIS COM FALTA DE FARMACÊUTICOS 
PARA ATIVIDADE CLÍNICA
Atraso na concretização da Residência Farmacêutica impede formação e entrada de novos 
farmacêuticos no SNS. Estudo da NOVA SBE evidencia o valor das intervenções clínicas dos 
farmacêuticos hospitalares.
Os farmacêuticos hospitalares são atores essenciais no funcionamento da complexa estrutura 
hospitalar, responsáveis pela gestão de uma tecnologia de saúde com um custo anual de 1,3 mil 
milhões de euros para os hospitais portugueses. A limitação de recursos especializados nas 
farmácias hospitalares dificulta, no entanto, o desenvolvimento sustentado e generalizado de 
práticas clínicas que otimizam a utilização dos medicamentos.
O estudo da NOVA SBE para a OF, em parceria com a APFH, aborda o “Valor do Desempenho 
do Farmacêutico Hospitalar” e apresenta vasta evidência científica sobre o potencial clínico 
e económico de diversas atividades desenvolvidas pelos farmacêuticos hospitalares, como a 
revisão e reconciliação da terapêutica, a colaboração ativa nas visitas médicas, a avaliação 
de alternativas terapêuticas ou a monitorização/farmacovogilância da utilização de (novos) 
fármacos, entre outras intervenções que permitem prevenir riscos, erros de medicação, 
promover a adesão à terapêutica ou obter poupanças diretas com a aquisição de medicamentos.
Estima-se que as reações adversas medicamentos sejam responsáveis por 400 mil mortes 
anuais em todo o mundo. Os erros de medicação representam um elevado custo financeiro 
para os sistemas de saúde, na ordem dos 35 mil milhões de euros, e cerca de 10% dos custos 
associados à prestação de cuidados. São também a causa de internamento hospitalar de quase 
85 milhões de pessoas e a eles se devem também quase 1/4 dos eventos adversos que ocorrem 
nos hospitais.
A revisão da literatura indica que 70% das reações adversas a medicamentos que ocorrem 
em ambiente hospitalar podem ser prevenidas com a intervenção direta dos farmacêuticos 
hospitalares na otimização dos tratamentos que são prescritos aos doentes. Os médicos 
entrevistados no âmbito deste trabalho da NOVA SBE são unânimes no desejo de que os 
farmacêuticos desenvolvam um papel mais ativo em algumas áreas do hospital, devidamente 
integrados na equipa de saúde, reconhecendo a sua importância no acompanhamento dos 
doentes nos diferentes contextos do hospital e na definição de planos e objetivos terapêuticos.
No âmbito deste trabalho desenvolvido pela NOVA SBE, a OF solicitou a todos os farmacêuticos 
hospitalares portugueses um registo diário das atividades desenvolvidas nos respetivos 
hospitais. Foram validados quase 200 dias de registos detalhados e os resultados indicam que 
mais de metade do tempo é despendido em atividades relacionadas com a distribuição de 
medicamentos aos doentes internados (27%) e em ambulatório (15%), bem como na sua produção 
e preparação (16%) para os diferentes serviços clínicos. Entre processos de seleção, aquisição, 
atividades de revisão da medicação distribuída ou dispensada ou a participação em comissões 
técnicas, restam poucos recursos para as atividades assistenciais, junto dos doentes, onde a 
intervenção dos farmacêuticos acrescente valor ao processo assistencial, contribuindo para a 
redução da morbilidade e mortalidade e, consequentemente, melhores resultados em saúde.
O estudo da NOVA SBE apresenta exemplos de atividades levadas a cabo pelos serviços 
farmacêuticos de sete hospitais portugueses – HBA, HGO, CHLO, CHUCB, CHULC, CHUP e CHUSJ – e 
conclui que são necessários mais farmacêuticos hospitalares nas unidades do SNS, de modo 
a compatibilizar as funções de suporte ou clássicas, associadas por exemplo à produção e 
distribuição de medicamentos, com uma maior disponibilidade para as áreas assistenciais ou 
atividades de carácter mais clínico, colaborando por exemplo, na otimização e monitorização da 
utilização dos medicamentos e outras tecnologias de saúde. 
Carreira criada em 2017, a carreira especial farmacêutica no SNS permitiu a transição de 
centenas de profissionais em funções públicas para uma carreira autónoma e diferenciada, 
mas as novas admissões estão condicionadas pela abertura de vagas para a Residência 
Farmacêutica, um regime de internato nos hospitais públicos que permite a especialização 
dos farmacêuticos, condição necessária para ingresso na nova carreira e, consequente, para a 
renovação geracional do quadro de farmacêuticos no SNS.
Sendo um processo de formação especializado, harmonizado internacionalmente, a Residência 
Farmacêutica permite dotar os hospitais de um corpo de farmacêuticos especialistas, que 
cumpriram um percurso formativo pré-carreira integral, completo e em número adequado, 
antecipando assim os desafios e necessidades em saúde dos nossos cidadãos. 
A Comissão Nacional da Residência Farmacêutica foi nomeada em agosto de 2020 e concluiu 
a proposta de regulamentação sobre os programas formativos, júris e reconhecimento da 
idoneidade das unidades para formação de farmacêuticos.
A OF confia na indicação da ACSS e do Ministério da Saúde para a abertura de vagas para a 
Residência Farmacêutica, esperando a entrada dos primeiros residentes em janeiro de 2022. 
Sem eles, as farmácias hospitalares vão continuar sobre forte pressão, com falta de recursos e 
subaproveitadas.
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“O contrário da tolerância, da inclusão, dos enten-
dimentos debatidos e informados, a desistência de 
evoluir em compromissos feitos de consensos que 
não unanimismos, seria uma viagem ao passado 
que deixámos por via da luta de quem protago-
nizou a história antes de nós. Trata-se, como em 
tudo na vida, de uma escolha. E os farmacêuticos 
já fizeram a sua: não voltaremos para trás! Aco-

modaremos o futuro, construi-lo-emos com os 
sacrifícios necessários. Não abandonaremos o 
nosso País, os nossos concidadãos, a luta obstinada 
pelo desenvolvimento e o progresso social”, disse.
Dirigindo-se à ministra da Saúde, a bastonária 
assegurou que o Governo pode contar, da parte 
dos farmacêuticos, com “a integridade, a lealdade, 
a capacidade de distinguir o trigo do joio, a tole-
rância para entender as necessárias mudanças, a 
oposição a qualquer destruição da nossa História 
que construiu o nosso destino comum”. E, acres-
centou: “pode também a senhora ministra contar 
com a nossa total disponibilidade para continuar 
a contribuir para o desenvolvimento e sustentabi-
lidade do SNS, matriz identitária da nossa demo-
cracia, que, tal como a sede que hoje nos acolhe, 
precisa de investimento planeado, mantendo os 
seus pilares constitucionais”. 
PROMESSAS CUMPRIDAS 
“A Carreira Farmacêutica no SNS, que, ao fim de 
20 anos de debates, grupos de trabalho, promessas 
não cumpridas, foi finalmente legislada e regula-
mentada por um governo do Partido Socialista, é 
um marco que os farmacêuticos não esquecem, 
como eu, enquanto bastonária nestes últimos 
quase seis anos, não esqueço [o ex-ministro Adal-
berto Campos Fernandes] que publicou em 2017 
os decretos da carreira, e nunca a esquecerei a si, 
que na primeira e única reunião que tivemos em 
2019, pré-pandemia, se comprometeu a imple-
mentar a carreira e cumpriu, discretamente e sem 
exibir louros”, disse.
“E – afirmou, dirigindo-se a outros convidados 
na sala – quero também destacar a importan-
tíssima determinação do presidente da ACSS, 
Dr. Vítor Herdeiro, por quem nutrimos a maior 
admiração e estima, e que recuperou em três me-
ses, anos, permitindo que hoje tenhamos a firme 
determinação de abrir a Residência Farmacêutica 
em janeiro de 2022.
“Hoje”, declarou Ana Paula Martins, “é para nós um 
dia de reconhecimento, orientado pela evidência 
científica e histórica: conhecemos os resultados 

Dar resposta  
ao inesperado
Fátima Falcão, diretora dos Serviços 
Farmacêuticos do Centro Hospitalar de Lisboa 
Ocidental, professora auxiliar convidada da 
Faculdade de Farmácia da Universidade de 
Lisboa

Como vê a especialidade de farmacêutico 
hospitalar no momento atual?
Penso que uma especialidade única e 
abrangente em farmácia hospitalar, como a 
conhecemos atualmente, não corresponde 
à especialização de conhecimentos de que 
necessitamos. O investimento na educação 
e treino certificados, para promover a 
prática farmacêutica, é, na minha opinião, 
uma abordagem promissora e necessária. 
Precisamos de especialização em áreas 
clínicas, cada uma dessas áreas apresentando 
os seus próprios desafios e requerendo 
conhecimentos e capacidades específicas.

Que futuro espera a farmácia hospitalar e que 
se pode ainda fazer para valorizar o seu papel?
Quando tentamos antever o futuro, há sempre 
a considerar a evolução do conhecimento 
que temos, mas também o imprevisto 
absoluto, sendo fatores determinantes a 
flexibilidade e capacidade de adaptação. 
Em meu entender, fazer melhor o que 
fazemos atualmente não é o futuro, é a nossa 
obrigação, por isso não refiro a consulta 
farmacêutica, a hospitalização domiciliária, a 
reconciliação da terapêutica, a monitorização 
da utilização, ou mesmo, a farmacocinética 
clínica. O futuro que desejamos está sempre 
associado a inovação e desafio, precisa 
de estratégia e conhecimento. Queremos 
prevenir e não tratar, preocupamo-nos com os 
determinantes sociais e o modo como afetam 
os riscos e os resultados em saúde, bem como 
com a sustentabilidade e o impacto ambiental. 
Há novos desafios a que teremos de dar 
resposta, como o aumento da utilização de 
medicamentos complexos e de elevado custo. 
As opções de tratamento adaptadas a grupos 
de doentes com base em biomarcadores 
preditivos ou a indivíduos com base no seu 
perfil genético. O desenvolvimento de terapias 
avançadas, que exigem conhecimentos 
especializados muito específicos, que 
ultrapassam o domínio farmacêutico 
tradicional e abrangem áreas que estão 
na fronteira com outros sectores, como a 
biotecnologia e os dispositivos médicos. Em 
resumo, a Farmácia Hospitalar continuará a 
fazer bem o que já faz, melhorando sempre 
que possível, dará resposta ao inesperado, 
mas, mais importante, terá uma estratégia 
definida e estará bem preparada para 
responder aos desafios que já se sabe que 
existirão. 

O ESTUDO EVIDENCIA “O VALOR 

APORTADO POR UM CONJUNTO DE 

ATIVIDADES DITAS CLÁSSICAS  

OU DE SUPORTE, COMO É O CASO DA 

PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAS 

TAMBÉM UM OUTRO CONJUNTO  

DE ATIVIDADES NÃO TÃO 

VISÍVEIS, ATRAVÉS DAS QUAIS 

O FARMACÊUTICO HOSPITALAR 

OTIMIZA A UTILIZAÇÃO DE UM 

MEDICAMENTO E ACRESCENTA 

VALOR PARA O DOENTE”, 

HELENA FARINHA
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sua dedicação à Farmácia Hospitalar e à profissão”. 
“Cabe aqui – acrescentou – uma referência aos 
presidentes do Colégio de Farmácia Hospitalar da 
OF, António Melo Gouveia e Paula Campos. Em 
vós tivemos sempre o empenho, o conhecimento, 
a independência, a força para levar adiante um dos 
três desígnios destes mandatos: a Carreira Farma-
cêutica no SNS, a que se juntam a valorização da 
profissão na Farmácia Comunitária, a reconstru-
ção da Sede Nacional e a aprovação de um Código 
Deontológico moderno e que consubstancia as 
nossas escolhas em matéria da humanização, do 
respeito, da dignidade e da compaixão”. 
E, de novo dirigindo-se à ministra da Saúde, disse: 
“À OF, no respeito pelo seu estatuto, cabe contribuir 
para soluções, mesmo que haja lugar a críticas que 
são, por força da democracia, formas de partici-
pação feitas na base da moderação, do respeito e 
da dignidade, reconhecendo a complexidade e a 
vida de sacrifício de quem em nome da República, 
aceita e não desiste, em momentos tão difíceis, de 
conduzir os nossos destinos. Na OF não acredi-
tamos em salvadores da pátria, civis ou militares. 
Na OF, defendemos de forma intransigente a se-
paração de poderes e encorajamos que cada um 
faça o que lhe compete, isto é, uma nação capaz 
de cumprir desígnios com ambição”. 

TER UM FARMACÊUTICO HOSPITALAR  
É TER UM MEDICAMENTO SEGURO  
E DE QUALIDADE
Depois da homenagem, a título póstumo, a Maria 
Manuela Luz Clara, uma das farmacêuticas mais 
notáveis pelo trabalho em prol da Farmácia Hospi-
talar e pelos ensinamentos deixados a centenas de 
farmacêuticos, tanto no Hospital de Santa Maria, 
onde trabalhou, como na Faculdade de Farmácia 
de Universidade de Lisboa; e da entrega da Me-
dalha de Honra da OF a Fátima Falcão, diretora 
dos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar 
de Lisboa Ocidental, pela sua ação na defesa e re-
forço do prestígio da profissão, pelo seu elevado 

Tudo depende  
da nossa capacidade de formação 
Armando Alcobia Martins, diretor dos Serviços Farmacêuticos do Hospital Garcia de Orta

Como vê a especialidade de farmacêutico hospitalar no momento atual?
Estamos num período de transição. Está novamente instituída uma carreira farmacêutica que 
prevê um período formativo mais estruturado, com a duração de quatro anos, e que permitirá 
acelerar competências nas várias áreas da farmácia hospitalar. Este modelo de residência de 
formação tutelada, com princípios semelhantes aos do internato médico, permitirá uma formação 
de especialistas com conhecimentos mais homogéneos, menos dependentes das estruturas onde 
trabalham, possibilitando a troca de experiências e o aproveitamento das capacidades formativas 
dos vários hospitais. Algumas áreas mais especificas não se exercem em todos os hospitais. Como 
exemplo, podemos citar a área da transplantação, radiofarmácia, medicamentos experimentais, 
utilização de terapias avançadas.
Parece evidente que, face à diversidade, quantidade e rapidez com que novas abordagens terapêuticas 
se apresentam no mercado hospitalar, urge preparar os profissionais para a sua máxima otimização, 
estando o farmacêutico hospitalar num ponto chave, articulando com os vários profissionais e o 
doente. Contudo, tem demorado demasiado tempo a implementação da carreira farmacêutica estando 
a residência farmacêutica ainda sem nenhuma vaga aberta, pretendendo-se que tal venha a acontecer 
no próximo ano de 2022. A bem da saúde, esperemos que sim!

Que futuro espera a farmácia hospitalar e que se pode ainda fazer para valorizar o seu papel?
O futuro da farmácia hospitalar acompanhará a evolução dos próprios hospitais e das abordagens 
terapêuticas que possam vir a surgir. O nosso papel tem sido de perseverança e resiliência, cumprindo 
e, por vezes, antecipando as necessidades dos hospitais em matéria de utilização, monitorização e 
racionalização das terapêuticas disponíveis.
A título de exemplo podemos invocar a situação pandémica que vivemos: soubemos preparar 
soluções antissépticas de base alcoólica quando a mesma esteve esgotada no mercado, partilhámos 
informação sobre eventuais abordagens terapêuticas no combate ao SARS-CoV-2, infelizmente poucas; 
participámos e otimizámos o processo de vacinação dos profissionais de saúde, assim que as vacinas 
foram disponibilizadas; mantivemos a disponibilização dos medicamentos aos doentes de ambulatório 
hospitalar, organizando-nos e articulando com outras entidades, assumimos a telefarmácia, 
recorrendo aos mesmos meios digitais que passaram a ser utilizados; continuámos a garantir a 
preparação de toda a medicação oncológica endovenosa; assumimos a preparação de um número 
crescente de medicamentos para novas áreas, sendo a oftalmologia um exemplo muito transversal, e 
mantivemos o circuito do medicamento experimental em funcionamento.
Somos farmacêuticos hospitalares e o nosso foco principal continua a ser a garantia de que 
todos acedem à medicação de que necessitam, com segurança, independentemente de estarem 
num internamento covid, num bloco operatório, nos cuidados intensivos ou numa enfermaria. A 
nossa responsabilidade é a de ultrapassar as dificuldades impostas por burocracias, ruturas de 
medicamentos, acesso a novas terapêuticas e garantir que conseguimos as opções mais custo-
efetivas para cada um dos doentes. Esta responsabilidade também se cumpre face à sociedade 
que espera de nós que ajudemos a utilizar da melhor forma este bem escasso e muitas vezes muito 
caro que é o medicamento, por isso fomos impulsionadores de novas soluções para entrega de 
medicamentos de proximidade ou hospitalização domiciliária, articulando com os cuidados primários.
O farmacêutico hospitalar sempre foi reconhecido pela sua capacidade de encontrar soluções para 
problemas concretos e muitas vezes urgentes. É reconhecido pelos seus pares e pelos doentes 
que com ele contactam. Podemos sempre divulgar melhor o nosso trabalho, sendo que o estudo 
apresentado pela Ordem dos Farmacêuticos em colaboração com a NOVA SBE é um bom exemplo. 
Falta alguma capacidade de publicação, uma ainda melhor articulação entre os vários hospitais, 
mas temos associações profissionais vivas e com dinâmica que ajudarão a manter o entusiasmo 
de quem assiste, quase diariamente, a novas abordagens terapêuticas, cada vez mais desafiantes e 
colaborativas. Creio que o reconhecimento através da dignificação da nossa carreira farmacêutica 
chegará e principalmente a garantia de uma Residência Farmacêutica de qualidade assumirá um 
papel-chave no aumento da capacidade de intervenção do farmacêutico hospitalar em todas as áreas 
clínicas e de suporte que necessitem da nossa intervenção. Tudo dependerá da nossa capacidade de 
formação ao longo de todo o nosso percurso profissional.

de uma investigação feita pela Universidade Nova 
de Lisboa, à qual agradeço na pessoa do professor 
João Marques Gomes, sobre aquilo que somos na 
farmácia hospitalar, e aquilo que os outros que 
connosco trabalham esperam que possamos ser 
no futuro. Honraremos essa partilha, porque sen-
timos nesta relação com os médicos e as profissões 

da saúde, parte crucial do nosso desenvolvimento”.
“Todo este projeto se deve, dentro da OF, à nossa 
colega e membro da Direção Nacional (DN), He-
lena Farinha”, sublinhou a bastonária. “A Helena é 
especial. Frontal, incansável trabalhadora, hones-
ta, leal, amiga. Projeta soluções e não esconde os 
seus desgostos e desilusões. A DN orgulha-se da 
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mérito e por ter contribuído para a valorização da 
atividade farmacêutica na sociedade, discursou a 
ministra da Saúde, Marta Temido.
“É uma honra estar aqui hoje, pelo respeito que 
me merecem a OF, a sua bastonária e todos os far-
macêuticos que trabalham no nosso País e, con-
cretamente, os que trabalham na área da Farmácia 
Hospitalar”, começou por dizer Marta Temido. 
“Têm sido dias muito difíceis para os profissionais 
de saúde, mas têm-nos vivido com empenhamento 
total. Fazemos do nosso exercício de profissionais 
de saúde, independentemente do lugar que circuns-
tancialmente ocupamos, uma responsabilidade 

perante as pessoas. Procuramos com a nossa ação 
garantir o acesso à saúde ao longo da vida, em to-
das as áreas que vão da prevenção à reabilitação, 
cuidados continuados e cuidados paliativos. E em 
todos estes momentos o trabalho do farmacêutico 
é particularmente relevante e visível”.
“Ao Estado cabe assegurar o direito à proteção 
da saúde. Na área dessa proteção e dos cuidados 
curativos, o papel do hospital é, nas sociedades 
modernas, um local incontornável. E dentro dele 
é também incontornável o medicamento e, como 
tal, a farmácia hospitalar e o farmacêutico hospi-
talar. Os valores da gestão para ganhos de acesso, 
para ganhos de eficiência, para ganhos de huma-
nização para que nos convoca a farmácia hospi-
talar, a farmácia clínica, a farmácia de cabeceira 
do doente, são uma realidade que já não é nova, 
mas que tem sido não tantas vezes reconhecida 
quanto o que importaria para podermos progre-
dir”, continuou a ministra.

O CAMINHO É DIFÍCIL…
“Temos procurado, ao longo dos últimos anos, 
fazer um caminho que poderíamos ter feito em 
menos tempo, mas que demorou o que demorou”. 
Depois da aprovação dos diplomas das carreiras 
farmacêuticas, “o estudo hoje apresentado mostra 
que quem fez essa escolha fez uma boa escolha”, 
afirmou Marta Temido.
“O percurso legislativo foi longo, foi complexo, 
mas foi possível ser concretizado. Foram muitos 
aqueles que ao longo destes anos se esforçaram por 
encontrar as melhores soluções normativas para 
acomodar as dificuldades que se nos levantavam 
de vária natureza: financeira, de cotejo com outras 
profissões, de resposta aos anseios e ao efetivo papel 
da profissão farmacêutica. Contámos sempre com 
vários de vós para fazer este caminho como contá-
mos com o contributo do farmacêutico hospitalar 
numa abordagem segura, adequada às necessidades 
do doente”, disse a ministra.
“Contamos agora com o professor Helder Mota 

Um papel  
cada vez mais 
reconhecido
Carla Mendes Campos, presidente da 
Direção da Associação Portuguesa de 
Farmacêuticos Hospitalares

Como vê a especialidade de farmacêutico 
hospitalar no momento atual? 
O momento em que o farmacêutico 
hospitalar se torna especialista é um 
marco importante na sua carreira. A 
especificidade e complexidade das suas 
funções requerem formação contínua e 
experiência profissional, reconhecidas no 
momento em que se torna especialista. Os 
múltiplos circuitos de um hospital a que o 
farmacêutico tem de prestar cuidados, a 
diversidade dos doentes que acompanha e 
a descentralização da informação exigem 
que esteja altamente capacitado para dar 
resposta às necessidades e fortemente 
atento às novas oportunidades em prol 
da segurança do doente e melhoria dos 
resultados em saúde. É garantia para a 
subsistência do Serviço Nacional de Saúde 
um quadro qualificado e especializado, 
que trabalha em equipa e que consegue 
responder a todos os aspetos assistenciais, 
emergentes e inovadores. Urge a 
necessidade de modificar a via de acesso 
à especialidade para amplificar a atividade, 
fortificar a formação e possibilitar uma 
orientação atenta ao percurso do jovem 
farmacêutico que se tornará especialista.
 
Que futuro espera a farmácia hospitalar e 
que se pode ainda fazer para valorizar o seu 
papel?
Num futuro muito próximo, espero ver 
residentes no hospital. Integrados na 
equipa, serão eles próprios o motor da 
evolução da profissão pela possibilidade de 
desenvolvimento de projetos e programas 
de investigação. Os orientadores terão um 
papel fulcral na orientação da formação 
do residente ao longo das várias valências 
e na personalização do programa na 
medida das necessidades do hospital e dos 
interesses da profissão. De forma integrada, 
espera-se também que a implementação 
e o desenvolvimento de atividades de 
elevado valor sejam facilitados com a 
transição digital. Entre elas, a reconciliação 
da terapêutica, a monitorização da 
adesão e reações adversas, da eficácia e 
segurança e personalização da terapêutica 
à medida de cada doente. Em colaboração 
com a restante equipa multidisciplinar, 
o farmacêutico hospitalar poderá ter 
um papel cada vez mais reconhecido 
na melhoria dos resultados em saúde e 
sustentabilidade do sistema, produzindo 
evidência do valor das terapêuticas e da sua 
intervenção.

“O ESTUDO É 
IMPORTANTÍSSIMO PARA 
DIVULGAR AQUILO QUE TODOS 
FAZEMOS NO NOSSO DIA-
A-DIA […] FORA DO MUNDO 
HOSPITALAR, AS PESSOAS NÃO 
TÊM CONSCIÊNCIA DE QUE 
EXISTEM FARMACÊUTICOS NAS 
FARMÁCIAS DOS HOSPITAIS”, 
ANA MARGARIDA FREITAS
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Filipe para continuarmos o que falta fazer, e que é 
ainda muito”, continuou. “A relevância da Residên-
cia Farmacêutica é incontornável e, na sequência 
da proposta apresentada pela OF e do parecer da 
Comissão Nacional da Residência Farmacêutica, 
é com satisfação que se pode sublinhar que está a 
ser ultimada a aprovação das três portarias refe-
rentes aos programas de formação para as áreas 
profissionais da Farmácia Hospitalar, das Análises 
Clínicas e da Genética Humana.”
A ministra prosseguiu, reiterando o que dissera a 
bastonária: “Neste momento, o lema «o caminho é 
difícil, mas, ó glória, dai-me forças» vale a pena ser 
recordado. Os caminhos são difíceis, nem sempre 
estamos de acordo, nem sempre a nossa convivên-
cia mútua é fácil, mas há algo que é incontornável 
nesta relação de muitos anos dos portugueses com 
os farmacêuticos hospitalares. Deles se pode espe-
rar competência, estudo, inovação, mas podemos 
esperar mais: seriedade, rigor, exigência. Foi a sua 
capacidade e a sua visão que lhes permitiu olhar 
para outros países, outras maneiras de trabalhar, 
ouras tarefas mais complexas e inovadoras e que 
são hoje muito mais do que as atividades clássicas 
de suporte e, diria mesmo, mais do que as ativi-
dades clínicas de integração nas equipas de saúde 
– o papel dos farmacêuticos dentro dos hospitais 
é ainda mais vasto.”
“Do farmacêutico hospitalar podemos contar com 
outras três caraterísticas: brio, ambição e orgulho. 
Todos no sentido positivo. Verticalidade, indepen-
dência e, uma vez mais, rigor. Ter um farmacêutico 
hospitalar é ter um medicamento seguro e de qua-
lidade. Está lá, podemos contar com ele, sabemos 
que cumpre o que dele esperamos e muitas vezes 
liberta-nos de situações penosas e abre-nos novas 
perspetivas e novas vidas”.
“Seremos mais capazes de fazer o que esperam de 
nós se conseguirmos fazer aquilo que faz normal-
mente o farmacêutico hospitalar e que é trabalhar 
em equipa. Conseguir perceber os outros poderes 
que existem dentro do hospital, conseguir conquis-
tar esses poderes, conseguir chegar próximo dos 
doentes, a suas casas, e fazer progredir a prestação 
dos cuidados de saúde”.

O ESTUDO
Coube a João Marques Gomes, coordenador do 
estudo, professor da NOVA SBE, apresentar o tra-
balho que contou com a colaboração académica 
das economistas Judite Gonçalves, Vera Gouveia 
Barros e Gláucia Poças Mota. Das conclusões re-
tiradas aos trabalhos de campo que ocupam seis 
capítulos, salientam-se:
1.  Os farmacêuticos hospitalares são atores ab-

solutamente essenciais ao funcionamento da 
complexa estrutura hospitalar

2.  A pluralidade e especificidade das funções exer-
cidas pelo farmacêutico hospitalar deixam claro 
que se trata de uma profissão que tem atribui-
ções muito próprias e que se distingue das de-
mais profissões
a.  Na área de suporte, as funções de seleção; 

aquisição; gestão de stocks; armazenamento e 
conservação; reembalagem; preparação e pro-
dução; distribuição de medicamentos

b.  Na área clínica, as funções de aconselhamento 

aos doentes e aos profissionais de saúde; farma-
covigilância; farmacocinética clínica; suporte 
nutricional; revisão e validação da terapêutica; 
reconciliação da medicação; ensaios clínicos

3.  A Farmácia Hospitalar, dada a intervenção na 
utilização e gestão do medicamento, tem um pa-
pel determinante na qualidade dos serviços de 
saúde com reflexos na otimização dos resultados 
em saúde dos doentes e com reflexos também 
importantes nos custos, até porque a Farmácia 
Hospitalar gere a segunda maior rubrica dos 
orçamentos dos hospitais

4.  As responsabilidades da Farmácia Hospitalar 
têm evoluído ao longo do tempo e o leque de 
intervenções tem vindo a expandir-se conside-
ravelmente, deixando de estar centradas no me-
dicamento e passando a estar orientadas para o 
doente e para os resultados em saúde

5.  Existe evidência científica abundante que 
atesta que o farmacêutico hospitalar nas ati-
vidades clínicas, designadamente através de 
intervenções de revisão e validação terapêutica, 
de educação do médico prescritor, de parti-
cipação nas visitas médicas, previne erros de 
medicação, promove a adesão à terapêutica e 
com isto produz um impacto significativo na 
obtenção de poupanças

6.  Os médicos entrevistados no estudo foram unâ-
nimes a reconhecer a relevância do farmacêutico 
hospitalar, a quem atribuem um papel comple-
mentar ao seu e que veem como um parceiro na 
prestação de cuidados de saúde

7.  Há unanimidade dos médicos no desejo de que 
o farmacêutico hospitalar assuma um papel cres-
cente na área clínica. Consideram que esse papel 
tem crescido, mas ainda assim não o suficiente; 
o farmacêutico hospitalar deverá sair mais, estar 
mais próximo da equipa de saúde, integrando-
-se nela, desenvolvendo um papel mais ativo em 
algumas áreas do hospital

8.  Os diretores de serviços farmacêuticos hospi-
talares também partilham a perspetiva de que 

Um papel cada vez 
mais reconhecido
Carla Mendes Campos, presidente  
da Direção da Associação Portuguesa  
de Farmacêuticos Hospitalares

Como vê a especialidade de farmacêutico 
hospitalar no momento atual? 
O momento em que o farmacêutico 
hospitalar se torna especialista é um 
marco importante na sua carreira. A 
especificidade e complexidade das suas 
funções requerem formação contínua e 
experiência profissional, reconhecidas no 
momento em que se torna especialista. Os 
múltiplos circuitos de um hospital a que o 
farmacêutico tem de prestar cuidados, a 
diversidade dos doentes que acompanha e 
a descentralização da informação exigem 
que esteja altamente capacitado para dar 
resposta às necessidades e fortemente 
atento às novas oportunidades em prol 
da segurança do doente e melhoria dos 
resultados em saúde. É garantia para a 
subsistência do Serviço Nacional de Saúde 
um quadro qualificado e especializado, 
que trabalha em equipa e que consegue 
responder a todos os aspetos 
assistenciais, emergentes e inovadores. 
Urge a necessidade de modificar a via de 
acesso à especialidade para amplificar 
a atividade, fortificar a formação e 
possibilitar uma orientação atenta ao 
percurso do jovem farmacêutico que se 
tornará especialista.
 
Que futuro espera a farmácia hospitalar 
e que se pode ainda fazer para valorizar o 
seu papel?
Num futuro muito próximo, espero ver 
residentes no hospital. Integrados na 
equipa, serão eles próprios o motor da 
evolução da profissão pela possibilidade de 
desenvolvimento de projetos e programas 
de investigação. Os orientadores terão um 
papel fulcral na orientação da formação do 
residente ao longo das várias valências e na 
personalização do programa na medida das 
necessidades do hospital e dos interesses 
da profissão. De forma integrada, espera-
se também que a implementação e o 
desenvolvimento de atividades de elevado 
valor sejam facilitados com a transição 
digital. Entre elas, a reconciliação da 
terapêutica, a monitorização da adesão e 
reações adversas, da eficácia e segurança 
e personalização da terapêutica à medida 
de cada doente. Em colaboração com 
a restante equipa multidisciplinar, o 
farmacêutico hospitalar poderá ter um 
papel cada vez mais reconhecido na 
melhoria dos resultados em saúde e 
sustentabilidade do sistema, produzindo 
evidência do valor das terapêuticas e da 
sua intervenção.
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o futuro da profissão são as atividades da far-
mácia clínica

9.  Não obstante a participação do farmacêutico 
nas áreas clínicas ter crescido, a maior parte do 
seu tempo ainda é dedicada à distribuição dos 
medicamentos nos regimes de internamento e 
de ambulatório. Por um imperativo de qualida-
de assistencial e de sustentabilidade do SNS, este 
cenário precisa de ser ajustado.

10.  É necessário ter mais farmacêuticos hospitala-
res, dedicando-se às atividades de caráter mais 
clínico, com disponibilidade para a integração 
na equipa de saúde; com disponibilidade para 
participação nas visitas médicas, porque em 
contexto multidisciplinar isto vai fomentar a 
mitigação dos riscos de segurança, a preven-
ção da doença e a melhoria dos resultados de 
saúde das pessoas

11.  Tal como verificado com os médicos, os direto-
res de serviços farmacêuticos reconhecem que a 
evolução da profissão depende do modo como 
agirem e de como conseguirem demonstrar o 
valor que acrescentam realmente

12.  Querendo-se introduzir o tema do reconheci-
mento do valor do farmacêutico hospitalar pelo 
sistema de saúde, i. é, a questão do pagamento 
com base no valor que o farmacêutico acres-
centa, este estudo pode ajudar numa discussão 
futura sobre o financiamento do SNS 

13.  Este pagamento com base no valor acrescen-
tado é habitualmente pensado numa lógica de 
pay for performance e, nesses termos, é possível 
delinear esquemas de pagamento à farmácia 
hospitalar que a bonifiquem como um todo 
pela superação de determinados indicadores

14.  Numa lógica de sistemas de saúde organizados 
segundo o framework de saúde baseada em va-
lor, desenvolvido por Michael Porter e Elizabeth 
Teisberg, em que o farmacêutico hospitalar é 
parte integrante de uma equipa multidiscipli-
nar, os bundled payments são preferidos aos 
pagamentos com base no desempenho

Compromisso com desenvolvimento 
profissional contínuo é decisivo 
Helena Farinha, diretora nacional da Ordem dos Farmacêuticos, farmacêutica do Centro Hospitalar de 
Lisboa Ocidental

Como vê a especialidade de farmacêutico hospitalar no momento atual?
A especialidade em Farmácia Hospitalar é fundamental no contexto da formação pré-carreira dos 
farmacêuticos hospitalares (FH), constituindo um relevante requisito de qualidade, assente no 
desenvolvimento de competências adequadas e, por outo lado, é condição para o acesso à carreira 
farmacêutica (CF) no SNS.
A OF antecipou há muitos anos a necessidade de especialização dos FH, tendo criado um processo de 
atribuição do título de especialista pela OF, defendendo sempre, porém, a necessidade de um diploma 
nacional para o SNS que regulamentasse o acesso à formação de especialistas, em estreita colaboração 
com o Ministério da Saúde. Hoje, estamos, finalmente, a dar os primeiros passos na Residência 
Farmacêutica (RF), cujo diploma define o respetivo regime jurídico, com vista a obtenção do título de 
especialista. Por outro lado, creio que o privado também reconhece a importância da especialização como 
alicerce da carreira dos FH, pelo que a especialidade pela OF é o garante dessa qualificação.
A formação especializada tem como motivação primordial melhorar a qualidade, segurança e equidade 
de acesso ao cuidado ao doente; está alicerçada na melhor evidência disponível, considerado as 
necessidades e os determinantes da saúde e doença das nossas populações. O programa de formação 
dos FH proposto pela OF, ouvida a Comissão Nacional da Residência Farmacêutica, será em breve 
aprovado por portaria, encontrando-se em conformidade com as competências da European Association 
of Hospital Pharmacists, que se dividem em quatro vertentes: competências relacionadas com a farmácia 
clínica e o cuidado ao doente, competências relacionadas com o medicamento e outras tecnologias de 
saúde, competências de gestão (foco no sistema) e competências profissionais (foco na prática).
A RF requer, em paralelo, um processo de recrutamento e progressão no âmbito da CF. As instituições 
precisam de FH de forma contínua e equilibrada, em número adequado às atividades previstas e futuras, 
de forma a proporcionar o desenvolvimento sustentado de processos orientados para o doente, com a 
devida qualidade e segurança.

Que futuro espera a farmácia hospitalar e que se pode ainda fazer para valorizar o seu papel?
O futuro da profissão está intimamente ligado aos desafios que o país tem pela frente. Existem inúmeros 
desafios para Portugal, desde a sua demografia, a multimorbilidade, a prevenção, a inovação tecnológica, 
as pandemias e as necessidades em força de trabalho na área da saúde. Por isso, o enfoque terá de 
residir no coletivo, nas equipas de saúde, em identificar respostas integradas e transdisciplinares, 
centradas nos cidadãos e que promovam a continuidade e a humanização dos cuidados. Os cidadãos 
esperam dessas equipas de saúde uma força de trabalho capacitada para dar resposta aos desafios de 
hoje e amanhã e para antecipar as necessidades futuras, sendo por isso decisivo o compromisso com o 
desenvolvimento profissional contínuo.
A nível assistencial, os FH do século XXI continuarão a ter responsabilidades crescentes, mantendo-se 
três desafios importantes: (1) a atividade assistencial centrada no doente e respetiva monitorização 
contínua da utilização do medicamento e outras tecnologias de saúde; (2) a gestão da informação e 
análise e tratamento dos dados (big data), numa perspetiva assistencial, trazendo evidência para a 
decisão esclarecida, mas também para efeitos de investigação; e (3) a evolução da farmacotecnia com 
soluções para necessidades não atendidas. Terá como aliado o digital, chegando mais rápido e a mais 
doentes.
A demanda por cuidados centrados no doente continuará a crescer, especialmente com o envelhecimento 
da população. Assim, é fundamental garantir serviços de suporte eficientes que garantam a fiabilidade 
e qualidade dos processos, permitindo que os FH se concentrem mais no aperfeiçoamento dos cuidados 
clínicos, em aumentar o cuidado farmacêutico. O aumento da vulnerabilidade dos nossos doentes 
determina que se prossiga incorporando a tomada de decisão compartilhada e oferecendo soluções 
para enfrentar os grandes desafios da Saúde, reforçando assim as relações farmacêutico-doente no 
seio da equipa de saúde e encarando os desafios relativos à capacitação digital, segurança e proteção 
de dados. Os FH operam em contexto multidisciplinar, num sistema de prestação de cuidados de saúde 
em evolução, por isso será benéfico que se desenvolvam códigos de ética transdisciplinares, fornecendo 
assim um terreno comum entre as profissões assistenciais.
O valor da intervenção dos FH é bem reconhecido no seio das equipas de saúde; a divulgação externa 
da sua carteira de serviços e o contacto direto com o cidadão são fundamentais para uma maior 
consciencialização da população sobre o seu impacto no setor. O estudo da NOVA SBE, vem confirmar 
o importante contributo dos FH ao sistema de saúde, evidenciando, por um lado, o valor aportado pelas 
atividades ditas clássicas ou de suporte, mas também, e fundamentalmente, evidenciando o impacto 
dos FH através de atividades menos visíveis, proporcionando maior valor ao doente. Adicionalmente, 
tal reconhecimento precisa ter paralelo nas políticas de saúde, garantindo que os FH disponham de um 
percurso comum de formação pré-carreira, progressão profissional e de diferenciação técnico-científica 
que possibilite também a mobilidade interinstitucional, com harmonização de direitos e deveres.



24  | REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS

OS COMENTÁRIOS
Em comentário, a farmacêutica hospitalar Hele-
na Farinha referiu que “o estudo se enquadra no 
segundo desafio que a DN da OF se propôs con-
cretizar no seu segundo mandato: Reforçar o SNS 
afirmando o valor que aportamos”. “A valorização 
do ato farmacêutico, priorizando iniciativas relati-
vas à qualificação e excelência do desempenho dos 
farmacêuticos e reconhecendo a sua credibilidade 
técnica e a sua responsabilidade científica, tem 
sido uma aposta constante da senhora bastonária 
da OF que esta DN abraçou”, disse.
“A atividade do farmacêutico hospitalar de hoje 
foi estabelecida no passado. Paralelamente ao de-
senvolvimento científico e tecnológico, decorreu 
o crescimento e diversidade de funções e respon-
sabilidades do farmacêutico hospitalar e o abarcar 
de novas oportunidades. Passou-se, então, de uma 
prática orientada para o produto (o medicamento) 
para uma prática focada nos cuidados ao doente. 
Hoje, o conceito de farmácia hospitalar centra-se na 
existência de duas grandes áreas – área de suporte 
e área de atividade clínicas. A primeira envolve 
as atividades ditas clássicas, como a produção e 
distribuição de medicamentos que funcionam 
de suporte às atividades de âmbito mais clínico”, 
afirmou Helena Farinha.
“A maior contribuição do farmacêutico resulta 
da redistribuição das tarefas distributivas e da 
deslocação para o apoio à tomada de decisão do 
campo da seleção e monitorização da utilização 
do medicamento e sua farmacovigilância. No en-
tanto, independentemente da sua área de espe-
cialização, a atividade do farmacêutico acabará 
sempre centrada na pessoa e a sua intervenção terá 
impacto no doente e na população, o individual e 
o coletivo”, disse.

“A nível assistencial, o farmacêutico do século 
XXI terá responsabilidades crescentes no seio da 
equipa de saúde, garantindo que os doentes alcan-
cem os seus resultados com terapêuticas seguras e 
eficazes; será mais intervencionista, identificando 
problemas relacionados com a terapêutica, traba-
lhando em colaboração com outros profissionais 
de saúde, aconselhando e educando os doentes 
e documentando as suas atividades; integrará 
as equipas de saúde para a gestão abrangente da 

medicação, melhorando os cuidados dos doentes 
e os resultados; manterá um envolvimento na se-
leção, produção e compounding, na dosagem, na 
monitorização, na informação e na vigilância dos 
medicamentos; e utilizará o digital como aliado na 
gestão da informação e tratamento de dados e no 
acesso mais rápido e a mais doentes.”
“E o conhecimento e habilidades necessárias serão 
obrigatoriamente semelhantes em todo o continuo 
de tipo de prática. A demanda por cuidados centra-

António Melo Gouveia, diretor do Serviço 
Farmacêutico do Instituto Português de Oncologia 
de Lisboa Francisco Gentil

Como vê a especialidade de farmacêutico 
hospitalar no momento atual?
A pergunta que ocorre imediatamente é “gostaria 
de ter a sua neurocirurgia efetuada por um 
médico recém-saído do internato geral?” e a 
resposta óbvia é “tem de ser um neurocirurgião, 
i.e., um especialista treinado com os seus pares 
ao longo de vários anos, e sujeito a um rigoroso 
processo de avaliação”. A pergunta que não é feita 
(mas devia…) é “gostaria que a sua quimioterapia 
fosse assegurada por um farmacêutico recém-
licenciado…?”.
A existência da especialidade em Farmácia 
Hospitalar é um requisito obrigatório para 
garantir a segurança e eficácia das terapêuticas 
medicamentosas dos doentes dos hospitais. De 
facto, apesar da formação teórica abrangente 
e relevante que resulta na qualificação de um 
farmacêutico, o ambiente hospitalar apresenta 
desafios próprios que exigem algo mais. Desde 
a preparação de quimioterapia à política de 
antimicrobianos, desde os doentes transplantados 
aos doentes em cuidados intensivos, tudo no 

hospital é mais complexo e tem uma urgência 
implícita que implica uma especialização 
adicional à que resulta da formação académica 
de base. E essa especialização, sem prejuízo do 
aprofundamento das competências teóricas, 
tem obrigatoriamente de ser prática, efetuada 
no terreno com toda a exposição à realidade 
hospitalar que é aqui indispensável.
O início efetivo da residência é fundamental 
para a formação dos futuros especialistas, não 
esquecendo os processos de equivalência que 
permitam a integração dos muitos farmacêuticos 
contratados como “técnicos superiores” que têm 
sido fundamentais para assegurar os serviços 
desde a publicação da carreira, há três anos.

Que futuro espera a farmácia hospitalar e que se 
pode ainda fazer para valorizar o seu papel? 
Os farmacêuticos hospitalares conquistaram 
ao longo dos anos uma merecida reputação de 
confiança, conhecimentos e eficácia na ação. 
No entanto, muito do que fazem é silencioso, 
são as centenas de tarefas pequenas e grandes 
que asseguram com qualidade o circuito do 
medicamento em todas as suas vertentes, desde 
a logística à preparação, da gestão até à clínica. 

Sem estes profissionais a saúde seria muito pior, 
mas é um grupo que não para, que não desiste, 
que é resiliente e profissional. Por vezes apetece 
perguntar o que se passaria se… fossemos todos 
de férias. Mas, como tal não vai acontecer, o nosso 
futuro passa pela visibilidade das nossas tarefas 
e pelo desenvolvimento das mesmas. Temos 
de continuar a garantir a qualidade dos nossos 
processos de produção, logística e gestão, mas 
ao mesmo tempo temos de encontrar o espaço e 
o tempo para os doentes. Muito do que fazemos 
hoje em farmácia clínica ocorre depois da decisão 
terapêutica, ou seja, validamos atos já efetuados, 
encontramos por vezes problemas e trabalhamos 
em equipa para os resolver. O próximo passo é o 
de contribuir para a decisão terapêutica antes que 
ela seja tomada, ganhar a posição de colaborador 
na decisão. Não será fácil, exige tempo, 
conhecimentos, responsabilização e a conquista 
de um capital de confiança na equipa terapêutica 
que permita a participação nas decisões. Não se 
fará por decreto, mas, sim, pela demonstração 
junto dos profissionais de que vale mesmo a pena 
envolver o farmacêutico hospitalar. O que fizemos 
antes mostra que podemos dar mais este passo. Lá 
chegaremos!

Que se passaria se… fossemos todos de férias

DISTRIBUIÇÃO 
DO TEMPO DE TRABALHO 

DOS FARMACÊUTICOS 
HOSPITALARES ENTRE 
AS VÁRIAS ATIVIDADES

Fonte: elaboração própria com base nos dados recebidos
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dos no doente continuará a crescer, especialmente 
com o envelhecimento da população. O hospital 
hoje é mais complexo do que costumava ser – 
disse Helena Farinha no seu comentário – e trata 
de doenças mais complicadas com intervenções 
terapêuticas mais complexas.”

APERFEIÇOAR OS CUIDADOS CLÍNICOS
“Tendo como foco o objetivo primordial da far-
mácia hospitalar, plasmado nos European State-
ments, é fundamental a manutenção de serviços 
de suporte eficientes, que garantam a fiabilidade 
e a qualidade dos processos, permitindo que os 
farmacêuticos hospitalares se concentrem mais 
no aperfeiçoamento dos cuidados clínicos; em 
aumentar o cuidado farmacêutico, em particular 
no que toca a medicamentos de alto de risco, poli-
medicação, por patologia, doentes vulneráveis, com 
baixa literacia em saúde; e em melhorar a conexão, 
ou seja, em conhecer os objetivos, as necessidades 
e os riscos dos nossos doentes, o que no fundo é a 
base do cuidado”, explicou Helena Farinha.
“Este aumento da vulnerabilidade dos nossos 
doentes, caraterizado pelos três Cs – complexidade, 
custo-efetividade e cooperação – determina que 
os farmacêuticos prossigam enfatizando a conti-
nuidade dos cuidados, incorporando a tomada 
de decisão partilhada e oferecendo soluções para 
enfrentar os grandes desafios da saúde, reforçando 
assim as relações farmacêutico-doente no seio da 
equipa de saúde e utilizando o digital na gestão da 
informação, no acesso mais rápido a mais doentes, 
encarando os desafios relativos à capacitação digi-
tal, à segurança e à proteção de dados”, prosseguiu.
“As intervenções do farmacêutico hospitalar no 
processo assistencial – identificando e resolvendo 
problemas relacionados com a medicação, traba-
lhando em colaboração com médicos e outros 
profissionais de saúde, aconselhando e educando 
os nossos utentes e documentando as nossas ati-

Reforço do SNS passa pelas competências 
dos farmacêuticos hospitalares
Odete Isabel, farmacêutica hospitalar aposentada

Como vê a especialidade de farmacêutico hospitalar no momento atual?
Permitimo-nos repetir o que sempre afirmámos: «Os farmacêuticos hospitalares são uma pedra angular 
nos hospitais»
Vejamos, então, as razões desta afirmação:
1 –  Legalmente, em Portugal e em toda a Europa, os Serviços de Farmácia Hospitalar, designados 

por «Serviços Farmacêuticos», são considerados serviços com autonomia técnica e científica, 
obrigatoriamente dirigidos por um farmacêutico hospitalar e sujeitos à orientação geral dos órgãos 
de administração dos hospitais, perante os quais respondem pelo resultado do seu exercício;

2 –  Os Serviços Farmacêuticos são os responsáveis diretos por toda a problemática dos medicamentos 
nos hospitais;

3 –  A missão primordial da prática farmacêutica consiste na promoção efetiva da utilização racional dos 
medicamentos, que envolve responsabilidade compartilhada com outros profissionais, médicos e 
enfermeiros, com o próprio doente ou associações representativas; 

4 –  O gasto com «produtos farmacêuticos» que engloba medicamentos, dispositivos médicos e outros 
produtos farmacêuticos, representava e representa, a segunda rubrica do orçamento geral do 
hospital, sendo a primeira a despesa com recursos humanos. Os farmacêuticos hospitalares devem 
participar nas decisões da terapêutica farmacológica tendo em vista os resultados definidos 
para essa terapêutica, a proteção da saúde e a defesa da qualidade de vida do doente. As suas 
responsabilidades de gestão abarcam todas as questões relacionadas com a gestão clínica do 
medicamento, gestão de aquisições e de consumo, por serviço e por doente.

Parece-nos, por isso, inquestionável a sua importância, não só por razões da qualidade terapêutica, mas 
também económicas.

Que futuro espera a Farmácia Hospitalar e que se pode ainda fazer para valorizar o seu papel?
Em Portugal, de um modo geral, sempre foram adversas as condições estruturais proporcionadas pelos 
organismos oficiais e administrações hospitalares para o exercício correto das variadas e complexas 
tarefas inerentes ao exercício da Farmácia Hospitalar, por nós designado «função farmácia», claramente 
evidenciadas no recente estudo “Valorização do Desempenho do Farmacêutico Hospitalar” da NOVA SBE.
A Farmácia Hospitalar encontra-se, assim, tradicionalmente perante desafios permanentes, de origens 
várias, com destaque para os oriundos das decisões políticas do Ministério da Saúde e da introdução de 
novas tecnologias nos cuidados diferenciados de saúde, em meio hospitalar – os medicamentos.  
Sabemos da sua importância na prestação de cuidados de saúde; conhecemos os seus preços elevados e 
o que representam na tabela de custos da saúde.
Estamos conscientes de que, além do grande número de medicamentos já disponíveis no mercado, 
o futuro apresentar-nos-á novas moléculas e novas tecnologias geradoras de maiores encargos 
financeiros, mas também de enormes benefícios na qualidade de vida dos cidadãos.
O mundo do medicamento é de tal modo complexo, envolto em tais interesses e desafios que conduzirão 
à necessidade objetiva de mais farmacêuticos, com preparação adequada, integrados nas equipas 
multidisciplinares da saúde, quer alguns queiram quer não.
É minha convicção que o grau com que se irão poder oferecer os serviços clínicos num hospital e 
o controlo económico das despesas com medicamentos será influenciado pela competência dos 
farmacêuticos implicados.
No seu tão reclamado reforço, o Serviço Nacional de Saúde precisa das competências técnicas, clínicas 
e de gestão dos farmacêuticos hospitalares. Todos os farmacêuticos hospitalares sabem disso, assim 
como sabem que a formação e aperfeiçoamento profissional é um bem inestimável e uma necessidade 
permanente, sendo um objetivo fundamental a prosseguir, apesar das dificuldades, com a ajuda 
inestimável da OF e da APFH.

vidades – não são tão visíveis, porém contribuem 
para que as pessoas alcancem os seus resultados 
terapêuticos, minimizando os riscos de uma uti-
lização menos adequada”, disse.

A CONSULTA FARMACÊUTICA
“O desenvolvimento de consultas farmacêuticas 
a doentes em regime de ambulatório por referen-
ciação e respetivo registo no processo clínico, vi-
sando a revisão e a reconciliação da medicação, a 
deteção de interações medicamentosas ou reações 
adversas, entre outros, representa hoje uma impor-
tante e crescente área de intervenção farmacêutica 

que merece a criação de um episódio específico 
de Consulta Farmacêutica e que a pandemia não 
limitou”, sublinhou.
“Ao reconhecer que os farmacêuticos hospitala-
res são peça importante neste setor, afirmando o 
valor que aportam ao sistema e aos portugueses, 
este estudo vem reforçar que o SNS precisa de 
farmacêuticos hospitalares de forma contínua e 
equilibrada, adequada às necessidades presentes 
e futuras e de forma a proporcionar um desenvol-
vimento sustentado de processos orientados para 
o doente com a devida qualidade e segurança”.
“Neste âmbito – declarou Helena Farinha –, a 
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“A Residência Farmacêutica, a common training 
framework europeia para a formação comum dos 
farmacêuticos hospitalares e a formação contínua 
especializada são ferramentas educacionais cuja 
motivação primordial é melhorar a qualidade, a se-
gurança e a equidade no acesso aos cuidados. Fazer 
a diferença hoje e amanhã, procurando respostas 
e oferecendo soluções, é honrar a nossa História 
e prever o nosso futuro”, concluiu Helena Farinha.

DE UM LADO, FORMAÇÃO;  
DO OUTRO, RECONHECIMENTO
Por seu turno, no segundo comentário da sessão, 
Carla Mendes Campos, presidente da Direção da 
Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hos-
pitalares (APFH), referiu que este estudo “veio 
preencher uma lacuna que existia em relação à 

É cada vez mais crítico munir o sistema de 
saúde dos profissionais mais qualificados
Pedro M. Soares, farmacêutico especialista em Farmácia Hospitalar

Como vê a especialidade de farmacêutico hospitalar no momento atual?
Os Farmacêuticos Hospitalares, e em particular aqueles que desenvolvem a sua atividade dentro do 
SNS, têm-se vindo a constituir como um dos garantes máximos da sustentabilidade e equidade no 
acesso dos doentes aos seus tratamentos. É também desígnio deste grupo a garantia da segurança 
e efetividade dos tratamentos farmacológicos, desenvolvendo a sua ação quer através do apoio aos 
outros profissionais de saúde, quer diretamente na intervenção junto dos nossos doentes.
Num contexto de recursos limitados e de uma despesa com medicamentos que só conhece uma 
tendência, veem somar-se aos desafios mais tradicionais novas realidades com que somos cada 
vez mais confrontados, como as questões relacionadas com a efetividade e segurança do uso dos 
biossimilares ou o crescimento cada vez mais impactante dos medicamentos órfãos, com dados de 
segurança e efetividade muitas vezes aquém do ideal face ao reduzido número de doentes que se 
consegue incluir nos respetivos RCTs de referência. Nesta realidade, é cada vez mais crítico munir-se o 
sistema de saúde dos profissionais mais qualificados e capacitados para intervirem nestas questões, 
que são, sem sombra de dúvida, como verdadeiros especialistas do medicamento, os Farmacêuticos 
Hospitalares.
Além da sua excelência em termos científicos, será também sempre de ter em conta a resiliência e 
abnegação destes profissionais, que mesmo usurpados durante mais de uma década do seu legitimo 
direito de integrar e progredir numa carreira autónoma e diferenciada, nunca baixaram os braços, 
nunca colocaram em causa o funcionamento dos seus serviços ou o acesso dos doentes aos cuidados 
farmacêuticos em nome de lutas pessoais e/ou de classe que, pese serem mais que legítimas, não se 
coadunam com um grupo de profissionais que não sabe agir de outra forma que não seja na defesa 
dos nossos doentes e do nosso sistema de saúde.

Que futuro espera a farmácia hospitalar e que se pode ainda fazer para valorizar o seu papel? 
Infelizmente, o futuro desta nobel carreira afigura-se ainda muito incerto, com um estatuto publicado 
há mais de três anos, mas sem grande efeito prático no terreno; com profissionais com décadas 
de experiência colocados na base da carreira e em igualdade salarial com recém-licenciados; com 
a impossibilidade de muitas vezes conseguirem cumprir a sua missão dentro das unidades onde 
trabalham por o quadro de recursos humanos ser completamente desajustado das reais necessidades 
das instituições; com uma Residência, que chegou com a promessa de conferir a esta classe de 
especialistas o tempo e qualidade de formação adequada às suas necessidades, mas que tarda em 
sair do papel.
Mais do que nunca, o futuro desta classe, e (atrevo-me a dizer) dos cuidados de saúde em Portugal, 
está à mercê da boa vontade política em finalmente restituir a estes profissionais os direitos 
que nunca lhes deviam ter sido retirados, devolvendo-lhes a sua autonomia e reconhecendo 
condignamente o enorme valor que os mesmos representam não só para cada doente que cuidam, 
mas para o sistema de saúde como um todo.

Residência Farmacêutica, sendo um processo de 
formação especializada, constitui um alicerce do 
exercício e evolução da carreira farmacêutica e 
peça fundamental para que os hospitais tenham 
farmacêuticos especialistas, cumprindo um per-
curso formativo pré-carreira integral e completo, 
antecipando assim os desafios e as necessidades 
em saúde dos nossos cidadãos.”
“Hoje, o ambiente da Saúde está a mudar rapida-
mente, influenciado pelo desenvolvimento científico, 
pelas mudanças populacionais, pelas pandemias e 
pelas necessidades em força de trabalho. Portugal 
enfrenta grandes desafios, desde a sua demografia, 
multimorbilidade, a prevenção, a inovação tec-
nológica, sendo por isso necessária uma resposta 
transdisciplinar, integrada, centrada nos cidadãos 
e que promova a humanização dos cuidados.”
“Este período tão crítico da nossa História evidenciou 
o melhor de todos nós e veio cimentar o conceito de 
que devemos trabalhar a mudança ou as barreiras 
para alcançar os resultados que buscamos. Apren-
demos lições muito valiosas sobre o que realmente 

é importante e confirmámos a necessidade de ser-
mos inovadores. A profissão passou por uma rápida 
transformação, com mudanças quase diárias nos 
processos. À medida que emergimos da crise para 
assumirmos esta nova realidade, a nova normali-
dade, os farmacêuticos hospitalares demonstraram 
capacidade de adaptação rápida, mudando cenários, 
encontrando soluções, confiando em práticas baseadas 
na evidência, orientado e ajudando no melhor uso as 
tecnologias da saúde, reforçando o seu compromisso 
com o doente e o seu valor na equipa assistencial e 
na prestação de cuidados”, disse.
“A melhor forma de prevermos o nosso futuro é 
criá-lo. Nesse sentido, a função da profissão é a de 
interpretar as mudanças na sociedade e no am-
biente das profissões, particularmente na ciência 
dos medicamentos e nas patologias e antecipar, 
assim, os desafios que se avizinham garantindo 
que os farmacêuticos estejam preparados para os 
enfrentar. Esta é uma responsabilidade que toca 
a todos, desde o ensino à profissão, coletiva e in-
dividualmente.”
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gestão da atividade farmacêutica hospitalar em 
Portugal, veio realçar a importância da presença 
do farmacêutico hospitalar em todas as unidades 
hospitalares, destacando igualmente que a car-
reira farmacêutica é imprescindível para a sua 
atividade, que deverá ter como base a Residência 
Farmacêutica.” 
“O farmacêutico hospitalar, como elemento espe-
cialista na otimização da terapêutica, é essencial 
para a segurança do circuito do medicamento, 
colaborando na otimização da farmacoterapia, na 
prevenção de potenciais riscos relacionados com o 
medicamento, prestando informações específicas 
sobre o medicamento aos diferentes profissionais de 
saúde, ao doente e aos cuidadores, monitorizando 
a adesão à terapêutica, cooperando no resultado 
clínico, observando aspetos socioeconómicos e 

contribuindo desta forma para a sustentabilidade 
do SNS”, disse.
“Este estudo veio reforçar a importância da efe-
tiva integração do farmacêutico hospitalar nas 
equipas clínicas, pois, sendo o maior conhecedor 
do medicamento, a sua intervenção tem mostra-
do vantagens na otimização da utilização desta 
tecnologia em todas as suas áreas, numa inter-
disciplinaridade que motiva sempre a partilha do 
conhecimento”, explicou.
“Para promover o trabalho mais adequado a cada 
doente, o farmacêutico hospitalar tem de estar 
apto a trabalhar nas unidades hospitalares mais 
complexas, em colaboração com os outros pro-
fissionais, fazendo parte integrante das equipas 
multidisciplinares”, acrescentou. 
Por tudo isto, “a Residência Farmacêutica é for-

Rácio farmacêutico hospitalar/doente  
é preocupante
Kamal Mansinho, diretor do Serviço de Infecciologia e Medicina Tropical, Centro Hospitalar Lisboa 
Ocidental, professor auxiliar convidado de Clínica das Doenças Tropicais, Instituto Higiene e 
Medicina Tropical, Universidade Nova de Lisboa

Que relevância atribui ao trabalho do farmacêutico hospitalar no atual contexto dos cuidados de saúde?
O farmacêutico hospitalar é um membro fundamental numa equipa multiprofissional que presta 
cuidados a doentes internados. O seu envolvimento crescente, em vários momentos e processos de 
dinâmica assistencial, robustece um conjunto amplo de ações que visa garantir a qualidade de cuidados, 
assegurar a transição harmoniosa durante a preparação da alta e gestão ambulatória do doente, reduzir 
o número de erros de prescrição e contribuir para diminuir as taxas de readmissão.
No entanto, o papel do farmacêutico hospitalar não se esgota nestas funções assistenciais mais 
imediatas, destacando-se o seu envolvimento em comissões técnicas e outros organismos importantes 
para a gestão hospitalar, entre as quais o seu papel enquanto perito e regulador nos processos de 
análise e adoção racional de medicamentos ou de dispositivos inovadores, a participação pró-ativa em 
programas de prevenção e controlo de infeções e de resistência aos antimicrobianos, apenas para citar 
dois exemplos.  
Por fim, o papel de charneira do farmacêutico hospitalar na sua interlocução transversal com todos os 
membros da equipa de saúde, comunicando e formando, em cada momento, a equipa de enfermagem, 
o corpo clínico, o serviço social, num exercício de permanente antecipação, que permite prevenir 
incidentes e reduzir o prolongamento desnecessário de internamento dos doentes.  

Como antevê a função de farmacêutico hospitalar no ambiente tecnológico e multidisciplinar que 
continuará a caraterizar a Saúde?
O farmacêutico hospitalar é o perito do medicamento. 
Num tempo de progressos vertiginosos e estimulantes resultantes do desenvolvimento da biologia 
molecular, da genética e da biotecnologia, o impacte da integração harmoniosa dos saberes e das 
competências dos especialistas em ciências farmacêuticas em geral e dos farmacêuticos hospitalares 
em particular, vai muito além da visão fragmentada e individual da saúde comunitária. 
Não perdendo de vista os alertas que negligenciámos nas últimas duas décadas deste século, cuja 
expressão máxima se revelou na pandemia de SARS-CoV-2, urge passar de uma certa retórica para uma 
visão concreta e antecipada dos desafios que o futuro nos reserva.
O desequilíbrio do rácio farmacêutico hospitalar/doente é preocupante, a necessidade de investir e 
promover a aplicação de novas tecnologias de informação, como elemento integrador e de análise da 
informação mais relevante, permitirá reforçar e amplificar a eficiência dos sistemas de vigilância e de 
programação antecipada e racional de reservas e de distribuição de medicamentos e de equipamentos 
de proteção, bem como a preparação para futuras emergências de saúde pública.
O diálogo e a cooperação estreita entre os farmacêuticos hospitalares e os clínicos da cadeia 
assistencial no hospital serão cruciais na gestão das incertezas intrínsecas dos processos inovadores 
em aplicação, sendo certo que o derrube das barreiras entre as diversas áreas do saber não resulta em 
diluição das competências específicas de cada uma das respetivas áreas. 
Uma visão mais pragmática e operativa poderá permitir, no futuro, aproximações inovadoras e flexíveis 
de novas estratégias mais integradoras e operativas, capazes de responder com maior eficiência à 
diversidade e complexidade das situações.

mação obrigatória e necessária para o ingresso do 
farmacêutico na carreira farmacêutica do SNS e 
que pressupõe o culminar na posse do título de 
especialista. A especialização é fundamental para a 
atualização contínua do farmacêutico em regimes 
específicos e para lidar com doentes com complexos 
regimes medicamentosos, principalmente doentes 
polimedicados, com medicamentos inovadores ou 
em estado crítico”, afirmou Carla Mendes Campos.
“A atualização e formação contínua especializada 
com a aquisição de competências garantem ao 
farmacêutico qualidade para assegurar a correta 
utilização do medicamento e o acesso a ele de for-
ma equitativa, a todos, mas também a prestar os 
melhores cuidados de saúde e, à semelhança do 
que acontece nas outras profissões da saúde, um 
maior reconhecimento”, prosseguiu.
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“A APFH tem contribuído para a formação de base, 
mas também para a formação especializada, em 
diferentes áreas, nomeadamente: farmacocinética, 
VIH, doenças raras, oncologia, pediatria, geriatria, 
avaliação económica de medicamentos, entre muitas 
outras. Posso dizer, em nome da APFH, que não 
encontramos sempre disponíveis para cooperar 
com diversas instituições e personalidades, ten-
do como desígnio a formação com qualidade dos 
farmacêuticos hospitalares e o reconhecimento da 
nossa profissão de que tanto me orgulho”, concluiu.

AO DOENTE CERTO,  
O MEDICAMENTO CERTO
A sessão foi encerrada pelo presidente da Adminis-
tração Central do Sistema de Saúde (ACSS), Victor 
Herdeiro, que disse: “A valorização do desempenho 
do farmacêutico hospitalar tem constituído preocu-
pação nos últimos anos. Em 2017, o Ministério da 
Saúde publicou legislação que estabelece o regime 
da carreira farmacêutica e da carreira especial far-
macêutica e, em 2020, foi publicado o regime ju-
rídico da Residência Farmacêutica, que constituía 
uma aspiração antiga, mas também um reconhe-
cimento muito justo do papel que o farmacêutico 
desempenha em áreas tão diversas como a farmácia 
hospitalar, as análises clínicas e a genética humana”. 
“Das responsabilidades mais circunscritas à pre-
paração e distribuição dos medicamentos em 
ambiente hospitalar, o farmacêutico hospitalar 
passou a assegurar a terapêutica medicamentosa 
aos doentes, não só na sua componente de distri-
buição, mas também nas suas componentes de 
segurança, qualidade e eficácia. Também a com-
ponente da investigação científica ou o acompa-
nhamento das visitas médicas são atividades cada 
vez mais presentes no dia-a-dia do farmacêutico 
hospitalar”, continuou.

“A preocupação com a otimização dos resultados 
dos doentes, mas também a grande contribuição 
que dão para mitigar os custos crescentes em saú-
de estão bem sintetizadas nessa máxima que fica 
na história da Farmácia Hospitalar, e que se pode 
ler no trabalho apresentado: «ao doente certo o 
medicamento certo».
“Permitam-me dizer”, prosseguiu Victor Herdei-
ro, que o papel do farmacêutico hospitalar, a sua 
atividade e imprescindibilidade, foi fazendo o 
caminho da afirmação e consolidação. A carreira 
será agora mais valorizada – tudo estamos a fazer 
para que seja no início do próximo ano – através 
da Residência Farmacêutica com foco na forma-
ção teórica e prática que capacite os profissionais 
de saúde detentores do título farmacêutico, con-
cedido pela OF, para o exercício autónomo e tec-
nicamente diferenciado na correspondente área 
de exercício profissional.”
“Todos sabemos que a chegada da pandemia al-
terou o calendário previsto para o desenrolar do 
processo da Residência Farmacêutica, mas, apesar 
do imprevisto SARS-CoV-2 que nos direcionou a 

atenção para outros pontos que necessitavam de 
ação prioritária, a ACSS desencadeou os proces-
sos de diálogo necessários e, em conjunto com a 
OF e demais parceiros, desenvolveu a proposta 
de programa de formação já apresentada à tutela, 
aguardando-se para muito breve a sua aprovação”, 
disse Victor Herdeiro, desenvolvendo um pouco 
mais o anúncio da ministra da Saúde.
“A gestão de recursos humanos é sempre uma 
área complexa pela delicadeza e sensibilidade que 
envolve. A Farmácia Hospitalar não é exceção e 
tem exigência que de maneira alguma podem ser 
ignoradas ou subvalorizadas. É deste cenário que 
surge o pacto que a ACSS estabeleceu com todas 
as carreiras da saúde desde o momento em que foi 
criada. Esse compromisso firma-se aqui no tudo 
fazer – o possível e por vezes o impossível – no 
sentido de garantir as necessárias condições para 
que o novo caminho dos farmacêuticos hospita-
lares no SNS prossiga. Que apesar de exigente, 
seja um percurso justo, transparente e que reflita 
o reconhecimento que a todos os farmacêuticos é 
devido”, concluiu o presidente da ACSS.

Jorge Penedo, cirurgião geral, Unidade de 
Patologia Colorretal, Centro de Referência de 
Cancro do Reto, Centro Hospitalar Universitário 
de Lisboa Central

Que relevância atribui ao trabalho do 
farmacêutico hospitalar no atual contexto dos 
cuidados de saúde?
Enquanto cirurgião, com uma atividade 
predominantemente hospitalar, considero que o 
farmacêutico é inquestionavelmente uma peça da 
equipa de saúde, cujo contributo é cada vez mais 
fundamental.
A complexidade crescente das terapêuticas 
medicamentosas exige um conhecimento 
detalhado dos fármacos que usamos diariamente. 
A complexidade das terapêuticas a que temos de 
recorrer associada a novos mecanismos de ação 
e novos modelos de administração suportam 
claramente uma presença mais atuante dos 
farmacêuticos hospitalares. A complexidade 
do circuito do medicamento e a necessidade 
imperiosa de promover uma sistemática 

reconciliação terapêutica são funções nas quais 
o farmacêutico hospitalar desempenha um papel 
essencial. 
O apoio à Comissão de Farmácia e Terapêutica 
e a uma gestão por resultados, privilegiando o 
racional científico da prescrição, são tarefas das 
quais todos usufruímos dos resultados. 
No internamento e no ambulatório, no bloco 
operatório e nos cuidados intensivos, em todos 
eles os cirurgiões agradecem a ajuda e a 
presença do farmacêutico hospitalar. 

Como antevê a função de farmacêutico hospitalar 
no ambiente tecnológico e multidisciplinar que 
continuará a caraterizar a Saúde?
Sem dúvidas o farmacêutico hospitalar irá ter 
funções reforçadas. Continuando a desempenhar 
todas as funções que já realiza. Potenciando-as e 
dinamizando-as. 
Melhorando processos. Ganhando automatismos. 
Utilizando instrumentos de inteligência artificial e 
machine-learning. 
Ganhando novas interações com as farmácias de 

oficina, transportando o doente verdadeiramente 
para o centro da nossa atividade. Privilegiando o 
servir em proximidade. 
Garantindo um circuito do medicamento cada vez 
mais seguro, menos burocrático e mais virado 
para obter os melhores resultados. 
Atuando cada vez mais por antecipação e menos 
por reação. 
Uma maior participação dos farmacêuticos 
hospitalares nas visitas médicas e nas reuniões 
multidisciplinares são caminhos claramente em 
aberto. 
Como o seu papel no evitar do erro de medicação 
e a sua contribuição para a promoção de 
campanhas de literacia do medicamento, bem 
como o desenvolvimento de mecanismos de 
melhoria de adesão à terapêutica. 
O desenvolvimento da medicina personalizada 
a par de fármacos de génese cada vez mais 
complexa irá reforçar e exigir um papel crescente 
do farmacêutico. Uma evolução com a qual a 
Medicina ganhará certamente e a saúde dos 
doentes igualmente.

Medicina personalizada e fármacos mais complexos  
reforçam papel do farmacêutico
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JOÃO POIARES DA SILVA (1943-2021)

Licenciado em Farmácia pela Faculdade de 
Farmácia da Universidade do Porto, em 1967, 
doutorado em Farmácia, na especialidade de 
Microbiologia e Parasitologia, e especialista em 
Análises Clínicas pela Ordem dos Farmacêuticos 
(OF) desde 1975, João Poiares da Silva ocupou 
vários cargos nos órgãos sociais da instituição 
que representa a profissão farmacêutica em 
Portugal. Foi presidente da Mesa da Assembleia 
Regional de Coimbra, entre 2001 e 2007, vogal 
da direção da Secção Regional de Coimbra, entre 
1986 e 1989, e membro do Conselho do Colé-
gio de Especialidade de Análises Clínicas, entre 
1994 e 2007, órgão a que esteve sempre bastante 
ligado, tendo feito parte do primeiro júri nome-
ado pela Direção Nacional para atribuição do 
título de especialista, em 1981. Poiares da Silva 
envolveu-se também nos trabalhos de várias ou-
tras organizações profissionais e científicas. Foi 
presidente do Conselho Coordenador Científico 
da Associação Portuguesa de Analistas Clínicos, 
secretário da direção da Sociedade Portuguesa 
de Microscopia Eletrónica e Biologia Celular, 
sócio fundador da Sociedade Portuguesa de 
Parasitologia, membro da Comissão Científi-
ca da Associação Espanhola de Farmacêuticos 
Analistas, do Conselho Científico-Cultural da 
Universidade de Coimbra (UC) e da Assembleia 
da UC, eleito em 1998.
Foi coordenador do Grupo da Microbiologia 
no Conselho Científico do Centro de Estudos 
Farmacêuticos da UC e docente de várias dis-
ciplinas na Faculdade de Farmácia da mesma 
universidade – Parasitologia, Parasitologia e 
Micologia Aplicadas, Microbiologia e Imuno-
logia, Higiene e Saúde Pública, Microbiologia 
Clínica Laboratorial. Foi o primeiro docente 
da disciplina de Parasitologia nas faculdades 
de farmácia portuguesas.
Após o cumprimento do serviço militar obri-
gatório, em Timor, regressou à Lousã, sua terra 
natal onde, em novembro de 1973, com a cola-

boração da sua mulher, instalou um laboratório 
privado de análises clínicas que, além de apoiar 
os lousanenses e os clínicos locais, permitiu, 
como tinha preconizado, efetuar alguma in-
vestigação aplicada às realidades sanitárias da 
região. Desde muito novo aprendeu a ser lou-
sanense e a colaborar no associativismo local. 
Além de acompanhar o seu pai no apoio aos 
corpos sociais do Clube Desportivo Lousanen-
se, de que mais tarde foi diretor, teve também 
uma participação ativa em outras associações 
locais. Fez parte, durante nove anos, da Santa 
Casa da Misericórdia da Lousã, primeiro como 
presidente da Assembleia Geral e, depois, como 
provedor e membro da respetiva mesa. 
Poiares da Silva integrou a Mesa da Irmandade 
de Nossa Senhora da Piedade e foi cofundador, 

em 1967, do jornal “Trevim”, do qual foi diretor 
entre 2003 e 2007. Foi também cofundador e 
membro dos órgãos sociais da Cooperativa 
Trevim, tendo colaborado nas emissões expe-
rimentais da Rádio Trevim e integrado o seu 
conselho editorial.
O vasto percurso académico, profissional, cívico 
e empresarial de João Poiares da Silva são uma 
referência para os farmacêuticos, num reco-
nhecimento formal traduzido na atribuição da 
Medalha de Honra da OF, em 2012.
A Ordem dos Farmacêuticos e o seu Colégio 
de Especialidade de Análises Clínicas e de Ge-
nética Humana manifestaram o mais sentido 
voto de pesar pelo falecimento do “Professor 
Poiares”, endereçando à família e amigos os 
mais sentidos pêsames.

Farmacêutico analista clínico, 
professor universitário, empresário, 

entre muitas outras atividades  
e vocações, João Manuel  
Poiares da Silva, 77 anos,  

faleceu a 9 de junho, em Coimbra.

Recordar
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A Ordem dos Farmacêuticos (OF), através 
do Conselho do Colégio de Especialidade 
de Análises Clínicas e de Genética Humana 
(CCEACGH-OF) e a Associación Española del 
Laboratorio Clínico (Aefa) organizam no dia 29 
de maio as XIII Jornadas Ibéricas de Análises 
Clínicas, este ano em formato virtual, com 
sessões síncronas e sessões assíncronas 
disponíveis, num total estimado de sete horas 
de formação e desenvolvimento profissional.
A luta contra a pandemia de covid-19 foi 
um dos temas abordados em diferentes 
sessões e conferências, com perspetivas 
e experiências sobre a intervenção 
dos laboratórios clínicos durante esta 
emergência de saúde pública, mas também 
sobre os mais recentes desenvolvimentos 

de técnicas analíticas para o SARS-CoV-2 e 
a utilidades das diferentes vacinas contra a 
doença provocada pelo novo coronavírus. 
Rui Pinto, presidente do CCEACGH-OF, 
apresentou a evolução epidemiológica 
da pandemia de covid-19 em Portugal e a 
estratégia nacional de testagem definida 
pelo Ministério da Saúde, detalhando-se os 

tipos de testes para o diagnóstico e para o 
rastreio de utentes expostos ao SARS-CoV-2. 
O responsável da OF abordou também a 
fisiopatologia associada ao novo coronavírus 
e o recetor responsável pela entrada do vírus 
nas células humanas.
Além da pandemia de covid-19, o 
programa das jornadas incluiu também 
abordagens mais aprofundadas às 
áreas da endocrinologia e da qualidade 
analítica. A OF, em conjunto com a Aefa, 
ofereceu 75 inscrições gratuitas para o 
evento, impulsionando assim partilha de 
conhecimento e experiências entre os 
profissionais ibéricos que trabalham nas 
áreas das Análises Clínicas e Genética 
Humana.

REUNIÃO ANUAL DO CCEAR A “OLHAR PARA O FUTURO”

OF E AEFA ORGANIZARAM JORNADAS IBÉRICAS DE ANÁLISES CLÍNICAS

A edição deste ano da Reunião Anual do 
Conselho do Colégio de Especialidade de 
Assuntos Regulamentares (CCEAR-OF) 
decorreu em formato virtual, durante o mês 
de maio, com quatro webinars distintos 
subordinados ao tema “Olhar para o Futuro:  
Estratégia farmacêutica para a Europa e 
implementação MDR/IVDR”.
Com Portugal na Presidência do Conselho 
da União Europeia, o Infarmed impulsionou a 
implementação da Estratégia Farmacêutica 
para a Europa, adotada pela Comissão 
Europeia no final de 2020. O tema foi 
apresentado pelo próprio presidente da 
autoridade reguladora nacional, Rui Santos 
Ivo, no primeiro webinar realizado a 13 de 
maio, que contou também com a participação 
de representantes da Comissão Europeia e 
Agência Europeia do Medicamento.

A segunda edição, no dia 20 de maio, 
debruçou-se sobre a “Avaliação das 
Tecnologias de Saúde”, com os representantes 
do Infarmed, da Associação Portuguesa 
da Indústria Farmacêutica (Apifarma) 
e do Centro de Medicina Baseado na 
Evidência a abordarem diversas questões 
relacionadas com o acesso, disponibilidade 
e sustentabilidade das tecnologias de saúde 
e inovação terapêutica. Durante esta sessão 
houve também oportunidade para ouvir as 
perspetivas de farmacêuticos de outras áreas 
profissionais, representados pelos Conselhos 
dos Colégios de Especialidade Farmácia 
Comunitária, Farmácia Hospitalar e Indústria 
Farmacêutica.
O último webinar da Reunião Anual do 
CCEAR-OF, no dia 26 de maio, foi dedicada 
à implementação da nova regulamentação 

europeia para os dispositivos médicos e 
dispositivos médicos para diagnóstico in 
vitro, em que se registou a participação 
de reguladores, operadores e associações 
setoriais, com particular destaque para os 
representantes da Autoridades Competentes 
da União Europeia para os Dispositivos 
Médicos (CAMD), da associação europeia 
MedTech e da Associação Portuguesa ade 
Dispositivos Médicos (Apormed).

Maria Teresa Herdeiro, farmacêutica, professora e investigadora da Universidade de Aveiro, é um dos 
seis membros do Comité́ de Avaliação do Risco em Farmacovigilância (PRAC) da Agência Europeia 
do Medicamento (EMA) nomeados pela Comissão Europeia, como perita científica independente 
para um período de três anos. Criado em 2021, o PRAC é o comité da EMA responsável pela avaliação 
e monitorização da segurança dos medicamentos de uso humano. O PRAC é responsável pela 
avaliação de todos os aspetos da gestão do risco de medicamentos, incluindo deteção, avaliação, 
minimização e comunicação dos riscos de reações adversas. Avalia também estudos de segurança 
pós-autorização (ou seja, quando os medicamentos já se encontram em comercialização no 
mercado), emite recomendações e monitoriza a efetividade das atividades de farmacovigilância e 
dos sistemas de gestão do risco. O PRAC é constituído por membros nomeados por cada Estado-
Membro (incluindo a Islândia e a Noruega), seis peritos independentes nomeados pela Comissão 
Europeia, um membro das organizações de doentes, bem como um membro dos representantes 
dos profissionais de saúde.

FARMACÊUTICA NOMEADA PARA O COMITÉ  
DE AVALIAÇÃO DO RISCO EM FARMACOVIGILÂNCIA
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“A ILHA DOS DIABRETES” 
EDITADO EM POLACO
O livro “A Ilha dos Diabretes”, editado em 2015 pelo projeto 
Geração Saudável, foi traduzido para polaco pela editora 
Kinderkulka (RS Publishing Sylwia Borek), que solicitou 
autorização para fazer a sua tradução, adaptação e 
distribuição no país, a Polónia.
A obra integra a coletânea de livros produzidos pela Ordem 
dos Farmacêuticos sobre os principais temas abordados pela 
Geração Saudável nas formações realizadas nas escolas.
“A Ilha dos Diabretes” foi escrito por Carla Maia de Almeida, 
Cristina Cunha Cardoso e Pedro Borrego e ilustrado por João 
Fazenda, e foi incluído no Plano de Nacional de Leitura, em 
2016, apresentando hoje, na sua edição portuguesa, o selo 
Ler+, daquela iniciativa pedagógica.

ESTUDANTES COM NOVO PROJETO 
DE LITERACIA EM SAÚDE
O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) do Instituto Universitário Egas 
Moniz (IUEM) iniciou um novo projeto nas plataformas digitais para promover a literacia 
em saúde junto do grande público, disponibilizando informação científica em linguagem 
acessível sobre diversos temas de saúde e bem-estar.
Com uma forte componente gráfica e visual, o projeto Em.Farma engloba a publicação nas 
redes sociais de informações diversas sobre saúde e bem-estar. As publicações são criadas 
por professores e alunos do MICF, sendo sempre geridas e validadas pelo corpo docente do 
IUEM. Os primeiros conteúdos já publicados abrangem áreas tão diversas como: saúde da 
mulher, saúde oral, saúde mental, fitoterapia, nutrição, suplementos alimentares, doenças 
crónicas e doenças infeciosas, medicamentos, vacinas e mitos em saúde.

REGIONAL DO 
CENTRO ESCLARECE 
“FUNDAMENTOS DA 
FARMACOTERAPIA”
No cumprimento do seu plano de atividades 
para 2021, a Secção Regional do Centro da 
Ordem dos Farmacêuticos (SRC-OF) promoveu 
a realização de um curso online dedicado aos 
“Fundamentos da Farmacoterapia”, constituído 
por sete módulos, que decorreram entre 22 de 
março e 29 de junho, ministrados por quase duas 
dezenas de farmacêuticos e especialistas em 
diferentes áreas relacionadas com a terapêutica 
medicamentosa e atividade farmacêutica. 
Ao longo de mais de três meses, os 
farmacêuticos do centro do País tiveram acesso 
a mais de 14 horas de formação contínua e 
atualização de conhecimentos sobre temas 
como a informação sobre medicamentos, 
revisão da medicação, adesão à terapêutica, 
interpretação de parâmetros fisiológicos e 
analíticos, farmacocinética, disfunção renal e 
função hepática e adesão à terapêutica.
Entre as atividades promovidas pela SRC-OF no 
primeiro semestre do ano, registou-se ainda a 
realização do webinar sobre o acelerador de 
acesso às ferramentas covid-19 (ACT-Accelerator) 
é uma colaboração global inovadora para 
acelerar o desenvolvimento, a produção e o 
acesso equitativo aos testes, tratamentos 
e vacinas contra a covid-19. A sessão teve 
como palestrante o diretor de Regulação e 
Prequalificação da Organização Mundial de 
Saúde, Rogério Gaspar, e moderação a cargo 
do ex-ministro da Saúde, Adalberto Campos 
Fernandes, Professor da Escola Nacional de 
Saúde Pública da UNL.
Nota ainda para o webinar “Tratamento da 
covid-19. Que Caminhos?”, realizado a 8 de abril, 
em que foram abordadas questões relacionadas 
com o screening de fármacos utilizados no 
tratamento da covid-19, revisão dos fármacos na 
clínica e aspetos regulamentares.

CURSO ONLINE

22 de Março - 29 de Junho
2021

OrganizaçãoOrganização

A Secção Regional  
do Norte da Ordem  
dos Farmacêuticos  
(SRN-OF) desenvolveu  
uma campanha de 
comunicação nas redes 
sociais e plataformas 
digitais para expor 
a ação e o trabalho 
indispensável realizado pelos 
farmacêuticos no combate 
à pandemia de covid-19 
nas múltiplas áreas de 
intervenção profissional.
O apelo lançado online 
registou elevada adesão 
dos farmacêuticos, que 
enviaram inúmeras fotos 
e testemunhos de quem 
está todos os dias na linha 
da frente na luta contra 
a pandemia. A SRN-OF 
agradeceu a todos.

FARMACÊUTICOS NA LINHA DA FRENTE  
EM TEMPOS DE PANDEMIA
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Está formalmente constituída a Academia 
de Ciências Farmacêuticas de Portugal, uma 
nova associação científica de direito privado 
sem fins lucrativos, que tem como principal 
objeto a investigação e o estudo das Ciências 
Farmacêuticas.
O Ato Solene de início de atividade 
realizou-se no dia 7 de maio, no edifício da 
Secção Regional do Norte da Ordem dos 
Farmacêuticos (SRN-OF), numa cerimónia 
que contou com a presença do ministro da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel 
Heitor. Na ocasião o ministro salientou 
o contributo que dará a nova Academia 
ao conhecimento científico das Ciências 
Farmacêuticas em Portugal.
A Academia de Ciências Farmacêuticas de 
Portugal está sedeada no antigo edifício da 
SRN-OF, na Rua António Cândido 154, no Porto, 
e é atualmente presidida pelo presidente 
da SRN-OF, Franklim Marques. Entre os seus 
membros estão ainda os farmacêuticos 
Ana Paula Martins, Fernando José Ramos, 
Francisco Batel Marques, Francisco José 
Veiga, Hélder Mota Filipe, José Manuel Sousa 
Lobo, Alfredo Cavaco, Natércia Teixeira, João 
José Simões Sousa, João Luís Santos, Rui Pita, 
José Guimarães Morais, Lígia Silva Couto, 
Maria Isabel Rocha, Margarida Caramona, 

Maria de São José, Matilde Castro, Perpétua 
Cavaco Silva, Rui Manuel Pinto, Francisco 
Carvalho Guerra, José Aranda da Silva e o 
médico Walter Osswald.
No âmbito das suas competências e 
fins estatuários, a Academia de Ciências 
Farmacêuticas de Portugal visa a promoção e 

o desenvolvimento da investigação científica 
e do estudo nas áreas do conhecimento 
das Ciências Farmacêuticas, assim como 
a criação e preservação de um património 
de conhecimento e de saber que garantam 
o legado cultural e científico das Ciências 
Farmacêuticas portuguesas.

A farmacêutica comunitária Ema Paulino é 
a nova presidente da direção da Associação 
Nacional das Farmácias (ANF) para o 
próximo triénio, sucedendo assim a Paulo 
Cleto Duarte, que se encontrava à frente da 
instituição há oito anos. 
“Hoje é um dia especial na minha vida”, 
admitiu a farmacêutica ao abraçar o que 
considera ser um desafio de “enorme 
exigência”, de “defesa e valorização do 
contributo das farmácias para o sistema de 
saúde”.

A cerimónia de tomada de posse dos novos 
órgãos sociais da ANF, eleitos para o triénio 
2021-2023, decorreu no dia 22 de junho, no 
auditório da sede daquela associação, em 
Lisboa. O sufrágio realizado a 29 de maio 
elegeu a Lista A, liderada por Ema Paulino, 
que recolheu 57,8% dos votos, contra 35,6% 
da lista F, liderada por Nuno Vasco Lopes, 
num universo de 2.376 votos expressos, o 
que corresponde a uma taxa de participação 
de 94,6% dos sócios da associação inscritos 
no caderno eleitoral, uma das maiores 

participações de sempre 
em atos eleitorais da 
associação.
Licenciada em Ciências 
Farmacêuticas pela 
Faculdade de Farmácia da 
Universidade de Lisboa, 
Ema Paulino pertenceu à 
direção da ANF durante 
nove anos, entre 2003 
e 2012, até assumir a 
presidência da Secção 
Regional do Sul e Regiões 
Autónomas da Ordem 
dos Farmacêuticos, 
durante dois mandatos 

consecutivos. 
Em 2019, acompanhou a atual bastonária 
da OF no seu segundo mandato como 
representante dos farmacêuticos, como 
vogal da Direção Nacional, onde assumiu 
o cargo de tesoureira. No seu percurso 
profissional e associativo destacam-se 
ainda as representações nacionais no Grupo 
Farmacêutico da União Europeia (PGEU) e na 
Federação Internacional Farmacêutica (FIP), 
onde foi CEO interina e a primeira mulher 
no comité executivo, integrando também 
a delegação da organização à Assembleia 
Mundial da Saúde da OMS. 
A nível nacional destacam-se ainda a 
participação nos trabalhos da Comissão 
Técnica de Vacinação da Direção-Geral da 
Saúde, desde 2018, e, mais recentemente, 
na Comissão técnica de vacinação contra 
a covid-19. Em 2012, recebeu o galardão 
FIP Fellow e, dois anos depois, o prémio 
Almofariz para Figura do Ano. Em 2017, foi 
selecionada como uma das 100 gestoras da 
nova geração a nível nacional para o Círculo 
da Inovação, projeto do Expresso, SIC Notícias 
e NOS e, no ano passado, foi eleita membro 
correspondente da Academia Nacional de 
Farmácia francesa.

NASCEU A ACADEMIA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE PORTUGAL

EMA PAULINO EMPOSSADA NA PRESIDÊNCIA DA ANF
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Durante o primeiro semestre, a equipa da 
Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas 
da Ordem dos Farmacêuticos (SRSRA-OF) 
focou-se na melhoria dos serviços existentes, 
traduzindo-se na organização de iniciativas, 
dando assim continuidade à transformação 
digital que tem contribuído para uma 
maior descentralização, abrangência e 
envolvimento dos membros.
Desde as “Noites na Ordem” aos “Ciclos de 

Conferências”, do “Programa de Capacitação 
Política”, que contou com a participação 
de diversos key opinion leaders, até ao 
webinar dedicado ao tema “Fármacos no 
ambiente”, totalizaram-se nove eventos 
em que estiveram presentes mais de 600 
farmacêuticos.
Destaca-se, também, o recorde do 
número de candidaturas da edição de 2021 
da Bolsa de Inovação da SRSRA. No âmbito 

do Programa de Integração ao Recém-
Farmacêutico foram enviadas 10 news-
letters informativas dedicadas a vários  
temas da profissão.
A SRSRA-OF, realizou a campanha  
“O passado, o Presente e o Futuro: 
A dedicação feminina às ciências 
farmacêuticas.”, que contou a história 
dos desafios multigeracionais 
de sete farmacêuticas e pretendeu apelar à 

A diretora dos Serviços Farmacêuticos do 
Centro Hospitalar Lisboa Ocidental (CHLO), 
Fátima Falcão, foi distinguida com  
a Medalha de Honra da Ordem  
dos Farmacêuticos pela sua ação 
extraordinária na defesa e reforço  
do prestígio da profissão farmacêutica,  
pelo seu elevado mérito e por ter contribuído 
de modo extraordinário para a valorização  
da atividade farmacêutica no seio da 
sociedade.
A distinção foi entregue durante a cerimónia 

de apresentação do estudo “Valorização  
do Desempenho do Farmacêutico  
Hospitalar”, na presença da ministra  
da Saúde, Marta Temido. 
Maria de Fátima Pinela da Silva Mousinho 
de Palhares Falcão, 62 anos, é Diretora dos 
Serviços Farmacêuticos do CHLO desde 2006. 
Licenciada em Farmácia pela Faculdade de 
Farmácia da Universidade de Lisboa (FFUL), 
em 1982, especialista em Farmácia Hospitalar 
pela OF, desde 1985, e membro do Conselho 
do Colégio de Especialidade  

de Farmácia Hospitalar da OF, no triénio 1995-
98. Concluiu o Doutoramento em Farmácia/
Farmacoepidemiologia na FFUL em 2013, onde 
prossegue também a carreira de docência 
como professora auxiliar convidada.
Criada na década de 80, a Medalha de Honra 
da OF destina-se a distinguir farmacêuticos 
ou outros cidadãos, portugueses ou 
estrangeiros, que, pela sua dedicação 
e mérito, tenham contribuído de modo 
relevante para a valorização da atividade 
farmacêutica no seio da sociedade.

BALANÇO DA SRSRA-OF NO 1O SEMESTRE 2021

MEDALHA DE HONRA PARA FÁTIMA FALCÃO 
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igualdade de género, alcançando mais de 29 
mil pessoas. Merecendo, por isso,  
o reconhecimento da Federação 
Internacional Farmacêutica (FIP), no âmbito  
dainiciativa FIPWiSE e dos FIP Development  
Goals (Equidade e Igualdade).
A Plataforma Geração Saudável Sénior, 
tem procurado dotar o farmacêutico de 
ferramentas que o permita intervir nas 
comunidades enquanto promotor de saúde, 

para a realização de sessões informativas 
e de sensibilização. A nova plataforma 
oferece três cursos: Uso Responsável 
do Medicamento, Diabetes e Doenças 
Cardiovasculares, contabilizou cerca de 200 
inscritos. Na área de desenvolvimento 
profissional, são muitas as conquistas 
e ganhos a registar. Em particular, com 
três novos cursos assíncronos focados na 
intervenção do farmacêutico na pessoa 

com diabetes mellitus, enxaqueca e cefaleias 
(em parceria com a MiGRA Portugal) e asma 
e rinite alérgica (com a colaboração da 
GSK). Acrescem outras iniciativas, baseadas 
nas tendências e exigências da profissão 
farmacêutica, que já permitiram a participação 
de 1.670 formandos de norte a sul do país. 
Conheça todas as iniciativas da SRSRA-
OF no site da OF em: ordemfarmaceuticos.pt/
pt/srsra/pagina-do-membro/

Apesar das restrições impostas 
pela pandemia de covid-19,  
a Secção Regional do Norte  
da Ordem dos Farmacêuticos 
(SRN-OF) tem procurado 
manter a sua oferta formativa e 
atividade cultural, privilegiando 
modelos de participação à 
distância que têm registado 
elevada afluência dos seus 
membros.
Ao longo do ano, têm vindo a ser 
promovidas diversas ações de 
formação online sobre matérias 
atuais e de elevado interesse 
para os farmacêuticos. O ano 
iniciou-se com a realização do 
curso “Ciclo de Envelhecimento 
e Geriatria”, composto por cinco 
módulos, ao longo de três meses, 

CONFERÊNCIAS E FORMAÇÕES ONLINE  
BATEM RECORDES DE PARTICIPAÇÃO

e contando com profissionais 
com elevada experiência,  
que impulsionaram a adesão  
dos farmacêuticos. 
Além daquele curso, ainda 
merece nota as duas edições 
da formação sobre “Testes 
Rápidos Covid: Quem, Como, 
Quanto e Porquê?”, conduzidas 
pelo presidente do Conselho 
do Colégio de Especialidade de 
Análises Clínicas e de Genética 
Humana da OF, Rui Pinto, e a 
formação intitulada “Vacinação 
em Segurança: Farmacovigilância 
das Vacinas para a Covid-19”, 
ministrada por Inês Ribeiro 
Vaz, coordenadora técnica da 
Unidade de Farmacovigilância 
do Porto.

Em duas conferências distintas, 
o historiador Joel Cleto  
e o médico internista Nélson 
Pereira, responsável pela  
equipa de combate à covid-19 
no Serviço de Urgência do 
Centro Hospitalar Universitário 
de São João, apresentaram 
também histórias e testemunhos 
relacionados com o impacto 
e o combate à pandemia nos 
cuidados de saúde. Numa 
parceria exclusiva com a 
Adhara MedFlash, a SRN-OF 
projeta ainda disponibilizar 
vários cursos online dirigidos a 
todos os membros da Ordem 
dos Farmacêuticos, o primeiro 
dos quais dedicado às doenças 
imunomediadas (tipo II).

Com uma vertente cultural,  
a SRN-OF organizou também  
dois eventos presenciais, 
cumprindo todas as regras 
impostas pela Direção-Geral  
da Saúde. Num encontro 
intimista realizado no edifício 
da SRN-OF, mas transmitido em 
direto pelo canal Youtube da 
SRN-OF, o jornalista de cinema 
da RTP, Mário Augusto, mostrou a 
magia da “sétima arte” associada 
à saúde. Alguns dias depois, o 
auditório da SRN-OF foi também 
palco do lançamento do livro 
“10 Contos”, da autoria de Maria 
Fernanda Bahia, professora 
catedrática aposentada da 
Faculdade de Farmácia da 
Universidade do Porto.
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Maria Alice Pereira, tenente-coronel 
farmacêutica da Força Aérea, foi 
condecorada pelo ministro da Defesa 
Nacional, João Gomes Cravinho, no âmbito das 
comemorações dos 20 anos da Resolução do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas n.0 
1325, conhecida como Agenda “Mulheres, Paz 
e Segurança” e que abordou, pela primeira 
vez, a participação das mulheres em todos os 
níveis de decisão dos conflitos militares.
A tenente-coronel Maria Alice Pereira foi 
incorporada voluntariamente na Força Aérea, 

em fevereiro de 1974. Com mais de 20 anos de 
serviço, foi a primeira militar a representar 
Portugal no Committee of Women da NATO, 
durante a década de 90, numa altura em que 
as primeiras jovens portuguesas iniciavam 
a sua participação em operações de apoio à 
paz na Bósnia-Herzegovina. A farmacêutica 
foi então indicada como representante 
portuguesa naquele comité, tendo participado 
nas reuniões realizadas em Londres, em 1992, 
e em Bruxelas, em 1993.
A nota do Ministério da Defesa realça 

“a forma como cumpriu o seu dever”, “o 
exemplo de modernidade que demonstrou 
ser” e “a forma voluntariosa como quebrou 
barreiras, cumprindo a sua missão de igual 
para igual” e constituindo “um exemplo 
para as Forças Armadas e para a sociedade 
portuguesa”. Conforme refere o despacho 
do ministro, “o caminho iniciado pela 
tenente-coronel Maria Alice Pereira tem 
sido trilhado por outras militares, que, de 
forma profissional e dedicada, contribuíram, 
e continuam a contribuir, decisivamente, 
para o cumprimento das missões das Forças 
Armadas”.
As primeiras mulheres incorporadas 
nas Forças Armadas, como enfermeiras 
paraquedistas, em maio de 1961, tiveram 
como missão salvar vidas na Guerra Colonial. 
Em 1972, a Defesa Nacional permitiu a 
admissão de pessoal feminino voluntário 
para o desempenho de funções médicas e 
farmacêuticas. Maria Alice Pereira tinha então 
33 anos e concorreu como farmacêutica para 
o Hospital da Força Aérea.
Licenciada em Farmácia pela Faculdade 
de Farmácia da Universidade de Lisboa, 
especialista em Análises Clínicas pela 
Ordem dos Farmacêuticos, desde 1975, Maria 
Alice Pereira foi alvo de vários louvores e 
reconhecimentos ao longo de uma carreira 
que passou pelas áreas da Farmácia 
Comunitária, Farmácia Hospitalar, Análises 
Clínicas e Distribuição.

DEFESA CONDECOROU TENENTE-CORONEL FARMACÊUTICA
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Vindo de uma formação em Direito, especializou-se em Administração 
Hospitalar e percorreu um trajeto intimamente ligado à gestão da Saúde: 
presidiu ao conselho de administração da Unidade Local de Saúde de 
Matosinhos, integrou o Núcleo Executivo da Comissão Nacional para o 
Desenvolvimento da Cirurgia de Ambulatório e foi administrador hospitalar 
no Hospital Geral de Santo António e no Hospital Infante D. Pedro (Aveiro). 
Em março, tornou-se presidente da Administração Central do Sistema de 
Saúde (ACSS). Antes era vice-presidente da Agência de Investigação Clínica 
e Inovação Biomédica (AICIB). É sobre os desafios lançados pela pandemia 
à sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que fala à Revista da 
Ordem dos Farmacêuticos (ROF), sem esquecer a relação entre o sistema 
de saúde e asfarmácias e laboratórios de análises clínicas e a Carreira 
Farmacêutica no SNS. Victor Herdeiro tem esperança e afirma que o Plano 
de Recuperação e Resiliência (PRR) trará novas oportunidades para a saúde 
e para a consolidação do SNS.

grande parte, às pessoas que fazem o SNS 
e que conseguiram cuidar e salvar vidas de 
forma extraordinária. A dimensão humana 
merece o maior realce em todos os balanços 
que possamos realizar a este processo. Tam-
bém ao nível financeiro trabalhamos para dar 
a melhor resposta. O Orçamento de Estado 
suplementar de junho de 2020, no valor de 
504,4 milhões de euros, serviu, em parte, para 
assegurar o desenvolvimento das medidas 
previstas no Programa de Estabilização Eco-
nómica e Social, que permitiu a recuperação 
da atividade assistencial no SNS, a criação de 
uma linha de financiamento para o reforço 

É possível fazer um balanço dos gastos suple-
mentares do SNS com a pandemia? 
A pandemia atingiu-nos num momento 
em que os indicadores financeiros do SNS 
apresentavam melhorias sustentáveis, fruto 
de um caminho que estava a ser desenvol-
vido nos últimos anos, através do reforço 
do orçamento anual da Saúde. No entanto, 
o surgimento do vírus SARS-CoV-2 travou 
o trabalho que estava a ser desenvolvido e 
mudou prioridades. Na minha opinião, o 
que foi conseguido no último ano e meio 
tem sido notável, apesar dos muitos proble-
mas que ainda subsistem. E isso deve-se, em 

Victor Herdeiro, presidente da ACSS

“PRR É UMA 
OPORTUNIDADE 
SOBRETUDO  
PARA A SAÚDE”

da resposta em medicina intensiva e da rede 
laboratorial, a valorização dos profissionais 
do SNS e a melhoria das redes de sistemas de 
informação em saúde. As instituições do SNS 
demonstraram ser capazes de se reorganizar 
e superar, encontrando-se hoje mais fortes, 
com uma autonomia reforçada.  

Esses gastos, imprevistos até há um ano e 
meio, podem debilitar o SNS para o futuro? 
Obviamente que existem desafios importantes 
para o presente e para o futuro do SNS. A sus-
tentabilidade financeira das instituições está 
e estará no topo das prioridades, assim como 

Ricardo Nabais, jornalista convidado.
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a reorganização da prestação de serviços. O 
PRR é uma oportunidade para as diferentes 
áreas do país, sobretudo para a Saúde. O nosso 
sucesso irá medir-se em função da capacida-
de que tivermos para potenciar e capitalizar 
as valências existentes no SNS e o valor que 
este aporta às pessoas. 

RELAÇÃO COM FARMÁCIAS:  
AINDA HÁ MUITO CAMINHO…
Há muito que se reclama uma maior ligação 
das farmácias ao combate à pandemia. A 
comparticipação dos testes e a possibilida-
de de serem vendidos nas farmácias foram 

um passo. Que outros passos faltam dar 
nesse sentido? 
O papel das farmácias no contexto de saúde é 
muito importante. A proximidade com o pú-
blico permite que sejam canais primordiais no 
contacto com os cidadãos. Atualmente, além 
da venda dos testes, já é possível às farmácias 
realizarem os testes rápidos antigénio (TRAg). 
É mais um passo importante no controlo da 
pandemia, já que permite ao cidadão recorrer 
a um espaço de proximidade e de confiança, 
onde pode realizar o seu teste, devidamen-
te acompanhado por profissionais. Estão a 
ser dados os passos necessários, mas temos 

PÚBLICO E PRIVADO:  
“HÁ BENEFÍCIOS  
NOS DOIS SISTEMAS  
E SÃO ESTES QUE DEVEM  
SER POTENCIADOS”
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consciência de que há ainda muito caminho 
por percorrer. É preciso continuarmos o di-
álogo e a capacidade de trabalho conjunto, 
para definirmos as medidas que garantam 
a melhoria constante das respostas de saúde 
aos portugueses. 

Que perspetivas tem o farmacêutico hospi-
talar no SNS? 
Tem a perspetiva de ter uma carreira já há 
muito ambicionada e que agora vai ser uma 
realidade. A integração nas carreiras farma-
cêuticas, criadas pelo Decreto-Lei n.º 108/2017 
e pelo Decreto-Lei n.º 109/2017, pressupõe 
a posse do título definitivo de farmacêutico, 
concedido pela Ordem dos Farmacêuticos 
(OF), bem como o título de especialista na 
correspondente área de exercício profissional, 
obtido nos termos de legislação própria, que 
veio a constar do Decreto-Lei n.º 6/2020, de 
24 de fevereiro, diploma que define o regime 
jurídico da Residência Farmacêutica. A Re-
sidência Farmacêutica, enquanto percurso 
formativo pós-graduado, tem como objetivo 
a formação teórica e prática, tendo em vista a 
sua especialização para o exercício autónomo e 
tecnicamente diferenciado na correspondente 
área de exercício profissional. Mas importa 
salientar que a ACSS, em conjunto com o 
Ministério da Saúde, com a OF e com a Co-
missão Nacional da Residência Farmacêutica, 
encontra-se neste momento a desenvolver os 
procedimentos necessários à implementação da 
Residência Farmacêutica, incluindo a criação 
de uma aplicação informática, em conjunto 
com os Serviços Partilhados do Ministério 
da Saúde (SPMS), que permitirá a gestão de 
todo o programa de residência. A pandemia 
pode ter condicionado esta questão da publi-
cação do regime jurídico para a atribuição do 
título de especialista nas carreiras farmacêu-
tica e especial farmacêutica, mas não nos fez 
baixar os braços. 

… E O ESPÍRITO DE PARCERIA  
IRÁ MANTER-SE,  
TAL COMO ACONTECE AGORA
Como vê o presente e o futuro da interação 
entre o SNS e as farmácias comunitárias? 
Somos parceiros com um objetivo de respon-

sabilidade comum: encontrar as melhores res-
postas de saúde para os cidadãos. Tal como 
aconteceu no passado, é importante manter e 
desenvolver o diálogo e o entendimento entre 
todos. Estou certo de que o espírito de parceria 
se irá manter, tal como acontece atualmente. 

De que forma a saúde dos portugueses ficará 
a ganhar com a chegada da “bazuca”? 
Acredito que o PRR vai levar a que tenhamos 
um SNS ainda mais resiliente do que exis-
te já hoje. Na área da saúde, até 2026, está 
prevista a canalização de 1,3 mil milhões de 
euros, que serão destinados à realização das 
reformas em áreas essenciais do SNS, nome-
adamente a dos cuidados de saúde primários, 
da saúde mental e do modelo de organização 
dos hospitais públicos. No que diz respeito a 
investimentos, aplicaremos 463 milhões de 
euros nos cuidados de saúde primários, refor-
çando o acesso e a qualidade, aumentando a 
carteira de serviços de saúde disponibilizada 
e requalificando instalações e equipamentos. 
Nos cuidados continuados, o PRR permitirá 
aumentar a capacidade de internamento em 
5.500 camas, criar mais 50 equipas domici-
liárias que darão resposta a mil doentes no 
domicílio e ainda aumentar em mil lugares 
as respostas em saúde mental, para além da 
construção de 20 unidades de internamento 
de cuidados paliativos. Com o PRR conclui-
remos também a reforma da saúde mental, 
com uma verba de 85 milhões de euros o que, 
entre outros investimentos, garantirá a cria-
ção de residências na comunidade, de modo 
a retirar doentes residentes em hospitais psi-
quiátricos, a construção de quatro unidades de 
internamento em hospitais e ainda a criação 
de 15 centros de responsabilidade integra-
dos. Vamos construir novos hospitais, como 
o Lisboa Oriental e ainda o de Sintra e do 
Seixal. E vamos continuar o trabalho previs-
to na transição digital, que vai permitir mais 
serviços de telessaúde, melhor comunicação 
entre os utentes e profissionais, a melhoria da 
qualidade dos dados, matéria-prima de par-
te do trabalho realizado na ACSS, através da 
centralização de informação, tão importante 
para a análise e planeamento que realizamos 
permanentemente ao SNS. 

FARMÁCIAS: “É PRECISO CONTINUARMOS O DIÁLOGO  
E A CAPACIDADE DE TRABALHO CONJUNTO, PARA DEFINIRMOS  
AS MEDIDAS QUE GARANTAM A MELHORIA CONSTANTE  
DAS RESPOSTAS DE SAÚDE AOS PORTUGUESES”
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Como vê o SNS do futuro? 
Como um dos principais pilares da nossa 
democracia, como já o é atualmente. Como 
um dos setores cujo desenvolvimento propor-
cionará a coesão territorial necessária a um 
país ainda com assimetrias regionais e para as 
quais dedicamos a nossa atenção. É necessário 
garantir que todos os portugueses, indepen-
dentemente do local onde habitam, tenham 
iguais oportunidades de acesso aos cuidados 
de saúde. É a mais importante herança que 
poderemos deixar às próximas gerações. 

Como se pode minimizar a concorrência 
entre as entidades do SNS? 
Não existe concorrência entre as entidades do 
SNS. Existe parceria e complementaridade. 

A aprovação da Lei de Bases da Saúde re-
lançou o debate sobre a interação entre os 
sistemas de gestão público e privado no SNS. 
Como vê essa relação? 
Mais uma vez, é necessário um diálogo franco 
e sério entre os diferentes intervenientes. A 
existência dos dois sistemas é uma realidade 
incontornável. Uma realidade que será certa-
mente duradoura. A ACSS tem um papel de 
acompanhamento e monitorização que con-
tinuará a desenvolver. As políticas adotadas 
têm em linha de conta a complementaridade 
do SNS, garantindo a equidade no acesso. Há 
benefícios nos dois sistemas e são estes que 
devem ser potenciados. 

A NECESSIDADE DO SNS DETERMINA 
OU NÃO NOVOS ACORDOS E 
CONVENÇÕES
Como a vê na ligação com as farmácias e 
os laboratórios? Será necessário ampliar e 
estreitar convenções e relações com os la-
boratórios de proximidade? 
As entidades que integram o setor social e 
o setor convencionado desenvolvem, num 
regime de complementaridade com o SNS, 
atividades e serviços de prestação de cuida-
dos aos utentes do SNS, numa perspetiva de 
continuidade dos cuidados e de proximidade 
à comunidade. O relacionamento contratu-
al com os prestadores de cuidados de saúde 
do setor social encontra-se regulado no De-
creto-Lei n.º 138/2013, de 9 de outubro, que 
define as formas de articulação entre os es-
tabelecimentos e serviços do SNS e as IPSS. 
O relacionamento com as entidades do setor 
convencionado é disciplinado pelo Decreto-Lei 
n.º 139/2013, de 9 de outubro, que estabeleceu 
o regime jurídico das convenções que tenham 
por objeto a realização de prestações de saúde 
aos utentes do SNS, no âmbito da rede na-
cional de prestação de cuidados de saúde, e 
que pretendeu assegurar, simultaneamente, o 
respeito pelos princípios da equidade, com-
plementaridade e da liberdade de escolha dos 

ANÁLISES CLÍNICAS  
E A GENÉTICA HUMANA:  
“A SUA EVOLUÇÃO  
PASSA PELO PLANEAMENTO 
FUTURO DA SUA  
INTEGRAÇÃO  
NOS MODELOS  
DE GESTÃO ADOTADOS  
PELAS UNIDADES DE SAÚDE, 
COM A COORDENAÇÃO  
E SUPERVISÃO DA ACSS”

utentes, da transparência, da igualdade e da 
concorrência. Ou seja, a decisão de ampliar 
ou não os acordos e convenções com o setor 
privado e social decorre da necessidade do 
SNS, trabalhando em regime de complemen-
taridade com os prestadores existentes no 
sistema de saúde português. 

As Análises Clínicas e a Genética Humana 
são outras componentes em franco desen-
volvimento. Como se podem “aproximar” 
do SNS e dos seus utentes? 
As duas áreas são importantes para o diagnós-
tico, para a prevenção e para o tratamento da 
doença. A regulamentação da carreira farma-
cêutica distingue estas áreas como especia-
lidades, sendo instrumentos de valorização 
para o desenvolvimento destas atividades no 
SNS, melhorando o acesso dos utentes. A sua 
evolução passa pelo planeamento futuro da sua 
integração nos modelos de gestão adotados 
pelas unidades de saúde, com a coordenação 
e supervisão da ACSS. 

Como deve estar organizada a ACSS para 
poder ser de facto braço gestionário do SNS? 
Vê-se como o CEO do SNS? 
Vejo-me como elemento de uma equipa cha-
mada ACSS, que tem em mãos uma missão 
importante. A ACSS é uma entidade comple-
xa, com competências muito diversificadas e 
um trabalho de grande rigor, que desempe-
nha com os meios que dispõe. Temos a sorte 
de termos técnicos altamente especializados 
e empenhados. Além de todo o trabalho de 
monitorização e acompanhamento financeiro 
e da atividade assistencial, a ACSS desempe-
nha um papel importante no desenho dos 
modelos de acesso aos cuidados de saúde, 
tendo em consideração o percurso do utente, 
a sua necessidade e a resposta de saúde dispo-
nível. Para o sucesso da missão, contribuem 
a capacidade de planeamento e a integração 
da inovação em estratégias que induzam as 
melhores práticas de saúde, valorizando o 
utente. A introdução de melhorias, a comple-
mentaridade entre sistema público e privado, 
a distribuição de valências e a disponibilização 
de serviços são variáveis que contribuem para 
a existência de um sistema robusto, eficaz e 
eficiente. Nesta direção criamos uma área de 
coordenação que visa ampliar o impacto do 
planeamento e da inovação nas tomadas de 
decisão. Neste âmbito, a ACSS constitui-se 
como a entidade com as competências ne-
cessárias para aplicar novos conceitos e para 
a tomada de decisões necessárias à reforma 
dos modelos de organização dos cuidados de 
saúde, dotando as nossas instituições com as 
melhores práticas nacionais e internacionais 
de gestão em saúde. Acredito que esse seja o 
caminho para termos um SNS de maior qua-
lidade e cada vez mais eficiente.





MONTEPIO NACIONAL DA FARMÁCIA, A.S.M.
Rua Marechal Saldanha, 1 | 1249-069 Lisboa | Telf.: 213 400 690 - 213 400 693 
monaf@monaf.pt

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
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