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Uma agenda sem férias
Esta Revista da Ordem surge entre duas datas 
importantes: por um lado, acabámos, enquan-
to farmacêuticos, de reconquistar a carreira 
pública administrativa, facto que nos permite 
receber, da parte do Estado, tratamento igual 
face aos nossos colegas médicos e enfermeiros; 
por outro, estamos a caminho do Congresso 
Nacional 2017, momento de excelência para 
pensarmos todos no nosso papel, no que pode-
mos fazer melhor, naquilo que devemos exigir 
para que a qualidade das terapêuticas porque 
somos responsáveis não seja afetada e para 
que haja “medicamentos para todos”, um sinal 
obrigatório de civilização e um compromisso 
solene da nossa parte para com a sociedade e 
para a sustentabilidade da Saúde, não enquan-
to sistema ou rede de instituições, mas como 
condição geral do estado dos cidadãos, isto é, 
ganhos em saúde.
O mais importante encontro farmacêutico de 
Portugal, que se realizará no início do próxi-
mo mês de outubro, está explicado nas pági-
nas desta ROF pelo seu presidente, o professor 
Jorge Gonçalves. Vamos deixar o essencial 
dos trabalhos do Congresso’17 para o próxi-
mo número mas, para já, aqui ficam os traços 
gerais de quem aceitou o enorme desafio de o 
organizar, recolhidos pelo jornalista convidado 
Ricardo Nabais. Que a leitura destas páginas 
sirva de apelo à vossa participação e promova 
o vosso interesse pelo programa do Congresso.   

Entre a reconquista da carreira especial pelo 
farmacêutico que exerce em funções públicas e 
a nossa reunião magna, o verão e as férias não 
permitem congelar quaisquer assuntos. Vamos 
trazer para a agenda política a atividade far-
macêutica nas análises clínicas, área que tem 
sofrido gestos governativos algo incompreen-
síveis, como é o caso da preferência por uma 
internalização das análises, isto é, pelo traba-
lho no setor público em detrimento do que é 
feito, com provada competência, vantagem 
económica e maior proximidade aos cidadãos, 
nos laboratórios privados e convencionados. 
Deixámos neste número da ROF a abordagem 
de Franklim Marques, membro da Direção 
Nacional da OF e coordenador da área da 
Análises Clínicas, aos difíceis momentos que 
se vivem nas análises; sobre as ameaças a pe-
quenas e médias empresas que desde sempre 
constituíram um importante pilar do sistema 
de saúde português.
Mas nos tempos mais próximos, chamaremos 
a atenção para outros temas, todos eles desti-
nados a revitalizar o setor da farmácia comu-
nitária. É o caso do diploma sobre os horários 
de funcionamento e entregas ao domicílio, 
da portaria sobre novos serviços de saúde a 
disponibilizar nos espaços das farmácias e de 
um decreto-lei que venha disciplinar a práti-
ca de descontos na venda de medicamentos.  
O Governo mostrou-se sensível a estes assuntos 

que, no seu conjunto, poderão fazer recuperar 
equilíbrios económicos perdidos e a equida-
de de assistência aos cidadãos que perigava.
Finalmente, outros dois temas desta ROF me-
recem a vossa atenção especial: a entrevista ao 
professor Helder Mota Filipe, em que o nosso 
colega farmacêutico, que coordena a área da 
cooperação na OF, passa revista à sua expe-
riência de uma década enquanto dirigente 
do Infarmed e em que não se coíbe a emitir 
opinião sobre o tema da nova sede da Agência 
Europeia do Medicamento; o segundo tema á 
a visão de uma jornalista conceituada, como é 
a Marta Reis, do jornal I, sobre o que titulou 
como “o regresso do sarampo”, e em que atua-
liza dados da epidemia e nos chama a atenção 
para aspetos menos conhecidos.  
A fechar, não posso deixar de salientar as in-
teressantes páginas escritas pela Sónia Graça 
sobre o projeto de Voluntariado que constitui 
uma iniciativa da OF e dos farmacêuticos que 
a ele aderem. Para já, são poucos os que se 
dedicam a acompanhar os cidadãos necessita-
dos de conselho, palavra e afeto, mas a missão 
tem grande potencial, especialmente quando 
conseguirmos juntar à simples – embora im-
portante – boa ação as nossas competências 
assistenciais.

Ana Paula Martins

EditorialBastonária da Ordem  
dos Farmacêuticos 

VAMOS TRAZER PARA A AGENDA POLÍTICA A ATIVIDADE FARMACÊUTICA NAS 
ANÁLISES CLÍNICAS, ÁREA QUE TEM SOFRIDO GESTOS GOVERNATIVOS ALGO 
INCOMPREENSÍVEIS, COMO É O CASO DA PREFERÊNCIA POR UMA INTERNALIZAÇÃO 
DAS ANÁLISES, ISTO É, PELO TRABALHO NO SETOR PÚBLICO EM DETRIMENTO 
DO QUE É FEITO, COM PROVADA COMPETÊNCIA, VANTAGEM ECONÓMICA E MAIOR 
PROXIMIDADE AOS CIDADÃOS, NOS LABORATÓRIOS PRIVADOS E CONVENCIONADOS



6  | REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS

JOSÉ CARLOS MARINHO FALCÃO

Licenciado em Medicina e mestre em Epidemio-
logia, José Carlos Figueiras Marinho Falcão dis-
tinguiu-se no domínio da Investigação em Saúde 
Pública. Foi professor auxiliar convidado da Es-
colha Nacional de Saúde Pública, onde lecionou 
vários módulos de cursos, mestrados e pós-gra-
duações, assumindo a coordenação do ensino em 
Epidemiologia a partir de 1994. Ajudou assim a 
formar uma nova geração de investigadores em 
Saúde e contribuiu, por consequência, para o for-
te incremento da produção cientí� ca na área da 
Saúde que se registou no País nos últimos anos.
Foi coordenador do projeto “Médicos Sentinela”, 
uma rede observação em saúde constituída por 
médicos de família, na dependência da Direção-
-Geral dos Cuidados de Saúde Primários até 1993. 
No ano seguinte ingressou no Instituto Nacional de 
Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), para dirigir 
o recém-criado Centro de Epidemiologia e Bio-
estatística, atual Departamento de Epidemiologia, 
o qual coordenou até se reformar em 2009. Levou 
consigo esta rede de vigilância epidemiológica e 
ajudou a desenvolver vários outros instrumentos 
e bases de dados para monitorização dos estados 
de saúde e de doença da população portuguesa, 
integrados no então Observatório Nacional de 
Saúde (ONSA).
Foi também durante este período que promoveu
uma intensa colaboração com os farmacêuticos
portugueses, através do Centro de Estudos de
Farmacoepidemiologia (CEFAR) da Associação
Nacional das Farmácias, apoiando a realização
de trabalhos de investigação na área da farmaco-
epidemiologia.

Neste contexto, foi um dos principais impulsio-
nadores do projeto “Farmácias de Sentinela”, para
o qual muitos farmacêuticos comunitários fo-
ram chamados a colaborar, procurando assim 
aproximar dois dos mais importantes pilares do 
sistema de saúde: a rede de médicos de Medicina 
Geral e Familiar que estão nos cuidados de saú-
de primários e a rede de farmácias comunitárias 
homogeneamente distribuída pelo país.
“O projeto CEFAR e a Rede de Farmácias Senti-
nela (na altura) nasceram de uma conversa entre 
nós, no Restaurante da Ordem dos Médicos. Os 
farmacêuticos devem-lhe reconhecimento numa 
ação que considero ter sido determinante para a 
realização de estudos farmacoepidemiológicos nas 
farmácias portuguesas. Esta iniciativa e empenho 
foram reconhecidos publicamente no 10º aniversá-
rio do CEFAR, num evento realizado na Torre do 
Tombo. O momento � cou registado com especial 
gratidão e carinho”, recorda a bastonária, Ana Paula 
Martins, que dirigiu o CEFAR entre 1994 e 2006.
O seu vasto currículo inclui participações em 
importantes organizações, grupos de trabalho e 
estruturas nacionais e internacionais, enquanto 
perito e representante português. São exemplo dis-
so a representação o� cial de Portugal na iniciativa 
conjunta WHO/CEE sobre Estatísticas em Saúde, 
no Programa Europeu de Ação Comunitária em 
Matéria de Vigilância em Saúde ou no Programa 
CINDI – Programa de Intervenção Integrada 
sobre Doenças não Transmissíveis, além do seu 
envolvimento nos trabalhos de outras associações 
nacionais e europeias na área da Epidemiologia e 
da Saúde Pública.

Enquanto investigador, assumiu a coordenação e 
autoria de vários estudos e projetos de investigação, 
dos quais se destacam os trabalhos sobre “Fatores 
de Risco do Cancro do Estômago em Portugal”, 
“Epidemiologia da Diabetes”, “Acidentes Vasculares 
Celebrais antes dos 65 anos”, “GAROTICE: Gas-
troenterites Associadas a Rotavírus: importância 
de uma causa evitável”, “MINURAR: Minas de 
Urânio e seus Resíduos: efeito na saúde das popu-
lações” e “EVA: Efetividade da Vacina Antigripal”, 
entre muitos outros. 
Marinho Falcão � cará eternamente ligado ao de-
senvolvimento da Epidemiologia no nosso país, 
com importantes créditos no desenvolvimento de 
uma verdadeira rede de informação e observação 
em saúde, com monitorização permanente de 
surtos de doença na comunidade, como a gripe, 
sarampo, meningite ou legionella, entre muitos 
outros, ou sobre o impato na saúde das populações 
de fenómenos como as ondas de calor ou de frio. 
A capacidade de resposta dos serviços de saúde 
e a execução de programas de intervenção muito 
depende do trabalho desenvolvido e dos indica-
dores monitorizados por estes investigadores da 
área da Saúde Pública.
A Ordem dos Farmacêuticos reconhece publica-
mente o seu relevante contributo na promoção da 
saúde e na prevenção da doença, domínios que 
estão intimamente relacionados com a atividade 
dos farmacêuticos. Os ganhos em saúde alcan-
çados nos últimos anos muito se devem também 
ao trabalho de homens como José Carlos Mari-
nho Falcão e à sua devoção ao bem comum, ao 
bem-estar das populações e à saúde dos doentes.

José Carlos Marinho Falcão foi um distinto médico epidemiologista, 
com mais de 30 anos de dedicação às áreas da Saúde Pública e 

Epidemiologia. Foi diretor do INSA entre 1999 e 2000, numa ligação de 
quase 20 anos à instituição. Foi o grande impulsionador da rede “Médicos 

de Sentinela” e a sua ação foi determinante na dinamização de estudos 
farmacoepidemiológicos nas farmácias portuguesas.

Recordar

MARINHO FALCÃO PROMOVEU UMA INTENSA COLABORAÇÃO COM O CENTRO 
DE ESTUDOS DE FARMACOEPIDEMIOLOGIA (CEFAR) E IMPULSIONOU O 
PROJETO “FARMÁCIAS DE SENTINELA”, PARA O QUAL MUITOS FARMACÊUTICOS 
COMUNITÁRIOS FORAM CHAMADOS A COLABORAR
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SOFIA OLIVEIRA MARTINS NO 
CONSELHO DIRETIVO DO INFARMED
A farmacêutica e professora universitária 
Sofia Oliveira Martins, que integra os 
órgãos sociais da Secção Regional do 
Sul e Regiões Autónomas da Ordem 
dos Farmacêuticos, fazendo parte do 
respetivo Conselho Jurisdicional Regional, 
foi formalmente nomeada vogal do 
Conselho Diretivo do Infarmed, juntando-
se a Maria do Céu Machado, designada 
em março para a presidência da agência 
reguladora nacional, e Rui Santos Ivo, que 
transita do anterior Conselho Diretivo.
Licenciada em Ciências Farmacêuticas, 
pela Faculdade de Farmácia da 
Universidade de Lisboa, exerceu 

a profissão como farmacêutica 
comunitária e na Indústria Farmacêutica, 
na área dos Assuntos Regulamentares. 
Docente universitária desde 2013, leciona 
diversas disciplinas na formação pré 
e pós-graduada, nomeadamente nas 
áreas da Saúde Pública, Deontologia 
e Legislação Farmacêutica, Políticas 
da Saúde e do Medicamento e 
Farmacoepidemiologia. Enquanto 
investigadora, desenvolveu e orientou 
diversos projetos de investigação 
no âmbito da Epidemiologia, Estudos 
de Utilização de Medicamentos e 
Regulamentação Farmacêutica.

João Lavinha, farmacêutico e investigador do 
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 
(INSA), foi distinguido com a Medalha de Serviços 
Distintos do Ministério da Saúde – grau Ouro.  
A insígnia foi atribuída durante a sessão solene 
comemorativa do Dia Mundial da Saúde, realizada 
a 7 de abril, no Teatro Thalia, em Lisboa, que ficou 

marcada pela entrega do colar do Prémio Nacional 
de Saúde 2016 ao cirurgião António Gentil Martins.
João Lavinha foi recentemente nomeado para a 
Comissão de Ética para a Investigação Clínica 
(CEIC) e integra também a Comissão de Ética para 
a Saúde do INSA, onde é atualmente investigador 
do Departamento de Genética Humana. Entre 2000 

e 2004 foi diretor do Instituto, procurando, neste 
período, reforçar a organização na vertente da 
investigação biomédica. Ao longo do seu percurso 
como investigador tem desenvolvido trabalhos 
nas áreas da saúde pública, epidemiologia 
molecular, genética e no âmbito da relação 
ambiente/saúde. 

JOÃO LAVINHA RECEBEU MEDALHA DE SERVIÇOS DISTINTOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
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NADINE GONÇALVES NA 
VICE-PRESIDÊNCIA DA CNFT:

Nadine Ribeiro, 
diretora dos Serviços 
Farmacêuticos da 
Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, e secretária 
da Mesa da Assembleia 
Regional do Sul e Regiões 
Autónomas da Ordem 
dos Farmacêuticos, foi 
nomeada vice-presidente 
da Comissão Nacional de 
Farmácia e Terapêutica 
(CNFT), cujas novas 
competências e respetiva 
composição foram 
publicados em Diário 
da República, a 23 de 
fevereiro.

FARMACÊUTICOS NA REAL ACADEMIA 
DE FARMÁCIA DE ESPANHA
Os professores universitários, 
Fernando Ramos e Rogério 
Gaspar, tomaram posse como 
Académicos Correspondentes 
Estrangeiros da Real Academia 
Nacional de Farmácia (RANF), 
uma das mais prestigiadas 
academias de Farmácia do 
espaço ibero-americano. O 
primeiro, a 2 de fevereiro, 
proferindo o discurso de ingresso 
subordinado à temática dos 
“Resíduos de Medicamentos nos 
Alimentos”. O segundo, a 23 de 
março, proferindo a conferência 
“Integrative personalized 
healthcare and the role of 

pharmaceutical sciences”.
A RANF tem como missão 
“incentivar a investigação 
e o estudo das Ciências 
Farmacêuticas e afins”, 
assessorar o Governo 
espanhol, as autoridades e 
organismos públicos, como 
a agência espanhola de 
medicamentos, agências 
científicas e tecnológicas e 
todas as instituições públicas 
e privadas que o solicitem, “em 
tudo o que se relaciona com as 
Ciências Farmacêuticas e com o 
medicamento, bem como com a 
promoção da saúde”.

ORGANIZAÇÃO EUROPEIA DISTINGUE 
DOCENTE DA FFUP
Luísa Peixe, docente da 
Faculdade de Farmácia da 
Universidade do Porto (FFUP) 
foi distinguida pela Sociedade 
Europeia de Microbiologia 
Clínica e Doenças Infecciosas 
(ESCMID), como membro 
honorário. Esta distinção 
vem reconhecer a excelência 
profissional e o notáveis 
desempenho profissional, 
e para com a sociedade, de 
investigadores e especialistas 

em microbiologia e doenças 
infeciosas. A ESCMID é uma 
organização de prestígio 
internacional, sem fins 
lucrativos, cuja missão é 
melhorar o diagnóstico, 
tratamento e prevenção 
de doenças infeciosas, 
conseguido através da 
promoção e apoio à 
investigação, educação, 
formação e boas práticas 
médicas.
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Numa iniciativa conjunta da Ordem dos 
Farmacêuticos (OF) e da Associação Nacional das 
Farmácias (ANF), foram oficialmente inauguradas 
a 28 de junho as instalações da Delegação 
Permanente dos Farmacêuticos Portugueses 
em Bruxelas, situadas na sede do Grupo 
Farmacêutico da União Europeia (PGEU).
O ato solene de inauguração contou com a 
presença de eurodeputados portugueses e 

de outros representantes das instituições 
governativas portuguesas, bem como de 
farmacêuticos portugueses das associações 
setoriais com sede em Bruxelas. 
Ana Paula Martins, bastonária da OF, e Paulo Cleto 
Duarte, presidente da ANF, foram os anfitriões da 
cerimónia, que teve como oradores convidados 
Rajesh Patel, presidente do PGEU, e Pedro Pita 
Barros, professor da Nova SBE, para intervenções 

sobre a contribuição das farmácias para os 
sistemas de saúde europeus e perspetivas de 
futuro para o setor.
O objetivo da delegação permanente passa 
por ter uma maior proximidade às instituições 
europeias e outras associações do setor, de modo 
a promover a profissão e o setor farmacêutico 
nacional junto dos centros de decisão da União 
Europeia.

FARMACÊUTICOS PORTUGUESES COM DELEGAÇÃO PERMANENTE EM BRUXELAS

O farmacêutico João 
Silva Tavares, 94 anos, foi 
homenageado pelo Rotary Club 
de Abrantes pelo seu “exemplo 
enriquecedor” e “percurso 
profissional de reconhecimento 
indiscutível”. Natural de 
Alferrarede, no concelho de 
Abrantes, especialista em 
Análises Clínicas pela Ordem 

dos Farmacêuticos (OF), fundou, 
há 60 anos atrás, juntamente 
com a mulher, também ela 
farmacêutica, o Grupo Silva 
Tavares, que hoje integra duas 
modernas unidades de saúde 
que são uma referência na região 
do médio Tejo: o Laboratório de 
Análises Clínicas Silva Tavares e a 
Farmácia com o mesmo nome.

JOÃO SILVA TAVARES HOMENAGEADO 
PELO ROTARY CLUB DE ABRANTES

FRANCISCO CARVALHO GUERRA AGRACIADO 
COM A MEDALHA DE MÉRITO DE CIÊNCIA

O primeiro bastonário da Ordem dos 
Farmacêuticos, Francisco Carvalho 
Guerra, foi distinguido pelo Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, com a Medalha de Mérito 
de Ciência, em reconhecimento pela 

atividade que vem desenvolvendo ao 
serviço da Ciência, nomeadamente 
nas áreas da Química Farmacêutica e 
da Bioquímica, tendo a sua ação sido 
decisiva para estimular a investigação 
científica em Portugal.

FARMACÊUTICOS NA REAL ACADEMIA  
DE FARMÁCIA DE ESPANHA

A presidente da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da 
Ordem dos Farmacêuticos, Ema Paulino, foi eleita para o cargo de 
secretária profissional da Federação Internacional Farmacêutica (FIP). 
A eleição decorreu a 11 de março.

EMA PAULINO ELEITA SECRETÁRIA 
PROFISSIONAL DA FIP
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QUEM DISSE QUE 
SER VOLUNTÁRIO 
É DIFÍCIL? 
Pôr os farmacêuticos ao serviço da comunidade – é este o objetivo das 
Missões Farmacêuticas, projeto inédito da Ordem que dinamiza uma bolsa 
de voluntários interessados em colaborar com instituições de solidariedade. 
Quase cinco dezenas de jovens já se inscreveram. Novas parcerias estão 
na forja de modo a aproveitar o know-how destes profissionais. 

«Está dorido e inchado? Devia pôr gelo e ir ao 
hospital…» Inês Portugal não faz muitas per-
guntas, apenas as suficientes para aconselhar 
um homem, magro, dentes podres e carapinha 
entrançada, que foi acoitar-se num ermo do 
parque de estacionamento, na avenida Gomes 
Freire, em Lisboa. Seguida por outro colega da 
equipa da Comunidade Vida e Paz, dá-lhe as 
boas-noites e estende-lhe um saco com uma 
pequena ceia. Ele agradece com um sorriso, 
enquanto se queixa de uma dor no pé por 
conta de um «mau jeito» enquanto dormia. 
«Precisa de mais alguma coisa?», pergunta ela, 
convidando-o a ir até à carrinha da instituição. 
Antes de se despedir com um aperto de mão, 
Inês dá-lhe um par de cuecas e recomenda: 
«Nada de ir aos Santos. Tem de descansar.»  
Foi a primeira vez, desde que se tornou volun-
tária daquela instituição, que a farmacêutica, 
de 28 anos, pôde usar o seu saber. «Até agora, 
não usei o estojo de primeiros socorros, mas, 
se for preciso, sei tratar feridas. E aconselho 
sempre a ida ao hospital, porque pode haver 
doenças que exigem mais do que um cuidado 
superficial», explica Inês à ROF, durante uma 
ronda noturna que começou em Sete Rios e ter-
minou nas redondezas do Marquês de Pombal. 
A cada quinze dias, todas as segundas-feiras à 
noite, este é o seu compromisso. Tudo começou 
no início do ano, graças ao projeto Missões 
Farmacêuticas, promovido pela Seção Regio-
nal do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos 
Farmacêuticos (SRSRA), que, em colaboração 
com a Associação Portuguesa de Jovens Farma-
cêuticos, dinamiza uma bolsa de profissionais 
interessados em participar em programas de 

voluntariado. São, até agora, quatro as institui-
ções parceiras: Liga Portuguesa Contra a Sida, 
Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, Cáritas Dio-
cesana de Lisboa e Comunidade Vida e Paz. 
Desde que o projeto foi lançado, em abril do 
ano passado, já se registaram na bolsa 48 far-
macêuticos (na grande maioria mulheres, com 
uma média de 35 anos) e cinco foram entre-
tanto encaminhados para as instituições – um 
está na Cáritas e quatro na Comunidade Vida 
e Paz. O processo é simples: feita a inscrição 
na plataforma, o voluntário passa a receber, 
por e-mail, todas as ofertas disponíveis nas 
instituições e, caso queira, pode candidatar-se 
através do preenchimento de um formulário 
que a OF fará chegar à instituição. A partir 
daí, é convocado para entrevistas e integrado 
à medida da disponibilidade. 

DESENVOLVER UM VOLUNTARIADO 
MAIS DIFERENCIADO 
«O objetivo é defender a saúde pública e pro-
mover uma sociedade melhor, aproveitando 
as competências dos farmacêuticos para fazer 
a diferença», diz Ema Paulino, presidente da 
SRSRA, sublinhando que «fazia todo o senti-
do que fosse a Ordem o ponto de encontro de 

pessoas que, não sabendo como podiam en-
volver-se, tinham essa vontade.» Mas a ideia 
é ir mais longe, evoluir para um voluntariado 
mais diferenciado e, nesse sentido, estão em 
curso contatos com outros potenciais parcei-

Sónia Graça, jornalista convidada

«TORNEI-ME MAIS SENSÍVEL E PASSEI A VALORIZAR 
O INDISPENSÁVEL: CASA, COMIDA, FAMÍLIA E AMOR. 
FOI NESSA ALTURA QUE PERCEBI QUE TINHA  
DE SER VOLUNTÁRIA A TEMPO INTEIRO», DIZ INÊS

Noite de Santo António: 
Inês Portugal, voluntária na 
Comunidade Vida e Paz desde 
o início do ano, acompanha 
uma ronda pela cidade de 
Lisboa (aqui, no Saldanha), 
distribuindo comida, roupa  
e sorrisos a sem-abrigo.
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ros. «A nossa expetativa é que, sem excluir a 
vertente social, surjam novas oportunidades 
que permitam aplicar competências específicas 
na área da saúde e do medicamento. Perspeti-
vamos que o farmacêutico possa auxiliar, por 
exemplo, na gestão da cadeia do medicamento 
em determinadas instituições. Já temos, aliás, 
uma voluntária na Cáritas que apoia a gestão 
da qualidade, algo intrinsecamente relacionado 
com a nossa atividade», explica Ema Paulino.
A coordenadora das equipas de rua da Comuni-
dade Vida e Paz confirma que os farmacêuticos 
podem ser «uma mais-valia»: «Quando neces-
sário, podem falar com as pessoas de um ponto 

de vista médico e têm um conhecimento que 
pode ajudar até os seus colegas voluntários.» 
De tal modo, acrescenta Natacha Santos, que 
o objetivo é vir a integrar estes voluntários nos 
centros terapêuticos e de inserção (localizados 
em Fátima, Sobral de Monte Agraço e Venda 
do Pinheiro) para que «possam dar formação 
sobre o uso do medicamento aos voluntários 
e aos técnicos da Comunidade.» 

«PASSEI A VALORIZAR  
O INDISPENSÁVEL»
Inês já andava há quase um ano à procura de 
oportunidades, um apelo que se tornou mais 

forte depois de ter regressado do Equador, em 
2015, onde esteve dois meses numa missão de 
voluntariado (distribuía comida numa escola, 
deu explicações num orfanato e apoio num lar 
de idosos): «Tornei-me mais sensível e passei a 
valorizar o indispensável: casa, comida, família 
e amor. Foi nessa altura que percebi que tinha 
de ser voluntária a tempo inteiro.» 
A iniciativa da OF acabou por ser «a rampa 
de lançamento». No final de outubro do ano 
passado, inscreveu-se na bolsa de voluntários 
e, em pouco tempo, recebeu um e-mail com 
ofertas: decidiu-se pela Comunidade Vida e 
Paz, foi a uma entrevista, experimentou uma 
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ronda e, em fevereiro, integrou uma equipa 
de rua. «Gosto muito, porque sinto-me útil. 
É muito enriquecedor o que recebemos em 
troca», conta a jovem, que nunca falta ao com-
promisso quinzenal, mesmo que coincida com 
a noite de Santo António. 
A ROF acompanhou essa ronda, atípica devido 
aos cortes de trânsito – a avenida da Liberdade 
e outras ruas contíguas estavam vedadas. Nunca 
se sabe, de resto, quantas pessoas encontrarão 
durante a noite. «Às vezes, levamos 80 ceias 
e sobra, outras vezes falta, porque as pessoas 
circulam entre as zonas. Hoje, é provável que 
algumas não estejam nos locais habituais por se 
terem juntado aos festejos», explica Francisco 
Silva, coordenador da equipa B. Hoje, calcula, 
talvez se entreguem 50 ceias (cada saco contém 
dois pães, dois bolos e um a dois iogurtes). 
Colocados os caixotes na bagagem, sem es-
quecer o estojo de primeiros socorros, posto 
o colete identificativo, a equipa, hoje com qua-
tro voluntários, faz-se ao caminho. Uma das 
primeiras interações aconteceu na rua Filipe 
Folque, onde estão dois paquistaneses na es-
quina de um prédio em obras, sentados num 
cobertor. Inês pergunta por um terceiro homem 
que costuma acompanhá-los, mas nenhum se 

faz entender claramente – um nem português 
fala. «Do you need socks?», questiona a far-
macêutica, confessando a estranheza de os ver 
tapados com mantas, porém sempre descalços 
e com os pés de fora, mesmo que faça frio. 

«MAIS DO QUE DAR UMA CEIA, 
QUEREMOS OUVIR O QUE TÊM  
PARA CONTAR»
A carrinha segue para a praça José Fonta-
na, onde erra um grupo de imigrantes ucra-
nianos, eslovacos e bielorrussos. «Ténis, não 
há?», pergunta um, sem rodeios. Estamos em 
plena sede da PT e há que procurar outros 
sem-abrigo dispersos por ali. Inês tem o im-
pulso de avançar, mas repensa e espera pelo 
colega. «Não convém ir sozinha, porque eles 
são muito imprevisíveis. Às vezes, estão a falar 
aparentemente bem, mas mudam rapidamente 
de ânimo, alucinam.» Encostado à parede do 
edifício, sob o toldo, jaz um homem envolvido 
num cobertor. Sem incomodar, Inês deixa-lhe 
a refeição (procedimento invariável, mesmo 
que não haja interação). «É importante vir com 
calma e paciência. Mais do que dar uma ceia, 
queremos ouvir o que têm para contar», diz a 
farmacêutica, explicando que «na maioria das 

vezes não querem falar, por isso há que apro-
veitar quando têm essa disposição.»
Mais à frente, na rua Camilo Castelo Branco, 
paciência não lhe faltou quando entabulou 
conversa com um homem de visual invulgar 
(óculos de sol, boné e quatro anéis nas mãos), 
sentado num parapeito colado ao vidro da 
EDP. Durante mais de 15 minutos, Inês só ra-
ramente interrompeu o discurso desconexo e 
quase inaudível – que evoca Hitler, Auschwitz 
e a nação alemã, alternando entre o Alemão, o 
Inglês e o Português – para o chamar à reali-
dade: «Não se preocupe, fica aqui connosco… 
Não precisa de umas cuecas?». 
Já passa das 23 horas quando a carrinha chega 
ao Saldanha. Aí está o maior grupo da noite: ao 
todo, a equipa distribui 13 ceias e desfia con-
versas animadas. «Iogurtes de colher vocês já 
sabem que não quero, isso é papa para bebés», 
graceja um senhor de meia-idade, que abraça 
e cumprimenta todos os voluntários no seu 
habitual jeito castiço. Em cerca de três horas, 
das 21 à meia-noite, foram distribuídas 58 ceias 
e estabelecidas oito conversas. «Encontramos 
quase sempre as mesmas pessoas, mas as vol-
tas nunca são iguais, porque as histórias que 
contam são sempre diferentes», sublinha Inês, 
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«FAZIA TODO O SENTIDO QUE FOSSE A ORDEM O PONTO DE ENCONTRO DE PESSOAS 
QUE, NÃO SABENDO COMO PODIAM ENVOLVER-SE [NO VOLUNTARIADO], TINHAM ESSA 
VONTADE.» A IDEIA É EVOLUIR PARA UM VOLUNTARIADO QUE «PERMITA APLICAR 
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS NA ÁREA DA SAÚDE E DO MEDICAMENTO», DIZ EMA PAULINO

na bolsa e, em maio, estreou-se nas equipas 
de rua da Comunidade Vida e Paz. A cada 15 
dias, sempre à terça-feira, junta-se à ronda no-
turna que passa por Alvalade, Campo Grande, 
Alameda, entre outras zonas. «Sinto satisfação 
por poder ajudar, mas há um misto de tristeza 
por perceber que há pessoas que não têm sorte 
nenhuma, que caem em situações desagradá-
veis, às vezes por motivos alheios», lamenta 
o farmacêutico, para quem o ativismo cívico 
e o voluntariado não devem ser sinónimo de 
alheamento político. «Não faz sentido apoiar 
estes projetos e depois votar em partidos que 
exercem uma política que gera clivagens so-
ciais. As coisas não estão separadas.»
O voluntariado também era um desejo por 
concretizar para Lígia Ernesto. Entre janeiro 
e março deste ano, a farmacêutica, de 33 anos, 

que não se cansa de lembrar: «O objetivo não 
é só dar comida e roupa, é conhecê-los melhor 
e tentar que queiram sair da rua». 

«O DOENTE DEVE ESTAR  
EM PRIMEIRO LUGAR»
Hélder Gonçalves também aproveitou esta 
iniciativa da OF para passar à ação. Ao fim 
de 15 anos na indústria farmacêutica, preci-
sava de «sair da rotina» e de «maior contato 
humano». Aos 39 anos, apesar de nunca ter 
feito voluntariado, garante que o impulso para 
ajudar sempre esteve presente: «Sou dos far-
macêuticos que defendem que o doente deve 
estar em primeiro lugar e cada vez menos me 
preenche uma função que não tenha este im-
pacto direto na sociedade, nas pessoas e na 
saúde.» Por isso, não hesitou em inscrever-se 

apoiou a equipa das sandes da Comunidade 
Vida e Paz, responsável pela preparação das 
ceias. «Gostei da experiência, fui bem acolhida 
e senti que fiz algo útil; afinal sem a preparação 
das sandes as equipas de rua não trabalham.» 
Mas, entretanto, suspendeu a colaboração, 
porque se envolveu noutras atividades de vo-
luntariado para as quais se tinha inscrito na 
mesma altura. Começou a dar aulas de língua 
portuguesa a pessoas da Guiné Bissau no Centro 
Social 6 de maio, na Amadora (vai três vezes 
por semana), e, aos sábados à tarde, visita os 
idosos do lar pertencente a uma fundação. «Isto 
acabou por me tirar tempo para as Missões 
Farmacêuticas. Mas se a Ordem conseguisse 
encontrar iniciativas mais vocacionadas para 
as nossas competências, gostaria bastante de 
continuar a colaborar», afiança.
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EM PERMANENTE CONTACTO  
COM A REALIDADE PROFISSIONAL

Foram mais de onze mil quilómetros, mais de 
60 locais visitados, entre farmacêuticos comu-
nitários, hospitalares, analistas, de indústria, de 
investigação e de tantas outras áreas que enri-
quecem e reforçam a multivalência da profissão 
farmacêutica. Os “Roteiros Farmacêuticos” estão 
na estrada, com uma cadência média de uma 
deslocação mensal para contactar com os colegas 
que estão no terreno, a dar a cara pela profissão, 
próximos dos cidadãos e conhecedores das suas 
necessidades.
O ano civil começou no Algarve, com a visita à 
Unidade de Portimão do Centro Hospitalar do 
Algarve, cujo Conselho de Administração integra 
a farmacêutica Teresa Luciano, anfitriã desta visita 
no sul do país. A diretora dos Serviços Farma-
cêuticos do CHA, Brigite Vieira, e a responsável 
dos Serviços Farmacêuticos da Unidade de Por-
timão, Paula Campos, conduziram a bastonária 
na visita à farmácia hospitalar, apresentando os 
diferentes departamentos e respetiva equipa de 
farmacêuticos – um total de 29 farmacêuticos 
no CHA, 11 dos quais nesta Unidade de Por-
timão – com quem Ana Paula Martins trocou 
algumas impressões sobre as suas responsabi-
lidades e funções. 
Este primeiro Roteiro realizado na região do Al-
garve envolveu uma visita ao edifício da respetiva 
Administração Regional de Saúde (ARS) e ao La-
boratório Regional de Saúde Pública Dra. Laura 
Ayres, onde a bastonária foi recebida pelo então 
presidente da ARS Algarve, João Moura Reis. 

A visita iniciou-se pelo armazém dos Serviços 
Farmacêuticos da ARS, sob a responsabilidade 
da farmacêutica Ana Silva. No laboratório, as 
farmacêuticas Aida Fernandes, especialista em 
Análises Clínicas, e Jaqueline Dionísio, assumem 
a responsabilidade técnica das análises realizadas 
nesta unidade, integrando uma equipa de 18 cola-
boradores distribuída por três grandes serviços – 
Análises Clínicas, Microbiologia e Físico-Química.

DE SUL PARA NORTE EM VISITAS  
AOS FARMACÊUTICOS
Alguns dias depois, a bastonária visitou os Ser-
viços Farmacêuticos da ARS de Lisboa e Vale 
do Tejo, dirigido por Nadine Ribeiro e com dez 
farmacêuticos no quadro, para conhecer de per-
to a atividade desenvolvida pelos colegas que 
trabalham nos cuidados de saúde primários, 
naquele que é um dos bons exemplos de um 
serviço bem estruturado, que garante o acesso 
aos medicamentos, vacinas e outros dispositi-
vos médicos e produtos de saúde, ao nível dos 
cuidados de saúde primários, e o cumprimento 
dos programas de saúde prioritários definidos 
pelas autoridades de saúde.
O Roteiro seguinte levou a bastonária até Coim-
bra, com dedicação exclusiva ao setor das Análises 
Clínicas. Ana Paula Martins visitou o Coimbra-
lab e o Actualab, dois operadores privados na 
área dos meios complementares de diagnostico 
e terapêutica. Em ambas as visitas, a bastonária 
sublinhou a importância estratégica da área das 

análises clínicas para a profissão farmacêutica, 
lamentando o número decrescente de jovens 
farmacêuticos que seguem o seu percurso profis-
sional nesta área, um facto que importa reverter. 
Constatou também as dificuldades económicas 
e financeiras que os pequenos e médios opera-
dores enfrentam, como resultado de decisões 
das autoridades locais de obrigarem os utentes 
do SNS a realizar as suas análises nos hospitais 
e laboratórios públicos.
Poucos dias depois, os “Roteiros Farmacêuticos” 
foram ao Hospital de Caxias, para conhecer a 
realidade da prestação de cuidados de saúde no 
sistema prisional. Acompanhada pelos seus ho-
mólogos das Ordens dos Médicos e dos Enfer-
meiros, a bastonária ficou a par da organização, 
dificuldades e desafios do sistema de saúde pri-
sional. O diretor-geral de Reinserção e Serviços 
Prisionais, Celso Manata, e a diretora da unidade, 
a farmacêutica Erica Grilo Cardoso, conduziram 
os representantes dos profissionais de saúde que 
percorreram as diferentes enfermarias, visitaram 
a Unidade de Cuidados Continuados, o labo-
ratório, os serviços de radiologia e de estoma-
tologia, e o edifício destinado à saúde mental, 
entre outros. A visita terminou na farmácia, 
onde foi explicado o circuito do medicamento 
em ambiente prisional. A farmácia do Hospital 
Prisional de São João de Deus abastece e distri-
bui a medicação para todos os 49 estabelecimen-
tos prisionais do país, tendo sido sublinhadas 
as carências em termos de recursos humanos.

A bastonária prossegue em visitas aos colegas farmacêuticos das diferentes áreas 
profissionais, no âmbito do projeto “Roteiros Farmacêuticos”. Nos primeiros meses 
de 2017, os Roteiros alargaram a sua cobertura territorial: chegaram ao Algarve, 
passaram pelo Centro do país e estiveram no Norte, tanto no interior como no litoral. 
A dirigente da OF promete continuar a ouvir os colegas e a transmitir a sua visão do 
setor e do sistema de saúde aos decisores e reguladores, e a transparecê-la nas 
posições públicas assumidas pela OF.

Hospital de 
Trás-os-Montes  

e Alto Douro Sofarimex
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SILVA TAVARES, UMA REFERÊNCIA  
NA REGIÃO CENTRO
No mês de abril, a bastonária deslocou-se à re-
gião de Santarém, num “Roteiro Farmacêutico” 
que se iniciou no Hospital Distrital e que passou 
quer pelos Serviços Farmacêuticos, dirigidos 
por João Cotrim, quer pelo Serviço de Patologia 
Clínica, onde estão integradas quatro farmacêu-
ticas analistas. O percurso pelas instalações do 
hospital, realizado após reunião com o Conselho 
de Administração, envolveu passagens pela far-
mácia de ambulatório, hospital de dia e unidade 
de preparação de citotóxicos, entre outros. Em 
análise estiveram também inspeções realizadas 
pelo Infarmed na farmácia hospitalar, os trabalhos 
ao nível da Comissão de Farmácia e Terapêutica. 
Em seguida, a comitiva liderada pela bastonária 
foi conhecer a Farmácia Carlos Pereira Lucas, no 
Entroncamento, sob a direção técnica de Pedro 
Marques. Com uma equipa jovem e extremamen-
te dinâmica, com cinco farmacêuticos no total, 
a Farmácia Carlos Pereira Lucas disponibiliza 
um vasto leque de serviços muito valorizados 
pela população e que contribuem também para 
a realização profissional de toda a equipa, pela 
relação de proximidade criada com os utentes e 
com os outros profissionais de saúde, em especial 
com os médicos da região.
A terminar este Roteiro, a bastonária foi conhe-
cer um dos mais ilustres farmacêuticos da região 
Centro. Aos 94 anos, José Silva Tavares mantém o 
vigor e a disciplina de uma vida profissional ativa, 

sendo presença assídua na farmácia e no labora-
tório de análises clínicas que fundou há mais de 
60 anos, na freguesia de Alferrarede, com a sua 
mulher. Foi com alguma surpresa que a basto-
nária ficou a conhecer a história e o percurso de 
vida deste farmacêutico, ficando particularmente 
impressionada com os inúmeros relatos de visitas 
ao seu laboratório por conceituados investigado-
res, responsáveis de empresas do setor e das áreas 
das tecnologias de informação e comunicação. 
Construído de raíz e com toda a tecnologia de 
ponta, o laboratório é uma referência nacional e 
mundial na área do diagnóstico clínico, colabo-
rando com as principais empresas multinacionais 
do setor no desenvolvimento dos equipamentos, 
de técnicas de diagnóstico e validação de resul-
tados. A farmácia, por sua vez, ocupa o piso in-
ferior, apresentando uma arquitetura moderna, 
orgulhando-se de ter sido também pioneira na 
instalação de um sistema automatizado de dis-
pensa de medicamentos ao público.
O Roteiro pelo interior norte do país levou a 
bastonária a cidades como Covilhã, Guarda, 
Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Bragança, 
Chaves, Vila Real, Peso da Régua e Lamego, em 
apenas quatro dias, numa iniciativa que contou 
com a ilustre participação do ministro da Saúde, 
durante a visita a uma farmácia e ao Hospital de 
Vila Real. O primeiro dia deste Roteiro começou 
na cidade mais a sul, com visitas ao Centro Hos-
pitalar da Cova da Beira (CHCB), à Faculdade 
de Ciências da Saúde da Universidade da Beira 

A BASTONÁRIA TEM 
VINDO A SENSIBILIZAR 
AS ADMINISTRAÇÕES 
HOSPITALARES PARA 
A NECESSIDADE DE 
CRIAÇÃO DA CARREIRA 
FARMACÊUTICA. NOS 
CONTACTOS QUE TEVE COM 
OS COLEGAS FARMACÊUTICOS 
HOSPITALARES E DA ÁREA 
DAS ANÁLISES, ANA PAULA 
MARTINS ASSEGUROU 
O EMPENHO DA OF NA 
APROVAÇÃO DO DIPLOMA.

 Unidade Local de Saúde da Guarda
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Interior (UBI) e à Farmácia Mousaco Torrão, na 
vila de Ferro. No hospital foi possível conhecer o 
trabalho de excelência desenvolvido nos Serviços 
Farmacêuticos por uma equipa que integra dez 
farmacêuticos hospitalares, dirigidos pela colega 
Olímpia Fonseca, e no Serviço de Patologia Clí-
nica, onde trabalham três colegas farmacêuticas 
analistas. Na visita à UBI, a bastonária tomou 
conhecimento do modelo pedagógico inovador 
em vigor na instituição, transversal a todos os 
cursos da área da Saúde. Na Farmácia Mousaco 
Torrão ficou evidente um dos muitos exemplos 
espalhados pelo país de um serviço de saúde 
com um valor inestimável para as populações 
mais isoladas.

PROXIMIDADE FARMACÊUTICA 
EM TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
No dia seguinte, o Roteiro prosseguiu na cidade 
da Guarda. A manhã foi preenchida com a visita 
à Unidade Local de Saúde da Guarda, com pas-
sagens por três serviços dirigidos por farmacêu-
ticos: pelos Serviços Farmacêuticos, cuja direção 
técnica está a cargo de Jorge Aperta; pelo Serviço 
de Patologia Clínica, dirigido por Fátima Madu-
reira; e pelo Laboratório de Saúde Pública, sob 
a responsabilidade técnica de Paula Lourenço, 
num total de 15 colaboradores farmacêuticos. 
Ainda na Guarda, a bastonária foi conhecer a 
Farmácia da Sé, com direção técnica de Maria 
João Grilo, iniciando depois um percurso que a 
levou até Bragança e envolveu paragens na Far-
mácia Bragança, em Mirandela, para conhecer a 
diretora técnica, Alzira Lemos, que aos 95 anos 
ainda se mantém no ativo, e na Farmácia Mo-
derna, em Macedo Cavaleiros, cuja direção téc-
nica está a cargo de Raquel Moreno, com quem 
a bastonária trocou algumas impressões sobre 
a atualidade do setor farmacêutico, em especial 
sobre a legislação que está a ser preparada para 
a prestação de serviços nas farmácias.
Em Bragança, neste terceiro dia de Roteiro pelo 
interior norte, a bastonária foi conhecer o pro-

jeto desenvolvido pela Farmácia Bem Saúde, 
para entrega de medicamentos nas aldeias e a 
sua importância para as populações com maio-
res dificuldades para se deslocarem à cidade, 
sendo também evidente o carinho que nutrem 
pela diretora técnica, Eugénia Baptista, sempre 
disponível para os ajudar e esclarecer as suas dú-
vidas de saúde. Ainda em Bragança, Ana Paula 
Martins visitou também os Serviços Farmacêu-
ticos da Unidade Local de Saúde do Nordeste, 
dirigidos por Cristina Neto, contactando com 
a equipa de farmacêuticos hospitalares e com a 
colega do Serviço de Patologia Clínica. O per-
curso na região transmontana passou ainda pela 
cidade de Chaves, onde a bastonária assinalou 
o 40º aniversário do laboratório de análises clí-
nicas Lamartine, e pela vila de Boticas, onde foi 
conhecer o trabalho desenvolvido pelos colegas 
da Farmácia Galaico.
O quarto e último dia deste Roteiro Farmacêu-
tico contou com a participação do ministro da 
Saúde em dois momentos: na visita à Farmácia 
Montezelos e aos Serviços Farmacêuticos do Cen-
tro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro 
(CHTMAD), ambos em Vila Real. Foi assim uma 
oportunidade para o membro do Governo ouvir 
as preocupações da diretora técnica da farmácia, 
Elvira Pereira, e dos próprios utentes em relação 
aos medicamentos e aos serviços disponibilizados 
nas farmácias. Do mesmo modo, foi também o 
momento para a diretora dos Serviços Farma-
cêuticos hospitalares, Almerinda Alves, abordar 
os principais desafios da farmácia hospitalar, 
como o controlo da despesa e o acesso à inova-
ção, a política de biossimilares e os concursos 
centralizados para aquisição de medicamentos.
Durante a tarde, a comitiva da OF descolocou-se 
ainda à Farmácia da Ponte, em Peso da Régua, 
com direção técnica de Nuno Guimarães, e foi 
conhecer o Laboratório de Análises Clínicas 
Santos Monteiro, em Lamego, dirigido por Ma-
nuela Santos Monteiro, duas unidades de saúde 
com forte tradição familiar no setor farmacêu-

tico, reconhecidas pelas populações locais e com 
padrões de qualidade idênticos ao que melhor 
se encontra nas grandes cidades e nos grandes 
aglomerados populacionais.

DIFERENTES REALIDADES  
EM DISTINTAS VALÊNCIAS 
Aveiro e Cantanhede foram os destinos do Ro-
teiro seguinte. No Centro Hospitalar do Baixo 
Vouga, a bastonária foi recebida pela farmacêutica 
administradora Célia Cravo e pela diretora dos 
Serviços Farmacêuticos, Isabel Rosete. Ambas 
as responsáveis reconheceram a necessidade de 
remodelação do espaço reservado à farmácia, 
visto que as atuais instalações condicionam as 
atividades que podem ser desenvolvidas pela 
equipa de 23 colaboradores, entre os quais oito 
farmacêuticos. Além do contacto com a equipa 
de farmacêuticos hospitalares, a bastonária diri-
giu-se também ao Serviço de Patologia Clínica, 
para cumprimentar e trocar algumas impressões 
com as duas farmacêuticas analistas clínicas que 
colaboram no serviço.
Em Cantanhede, a dirigente da OF foi conhecer 
o único parque tecnológico do nosso país exclu-
sivamente dedicado à biotecnologia e ao bioem-
preendedorismo. A visita envolveu passagens por 
algumas empresas biofarmacêuticas, que foram 
fundadas e são impulsionadas por farmacêuticos, 
investigadores e docentes das universidades locais. 
Carlos Faro, vice-presidente do Biocant, recebeu 
a bastonária e apresentou a história e futuro deste 
projeto que tem como promotores principais a 
Câmara Municipal de Cantanhede, a Universi-
dade de Coimbra e a Universidade de Aveiro. 
Já em Lisboa, o Roteiro Farmacêutico que levou 
a bastonária ao Laboratório de Polícia Científica 
(LPC) permitiu conhecer as funções e respon-
sabilidades dos farmacêuticos que integram os 
quadros da instituição, evidenciando também 
uma das múltiplas valências da profissão, em 
especial no domínio da Biologia e Toxicologia, 
mais uma das saídas profissionais para os jovens 

Farmácia Bem Saúde

Farmácia 
Bragança

Lamartine
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implementação do novo sistema de codificação 
de medicamentos, pelo investimento que repre-
senta e pelas alterações que implica na linha de 
produção. No final da visita, a bastonária en-
fatizou o facto da profissão farmacêutica ser a 
única profissão da área da Saúde que tem entre 
as suas valências a área da produção.
A fechar o primeiro semestre do ano, os Roteiros 
Farmacêuticos deslocaram-se a Braga, para visitar 
o Hospital de Braga e a Farmácia Alvim. Sob um 
modelo de gestão em parceria público-privada 
entre o Estado e o grupo privado José de Mello 
Saúde, o Hospital de Braga disponibiliza cuida-
dos de saúde de referência a toda a população 
minhota, acolhendo também o Centro Clínico 
e Académico, numa parceria com a Universida-
de do Minho e a empresa Eurotrials. Antes de se 
deslocar aos Serviços Farmacêuticos, sob a dire-
ção técnica de Ana Plácido, a bastonária passou 
pelo Serviço de Patologia Clínica, que conta com 
quatro colaboradores farmacêuticos. Com uma 
equipa de 20 farmacêuticos, uns afetos às tarefas 
logísticas, outros mais vocacionados para a área 
clínica, os serviços farmacêuticos hospitalares es-
tão envolvidos em projetos relacionados com a 
farmácia  e o acompanhamento da visita médica, 
as reuniões com os cuidadores para aconselha-
mento terapêutico, a reconciliação da terapêutica 
ou a participação e acompanhamento dos planos 
terapêuticos dos doentes com VIH/sida, escle-
rose múltipla ou na nutrição parentérica, não 
só no internamento, mas também no domicílio.

Ainda em Braga, a bastonária aceitou o repto 
lançado pela Farmácia Alvim, para conhecer 
as novas instalações, depois de concretizada a 
transferência do centro da cidade há cerca de 
quatro meses. Foi, portanto, num espaço novo 
e moderno, com uma ampla zona de atendi-
mento ao público e com todas as condições 
para os oito farmacêuticos e restante equipa de 
colaboradores desenvolverem o seu trabalho, 
que as responsáveis da farmácia, a proprietá-
ria, Fernanda Santos, e a diretora técnica, a fi-
lha Mariana Santos, receberam a bastonária e 
a comitiva da OF, apresentando as instalações 
e os serviços disponibilizados nesta unidade.
O projeto “Roteiros Farmacêuticos” vai conti-
nuar a percorrer o país, pelo menos até ao final 
do mandato de Ana Paula Martins como bas-
tonária da OF. O retorno destas iniciativas tem 
um valor inestimável para a dirigente da OF, que 
procura junto dos colegas o suporte para a sua 
ação. Estas visitas são também oportunidades 
para conhecer e divulgar projetos de interven-
ção social desenvolvidos pelos colegas, assim 
como histórias de vida de farmacêuticos cuja 
dedicação à profissão e à saúde dos portugueses 
constitui um exemplo para todos. 
Faça-nos chegar as suas sugestões de visita. 
Partilhe connosco as suas experiências e os 
seus conhecimentos sobre projetos liderados 
por farmacêuticos. 
Saiba mais em www.roteiros.ordemfarmaceu-
ticos.pt 

farmacêuticos. As origens do LPC estão intima-
mente ligadas à profissão farmacêutica: o fundador 
e primeiro diretor foi o bastonário Alberto Ralha; 
sucederam-lhe depois os farmacêuticos António 
Santos Silva e, mais recentemente, Álvaro Lopes. 
Os peritos farmacêuticos no LPC estão maiori-
tariamente ligados às atividades analíticas, seja 
no domínio da toxicologia ou da bioquímica, e 
o diretor reconhece a competência e mais-valias 
que estes profissionais aportam para a atividade 
do Laboratório. A bastonária e o diretor do LPC, 
Carlos Farinha, iniciaram também contactos para 
dinamizar a realização de estágios profissionais 
por jovens farmacêuticos.
Neste mesmo dia, a bastonária deslocou-se 
também à Sofarimex, em Sintra, onde os 30 far-
macêuticos que integram os quadros do Grupo 
Azevedos estão presentes em todas as etapas 
produtivas, com qualificações e competências 
diferenciadas, que são reconhecidas e valorizadas 
por toda a organização. O presidente do grupo, 
o farmacêutico Thebar Miranda, fez questão de 
reunir a grande maioria dos colegas farmacêu-
ticos que integram os quadros da empresa, num 
claro sinal de reconhecimento da importância 
da visita da dirigente da OF, mas para estimular 
também um contacto mais próximo com aqueles 
que representa. No percurso pelas instalações 
da fábrica, a bastonária e os responsáveis da 
empresa trocaram algumas impressões sobre 
desafios que o setor enfrenta. Exemplo disso, 
foram as preocupações evidenciadas com a 

OS “ROTEIROS FARMACÊUTICOS” TÊM VINDO A MOSTRAR O QUE MELHOR SE FAZ 
NO PAÍS NO SETOR FARMACÊUTICO. DESDE QUE INICIOU O PROJETO, A BASTONÁRIA 
JÁ VISITOU PERTO DE UMA CENTENA DE FARMÁCIAS, LABORATÓRIOS CLÍNICOS, 
INDÚSTRIAS, DISTRIBUIDORES, ENTRE MUITOS OUTROS LOCAIS DE INTERVENÇÃO 
DESTES PROFISSIONAIS DE SAÚDE.

PERCURSOS
*  20 JUN’17
- Hospital de Braga
- Farmácia Alvim, Braga

*  05 JUN’17
- Sofarimex, Sintra
- Laboratório de Polícia Científica, Lisboa

*  10 MAI’17
-  Centro Hospitalar do Baixo Vouga - Hospital 

Infante D. Pedro, Aveiro
- Biocant - Parque Tecnológico de Cantanhede

*  05 MAI’17
-  Farmácia Montezelos, Vila Real
-  Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 

Douro - Hospital de São Pedro, Vila Real
-  Farmácia da Ponte, Peso da Régua
-  Laboratório de Análises Clínicas Santos 

Monteiro, Lamego

*  04 MAI’17
-  Farmácia Bem Saúde, Bragança

-  Unidade Local de Saúde do Nordeste, Bragança
-  Laboratório de Análises Clínicas Lamartine, 

Chaves
-  Farmácia Galaico, Boticas

*  03 MAI’17
-  Unidade Local de Saúde da Guarda - Hospital 

Sousa Martins
-  Farmácia da Sé, Guarda
-  Farmácia Bragança, Mirandela
-  Farmácia Moderna, Macedo Cavaleiros

*  02 MAI’17
-  Centro Hospitalar da Cova da Beira - Hospital 

Pêro da Covilhã
-  Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade 

da Beira Interior, Covilhã
-  Farmácia Mousaco Torrão, Covilhã

*  18 ABR’17
-  Hospital Distrital de Santarém
-  Farmácia Carlos Pereira Lucas, Entroncamento

-  Farmácia Silva Tavares, Abrantes
-  Laboratório da Análises Clínicas Silva Tavares, 

Abrantes

*  21 MAR’17
-  Hospital Prisional São João Deus, Oeiras

*  17 MAR’17
-  Coimbralab, Coimbra
-  Actualab, Coimbra

*  02 MAR’17
-  Administração Regional de Saúde de Lisboa e 

Vale do Tejo, Lisboa

*  06 FEV’17
-  Centro Hospitalar do Algarve - Unidade de 

Portimão
-  Administração Regional de Saúde do Algarve, 

Faro
-  Laboratório Regional de Saúde Pública Dra. 

Laura Ayres, Faro
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PROXIMIDADE, QUALIDADE, 
VALOR - REDE DE 
LABORATÓRIOS PRIVADOS 
DE ANÁLISES REFORÇA SNS
A partir do final da década de 70 do século passado, o relacionamento 
dos laboratórios privados de Análises Clínicas/Patologia Clínica com o 
Ministério da Saúde passou a reger-se por convenções e, mais tarde, por 
um regime de contratualização que ainda vigora.

Este tipo de relacionamento dos laborató-
rios privados com o Estado contribuiu de-
cisivamente (e continua a contribuir) para 
a prossecução de uma política de saúde de 
proximidade, resultando daí um mais pronto 
e fácil acesso dos utentes do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS) aos cuidados e meios com-
plementares de diagnóstico, em tempo útil. A 
este facto não foi alheia uma distribuição, que 
se pode considerar como muito homogénea, 
da implantação de laboratórios de Análises 
Clínicas por todo o país. Os farmacêuticos 
tiveram aqui um papel fundamental, uma 
vez que a grande maioria destes laboratórios 

pertencia e era dirigida por especialistas em 
Análises Clínicas reconhecidos pela Ordem 
dos Farmacêuticos (OF). 
A assunção deste modelo de relação com o Es-
tado permite o livre acesso por parte do cidadão 
ao “seu” laboratório, bem como salvaguarda a 
equidade a nível dos custos relacionados com 
as análises laboratoriais realizadas de norte a 
sul do país. O estabelecimento de preços ta-
belados pelo Estado acarreta consigo a boa 
particularidade de não diferenciar o cidadão 
em função das suas capacidades económicas, 
permitindo deste modo a igualdade de trata-
mento entre todos.

QUESTÃO DE CUSTOS?
Em especial ao longo dos últimos anos tem 
vindo a ser veiculada a ideia, por parte do 
Ministério da Saúde, de que os custos su-
portados pelo Estado relacionados com os 
meios complementares de diagnóstico, em 
particular as análises clínicas, seriam signi-
ficativamente inferiores se os mesmos fossem 
efetuados na rede de estabelecimentos ou 
instituições do SNS. 
Seguindo essa filosofia ou orientação política, 
o Ministério da Saúde foi lançando experiên-
cias-piloto, a primeira das quais em Matosi-
nhos, sendo as análises dos distintos Centros 

Agostinho Franklim Pinto Marques, presidente da  
Seção Regional do Norte da Ordem dos Farmacêuticos
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de Saúde daquela Unidade Local efetuadas no 
Hospital Pedro Hispano.
Aqui e além têm sido realizadas outras expe-
riências avulsas, em vários distritos, mas até 
hoje nunca foi apresentado qualquer estudo 
que evidencie as vantagens desta opção para 
o Estado e para os utentes, e que justifique 
ou que confira consistência às premissas que 
sustentaram esta tomada de atitude.
No entanto, apesar desta inexplicável fal-
ta de avaliação dos resultados obtidos, es-
tas experiências têm servido para debilitar 
economicamente os laboratórios privados 
nas zonas em que são implementadas, tor-

nando-os presas fáceis dos grandes grupos 
económicos da área de diagnóstico, os quais 
vão adquirindo cada vez mais as pequenas e 
médias unidades laboratoriais que, pouco a 
pouco, vão perdendo condições de susten-
tabilidade.
A compra sucessiva de laboratórios mais pe-
quenos por parte dos grandes laboratórios 
resulta na maioria das vezes na sua fagoci-
tose, por conversão daquelas em unidades 
ou postos de colheita. Onde antes havia um 
laboratório de Análises Clínicas/Patologia 
Clínica existe agora uma unidade de colheita.
Quando comparado com outros países, em 

Portugal existe a particularidade de haver 
um número significativamente mais elevado 
de unidades de colheita do que de laborató-
rios de Análises Clínicas/Patologia Clínica.
O laboratório como centro de realização de 
análises com aplicação clínica deve, ideal-
mente, em termos de unidade de prestação de 
cuidados de saúde, ser tanto quanto possível 
uno no que respeita às distintas funções que 
lhe são inerentes, incluindo aqui o processo 
de colheita de material biológico. As unidades 
de colheita existem e devem ser assumidas 
como parte integrante, como apêndices, de 
um laboratório central. 
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O CONTRÁRIO DO IDEAL
Contudo, em nome da “gestão de recursos e 
das capacidades instaladas”, estes “apêndices” 
tornaram-se gigantescos em termos numéri-
cos e relativos. Já não existem “laboratórios” de 
Análises Clínicas, antes sim unidades de colhei-
ta suportadas por um laboratório centralizado, 
localizado por vezes a distâncias consideráveis. 
O ideal seria o contrário: muitos laboratórios 
e poucas unidades de colheita. A noção de la-
boratório de proximidade era mais real, mais 
concreta. 
As vantagens de um laboratório de proximidade 
relativamente ao utente não podem ser assim 
avaliadas pela distância temporal a uma unida-
de de colheita, mas antes à entidade laboratório 
de Análises Clínicas/Patologia Clínica onde é 
efetiva a elaboração prática das determinações 
analíticas requeridas. A qualidade do serviço 
prestado ao cidadão seria, obviamente, melhor.
Caso persista esta orientação e este modelo de 
organização, torna-se previsível que, a curto 
prazo, se verifique a concentração dos meios 

complementares de diagnóstico do setor pri-
vado em três ou quatro grandes grupos eco-
nómicos que, certamente, disputarão entre si 
os exames não comparticipados e aqueles a 
que a “capacidade instalada do Estado” não 
conseguir responder.
Na atualidade, este assunto da internalização 
(expressão que passou a identificar o processo 
de encaminhamento dos meios de diagnóstico 
para os hospitais públicos em detrimento dos 
laboratórios privados), em nome do “apro-
veitamento das capacidades instaladas”, está 
novamente na ordem do dia e cria uma ame-
aça real à viabilidade das dezenas ou centenas 
(desconhece-se com exatidão qual o número 
de unidades independentes a operar no país) 
de laboratórios de Análises Clínicas/Patologia 
Clínica de pequena e média dimensão.

ALERTAS DA OF
Não existindo estudos credíveis (se existem 
não foram divulgados) sobre as vantagens da 
internalização dos meios complementares de 

diagnóstico, quer a nível económico-financeiro, 
quer em termos de qualidade de serviço prestado 
ou de melhoria da acessibilidade dos cidadãos, 
torna-se possível concluir que a medida é mera-
mente política e que, baseada em pressupostos 
não confirmáveis, conduzirá inevitavelmente 
à destruição da rede de laboratórios de pro-
ximidade que tão bons serviços tem prestado 
à população ao longo de quase meio século.
Estes dois fatores, diminuição do número de 
laboratórios e concentração em grandes grupos, 
e a internalização das Análises Clínicas, quando 
analisados em conjunto, justificam os alertas que 
há longo tempo a OF tem vindo a enunciar, no 
que concerne à liberdade de escolha dos utentes 
e ao aumento do desemprego entre os que exer-
cem a sua atividade nos laboratórios privados.
De facto, nestas condições, a liberdade de esco-
lha ficará inevitavelmente afetada (e, em última 
instância, totalmente cerceada), uma vez que os 
utentes apenas poderão aceder à centralidade 
hospitalar ou a um diminuto número de labo-
ratórios de grandes grupos.

NÃO EXISTINDO ESTUDOS CREDÍVEIS (...), TORNA-SE POSSÍVEL CONCLUIR  
QUE A MEDIDA É MERAMENTE POLÍTICA E (...) CONDUZIRÁ INEVITAVELMENTE  
À DESTRUIÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIOS DE PROXIMIDADE
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CUMPRE AO MINISTÉRIO DA SAÚDE SENTAR-SE À MESA COM OS REPRESENTANTES 
DO SETOR E TIRAR AS CONCLUSÕES SOBRE AS POLÍTICAS QUE MELHOR SERVEM 
OS CIDADÃOS, SEM CUSTOS ACRESCIDOS PARA O ESTADO. A OF ESTARÁ SEMPRE 
NA PRIMEIRA LINHA EM DEFESA DO CIDADÃO

QUALIDADE DEPENDE  
DAS PESSOAS
Outro aspeto não menos importante a ter em 
consideração quando se fala de internalização é 
a questão da qualidade da prestação de serviços 
na área do diagnóstico. Questionamo-nos, na 
verdade, sobre se a preocupação do Ministério 
da Saúde com a pretensa poupança não levará 
a uma degradação progressiva da qualidade na 
área das Análises Clínicas/Patologia Clínica.
A credibilidade e a confiança nos resultados 
provenientes de um laboratório clínico não 
estão apenas alicerçadas na tecnologia ou nos 
recursos tecnológicos, mas depende, antes e es-
sencialmente, da qualificação dos seus próprios 
recursos humanos. 
É o conhecimento que permite fazer a análise 
assertiva das metodologias a aplicar em cada caso 
e a correta avaliação dos resultados obtidos e da 
sua utilidade clínica. É, também o conhecimento 
que permite distinguir uma análise clínica ou 

Mais ainda: como resultado da diminuição e/
ou da viabilidade económica dos laboratórios 
de proximidade privados, além de um óbvio e 
inerente aumento do desemprego, com eleva-
dos custos sociais e económicos para o país, é 
igualmente posta em causa a tão difundida e 
sustentada pelo Estado sadia concorrência en-
tre prestadores de serviços de saúde, por ma-
nifesta concentração de serviços e “ausência” 
de operadores. 
Perante este quadro, cumpre ao Ministério da 
Saúde sentar-se à mesa com os representantes 
do setor e tirar as conclusões sobre as politicas 
que melhor servem os cidadãos, sem custos 
acrescidos para o Estado. A OF estará sempre 
na primeira linha em defesa do cidadão, da 
melhor prestação dos cuidados de saúde e na 
defesa do interesse do SNS e do País. 
A OF rege-se, e tem regido a sua conduta, por 
fazer sempre parte da solução e nunca do pro-
blema. É este o seu compromisso maior.

de aplicação à clínica de uma outra qualquer 
determinação analítica, de natureza química, 
imunológica, física, etc., realizada numa ma-
triz biológica. E existe uma grande diferença 
entre análises clínicas e análises realizadas em 
material biológico.
A qualificação dos recursos humanos faz toda 
a diferença no laboratório clínico. 
A substituição de especialistas por técnicos, 
a admissão de profissionais menos qualifica-
dos para o trabalho em laboratório clínico e 
pior remunerados são exemplos, entre outros, 
que poderão conduzir necessariamente a uma 
situação de prejuízo para os cidadãos, em ter-
mos de qualidade dos serviços prestados que, 
mesmo que só se venha a refletir mais tarde, 
será inevitável. 
O não correto, ou não assertivo, aproveitamento 
dos recursos humanos mais bem qualificados, 
numa altura em que o País consome recursos 
económicos consideráveis na sua formação, 
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Faculdades e a OF (e outras organizações seto-
riais, como a APAC, Associação Portuguesa de 
Analistas Clínicos) sempre deram bons frutos. 
Ainda hoje, é de realçar a participação e cola-
boração com a OF, através, nomeadamente, do 
lecionamento em cursos de formação contínua e 
de atualização de conhecimentos, de mestrados 
e de pós-graduação nestas áreas de laboratório 
clínico, que constituem uma mais-valia para o 
dia-a-dia dos farmacêuticos.
A intervenção conjunta da OF, das distintas fa-
culdades de farmácia e também das organizações 
do setor junto do poder político, em defesa do 
reconhecimento da qualidade do exercício e da 
prática profissional do farmacêutico analista clí-
nico, apresenta-se hoje como uma necessidade 
imperiosa. A familiaridade ancestral, a história 
e pergaminhos, a elevada preparação e conhe-
cimento técnico-científico dos farmacêuticos 
nesta área da saúde e o contributo destes para 
a melhoria dos cuidados e dos índices de qua-
lidade e da Saúde em Portugal não devem dei-
xar de ser relembrados para serem respeitados.

laboratoriais ficou definitivamente consuma-
do, quando, em 1958, a Faculdade de Farmácia 
da Universidade do Porto, criou pela primeira 
vez um curso dirigido especificamente para as 
então designadas Análises Químico-Biológicas 
Aplicadas à Clínica. Sendo inédito em Portu-
gal, foi caso da maior importância para o re-
conhecimento e o desenvolvimento da Clínica 
Laboratorial. Inicialmente experiência isolada, 
o exemplo foi seguido, uma década mais tarde, 
pelas Faculdades de Farmácia de Coimbra e de 
Lisboa, num claro sinal da natural apetência 
dos farmacêuticos por esta área de atividade.
Estava criada a ligação umbilical entre os cen-
tros de saber, as Universidades (Faculdades), e 
a atividade profissional nesta área da Saúde. O 
compromisso das Faculdades de Farmácia com 
as necessidades do País em termos de Saúde 
refletia-se nas suas atividades como entidades 
académicas capazes de formar profissionais 
competentes de elevado conhecimento técni-
co-científico para suprir essas carências.
A conjugação de vontades e a proximidade entre 

constitui um exemplo acabado do desperdí-
cio na Saúde.
Os farmacêuticos são, entre os profissionais 
mais habilitados para o trabalho em laboratório 
clínico, aqueles que mais estão a ser subaprovei-
tados, tendo em consideração o seu percurso 
académico, a sua prática e capacidades profis-
sionais e as competências legais a si atribuídas.
De facto, o reconhecimento da competência e 
da mais-valia dos farmacêuticos analistas clíni-
cos no âmbito da Clínica Laboratorial vem já de 
longa data, sendo inúmeros os que, portugueses 
e estrangeiros, se distinguiram em diversas áreas 
como a da Bioquímica Clínica, Hematologia, 
Microbiologia, Toxicologia Clínica e Forense.

O PAPEL DAS FACULDADES
As Faculdades de Farmácia das Universidades 
portuguesas deram desde sempre realce nos 
seus planos de estudo às disciplinas dirigidas à 
clínica laboratorial.
O comprometimento das Universidades em 
Portugal com a prática das Análises Clínicas 

OS FARMACÊUTICOS SÃO (PARA O TRABALHO EM LABORATÓRIO) AQUELES  
QUE MAIS ESTÃO A SER SUBAPROVEITADOS, TENDO EM CONSIDERAÇÃO  
O SEU PERCURSO ACADÉMICO, A SUA PRÁTICA E CAPACIDADES PROFISSIONAIS  
E AS COMPETÊNCIAS LEGAIS A SI ATRIBUÍDAS
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No centro da polémica sobre políticas para o 
sector das Análises Clínicas e Patologia Clí-
nica está, como podemos ler nos textos que 
compõem este Tema de Capa, a consistência 
de uma premissa avançada pelo Governo, a 
saber: as análises realizadas nos laboratórios 
do SNS (isto é, nos hospitais e outros serviços 
da rede pública) seriam mais económicas para 
o orçamento da Saúde do que as realizadas nos 
laboratórios privados contratualizados com o 
Ministério e há anos seus parceiros.
A OF e, em geral, o setor privado das análises, 
gerido ou não por farmacêuticos especialistas, 
contestam este “princípio” pelo simples facto 
de estar por demonstrar ou por não ter havido 
sequer um esforço no sentido de encontrar a 
prova concludente que permita, sem equívocos, 
a concentração da atividade na capacidade ins-
talada gerida pelo Estado e, ato contínuo, o apa-
gamento da experiente rede de laboratórios que 
presta cuidados à população em proximidade.
Os farmacêuticos questionam a racionalidade de 
uma medida que a troco de contas supostamente 
mais saudáveis, mas na realidade duvidosas, se 
acabe por desmanchar um sistema de resposta 
de provada qualidade, inviabilizando laborató-
rios e forçando-os ao encerramento, enviando 
para o desemprego técnicos de análises e outros 
profissionais que tornam possível a atividade, 
destruindo a relação de confiança criada entre 
médicos, cidadãos e laboratórios e aumentan-
do a distância entre o local de atendimento e 
a residência das pessoas que precisam deste 

ESTUDO EM 2018
OF QUER DISSIPAR DÚVIDAS 
SOBRE A INTERNALIZAÇÃO 
DAS ANÁLISES
A OF vai avançar com um estudo que, de forma independente, possa esclarecer em definitivo vantagens 
e desvantagens da chamada internalização das análises clínicas nos hospitais públicos. A realizar por 
instituição universitária em 2018, contando com os parceiros privados que se mostrarem disponíveis e 
não descurando o convite à participação dos organismos do Estado da área da Saúde, a investigação 
vai procurar fixar os custos reais das análises realizadas no setor público versus sector privado. 
Complementarmente, a OF levará aos partidos, às autarquias e outras instituições a situação crítica em 
que se encontram os laboratórios privados, procurando sensibilizar para uma saída que se crê possível. 

Ana Paula Martins, bastonária da Ordem dos Farmacêuticos
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tipo de meios complementares de diagnóstico.
A comparação privado/público não é fácil. Ao 
contrário da situação que se verifica nos privados, 
onde é possível saber-se com o máximo rigor o 
custo de cada ato analítico, permitindo, aliás, 
ao Ministério impor reduções de quantidades 
e preços, como aconteceu, por exemplo, em 
2010 e 2011; para o sector público (SNS) não 
foram apresentados até hoje quaisquer dados 
sobre os custos de produção de análises, o que 

se deve a dificuldades de recolha de informação 
e à falta de parâmetros na contabilidade analí-
tica dos hospitais.
Independentemente de estudos que possam vir 
à luz, a OF, alinhada com o seu Colégio de Aná-
lises Clínicas e de Genética Humana, afirma-se 
comprometida com uma discussão séria sobre 
este tema, promovendo em 2018 uma avaliação 
que, de forma competente, ajude a compreender 
a situação e a encontrar saídas que, sem perder 

de vista a sustentabilidade do SNS, não descurem 
a viabilidade dos laboratórios privados, se estes, 
como estamos convencidos, beneficiam o Estado 
e, mais importante, os doentes, quer pela quali-
dade do serviço prestado quer pela proximidade.

RIGOR E VERDADE VS PRECONCEITO 
E APARÊNCIA
A OF apela à parceria de todos, entidades privadas 
e públicas, no sentido de fazer deste estudo um 
exemplo do rigor contra o preconceito, da ver-
dade contra a aparência. A realizar por entidade 
universitária e portanto independente, os resul-
tados obtidos poderão ser determinantes para a 
decisão política e, acreditamos, para o princípio 
da complementaridade que a nossa Constituição 
encerra e que faz assentar o Sistema de Saúde por-
tuguês em três pilares: público, privado e social.
A OF está convicta de que, sem ferir a boa saúde 
financeira ou mesmo para a sustentar, será pos-
sível e aconselhável manter um setor privado a 
apoiar o setor público, assim como a proximidade 
dos serviços à população e a liberdade de escolha 
dos cidadãos. E quanto à capacidade instalada 
e a instalar, o Estado não precisa de fazer tudo, 
especialmente se existe já quem o faça e bem.
Esta abordagem à área das Análises Clínicas 
e Patologia Clínica será transmitida pela OF, 
em nome dos farmacêuticos analistas e em ali-
nhamento com o Colégio de Análises Clínicas 
e de Genética Humana da Ordem, aos grupos 
parlamentares, às autarquias e outras organiza-
ções políticas e sociais de modo a promover a 
reflexão de todos, procurando travar com ur-
gência um processo de rápida deterioração de 
serviços de qualidade. Os farmacêuticos, e na 
primeira linha os farmacêuticos analistas, não 
baixarão os braços.

A OF E O REFORÇO DOS FARMACÊUTICOS  
NOS LABORATÓRIOS
De uma maneira global, para a OF e para os 
farmacêuticos, pode afirmar-se ser essencial ter 
uma estratégia bem definida de atuação em defesa 
do farmacêutico que passará, pelo menos, por:
a. Reforço e empenhamento na prossecução 
da Carreira Farmacêutica por forma a garantir 
o desempenho e a consolidação da sua prática 
profissional no âmbito do laboratório clínico no 
SNS - Durante muito tempo, os farmacêuticos 
constituíram-se como o motor e a referência nas 
análises clínicas a nível do SNS, onde era relevante 
a sua presença e posição quer em termos de 
conhecimento e de preparação técnico-científica, 
quer em termos de recursos humanos. De facto, ao 
longo do tempo e fruto de variadas circunstâncias, 
algumas das quais por responsabilidade própria, 
como a abstenção, mas também por fatores 
externos, como a redução dos concursos de 
admissão ou o protelar das colocações, a presença 
de farmacêuticos a este nível foi diminuindo, pelo 
que urge reverter a situação. A Saúde, o SNS e 
o cidadão sairiam fortalecidos com uma maior 

participação do farmacêutico;
b.  Continuar a apostar no reforço da preparação e 
da formação continuada nestas áreas de atividade 
em Saúde em colaboração mais estreita com a 
Universidade - As Faculdades de Farmácia têm um 
papel fundamental, como repositório do saber e 
dos conhecimentos, mas também da experiência 
e dos valores que norteiam e de alguma maneira 
respaldam a competência e a qualidade da prática 
profissional dos farmacêuticos analistas clínicos;
c. Reforço do empenhamento e atuação conjunta 
da OF e Faculdades, mas também das organizações 
setoriais (como a APAC), junto do poder político, 
visando o reconhecimento e as vantagens da 
utilização das capacidades dos farmacêuticos 
nestas áreas de atividade - Uma convicta e 
esclarecedora atuação conduzirá necessariamente 
à exigência do aumento da presença e a um 
impulso na empregabilidade dos farmacêuticos 
a nível público, privado ou dos laboratórios 
de proximidade e à sua justa compensação 
remuneratória.
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ROF - Como devem os farmacêuticos encarar 
os tempos mais próximos e como devem inter-
vir para que o setor das análises se mantenha 
nos parâmetros a que nos habituou?
Franklim Marques (FM) - A atividade dos 
farmacêuticos nesta área de prática profissio-
nal está muito condicionada com a profusão 
de profissionais de diferentes proveniências que 
surgiram para ocupar essas funções, mas tam-
bém, e sobretudo, com as linhas de orientação 
política adotadas ou a adotar neste país no que 
concerne às análises clínicas e, em particular, as 
realizadas no setor privado.
No setor público, a recente criação da carreira 
farmacêutica hospitalar, permite acalentar a es-
perança de um maior envolvimento e integração 
do farmacêutico nesta área da saúde, um con-
tributo acrescido ao reconhecimento das suas 
competências e autonomia técnico-científica 
nas instituições públicas de saúde. É de esperar 
que o poder ou as opções políticas evoluam no 
sentido de contribuir para, ou pelo menos não 
impedir, o normal desenvolvimento desta car-
reira, através, naturalmente, da abertura normal 
e regular dos necessários concursos e colocação 
efetiva dos farmacêuticos nos lugares para os 
quais foram admitidos. 
No setor privado, continuam os farmacêuticos 
especialistas em análises clínicas pela OF e os 
patologistas clínicos pela OM a serem os úni-
cos profissionais com competências legais para 
assumirem os cargos de diretores técnicos e de 
especialistas. O aparecimento de grandes labo-
ratórios, como resultado na maioria das vezes da 
compra sucessiva de laboratórios mais pequenos 
e da sua fagocitose, convertendo-os em unidades 
de colheita, veio trazer um novo desafio à ati-
vidade laboratorial. Este desafio, alicerçado em 
noções de proximidade e de gestão de recursos, 
veio alterar a estrutura e o enquadramento dos 
distintos profissionais que trabalham nesta área. 
Como consequência destas fusões, o emprego 

Hoje, os testes laboratoriais de endocrinologia 
são realizados nos mesmos equipamentos que 
os utilizados nas determinações bioquímicas, 
por distintos colaboradores habilitados e estão 
perfeitamente assimilados como parte integrante 
do normal funcionamento do laboratório clínico. 
Controvérsia estéril. Não existiu inovação, antes 
sim uma evolução natural, tal como a realidade 
de “atrás de anos vêm anos e outros anos hão 
de vir”. O mesmo se passa hoje com a crescente 
utilização da biologia molecular e da genética, 
por exemplo, que mais não são do que a evolução 
natural das técnicas e da tecnologia aplicadas ao 
diagnóstico laboratorial e em Saúde, isto é, ao 
trabalho realizado em laboratório clínico. Acres-
ce ainda que, as instituições de Ensino Superior 
Universitário (Faculdades de Farmácia) em Por-
tugal já há largos anos incluem nos seus planos 
de formação e de ensino estes saberes técnico-
-científicos que capacitam os seus formandos 
e futuros profissionais para atuarem com toda 
a confiabilidade nestas áreas de intervenção. 
Seria irrazoável e impensável não assumir com 
toda a normalidade esta “normal” evolução 
(“inovação”) das tecnologias e das metodolo-
gias do laboratório clínico. Os farmacêuticos 
preenchem todos os requisitos de saberes prá-
ticos e teóricos que lhes permitem com toda a 
normalidade acompanhar esta evolução, como 
aliás o permitiam até agora.

QUANDO (SE ESQUECE) O FUNDAMENTAL, QUE É A 
QUALIDADE DOS RECURSOS HUMANOS, SEGURA-
MENTE QUE DAÍ ADVIRÃO CONTRATEMPOS CERTOS 
E AS “POUPANÇAS” DE HOJE PODERÃO MOSTRAR-
-SE COMO CONTRAPRODUCENTES AMANHÃ

diminuiu e aumentou o trabalho precário, di-
minuíram as remunerações e profissionais es-
pecializados, o trabalho laboratorial está mais 
mecanizado. 
Quando as opções políticas relativas a uma 
determinada área de atividade em Saúde se 
alicerçam fundamentalmente em bases meca-
nicistas como o tipo de aparelho ou o número 
de amostras realizadas por aparelho, esquecen-
do-se o fundamental, que é a qualidade dos re-
cursos humanos, seguramente que daí advirão 
contratempos certos e as “poupanças” de hoje 
poderão mostrar-se como contraproducentes 
amanhã. As metodologias e tecnologias apli-
cadas, os equipamentos utilizados num grande 
ou num pequeno laboratório são praticamente 
idênticos e a designada “capacidade instalada” 
existe tanto num laboratório privado de peque-
na, média ou de grande dimensão, como num 
laboratório do SNS. A assunção da importân-
cia dos recursos humanos e da sua qualificação 
como fator primeiro condicionante da qualidade 
e da confiabilidade dos resultados laboratoriais 
constitui uma mais-valia para o farmacêutico 
analista clínico. De facto, a sua preparação e 
ambivalência em todas as áreas do laboratório 
clínico faz do farmacêutico um profissional com 
quem se deve contar pelos seus conhecimentos 
e competências legais.

ROF - Que futuro vê para o setor com toda a 
inovação que já chegou e se aproxima?
FM - Não entendo muito a palavra nem o con-
ceito quando se fala em inovação no laboratório 
clínico. Prefiro evolução. Quando surgiram os 
testes de endocrinologia como análise labora-
torial desencadearam-se na altura movimentos 
que defendiam a necessidade imperiosa de im-
plementação de uma nova especialidade, dada 
a iminência de uma grande transformação la-
boratorial, e do surgimento de uma área de 
inovação laboratorial apenas destinada a alguns. 

Duas perguntas a Franklim Marques:

“DEVE-SE CONTAR COM O FARMACÊUTICO 
ANALISTA PELOS SEUS CONHECIMENTOS  
E COMPETÊNCIAS LEGAIS” 
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Ex-vice-reitor da Universidade do Porto, Jorge Gonçalves organiza o próximo Congresso Nacional 
dos Farmacêuticos, de 12 a 14 de outubro, no Centro de Congressos de Lisboa, sob o lema 
Medicamentos para Todos. O futuro do abastecimento e do acesso ao medicamento, as questões 
bioéticas, o tratamento das doenças ‘órfãs’, entre outros temas, são a base deste encontro. 
Com uma carreira ligada à investigação farmacológica e à administração académica, 
Jorge Gonçalves explica-nos o que podemos antecipar do congresso.

Por que foi escolhido este mote para o con-
gresso?
Hoje vivemos num mundo, mas também num 
país – em Portugal também temos realidades 
muito diferentes – em que o acesso a medica-
mentos é completamente desigual. E essas re-
alidades tocam-nos diretamente, porque hoje 
estamos muito próximos de tudo. A ideia do 
congresso é promover uma profunda e am-
pla refl exão sobre esses diferentes cenários, 
tendo consciência de que nos próximos anos 
os farmacêuticos portugueses vão ter de se 
adaptar: por um lado, regiões que podem ter 
difi culdades no acesso a medicamentos, por 
outro, as mesmas difi culdades com grupos de 
doentes, e até alterações na própria cadeia de 
distribuição dos medicamentos. 

Por que diz que os farmacêuticos portugueses 
se têm de adaptar a essas transformações?
Dos países europeus, Portugal é um dos mais 
abertos e com maior rede de colaborações 
internacionais. Sentimo-nos em casa pratica-
mente em todos os continentes. Isso dá-nos 
uma vantagem extraordinária para fazermos 
pontes e estabelecer um diálogo entre a Europa 

e o mundo. Vamos refl etir, por isso, num novo 
cenário de um mundo cada vez mais ligado e 
em que nós, se queremos perceber toda a com-
plexidade dos medicamentos, não podemos 
focar-nos apenas nos problemas e nos mode-
los nacionais. Não são realidades estanques. 

Quem destacaria, entre os presentes no con-
gresso e no simpósio?
Não vai haver ‘estrelas’, mas pessoas que nos vêm 
dar diferentes perspetivas. A presença do pre-
sidente da Agência Europeia do Medicamento 
e de representantes da OMS pode dar-nos um 
testemunho importante a nível institucional. 
Mas depois teremos todo um cruzamento de 
testemunhos que esperamos que sirvam para 
construirmos um retrato muito fi el do que são 
hoje e do que poderão ser, num futuro próxi-
mo, todas as limitações, desafi os e difi culdades 
que se colocam no abastecimento adequado de 
medicamentos na sociedade. 

Apesar de tudo, a difi culdade de acesso aos 
medicamentos é uma experiência com a 
qual os portugueses não se debatem há al-
guns anos…

Hoje, a garantia do abastecimento é consegui-
da em grande parte através dos esforços dos 
farmacêuticos que estão, nomeadamente, nos 
hospitais. Há difi culdades. Mas elas são sentidas, 
por um lado, por questões de custos, porque 
há medicamentos que são baratos, mas são tão 
relevantes que a forma de produção e logística 
convencional colapsou. A sociedade vai ter de 
encontrar formas alternativas de garantir o 
abastecimento sem que ele esteja dependente 
de uma indústria farmacêutica que o vê como 
uma atividade não lucrativa. Temos de encon-
trar formas de produzir esses medicamentos 
que são essenciais mas cujo preço é tão baixo 
que já não é estimulante para a indústria. Te-
mos outros problemas com medicamentos, 
mas com os mais caros – a sociedade não tem 
condições para suportar esses custos. Temos 
ainda problemas de abastecimento de medi-
camentos para pequenos nichos, as chamadas 
doenças órfãs, cujo número de doentes não 
justifi ca também que o modelo convencional 
funcione. O público não se apercebe destas 
difi culdades, mas essa não perceção resulta do 
esforço que os farmacêuticos têm feito. 

Jorge Gonçalves:

“A SOCIEDADE PRECISA 
DE ALTERNATIVAS PARA O 
ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS, 
SEM ESTAR DEPENDENTE 
DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA”

Ricardo Nabais, jornalista convidado
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OS FARMACÊUTICOS VÃO TER DE SE ADAPTAR: POR UM LADO, REGIÕES QUE PODEM TER 
DIFICULDADES NO ACESSO A MEDICAMENTOS, POR OUTRO, AS MESMAS DIFICULDADES 
COM GRUPOS DE DOENTES, E ATÉ ALTERAÇÕES NA PRÓPRIA CADEIA DE DISTRIBUIÇÃO

[NO CONGRESSO] VAMOS REFLETIR NUM NOVO CENÁRIO DE UM MUNDO CADA VEZ MAIS 
LIGADO E EM QUE NÓS […] NÃO PODEMOS FOCAR-NOS APENAS NOS PROBLEMAS E NOS 
MODELOS NACIONAIS

TEMOS DE ENCONTRAR FORMAS DE PRODUZIR […] MEDICAMENTOS QUE SÃO ESSENCIAIS 
MAS CUJO PREÇO É TÃO BAIXO QUE JÁ NÃO É ESTIMULANTE PARA A INDÚSTRIA

TEMOS PROBLEMAS DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PEQUENOS NICHOS, 
AS CHAMADAS DOENÇAS ÓRFÃS, CUJO NÚMERO DE DOENTES NÃO JUSTIFICA TAMBÉM 
QUE O MODELO CONVENCIONAL FUNCIONE

COM OS [MEDICAMENTOS] MAIS CAROS – A SOCIEDADE NÃO TEM CONDIÇÕES PARA 
SUPORTAR ESSES CUSTOS

O PÚBLICO NÃO SE APERCEBE DESTAS DIFICULDADES, MAS ESSA NÃO PERCEÇÃO 
RESULTA DO ESFORÇO QUE OS FARMACÊUTICOS TÊM FEITO
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Falou de medicamentos cujo preço, de tão bai-
xo, acaba por torná-los desinteressantes para 
a indústria farmacêutica. Dê um exemplo.
Há os antidepressivos, por exemplo. Os custos 
de produção são tão baixos, que a indústria 
acabou por se desinteressar. É por isso que 
um dos painéis vai ser para discutir estas ques-
tões, sobre a experiência que se está a fazer em 
Portugal para poder produzi-los no laborató-
rio militar, mas também nos laboratórios dos 
hospitais. Outras experiências estão a ser feitas 
na Europa. Temos de acautelar estas questões, 
procurando garantir que estes problemas, que 
já existem hoje, sejam resolvidos. É um pilar 
que a sociedade tem de assegurar, os cuida-
dos de saúde, e, no caso dos medicamentos, 
garantir que fazemos o melhor possível para 
que a sociedade tenha as melhores opções a 
preços que consegue suportar, sem o problema 
do abastecimento. 

Por outro lado, fala-se muito dos medica-
mentos inovadores, nas áreas oncológicas, 
por exemplo, que são extremamente caros.
Esse é outro grande problema e é outra das 
abordagens que vamos ter no congresso. Neste 
momento, há alguns medicamentos que estão 
em fase de desenvolvimento, mas já se fala de 
limitações se não houver uma otimização dos 
custos de produção, que se situam nos 200 ou 
300 mil euros por doente. Isso é aceitável? Como 

é que a sociedade lida com estes problemas? E 
é por isso que vão estar presentes especialistas 
em bioética. Há escolhas muito difíceis que a 
sociedade tem de tomar. 

Essa gestão pode levar-nos a um sistema em 
que o paciente irá ser chamado a cobrir os 
custos dos seus medicamentos?
Isso leva-nos a uma discussão mais comple-
xa. Acho que uma sociedade que não garante 
uma igualdade de tratamento a todos os seus 
cidadãos não se pode assumir como uma so-
ciedade. Ela assenta no conceito do coletivo. 
Um modelo que não contemple esta ideia é 
suicida, porque é antissocial. Por mais difíceis 
que sejam os problemas, estou convencido 
de que vamos tomar decisões em conjunto 
e garantir que vamos encontrar as situações 
adequadas para todos. Mas também é verdade 
que cada um vai ter de assumir mais as suas 
responsabilidades.

Como?
Quando se fala, por exemplo, em comporta-
mentos de risco que poderão aumentar a ne-
cessidade de tratamentos. Temos de os evitar, 
sob pena de a sociedade também exigir uma 
maior comparticipação para que quem tem 
esses comportamentos pague o risco que está 
a assumir. Outras questões que têm a ver com 
esses novos medicamentos, por exemplo os 

que venham a aparecer na área da oncologia, 
ou das doenças neurodegenerativas, implicam 
outra reflexão.

Qual?
É legítimo para a indústria farmacêutica recla-
mar os dividendos próprios do investimento que 
está a fazer. Porém, é verdade que a sociedade 
também tem de reclamar a sua quota-parte pela 
ajuda que está a dar ao financiar a investigação 
para que esses medicamentos sejam desenvol-
vidos com sucesso. Não há qualquer indústria 
farmacêutica que desenvolva qualquer terapia 
do zero, sem o investimento em investigação 
fundamental e essa é paga pelo Estado, logo, 
pela sociedade. Por isso, é legítimo dizer que 
o Estado terá uma palavra a dizer no acesso 
a esse bem para o qual também contribuiu. 

Que outros temas estarão em cima da mesa 
no congresso?
Vamos cobrir todas as áreas, fazendo uma 
caracterização dos problemas atuais. E vamos 
ainda ver o que tem sido feito a nível da for-
mação nas universidades e na relação com o 
público. E também na nossa ligação à sociedade. 
Depois, há a questão de criarmos uma agenda 
em Portugal para poder começar a haver mais 
empresas que possam produzir produtos que 
tornem o nosso país mais autónomo ao nível 
do acesso aos medicamentos. 

UMA SOCIEDADE QUE NÃO GARANTE UMA IGUALDADE DE TRATAMENTO A TODOS OS 
SEUS CIDADÃOS NÃO SE PODE ASSUMIR COMO UMA SOCIEDADE. ELA ASSENTA NO 
CONCEITO DO COLETIVO. UM MODELO QUE NÃO CONTEMPLE ESTA IDEIA É SUICIDA, 
PORQUE É ANTISSOCIAL

[NO CONGRESSO] VÃO ESTAR PRESENTES ESPECIALISTAS EM BIOÉTICA. HÁ ESCOLHAS 
MUITO DIFÍCEIS QUE A SOCIEDADE TEM DE TOMAR

VAMOS TOMAR DECISÕES EM CONJUNTO E GARANTIR […] SITUAÇÕES ADEQUADAS PARA 
TODOS. MAS TAMBÉM É VERDADE QUE CADA UM VAI TER DE ASSUMIR MAIS AS SUAS 
RESPONSABILIDADES

O INVESTIMENTO EM INVESTIGAÇÃO FUNDAMENTAL É PAGO PELO ESTADO, PELA 
SOCIEDADE. POR ISSO, É LEGÍTIMO DIZER QUE O ESTADO TERÁ UMA PALAVRA A DIZER NO 
ACESSO [AO MEDICAMENTO]

[VAMOS CRIAR] UMA AGENDA […] PARA PODER COMEÇAR A HAVER MAIS EMPRESAS QUE 
POSSAM PRODUZIR PRODUTOS QUE TORNEM O NOSSO PAÍS MAIS AUTÓNOMO AO NÍVEL 
DO ACESSO AOS MEDICAMENTOS
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FARMACÊUTICOS APOIAM 
DOENTES RAROS

Com a recente assinatura do protocolo de cola-
boração, os farmacêuticos aliam-se à associação 
Raríssimas com vista à promoção de infor-
mação e partilha de conhecimento científico 
e tecnológico na área das doenças raras. Esta 
parceria tem como base fundamental o mais 
elevado grau de formação e especialização e 
trará à instituição e à Ordem dos Farmacêu-
ticos (OF) o reconhecimento e o prestígio de 
toda a comunidade científica internacional.
Constituída em abril de 2002, a Raríssimas 
apoia todos os cidadãos portadores de doen-
ças menos comuns e todos os que com eles se 

relacionam. Prestamos serviços diferenciados, 
de excelência técnica e científica, que permi-
tem ao utente a melhoria significativa da sua 
qualidade de vida. Existimos porque existem 
cerca de 800 mil portugueses que precisam 
da Raríssimas. 
Para dar resposta efetiva às necessidades dos 
doentes, a Raríssimas começou por fazer apro-
var, em 2008, junto do Ministério da Saúde, 
o primeiro Plano Nacional para as Doenças 
Raras, sendo Portugal o segundo país da Eu-
ropa a fazê-lo. Posteriormente, criou os Cen-
tros Raríssimos, distribuídos de norte a sul do 

país, e também nas ilhas, onde, com o auxílio 
de uma equipa multidisciplinar, se desenvolve 
intervenção precoce e se realizam programas 
terapêuticos individuais com enorme sucesso 
na área do desenvolvimento motor, cognitivo 
e sensorial. 
A Linha Rara é outro dos exemplos da interven-
ção da Raríssimas, tratando-se de uma helpline 
que presta informação sobre patologias, avan-
ços científicos, ajudas técnicas, apoio social e 
jurídico, entre outras temáticas. Considerada a 
melhor da Europa, esta Linha responde a todos 
os pedidos de informação e apoio recebidos 
por parte de doentes, cuidadores e profissionais 
de saúde, educação e serviço social.

RARÍSSIMAS NA VANGUARDA 
Também com o objetivo de criar respostas 
concretas à “comunidade rara”, foi inaugurado 
em 2013 o primeiro Centro de Recursos Inte-
grados para Doença Rara, a Casa dos Marcos. 
Localizada na Moita, esta unidade disponibi-
liza serviços sociais e clínicos que apoiam os 
doentes raros e promovem a sua recuperação 
e integração na sociedade. 
Recentemente, a Clínica dos Marcos, aberta 
a toda a comunidade, alargou as suas com-
petências, integrando novas especialidades e 
assinando um protocolo de colaboração com 
o Centro Hospitalar Barreiro Montijo que per-
mite a troca de informação e implementação 
de diagnósticos precoces, de forma integrada, 
para que os doentes consigam num único es-
paço ter acesso a todos os recursos necessá-
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rios à melhoria da sua qualidade de vida, bem 
como a todas as terapêuticas necessárias à sua 
recuperação. 
Ainda na sequência do aumento do número 
de pedidos de assistência, o Centro de Desen-
volvimento e Reabilitação da Casa dos Marcos 
inaugurou, em Lisboa, um novo espaço que 
permite aos utentes da zona o acesso a fisio-
terapia, terapia da fala, terapia ocupacional, 
musicoterapia e ensino especializado. 
Finalmente, merece realce o assento da Rarís-
simas no CONGo - Comité nas Nações Unidas 
das ONG ao nível mundial, conquistado em 
novembro de 2016, e que se traduzirá, a curto 
prazo, na entrada para o ECOSOC (Conselho 
Económico e Social das Nações Unidas), o qual 
se consubstancia numa Plataforma central de 
reflexão, debate e pensamento inovador sobre 
o desenvolvimento sustentável a nível mundial 
da economia social.
 
DOENTES RAROS  
E MEDICAMENTOS ÓRFÃOS
Uma das grandes preocupações da Raríssimas 
é a falta de medicamentos para este tipo de 
doenças. Recorde-se que, na Europa, é consi-
derada doença rara aquela que afeta 1 em cada 
duas mil pessoas. Justamente por servirem a 
um pequeno número de pessoas, os medica-
mentos para este tipo de patologias são desig-
nados, habitualmente, de órfãos.
Segundo a Agência Europeia do Medicamento 
(EMA), “os medicamentos órfãos destinam-se 
à prevenção e/ou tratamento de doenças cro-

nicamente debilitantes que não afectam mais 
de cinco em cada dez mil pessoas na União 
Europeia, ou que, por razões económicas, 
não seriam susceptíveis de ser desenvolvidos 
sem incentivos”. 
O recém-celebrado protocolo com a OF po-
derá vir a contemplar atividades clínicas na 
Casa dos  Marcos, a emissão de pareceres ou a 
investigação para o desenvolvimento de novas 
terapêuticas para estes doentes, tendo sempre 
por base o benefício significativo para os por-
tadores de doenças raras.

Recorde-se que o Regulamento Europeu relativo 
aos medicamentos órfãos estimulou claramente 
o desenvolvimento de novos medicamentos, 
dando resposta a uma série de doenças para 
as quais não existia qualquer tratamento dis-
ponível. Por outro lado, as abordagens tera-
pêuticas inovadoras na administração destes 
medicamentos têm permitido a redução das 
admissões hospitalares e os gastos associados 
ao tratamento destes doentes que requerem 
cuidados a longo prazo.
Saiba mais em www.rarissimas.pt

FOI INAUGURADO EM 2013 O PRIMEIRO CENTRO DE RECURSOS INTEGRADOS  
PARA DOENÇA RARA, A CASA DOS MARCOS. LOCALIZADA NA MOITA, ESTA UNIDADE 
DISPONIBILIZA SERVIÇOS SOCIAIS E CLÍNICOS QUE APOIAM OS DOENTES RAROS  
E PROMOVEM A SUA RECUPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO NA SOCIEDADE
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A Associação Portuguesa de Doentes de Parkin-
son (APDPk) trabalha para que as pessoas que 
sofrem de Doença de Parkinson (DP) estejam 
cada vez mais informadas e esclarecidas, envol-
vendo-se mais no seu tratamento e tornando-se, 
consequentemente, mais exigentes. 
Como a DP é neuro degenerativa, progressiva e 
crónica, não há como evitar o recurso a medica-
mentos, à farmácia, aos farmacêuticos e, conse-
quentemente, à Ordem dos Farmacêuticos (OF).
Os farmacêuticos são muito importantes nesta 
luta, pois constituem combatentes de primeira 
linha. A sua relação de proximidade torna-os 
conselheiros, remetentes da melhor informação 
sobre os medicamentos, podendo também es-
clarecer os utentes noutros aspetos, tais como a 
desmistificação de algumas afirmações erróneas 
relativamente a certas doenças, como a DP.
Também são cada vez mais abrangentes os ser-
viços que as farmácias, os farmacêuticos e a OF 
prestam, o que se traduz numa relação de proxi-
midade e confiança. 
É esta relação de proximidade e confiança com a 
OF, as farmácias e os farmacêuticos que a  APDPk 
considera útil, desejável e a aprofundar conti-
nuamente.

MISSÃO E OBJETIVOS DA APDPK
Constituída oficialmente por escritura pública 
em 14 de abril de 1984, a APDPk tem como 
objectivo melhorar a qualidade de vida das 
pessoas com DP, através dos seus familiares, 
cuidadores e amigos.
Os seus estatutos foram alterados em 1998 para 
que pessoas sem a doença pudessem fazer parte 
dos corpos gerentes. Também nessa ocasião foi 
criado o Concelho Científico com médicos neu-
rologistas de Lisboa, Porto e Coimbra.

A 7 de julho de 1999 foi oficialmente reconheci-
da como Instituição Particular de Solidariedade 
Social (IPSS) e membro integrante da European 
Parkinson´s Disease Association (EPDA) e da 
World Parkinson´s Disease Association WPDA.
Este ano, celebram-se os 200 anos da edição do 
livro “An Essay on the Shaking Palsy”, de James 
Parkinson. Este foi o primeiro e um grande 
passo no reconhecimento da DP. Duzentos 
anos depois, há ainda muito caminho a per-
correr e é neste sentido que vamos caminhan-
do para que sejam encontradas mais respos-

tas e modalidades de ajuda à pessoa com DP.
A APDPk existe pelos doentes e para os doentes 
de Parkinson, promovendo a defesa dos seus di-
reitos e interesses junto de organizações oficiais e 
poderes públicos, promovendo a literacia em saúde 
através de ações de informação e sensibilização 
sobre a doença e as formas de ultrapassar ou mi-
nimizar as dificuldades que lhe estão associadas.
A melhoria da qualidade de vida da pessoa com 
a DP depende não apenas dos medicamentos, 
mas também de outras abordagens terapêuticas, 
que complementam e reforçam a eficácia da me-
dicação e ainda da relação pessoal com aqueles 
que a rodeiam.
O caminho a seguir aponta para a formação de 
profissionais competentes, trabalhando em equipa 
com partilha de informação e experiências, para 
respostas mais eficazes no sentido da melhoria da 
qualidade de vida da pessoa com a DP.
Estima-se que em Portugal existam mais de 20.000 
pessoas com a DP. Na sua missão de proximidade, 
a APDPk está neste momento a envidar esforços 
para abrir mais delegações regionais, sendo que, 
neste momento, estão ativas as seguintes: 
Braga - 968 902 083; Porto - 919 899 308; Coimbra 
- 916 526 436; Leiria - 917 066 007; Médio Tejo 
- 937 274 461; Lisboa - 964 333 848; Portalegre - 
966 479 427; Barlavento Algarvio - 966 907 909; 
Funchal - 922 114 647.
O website da APDPk é: www.parkinson.pt  

DOENÇA DE PARKINSON E 
INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA
A VISÃO DA APDPk

Rita Simões, Neurologista
A doença de Parkinson é uma doença 
neurodegenerativa que resulta da perda progressiva de 
neurónios em determinadas localizações no cérebro. 
Embora os sintomas motores, como a lentificação dos 
movimentos, a rigidez muscular e/ou o tremor sejam 
os mais conhecidos, cada vez mais se reconhecem 
e valorizam sintomas não motores. Estes incluem 
as alterações do olfato, as perturbações do sono, os 
sintomas urinários, a obstipação, a dor, a depressão e 
a ansiedade, as alterações de memória e dificuldade 
no raciocínio.
Os neurónios dopaminérgicos são os mais afetados na 
doença de Parkinson. Estes neurónios deixam de ser 
capazes de assegurar a produção de dopamina, sendo 
diretamente responsáveis pelas alterações motoras. 
Mas há outros neurónios que também são afetados, 
por exemplo, neurónios produtores de serotonina, 
acetilcolina ou glutamato, e que contribuem também 
para os sintomas motores e também não motores da 
doença. 
A doença é dinâmica. Os sintomas vão-se modificando 
à medida que a degeneração progride e afeta 
diferentes zonas do cérebro. Os sintomas motores 

são geralmente de fácil controlo no início da doença, 
surgindo posteriormente as complicações motoras, 
acompanhadas, em diferentes etapas, por diferentes 
sintomas não motores. Assim, é obrigatória uma 
reavaliação regular e individualizada das estratégias de 
tratamento que se vão modificando ao longo do tempo. 
Quais os medicamentos que se usam para tratar a 
doença de Parkinson? Atualmente, dispomos apenas 
de medicamentos para controlar os sintomas da 
doença, sobretudo motores. Podemos classificá-
los em medicamentos dopaminérgicos, isto é, que 
compensam a perda da dopamina, e medicamentos 
não dopaminérgicos. 
Ainda não existem medicamentos que atrasem ou 
revertam a progressão da doença. 
Estão em investigação vários potenciais fármacos, 
alguns com mecanismos de ação inovadores, por 
exemplo, que compensam as alterações na serotonina, 
na acetilcolina e no glutamato (mecanismos não 
dopaminérgicos), que se espera que permitam otimizar 
o controlo dos sintomas motores e sintomas não 
motores da doença, melhorando a qualidade de vida 
do doente.

A DOENÇA DE PARKINSON 
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A realização do Encontro “O Futuro do 
Financiamento da Saúde em Portugal”, no dia 
4 de março, na Fundação Calouste Gulbenkian, 
respondeu ao repto lançado pelo Presidente da 
República às Ordens profissionais da área da 
Saúde, no final do ano passado, quando recebeu 
os representantes dos profissionais de saúde, a 
pedido destes, para analisar aquilo que consideram 
ser “um subfinanciamento crónico do setor” e 
para entregar propostas setorias que podem 
responder a alguns desafios do sistema de saúde 
português. Os representantes dos profissionais 
de saúde pretendiam a intervenção do Chefe 
de Estado na promoção de um amplo debate 
e consenso nacional sobre algumas questões 
estruturais para o futuro do Serviço Nacional de 
Saúde (SNS), o que veio a ocorrer alguns dias mais 
tarde. Entre as medidas apresentadas estão o 
reforço do investimento em novas infraestruturas 
de saúde, em equipamentos e na sua manutenção; 
a reorganização dos serviços no sentido de 
responder aos desafios do envelhecimento, da 
proximidade dos cuidados e da acessibilidade, 

nomeadamente a novas tecnologias de saúde. Para 
as Ordens, o SNS deve ser capaz de responder às 
atuais necessidades de saúde dos portugueses: 
um sistema adaptado e humanizado, centrado nas 
pessoas, na prevenção da doença, no trabalho de 
equipa, nas qualificações dos profissionais que 
o integram e numa integração efetiva entre os 
diferentes níveis de prestação de cuidados de 
saúde, numa perspetiva de complementaridade 
e universalidade que promova a eficiência do 
sistema e minimize o desperdício e a duplicação 
de recursos.
A abertura do Encontro esteve a cargo do 
ministro da Saúde, que após a visualização de um 
vídeo com depoimentos de todos os bastonários, 
teceu também algumas considerações sobre o 
tema do evento. Adalberto Campos Fernandes 
destacou, desde logo, que o Governo partilha 
a visão do Presidente da República e das 
Ordens profissionais sobre o financiamento 
da saúde. Para o governante, “a realização 
de orçamentos plurianuais já tem vindo a ser 
feita, e é desejável e é útil”, pelo que o mais 

importante, na sua opinião, “é a continuidade 
nas políticas. Os governos têm de se habituar a 
aproveitar o que nos governos anteriores fizeram 
e deixaram de boas políticas para os governos 
seguintes”, defendeu. O ministro destacou em 
seguida que o atual Governo fez “a maior vaga 
de investimento dos últimos anos na área da 
Saúde”, designadamente na área dos recursos 
humanos, com o maior volume de contratações 
no SNS. Referiu-se também a várias medidas 
adotadas durante a presente legislatura, 
adiantando que 66% das iniciativas previstas no 
Programa do Governo estão concretizadas ou 
em implementação, dando exemplos nas áreas 
da gestão hospitalar, no acesso à inovação 
terapêutica ou nas alterações ao regime jurídico 
das farmácias, alargando a sua intervenção 
no sistema de saúde. A terminar, destacou 
“o contributo  muito sério e positivo que as 
Ordens estão dispostas a dar para encontrar um 
movimento que possa projetar compromissos 
plurianuais e, sobretudo, entre momentos de 
governação”. 
O Encontro prosseguiu com o ministro e o 
secretário de Estado da Saúde na plateia a 
assistirem a um primeiro painel de discussão 
sobre a problemática do financiamento do 
setor. Houve assim lugar a um debate sobre 
as experiências legislativas de planeamento a 
médio e longo prazo em outras áreas e setores, 
como são os casos da lei de programação militar, 
a lei de bases da segurança social ou a lei de 
financiamento autárquico, por exemplo. Para 
esta sessão, as Ordens convidaram o almirante 
Fernando Melo Gomes, o administrador hospitalar 
José Carlos Lopes Martins e o economista 
Pedro Lopes Ferreira, num painel moderado 
pela jornalista Dulce Salzedas, que teve ainda 
como comentador o administrador executivo 
da Fundação Calouste Gulbenkian, Guilherme 
d’Oliveira Martins. Foi assim possível ouvir os 
testemunhos e as perspetivas de quem esteve 
envolvido na programação e planeamento do 
investimento público nas áreas mencionadas. 

ORDENS PREOCUPADAS COM SUBFINANCIAMENTO DA SAÚDE

O primeiro-ministro, 
António Costa, esteve 
reunido com os membros 
do Conselho Nacional 
de Ordens Profissionais 
(CNOP) para analisar 
o reconhecimento de 
qualificações profissionais 
entre os Países Africanos  

de Língua Oficial 
Portuguesa.  
Os representantes das 
várias associações 
públicas profissionais 
apresentaram também ao 
chefe do Governo as suas 
prioridades e desafios 
setoriais. Depois de ouvir 

os membros do CNOP, 
que representa mais 
de 320 mil profissionais, 
o primeiro-ministro 
agradeceu a “oportunidade 
de poder ouvir um painel 
tão significativo de Ordens 
e profissionais liberais 
em Portugal”, 

considerando que a 
cooperação 
entre as várias Ordens 
é importante para 
garantir melhores serviços 
públicos aos cidadãos. 
António Costa referiu 
que “foi possível 
ficar com um panorama 

muito geral daquilo 
que são as prioridades, 
os pontos de vistas 
e as preocupações 
de setores tão diversos  
da nossa sociedade. 
Foi uma oportunidade 
de diálogo muito 
enriquecedora”, 

PRIMEIRO-MINISTRO PARTICIPOU EM REUNIÃO DO CNOP

As Ordens profissionais ligadas à área da Saúde Saúde – Biólogos, Enfermeiros, Farmacêuticos, 
Médicos, Médicos Dentistas, Médicos Veterinários, Nutricionistas e Psicólogos – organizaram um 
Encontro sobre o financiamento do setor em que ficou evidente o consenso generalizado na 
sociedade portuguesa sobre a importância de uma estratégia a médio e longo prazo para o SNS. 



Notícias

REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS | 35

Os indicadores apresentados por Pedro Lopes 
Ferreira confirmam que Portugal tem uma das 
mais baixas percentagens do PIB afetas à Saúde, 
entre os países da União Europeia.  
No painel seguinte, moderado pelo ex-bastonário 
da Ordem dos Médios, José Manuel Silva, registou-
se a participação dos representantes dos partidos 
políticos: Marco António Costa, pelo PSD, José 
Boquinhas, pelo PS, Moisés Ferreira, pelo BE, Artur 
Lima, pelo CDS-PP, e Carla Cruz, pelo PCP. Nas 
intervenções destes responsáveis foi evidente uma 
concordância em relação ao desafio lançado pelas 
Ordens de promover um consenso generalizado 
entre os interlocutores para um planeamento 
plurianual do setor da Saúde. Apesar das 
divergências políticas quanto à forma e conteúdo, 
existem pontos de convergência que merecem 
ser trabalhados e que podem dar o mote para um 

compromisso partilhado por todos os agentes.
No encerramento do Encontro, o Presidente da 
República defendeu “um acordo básico entre 
partidos políticos e parceiros económicos e 
sociais”, caso contrário, advertiu, “terá de se 
continuar a pensar legislatura a legislatura, ano 
a ano ou orçamento a orçamento”.  “Sabemos 
que muito depende da situação económica 
e financeira internacional e interna, em 
particular da situação orçamental; sabemos 
que vivemos incertezas e imprevisibilidades 
das mais complexas; sabemos que um ano 
eleitoral como este, e a disputa parlamentar 
e extraparlamentar que inevitavelmente 
o acompanha não tornam óbvios os 
entendimentos, mas vale a pena ir tentando, 
como aconteceu com o Encontro de hoje.  
Foi um primeiro passo e um passo importante” 

acrescentou o primeiro 
ministro. 
Participaram nesta
reunião os representantes 
das Ordens dos 
Advogados, Arquitetos, 
Biólogos, Despachantes 
Oficiais, Economistas, 
Engenheiros, Enfermeiros, 

Farmacêuticos,  
Médicos, Médicos 
Dentistas, Médicos 
Veterinários, Notários, 
Nutricionistas,  
Psicólogos, Revisores 
Oficiais de Contas  
e Solicitadores e Agentes 
de Execução.

numa iniciativa que contará com o apoio 
“constante” do Presidente. Em declarações à 
imprensa no final do Encontro, Marcelo Rebelo 
de Sousa concretizou um pouco mais a sua 
posição, explicando que “era bom para o país 
que não se estivesse todos os anos a discutir a 
cada orçamento como é a Saúde em Portugal.  
Os problemas da Saúde são a prazo: a demografia, 
as doenças crónicas, os cuidados continuados,  
o planeamento de novas estruturas”.
Com esta iniciativa, os representantes dos 
profissionais de saúde esperam ter lançado 
o mote para uma discussão séria e alargada 
sobre alguns dos temas mais relevantes para o 
futuro do nosso sistema de saúde, registando 
os contributos de alguns dos mais conceituados 
peritos nesta área e alargando o debate aos 
representantes dos grupos parlamentares e das 
associações de doentes e setoriais.
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Bastonária na abertura do Encontro Científico da APAC

“NÃO VAMOS DESISTIR DAS ANÁLISES CLÍNICAS!”

O secretário de Estado da Saúde reconheceu 
também o importante papel dos laboratórios de 
análises clínicas no sistema de saúde, mas realçou 
a necessidade de diminuir a despesa do SNS com 
fornecedores externos, designadamente através de 
um maior aproveitamento da capacidade instalada.
O membro do Governo, a bastonária, o presidente 
da Associação Portuguesa de Analistas Clínicos 
(APAC), Jorge Nunes de Oliveira, e a presidente do 
Encontro, Maria Odette Santos-Ferreira, formaram a 
mesa de abertura do evento. Na intervenção inicial, 
Nunes de Oliveira destacou a representatividade 
desta associação, que integra a grande maioria 
dos laboratórios de proximidade existentes no 
País. Este responsável sublinhou também a elevada 
capacidade de adaptação destas unidades de 
saúde, quer à evolução tecnológica do setor, 
quer às alterações legislativas implementadas 
pelos sucessivos Governos. Não obstante, disse 
o presidente da APAC, os operadores do setor 
precisam de estabilidade e previsibilidade no tempo, 
para conseguir cumprir estratégias de intervenção 
e investimento. Jorge Nunes de Oliveira criticou 
a atuação da Entidade Reguladora da Saúde, em 
relação aos laboratórios, lembrando em especial 
a disparidade dos resultados apresentados nos 
diferentes estudos sobre o setor, realizados em 
2008, 2013 e 2015. 
No final da sua intervenção, este responsável 
manifestou ao membro do Governo a disponibilidade 
dos laboratórios para colaborar com o SNS, num 
regime de complementaridade, por exemplo na 
área dos cuidados de saúde primários. E deixou 
também nota para o envolvimento da associação e 
dos profissionais desta área na regulamentação do 
setor, quer em relação à portaria de licenciamento, 

quer na elaboração do Manual de Boas Práticas. 
Nestes domínios, deu como exemplo a necessidade 
de condicionar a abertura dos postos de colheita 
à contratação de farmacêuticos especialistas em 
análises clínicas. 
Ana Paula Martins, bastonária da OF, destacou, 
por sua vez, a relação de diálogo e convergência 
com o Ministério da Saúde em vários domínios 
da atividade farmacêutica. No que à área das 
análises diz respeito, a dirigente da OF realçou 
uma tradição de complementaridade entre o 
setor público e privado, balizada por um regime 
de convenções que assegurou aos portugueses, 
ao longo dos anos, a cobertura e proximidade 
geográfica às análises laboratoriais. “Em média, 
todos os portugueses estão a menos de 30 minutos 
de distância de um laboratório de análises clínicas”, 
lembrou a bastonária, comparando com a cobertura 
geográfica proporcionada pela rede de farmácias. 
Nestas unidades, acrescentou ainda a bastonária, 
são diariamente praticados mais de 300 mil atos 
diferenciados e que requerem a supervisão de 
profissionais altamente qualificados. Só assim é 
possível responder a mais de 60 mil requisições que 
chegam diariamente a estas unidades. 
Ana Paula Martins recordou as visitas que tem feito 
no âmbito do projeto “Roteiros Farmacêuticos”, 

a última das quais a dois laboratórios na cidade 
de Coimbra, durante a manhã do primeiro 
dia deste Encontro. E reforçou a importância 
destas iniciativas para perceber os desafios 
e oportunidades do setor. “Em qualquer uma 
destas unidades são evidentes as preocupações 
dos colegas com a modernização, qualificação e 
atualização permanente, e o seu sentido cívico no 
combate às desigualdades no acesso aos cuidados 
de saúde”, referiu Ana Paula Martins. Na opinião da 
bastonária, o Governo tem ao seu dispor uma rede 
de laboratórios de proximidade de inquestionável 
valor, e que demorou muitos anos a construir. 
Atualmente, cerca de 70% das decisões clínicas 
são fundamentadas em Meios Complementares 
de Diagnóstico e Terapêutica, mas o orçamento 
da Saúde afeto a esta área ronda apenas os 
3 a 4%. “Os farmacêuticos analistas clínicos 
vivem momentos de instabilidade e incerteza 
e a discussão sobre o futuro do setor deve ser 
baseada na evidência. Seguramente que, desse 
modo, será demonstrada a relevâncias destas 
unidades para o sistema de saúde e os resultados 
custo-efetivos da sua intervenção”.
A terminar, o secretário de Estado da Saúde reiterou 
a estratégia da tutela de reduzir a fatura do SNS 
com operadores privados, respeitando, contudo, 
os compromissos já assumidos, mas beneficiando 
da capacidade instalada ao nível do SNS. Manuel 
Delgado disse compreender o posicionamento 
da associação e também a sua importância na 
resposta aos doentes e mostrou-se otimista sobre o 
aparecimento de novas oportunidades de mercado 
para estes operadores. 

A APAC organizou, em Coimbra, a 22a edição do seu Encontro Científico.  
Na abertura do evento, a bastonária assegurou o compromisso da 
instituição com a defesa da atividade farmacêutica nas áreas das Análises 
Clínicas e de Genética Humana. 

SÃO EVIDENTES AS PREOCUPAÇÕES DOS COLEGAS 
COM A MODERNIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO 
PERMANENTE, E O SEU SENTIDO CÍVICO NO COMBATE 
ÀS DESIGUALDADES NO ACESSO AOS CUIDADOS  
DE SAÚDE”, REFERIU ANA PAULA MARTINS
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A iniciativa teve também como propósito 
sensibilizar os partidos políticos para premência 
da criação de uma carreira reservada aos 
farmacêuticos, que reconheça as especificidades 
das suas funções e que permita também a 
definição de uma formação estruturada para os 
novos farmacêuticos, a sua progressão profissional 
e especialização.
Antes de iniciar a visita aos Serviços Farmacêuticos, 
a comitiva foi recebida pelo presidente do Conselho 
de Administração do IPO, Francisco Ramos, que se 
fez acompanhar pelo diretor clínico, João Oliveira, e 
pelo o diretor técnico dos Serviços Farmacêuticos, 
António Melo Gouveia. Além da bastonária Ana 
Paula Martins e da diretora nacional Helena Farinha, 
participaram nesta visita os deputados Luís Vales, 
do PSD, António Sales, do PS, Teresa Caeiro, do 
CDS-PP, Carla Cruz, do PCP, Moisés Ferreira, do BE, 

José Luís Ferreira, de “Os Verdes”, e Sara Marques 
Martins, em representação do PAN. Nesta fase, 
foram analisados alguns desafios da terapêutica 
oncológica, relacionados, em especial, com a 
inovação terapêutica. Fernando Ramos revelou 
que os medicamentos representam um terço da 
despesa anual do IPO, de cerca de 40 milhões de 
euros. 
A visita pelos serviços farmacêuticos do IPO, 
onde trabalham cerca de 20 farmacêuticos, 
foi conduzida pelo diretor técnico e também 
presidente do Conselho do Colégio de Especialidade 
de Farmácia Hospitalar. Começando pela farmácia 
de ambulatório, os deputados depararam-se com 
os desafios diários de gestão de medicamentos 
e com a responsabilidade de distribuição de 
medicamentos que representam encargos elevados 
no SNS. A importância da área dos ensaios clínicos 
foi também destacada, tal como a preparação 
de medicamentos manipulados ou a validação 
farmacêutica para doentes internados, onde são, 
por exemplo, estudados ajustes de dosagem para 
casos específicos, tendo em vista a otimização da 
terapêutica administrada ao doente.
Antes de chegar ao armazém e zona de 
reembalagem, foi ainda possível conhecer o 
processo de preparação da dose unitária do IPO, 
tendo a visita terminado na unidade de preparação 
de citotóxicos. Os representantes dos grupos 
parlamentares puderam desta forma compreender 
as diferentes funções e responsabilidades dos 
farmacêuticos na farmácia hospitalar e perceber 
as razões para a criação de uma carreira 
diferenciada e de um internato farmacêutico que 
proporcione uma melhor preparação e formação 
de jovens farmacêuticos.

OF LEVOU DEPUTADOS À FARMÁCIA HOSPITALAR DO IPO LISBOA
A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos convidou deputados de todos 
os grupos parlamentares para uma visita aos Serviços Farmacêuticos 
do Instituto Português de Oncologia de Lisboa, dando assim a conhecer 
as importantes atividades desenvolvidas pelos colegas farmacêuticos 
hospitalares.

O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) 
organizou, no dia 20 de junho, na reitoria da Universidade do 
Minho, em Braga, uma sessão do Ciclo de Debates "Decidir 
sobre o final da Vida", com a participação dos bastonários das 
Ordens dos Farmacêuticos e dos Médicos e de representantes 
das Ordens dos Enfermeiros e dos Psicólogos.
Durante o debate, Ana Paula Martins falou sobre os perigos 
da internet no que aos fármacos diz respeito. "Hoje, qualquer 
pessoa pode comprar via internet os mesmos fármacos que se 
utilizam para ajudar uma pessoa a morrer", alertou, afirmando 
ser possível recorrer a uma eutanásia fora do ambiente 
hospitalar. A bastonária afirmou ser necessário pensar 
nas estruturas dos serviços nacionais de saúde, públicos e 
privados, de forma a garantir um Serviço Nacional de Saúde 
de qualidade e igualitário a todos os utentes, referindo que 
não acredita que um referendo clarificasse o que falta saber 
acerca da matéria da eutanásia.

ORDENS DA SAÚDE DEBATEM FIM DA VIDA

OS REPRESENTANTES DOS GRUPOS PARLAMENTARES 
PUDERAM COMPREENDER AS DIFERENTES  
FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS FARMACÊUTICOS 
NA FARMÁCIA HOSPITALAR.
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No seguimento da nomeação do Conselho Nacional 
para a Cooperação por parte da Direção Nacional, 
foi considerado prioritária uma visita oficial à 
recém-formada Ordem dos Farmacêuticos de Cabo 
Verde (OFCV), no sentido de estreitar os laços entre 
as duas organizações e prestar o apoio necessário 
ao estabelecimento pleno da organização dos 
farmacêuticos em Cabo Verde.
As duas entidades elaboraram um programa 
de visita intenso ao setor farmacêutico do país, 
concentrado na Ilha de Santiago, que passou pelo 
Hospital Agostinho Neto, Indústria Farmacêutica 
InPharma, Distribuição Farmacêutica Emprofac e 
pelas Farmácias Comunitárias Central, Universal e 
2000. A visita também criou pontes institucionais 
com reuniões de trabalho com o Ministério da 
Saúde, Direção Geral de Farmácia, Agência de 
Regulação e Supervisão de Produtos Farmacêuticos 
e Alimentares, bem como com a Embaixada de 
Portugal em Cabo Verde.
A visita culminou com o I Encontro Luso-Cabo- 
-Verdiano do Setor Farmacêutico, que teve como 
principais finalidades a promoção da atividade 
do farmacêutico nos dois países e também 
uma oportunidade de ensaio na organização 
de eventos para o elenco diretivo da OFCV, que 
terá como desafio futuro a organização do XIII 
Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua 
Portuguesa. Este Congresso irá decorrer na cidade 
da Praia, nos dias 3, 4 e 5 de outubro de 2018, 
quando se assinalam os 25 anos da Associação de 
Farmacêuticos dos Países de Língua Portuguesa 
(AFPLP).
Criada há dois anos atrás, pela Lei n.o 87/VIII/2015, 
a OFCV foi formalmente constituída em maio do 
ano passado, com a tomada de posse dos primeiros 
órgãos sociais eleitos. A bastonária, Maria da 
Luz Leite, assume desde então os destinos da 
organização e a representação dos cerca de 70 
farmacêuticos cabo-verdianos.
A realização deste I Encontro Luso-cabo-verdiano 
do Setor Farmacêutico assumiu-se, por isso, como 
uma das iniciativas mais emblemáticas neste 
primeiro ano de mandato e uma demonstração da 
capacidade e mobilização dos farmacêuticos de 
Cabo Verde em torno da sua Ordem Profissional e 
da assistência farmacêutica à população. O evento 
esteve centrado na intervenção dos farmacêuticos 
no sistema de saúde: na comunidade, nos hospitais 
e no setor analítico, sem esquecer a importante 
componente da farmacovigilância. Num dos 
momentos altos do evento, a bastonária da OF de 
Portugal ofereceu à sua congénere cabo-verdiana 
o Pin de Ouro da OF, em reconhecimento do 
trabalho de uma geração que viu concretizado o 
estabelecimento da OFCV.
Ana Paula Martins realçou o histórico de 
cooperação entre os farmacêuticos dos dois 

países, recordando o apoio da OF de Portugal 
à regulamentação do setor farmacêutico 
cabo-verdiano, em especial na elaboração do 
Estatuto da OFCV, Regulamento Eleitoral e outros 
regulamentos internos. Para a bastonária, 
a criação da OFCV, há cerca de um ano, veio 
estabelecer um enquadramento legal para a 
atividade desenvolvida pelos farmacêuticos 
em Cabo Verde, dando-lhe também a 
responsabilidade de participar e dar contributos 
significativos na política de saúde e do 
medicamento, razão pela qual Ana Paula Martins 
considera existir ainda uma grande margem 
para colaboração entre as duas organizações 
no futuro, em particular na formação pré e pós-
graduada dos colegas cabo-verdianos.
Presente na sessão de abertura do encontro 
Fernando Elísio Freire, ministro da Presidência 
do Conselho de Ministros e do Desporto em 
representação do Ministro da Saúde, prometeu 
"atenção especial ao setor da farmácia" e a 
"melhoria da política farmacêutica com o foco 
essencial no medicamento".
O Governo de Cabo Verde pretende dotar as 
farmácias hospitalares de farmacêuticos 
qualificados, promover um cada vez maior uso de 
medicamentos genéricos, instituir e controlar a 
prescrição eletrónica de medicamentos e rever 
o sistema de comparticipação de medicamentos. 
"O medicamento produzido em Cabo Verde tem 
de ter garantia de qualidade. A economia informal 
tem dificultado muito o processo de controlo 
das vendas não autorizadas de medicamentos. É 
preciso persistir na educação e formação e ser 
firme e determinado no combate sem tréguas à 
informalidade no setor do medicamento", disse o 
ministro, citado pela Lusa.
À margem do evento, a comitiva da OF foi 
recebida em audiência pelo ministro dos Assuntos 
Parlamentares, da Presidência do Conselho de 

FARMACÊUTICOS PORTUGAL E CABO VERDE ESTREITAM RELAÇÕES
A bastonária, o presidente da Secção Regional do Norte e o presidente do Conselho para a Cooperação 
da OF participaram, no dia 4 de abril, no I Encontro Luso-cabo-verdiano do Setor Farmacêutico, uma 
iniciativa organizada em conjunto com a recém-criada OF Cabo Verde que possibilitou uma reflexão 
sobre o exercício da profissão nos dois países, bem como o de aprofundar das relações de cooperação 
entre as duas organizações.

A VISITA ENVOLVEU REUNIÕES 
COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
DIREÇÃO GERAL DE FARMÁCIA, 
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E 
SUPERVISÃO DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS E ALIMENTARES 
E EMBAIXADA PORTUGUESA
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NOVA ASSOCIAÇÃO REÚNE PRINCIPAIS 
DISTRIBUIDORES FARMACÊUTICOSMinistros e do Desporto, numa reunião em que o 

setor da Saúde cabo-verdiano foi alvo de análise. 
A bastonária manifestou a disponibilidade da OF 
de Portugal para acentuar a colaboração com as 
autoridades do País, seja na regulamentação do 
setor farmacêutico, na elaboração de Boas Práticas 
profissionais e outros referenciais para o exercício 
da atividade farmacêutica ou na formação e 
qualificação de profissionais. A mesma mensagem 
foi também transmitida durante a reunião com a 
embaixadora de Portugal no País, Helena Paiva.
Na véspera, visitaram o Hospital Central da Praia 
– Hospital Dr. Agostinho Neto, a maior unidade 
hospitalar de Cabo Verde, situada no centro 
histórico da cidade da Praia. Atualmente com 348 
camas instaladas na sua estrutura arquitetónica 
horizontal, funciona com cerca de 697 efetivos, 
oferecendo assistência integral no domínio da saúde 
e prestando também cuidados diferenciados de nível 
secundário e terciário. 
Os dirigentes da OF deslocaram-se também à 
Inpharma, companhia farmacêutica de capitais 
privados com produção, comercialização e 
exportação de medicamentos, artigos de 
higiene, cosméticos e outros produtos médico-
farmacêuticos e hospitalares. Entre os 62 
colaboradores da empresa estão as farmacêuticas 
Cristina Landim Duarte, diretora geral, Melina Veiga, 
responsável pela Direção Técnica & Garantia de 
Qualidade, e Elisete Lima, na Direção do InLab - 
Laboratório de Controlo da Qualidade da Inpharma.
Neste mesmo dia, houve ainda lugar para a visita 
à Empresa Nacional de Produtos Farmacêuticos 
(Emprofac), empresa pública que detém 40% do 
capital social da Inpharma, sendo responsável por 
garantir a importação, a logística, a comercialização 
e a distribuição permanente de produtos 
farmacêuticos a todas as farmácias e hospitais 
do país, assegurando, por isso, que a população 
de Cabo Verde tem acesso a medicamentos 
seguros, controlados e de origem certificada. A 
direção técnica da Emprofac é assegurada pela 
farmacêutica Simone Lima.

As empresas de distribuição farmacêutica 
Alliance Healthcare, Botelho & Rodrigues, 
Cooprofar, OCP Portugal, Plural e UDIFAR 
fundaram uma nova associação – a Associação 
de Distribuidores Farmacêuticos (ADIFA), cujo 
lançamento oficial ocorreu a 10 de maio, numa 
cerimónia que contou com a presença da nova 
presidente do Infarmed, Maria do Céu Machado, 
da bastonária da Ordem dos Farmacêuticos 
Ana Paula Martins, e de elementos da Comissão 
Parlamentar de Saúde, líderes parlamentares, 
autoridades reguladoras e instituições do setor 
farmacêutico.
Estas seis empresas detêm, no seu conjunto, 
aproximadamente 90% de quota de mercado em 
Portugal e um total de 27 plataformas logísticas 
distribuídas por todo o território nacional, 
integrando um setor moderno, com elevados 

níveis de eficiência e qualidade de serviço, 
assegurando uma distribuição diária em todo o 
território nacional.
De acordo com os seus responsáveis, os 
objetivos primordiais da associação passam 
pela defesa das Boas Práticas de Distribuição, 
pelo estabelecimento de uma relação de 
proximidade com a indústria, as farmácias, os 
hospitais e os cidadãos, e a colaboração com 
autoridades e parceiros do setor da Saúde, 
acrescentando valor ao circuito do medicamento 
e posicionando-se como um parceiro na 
promoção da saúde pública. A associação 
pretende também estabelecer pontes para 
reforçar a oferta de formação contínua dirigida 
a farmacêuticos, dando resposta à evolução 
e desenvolvimento das cadeias logísticas, à 
regulamentação e respetivos desafios.

OF REUNIU PLATAFORMA ENSINO-PROFISSÃO
A Ordem dos Farmacêuticos (OF) reuniu, pela 
primeira vez, a Plataforma Ensino-Profissão, uma 
estrutura consultiva da Direção Nacional que 
tem como missão refletir sobre a qualidade e a 
atualidade do ensino de Ciências Farmacêuticas, 
na perspetiva da integração das diversas áreas 
de intervenção profissional. Sob a coordenação 
da professora da Faculdade de Farmácia da 
Universidade de Coimbra, Margarida Caramona, 
este conselho procurará responder ao desafio de 
aproximação entre o ensino e a prática profissional.
Nesta primeira reunião, foram apresentados os 
objetivos da Plataforma, definida uma metodologia 
de trabalho e estimulado o relacionamento entre 
as instituições de ensino superior universitário e os 
profissionais que estão no terreno, designadamente 
através dos Conselhos do Colégios de Especialidade 
da OF e grupos profissionais.
Com respeito pela autonomia universitária e pela 

liberdade inerente aos processos de ensino e 
aprendizagem, a OF considera que a formação 
de profissionais qualificados, competentes 
e adaptados à realidade atual e futura dos 
farmacêuticos só se consegue respondendo aos 
desafios propostos pela prática profissional.
Esta plataforma é uma medida política de 
enorme alcance estratégico para a profissão, ao 
privilegiar a definição de uma agenda comum e 
um alinhamento entre as instituições de ensino e 
a ordem profissional, procurando assim adaptar 
a formação superior dos farmacêuticos às 
exigências e necessidades da sociedade.
Uma das preocupações manifestadas nesta 
primeira reunião diz respeito à redução do número 
de candidaturas ao Mestrado Integrado em 
Ciências Farmacêuticas, bem como sobre a fraca 
atratividade de algumas áreas especificas da 
intervenção farmacêutica.



40  | REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS

Oradores e participantes realçaram que as não-
conformidades que o Infarmed tem detetado 
nas ações inspetivas realizadas nas farmácias 
hospitalares estão intimamente relacionadas com 
a falta de recursos humanos qualificados, o que 
reforça a necessidade e urgência da criação da 
Carreira Farmacêutica no SNS.
O Workshop Conjunto OF/Infarmed, no dia 
28 de junho, juntou cerca de uma centena de 
farmacêuticos hospitalares portugueses no 
auditório da autoridade reguladora, em Lisboa, 
numa demonstração da importância do tema das 
inspeções do Infarmed aos Serviços Farmacêuticos 
hospitalares e da oportunidade da realização 
desta iniciativa conjunta. A generalidade dos 
participantes e oradores reconheceram que as 
principais não-conformidades nos resultados 
das inspeções realizadas em diferentes unidades 
hospitalares se devem à falta de recursos humanos 
qualificados nas farmácias hospitalares. Este 
é um dos principais fatores diferenciadores 
das atividades desenvolvidas nos Serviços 
Farmacêuticos hospitalares e que, segundo a OF, 
seria seguramente minimizado com a criação de 
uma carreira profissional autónoma no SNS para os 
farmacêuticos que reconheça as suas importantes 
funções e responsabilidades nas unidades de saúde.
“A criação da Carreira Farmacêutica e abertura 
de vagas para o internato farmacêutico são 
fundamentais para assegurar a renovação do 
quadro de farmacêuticos do SNS e para a definição 
de um percurso profissional e formativo para 
farmacêuticos com vínculo à Administração 
Pública”, defendeu Helena Farinha, da Direção 
Nacional da OF, na abertura do evento. A dirigente 
da OF explicou, em termos gerais, o objetivo 
destes Workshops Conjuntos, esperando que se 
“consubstanciem em medidas concretas, claras 
e consequentes para o setor, nomeadamente na 

publicação de uma recomendação conjunta, com 
uma súmula dos temas discutidos em cada sessão, 
que possa servir de guideline para os profissionais 
que estão no terreno”.
Esta responsável recordou, em particular, a recente 
constituição de um grupo de trabalho composto 
por elementos do Infarmed e da OF, destinado 
especificamente a discutir o tema das inspeções 
aos Serviços Farmacêuticos hospitalares. Os 
seus membros consideraram que o modelo de 
colaboração mais eficaz passaria pela realização 
destes worshops, para enquadramento, discussão 
e partilha de experiências que esclareçam, de 
forma inequívoca, as dúvidas de ambos os lados – 
de quem é inspecionado e de quem inspeciona. A 
dirigente da OF fez um reconhecimento público a 
um dos principais dinamizadores desta iniciativa: 
Rui Santos Ivo, do Conselho Diretivo do Infarmed. “A 
OF agradece a sensibilidade que sempre evidenciou 
para este tema e a sua constante preocupação em 
uniformizar as regras, balizar critérios e informar 
os colegas sobre o teor das ações realizadas pelo 
Infarmed”, sublinhou Helena Farinha. Realçou 
também que as duas entidades e os profissionais 
que estão no terreno partilham o objetivo comum de 
melhoria contínua dos processos e dos resultados 
em saúde. “Sobre os nossos ombros recai o peso da 
gestão de uma tecnologia de saúde, o medicamento, 
que representa um custo anual para o País superior 
a mil milhões de euros. Recai fundamentalmente o 

peso e a responsabilidade sobre a vida de milhares 
de portugueses que recorrem aos nossos hospitais”, 
destacou a dirigente da OF.
Nas intervenções dos responsáveis do Infarmed 
foram tipificadas algumas não-conformidades 
identificadas pela autoridade reguladora nas ações 
inspetivas realizadas em 44 hospitais: recursos 
humanos insuficientes e com pouca formação; as 
instalações, materiais de construção, equipamentos 
e sistemas informáticos inadequados; inexistência 
de documentos descritivos dos procedimentos 
e modelos incompletos; dupla verificação em 
operações mais críticas, como as preparações 
estéreis e não-estéreis, bem como na rotulagem.
No período reservado ao debate, o presidente do 
Conselho do Colégio de Especialidade de Farmácia 
Hospitalar (CEFH) da OF, António Melo Gouveia, 
destacou algum desfasamento entre os normativos 
profissionais em vigor e a realidade no terreno. Foi 
também referido o facto de o Manual de Preparação 
de Citotóxicos elaborado pela OF, com revisão do 
Infarmed, não estar a ser utilizado como bibliografia 
de referência nas ações inspetivas. Este responsável 
alertou também para o enquadramento legislativo 
que não exige a especialidade em Farmácia 
Hospitalar para os responsáveis pela aquisição 
direta de medicamentos nos diferentes hospitais.
De forma transversal, os participantes levantaram 
algumas questões sobre os critérios e requisitos 
avaliados pela agência portuguesa nestas 
ações, valorizando este trabalho para a garantia 
da qualidade e a segurança do circuito do 
medicamento hospitalar, bem como dos dispositivos 
médicos e de outras tecnologias de saúde. Maria do 
Sameiro Lemos, membro do Grupo de Interesse de 
Produção de Medicamentos em Farmácia Hospitalar 
do CEFH, realçou, em especial, alguns problemas na 
manipulação de medicamentos perigosos, dando 
como exemplo a prática na generalidade dos países 
europeus, em que estas atividades são realizadas 
exclusivamente por farmacêuticos.
No final, registou-se um consenso sobre a 
necessidade de definição de um plano cronológico 
para implementação da "Pharmaceutical Inspection 
Convention" (PIC) adaptadas à realidade nacional, 
bem como de um plano para resolver as não-
-conformidades identificadas pelo Infarmed, 
num trabalho que envolve a própria autoridade 
reguladora.
Em breve, os membros do Grupo de Trabalho da 
OF e Infarmed dedicado às Inspeções Hospitalares 
vão elaborar um documento conjunto que será 
distribuído aos colegas farmacêuticos hospitalares, 
servindo como um referencial para as preparações 
hospitalares nas unidades de saúde portuguesas.

FARMÁCIAS HOSPITALARES PRECISAM RECURSOS HUMANOS 
QUALIFICADOS

A OF e o Infarmed organizaram um Workshop Conjunto dedicado 
às inspeções da autoridade reguladora aos Serviços Farmacêuticos 
Hospitalares, versando o tema particular das “Preparações Hospitalares”.

A GENERALIDADE DOS PARTICIPANTES E ORADORES 
RECONHECERAM QUE AS PRINCIPAIS NÃO-CONFORMIDADES 
NOS RESULTADOS DAS INSPEÇÕES SE DEVEM À FALTA  
DE RECURSOS HUMANOS QUALIFICADOS NAS FARMÁCIAS 
HOSPITALARES
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FARMACÊUTICOS DE UMA INDÚSTRIA ALTAMENTE TECNOLÓGICA
O Conselho do Colégio de 
Especialidade de Industria 
Farmacêutica realizou, entre os dias 
19 e 21 de maio, a sua 35a Reunião 
Anual do Colégio de Indústria. 

O evento reuniu em Évora cerca de uma centena 
de farmacêuticos de indústria, bem como 
representantes das companhias farmacêuticas, que 
não deixaram de marcar presença no espaço de 
exposição já característico desta Reunião.
Sob o tema “Pharma goes HiTech”, os oradores 
convidados da Reunião Anual do Colégio de Indústria 
(RACI) apresentaram temas atuais e pertinentes 
para a prática diária dos farmacêuticos que exercem 
nesta área de atividade. A Indústria Farmacêutica 
acompanha e acaba por ser, em muitos casos, uma 
impulsionadora dos novos desafios do setor, pelo que 
Conselho do Colégio de Especialidade de Indústria 
Farmacêutica (CCEIF) entendeu proporcionar uma 
visão abrangente e esclarecida sobre as tendências 
atuais e desta área de atividade..
Na abertura da Reunião, João Norte, vice-presidente 
da OF, explicou que “os farmacêuticos de indústria 
são profissionais altamente qualificados, com um 
papel preponderante na garantia da segurança, 
qualidade e eficácia dos medicamentos que vão 
para o mercado, mas também nos domínios da 
Investigação e do Desenvolvimento de novos 
produtos”. Seja na direção técnica, no controlo 
de qualidade, nos assuntos regulamentares, no 
marketing ou em outros departamentos das 
empresas farmacêuticas, “os farmacêuticos são sem 
dúvida alguma uma força de trabalho diferenciada, 
que aporta valor à organização e que oferece 
uma visão técnica, científica e clínica sobre a sua 
atividade”, disse ainda o dirigente da OF, destacando 
também o facto de a Indústria Farmacêutica se 
ter revelado também como um setor estratégico 
para a economia nacional. Trata-se de um setor que 
emprega milhares de portugueses, que tem tido a 
sua quota-parte de responsabilidade pela retoma 
económica do país, fruto de um forte aumento das 

exportações e da internacionalização das empresas 
portuguesas ao longo dos últimos anos. “Um setor 
que contribuiu e ainda contribui, de forma decisiva, 
para o progresso da humanidade, para a qualidade 
de vida das pessoas”, acrescentou João Norte.
O evento contou com a presença de oradores 
nacionais e internacionais e de representantes  
de entidades como o Infarmed e a Apifarma. 
Além da exposição de stands, esta edição contou 
ainda com um espaço destinado à exposição 
de apresentações livres e de pósteres técnico-
científicos, tendo a Comissão Científica distinguido 
o póster intitulado “Elemental Impurities: 
Implementation of a Risk Assessment Strategy”, 
da autoria de Fátima Carvalho, do Laboratório 
de Estudos Farmacêuticos – Infosaúde. Como 
vem sendo tradição, o CCEIF procedeu também 
à entrega dos pins de ouro e de prata, como 
reconhecimento aos farmacêuticos que 
celebraram, respetivamente, 25 e 10 anos de 
especialidade em Indústria Farmacêutica.
O programa do evento proporcionou ainda o convívio 
entre os farmacêuticos de indústria. Houve assim 
oportunidade para conhecer o centro histórico da 
cidade de Évora e algumas das suas tradições, num 
pequeno percurso pedestre.

SEJA NA DIREÇÃO TÉCNICA, NO 
CONTROLO DE QUALIDADE, NOS 
ASSUNTOS REGULAMENTARES, 
NO MARKETING OU EM 
OUTROS DEPARTAMENTOS DAS 
EMPRESAS FARMACÊUTICAS, 
“OS FARMACÊUTICOS SÃO SEM 
DÚVIDA ALGUMA UMA FORÇA  
DE TRABALHO DIFERENCIADA”
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COLÉGIO APELA À DIVULGAÇÃO DE INICIATIVAS 
EM FARMÁCIA HOSPITALAR

O secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Delgado, marcou presença na Sessão de 
Abertura das Jornadas, juntamente com a 
bastonária da Ordem dos Farmacêuticos (OF), 
Ana Paula Martins, e o presidente do Conselho 
do Colégio de Especialidade de Farmácia 
Hospitalar (CCEFH), António Melo Gouveia, 
tendo anunciado o início das negociações do 
Ministério da Saúde com o Sindicato Nacional 
dos Farmacêuticos para a estruturação da 
Carreira Farmacêutica no Serviço Nacional 
de Saúde (SNS). Manuel Delgado aproveitou 
a oportunidade para reconhecer junto dos 
farmacêuticos presentes o seu esforço 
diário em prol da Farmácia Hospitalar e da 
segurança, eficácia e racionalidade no uso 
do medicamento. Nessa linha, Ana Paula 
Martins recordou o papel dos farmacêuticos 
hospitalares, durante os quase 40 anos 
de história do SNS, em que estiveram 
sempre empenhados na sua construção. 
“Nunca aspirámos ao descanso”, reforçou 
a bastonária, reafirmando também que 
“a criação de uma carreira reservada aos 
farmacêuticos representa o retomar da 
dignidade profissional conquistada pelos 
nossos percursores”, referindo-se a nomes 
como Aluísio Marques Leal, Carlos Silveira, 

Maria Luz Clara ou Odete Isabel, entre muitos 
outros.
Manuel Delgado reforçou também o papel da 
Farmácia Hospitalar para a sustentabilidade 
do SNS, como demonstram os cerca de 1,2 
mil milhões de euros gastos anualmente pelo 
Estado com medicamentos hospitalares, 
ou seja, cerca de 16 por cento da despesa 
pública em Saúde. O governante destacou 
ainda um novo paradigma na prestação de 
cuidados de saúde, assente nos cuidados em 
ambulatório, o que na área do medicamento 
se reflete também no facto de 80 por cento 
do consumo dos medicamentos hospitalares 
serem consumidos fora do hospital, o que 
torna ainda mais relevante o papel dos 
farmacêuticos.
Antes das intervenções dos dois responsáveis, 
o presidente do CCEFH salientou a 
necessidade de encontrar um espaço de 
debate e de partilha entre colegas de forma 
a melhorar uma profissão que é de todos e 
onde a relação com o doente é essencial. 
Daí ser realçada a importância do projeto 
“Divulgar Iniciativas em Farmácia Hospitalar” 
(DIFH) e da criação dos Grupos de Interesse 
em Farmácia Hospitalar, como uma forma de 
dar resposta a questões práticas relacionadas 

D. XIMENES BELO 
ESTEVE NA SRN

D. Ximenes Belo, Prémio Nobel da Paz em 1996, 
salesiano, doutor honoris causa pela Universidade 
do Porto, esteve na Secção Regional do Norte (SRN) 
da Ordem dos Farmacêuticos para participar em 
mais uma edição das Noites da Ordem, desta feita 
sob o tema “Um Homem de Paz”. 
Orador nato e de personalidade cativante, partilhou 
com os farmacêuticos presentes alguns dos 
momentos marcantes da história contemporânea 
timorense e refletiu sobre alguns dos mais 
importantes valores da Humanidade.
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RARÍSSIMAS ASSINA 
PROTOCOLO  
COM ORDENS 
PROFISSIONAIS  
DA SAÚDE
A associação de doenças raras Raríssimas assinou 
no dia 7 de junho um conjunto de protocolos com as 
ordens dos médicos, enfermeiros, farmacêuticos, 
nutricionistas, psicólogos e biólogos que visam 
a promoção de sinergias e complementaridade 
essenciais ao cumprimento das respetivas missões. 
Esta cooperação na área científica e pedagógica 
visa essencialmente a divulgação e partilha de 
conhecimento científico e tecnológico.
Através deste protocolo, será possível em breve 
uma atuação mais eficaz através das ações clínicas 
promovidas pelo centro de formação da Raríssimas 
Trace –RD – Training Centre For Rare Diseases, e 
que se destinam a todos aqueles que colaboram 
de perto na área das doenças raras. “Tendo em 
conta que Portugal tem um centro de referência 
de doenças raras que é único no mundo – a Casa 
dos Marcos - os vários profissionais representados 
por estas ordens vão agora facultar formação, 
a qual poderá ser ministrada aos elementos da 
Raríssimas, mas também aos pais, cuidadores e até 
aos portadores das doenças”, sublinhou Paula Brito 
e Costa, presidente da Raríssimas, à Lusa.

Mais de uma centena de 
farmacêuticos hospitalares 
estiveram reunidos no Hotel 
Olissippo Oriente, em Lisboa, para 
participar na nona edição das 
Jornadas de Farmácia Hospitalar, 
organizadas pelo Conselho do 
Colégio de Especialidade de 
Farmácia Hospitalar.
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com a profissão, para a concretização de uma 
forte rede de trabalho e de partilha, que trará 
certamente benefícios para profissionais 
de saúde e para os utentes. António Melo 
Gouveia referiu ainda a urgente necessidade de 
implementação de um Internato Farmacêutico, 
permitindo assim uma melhor preparação 
e formação de jovens farmacêuticos, assim 
como uma progressão na carreira para os 
profissionais já em exercício.
Durante os dois dias de trabalhos, os 
farmacêuticos hospitalares debruçaram-se 
sobre os temas mais prementes para o setor, 
como os Programas de Acesso Precoce e 
Partilha de Risco em diferentes áreas, ou os 
Cuidados Farmacêuticos. Tiveram também 
oportunidade de conhecer projetos e iniciativas 
inovadoras desenvolvidas no seio da Farmácia 
Hospitalar, no âmbito das boas práticas 
em farmácia hospitalar submetidas pelos 
participantes no projeto DIFH. Além das sessões 
plenárias, os participantes tiveram oportunidade 
de contactar com diferentes parceiros da 
área da Indústria, através de um espaço de 
exposição, que, como vem sendo habitual, 
permite a interação e partilha de experiências 
entre os farmacêuticos e os parceiros da 
área. Pela primeira vez, foi atribuído o “Prémio 
Pegadas – deixe a sua marca no percurso da 
Farmácia Hospitalar”, instituído pelo CCEFH, que 
visa distinguir o melhor projeto desenvolvido 
por farmacêuticos portugueses que exercem 
nesta área de atividade, submetido no âmbito 
das DIFH, potenciando assim a adoção de 
procedimentos, boas práticas e iniciativas 
relevantes pelos restantes colegas na sua 
prática diária. Ana Filipa Cosme da Silva, do 
Centro Hospitalar Lisboa Norte, Hospital de 
Santa Maria, e responsável pelo trabalho 
"Pastilhas moles de nistatina e lidocaína - Inovar 
para melhor tratar a mucosite”, foi a vencedora 
do Prémio Pegadas na sua primeira edição.
O CCEFH encontra-se já a organizar a próxima 
edição do evento, contando para isso com a 
colaboração e presença dos farmacêuticos 
hospitalares.
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DURANTE OS DOIS DIAS DE TRABALHOS, OS FARMACÊUTI-
COS HOSPITALARES DEBRUÇARAM-SE SOBRE OS TEMAS 
MAIS PREMENTES PARA O SETOR, COMO OS PROGRAMAS 
DE ACESSO PRECOCE E PARTILHA DE RISCO EM DIFEREN-
TES ÁREAS, OU OS CUIDADOS FARMACÊUTICOS
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Integrou, durante 12 anos, o Conselho Diretivo do Infarmed. A década 
foi de grande evolução na política dos medicamentos na Europa e no 
mundo. Agora faz parte da Coordenação Nacional para a Estratégia 
do Medicamento e dos Produtos de Saúde, que tem como prioridade 
um uso mais racional dos medicamentos. Helder Mota Filipe é, ainda, 
docente da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e está 
também na Comissão de Ética para a Investigação Clínica. Seguirá, 
em breve, para a Comissão de Avaliação de Medicamentos. No fundo, 
é um regresso às origens: a investigação científica, que sempre 
acompanhou. 

Os anos em que esteve no Infarmed foram de 
grande evolução científica e de alterações às leis. 
Estive no Conselho Diretivo do Infarmed durante 
12 anos e foram, realmente, de grande evolução 
em termos da regulamentação europeia e da cons-
trução do sistema europeu do medicamento. Ele 
já estava construído, mas estes anos deram-lhe 
maturidade e robustez, com uma revisão muito 
importante da legislação. Foram revistas, entre 
outras, as leis dos ensaios clínicos, da farmaco-
vigilância, dos dispositivos médicos, no sentido 
de aumentar a segurança do medicamento para 
o utente. Foi ainda criada a legislação sobre me-
dicamentos falsificados, que inclui um aspeto 
muito concreto – as embalagens vão passar a ter 
um código único. Ou seja, cada uma passa a ter 
a sua ‘impressão digital’. Toda essa informação, 
quando sai do fabricante, vai para uma base de 
dados central. 

A base de dados é europeia?
Sim. À saída, na farmácia, haverá novamente uma 
‘descarga’ desse código, e sempre que há uma dis-
paridade ou uma repetição, isso gera um alarme 
de possibilidade de medicamento falsificado. Isso 
dará uma segurança adicional ao circuito, que já 
era muito regulado. Penso que, com todas estas 
revisões, o sistema europeu é o mais robusto e 
seguro a nível mundial. 

Ao mesmo tempo, os europeus, e não só, re-
correm cada vez mais à net para uma autome-
dicação, colocando-se em perigo…

Esse problema está justamente ligado à falsificação 
dos medicamentos. As pessoas sentem, hoje, com 
o aumento da literacia e da disponibilização da 
informação, que sabem mais e tomam, por vezes, 
decisões que resultam de uma falsa segurança. 
Têm a perceção de que tudo o que veem na in-
ternet é real. Os falsificadores de medicamentos 
valem-se disso. Em vez de utilizarem o sistema 
legal, as pessoas utilizam este canal de internet, 
recebem o pretenso medicamento pelo correio e 
hoje sabemos que é muito frequente essas enco-
mendas trazerem, não medicamentos originais 
e de qualidade, mas falsificados. Com todos os 
problemas que podem ter para a saúde pública. É 
preciso que as pessoas tenham uma noção mais 
exata do risco que correm. 

Ao Infarmed chegam denúncias a esse nível?
Todos os dias, resultado da colaboração que tem 
com a Autoridade Tributária e Aduaneira, o Infar-
med recebe uma lista de produtos com potencial 
para poderem ser falsificados. Analisa essa lista e 
de acordo com um protocolo e um conjunto de 
regras, propõe à alfândega qual o destino a dar a 
essa substância. Muitas vezes esses produtos são 
apreendidos com o objetivo de serem analisados 
em laboratório. E muitas vezes percebe-se que o 
medicamento que é suposto tratar de uma doença 
tem zero de substância ativa. 

Podemos estar falar, nesse caso, da simples 
falta de efeito à toxicidade. 
Com esses medicamentos falsificados tudo pode 

acontecer, porque só se vende o aspeto. Ele mi-
metiza a aparência e não o efeito. Pode ter a 
substância ativa e impurezas que o original não 
tem, pode não ter nenhuma substância ativa… 
Lembro-me sempre de um produto que era su-
posto ser Viagra e em que o azul característico 
do comprimido era tinta de parede. Mas esta-
mos a falar de um mundo não regulado, o do 
crime na internet. 

A DGS é muito ativa no sentido da sensibiliza-
ção das populações. Mas o Infarmed também 
tem campanhas importantes…
Sim. No próprio site continuam disponíveis 
campanhas anteriores que foram dirigidas ao 
público, e há anualmente um exercício realizado 

Helder Mota Filipe

Ricardo Nabais, jornalista convidado.

“O SISTEMA EUROPEU DO 
MEDICAMENTO É O MAIS SEGURO  
A NÍVEL MUNDIAL”
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a nível global em que colaboram as polícias, al-
fândegas e autoridades dos diversos países e em 
que, para além das apreensões que se fazem de 
forma coordenada, no fim há sempre um plano 
de comunicação para dar a conhecer ao público 
e aos jornalistas o que foi apreendido e o risco 
associado a esses medicamentos.

Por outro lado, estamos numa fase de ‘informa-
ção alternativa’, de que saem, por exemplo, os 
movimentos antivacinas. A força desse discurso 
não é um entrave ao nosso desenvolvimento?
É. Resulta, muitas vezes, do acesso a informação 
pouco validada e de má qualidade. A internet não 
tem filtro de qualidade, portanto, tudo o que é lá 
colocado fica disponível. Muitas vezes, mesmo 

gente com um nível cultural elevado não tem 
um acesso que lhes permita fazer o filtro. Daí 
os fenómenos que aparecem, como o antivaci-
nas, que não tem base científica absolutamente 
nenhuma. Se as pessoas não vacinam os filhos, 
estão a pô-los em risco e a diminuir aquilo a que 
se chama a imunidade de grupo, colocando tam-
bém toda a população em risco. 

Que outros exemplos existem desta realidade?
As chamadas “medicinas alternativas”, com uma 
evidência científica praticamente nula, são outro 
exemplo deste tipo de informação. Mas um aspeto 
importante, que tem a ver não só com um incre-
mento da informação, é o envolvimento crescente 
dos doentes e das suas associações no processo 

regulamentar e na tomada de decisão. Por outro 
lado, os profissionais devem estar mais disponíveis 
para passar a informação, para a educação para 
a saúde e para um uso mais racional dos medi-
camentos, além dos outros aspetos próprios da 
profissão. E aí os farmacêuticos podem ter um 
papel fundamental, tendo em conta que temos 
2800 farmácias distribuídas de forma homogé-
nea por todo o país. Cada uma destas farmácias 
tem pelo menos 2 farmacêuticos.

Até porque as farmácias já têm serviços que 
vão para além da venda pura e simples dos 
medicamentos…
Tem havido uma evolução nos anos mais recen-
tes, não só na Europa, mas também nos EUA e 
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na Austrália, no sentido de aproveitar o potencial 
que a rede de farmácias pode oferecer à população 
e aos sistemas de saúde. Em Portugal existe um 
conjunto de serviços que são prestados na farmá-
cia além da tradicional, e fundamental, dispensa 
de medicamentos e adequado aconselhamento. 
Lembro a troca de seringas para doentes toxico-
dependentes, por exemplo. Lembro também a 
possibilidade da administração de vacinas que 
não façam parte do Plano Nacional de Vacinação. 
E destaco a importância que as farmácias têm 
tido na vacinação contra a gripe naquela zona 
de pico depois do verão. Os farmacêuticos têm 
feito um esforço que deve ser reconhecido de au-
mentar as suas competências nessas áreas. Têm de 
complementar a formação com conhecimentos 
específicos, o que têm feito também agora, neste 
projeto-piloto de dispensa, em Lisboa, de medi-
camentos contra o VIH nas farmácias.

Nesse caso é necessária alguma formação com-
plementar? É que apesar dos anos e da evolução 

dos tratamentos contra o VIH-Sida, ainda há 
muito preconceito da sociedade.
Acho que já não existe assim tanto preconceito, 
e dou até o exemplo deste projeto-piloto. As pes-
soas entram voluntariamente. São doentes que 
estão a ser seguidos no Hospital Curry Cabral, 
em Lisboa. E as farmácias incluídas são as que 
fazem parte da zona envolvente desse hospital, 
na capital e concelhos limítrofes. Houve forma-
ção específica de farmacêuticos dessas farmácias. 
Para o projeto-piloto eram precisos 760 doentes 
e temos a praticamente a totalidade dos voluntá-
rios necessários para o estudo. Portanto, isso dá 
uma ideia de que, provavelmente, o estigma já 
não é o que era há dez ou há 20 anos, felizmente.

Mas há a barreira da entrada na farmácia, ao 
balcão. Estão lá outros clientes. Como reagem?
Não existe esse problema. Todas as farmácias 
envolvidas no piloto têm que ter um gabinete 
de atendimento, garantindo a privacidade. Por 
outro lado, só podem entrar no projeto-piloto 

pessoas seropositivas estabilizadas. São seguidas 
no hospital com consultas de seis em seis meses. 
A vantagem, para as pessoas, é poderem escolher 
a farmácia onde querem levantar o medicamento. 
Isso evita que os doentes tenham de se deslocar 
mensalmente ao hospital, perder um dia de tra-
balho, tornando tudo mais fácil. Isto também só 
é possível porque entretanto a terapêutica dispo-
nível e a segurança dos medicamentos evoluíram. 

Esses medicamentos são comparticipados?
São tal e qual como no hospital: a custo zero para 
o doente. Só muda o circuito, não muda a forma 
de financiamento. 

O projeto acaba por descongestionar a farmá-
cia hospitalar.
Exatamente. E permite que os farmacêuticos hos-
pitalares se dediquem aos doentes e às terapêuti-
cas mais complexas, como as inovadoras na área 
da oncologia. Se lermos o programa do governo, 
está também equacionado usar a mesma abor-
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dagem para os medicamentos para a oncologia 
que são administrados por via oral. Mais uma 
vez, evitando que o doente se tenha de deslocar 
ao hospital apenas para levantar medicamentos. 

Essa diversificação dos serviços permitiu às 
farmácias escapar à crise?
Provavelmente sim. Independentemente da crise, 
esta tendência está a acontecer em todo o mun-
do desenvolvido. Aconteceria naturalmente. Os 
sistemas perceberam que há uma rede disponível 

de serviços de saúde com técnicos habilitados, 
que lhes permite disponibilizar mais serviços do 
que apenas o fundamental, a dispensa de medica-
mentos. As farmácias portuguesas também estão 
a aproveitar esse potencial, quer para aumentar 
o conjunto de serviços prestados à população 
– a doentes polimedicados, com terapêuticas 
complexas, consultas farmacêuticas – quer para 
prestar outros serviços por outros profissionais no 
espaço da farmácia. O que está a acontecer agora 
é o desenvolvimento de uma proposta legislativa 
para regular melhor esta situação.

Somos candidatos a sediar a EMA. Como vê 
esta oportunidade?
Antes de tudo, gostava de reconhecer o papel 
que os peritos do Infarmed têm tido no sistema 
europeu e que se reflete positivamente no fun-
cionamento da EMA. A agência não tem peritos 
residentes, eles são sempre das autoridades na-
cionais. Há quase 40 portugueses a trabalhar na 
agência, muitos deles ex-funcionários do Infar-
med, e há mais portugueses que pertencem aos 
comités científicos. Independentemente de ela vir 
ou não para Portugal, a EMA tem permitido uma 
importante afirmação nacional no sistema euro-
peu. Quanto à localização, devemos equacionar 
Portugal e não Lisboa ou Porto. É uma corrida 
bastante exigente e com muita concorrência 
forte. Há 20 países que propõem candidatar-se. 
O que é importante é Portugal apresentar uma 
candidatura digna, competitiva e que cumpra 
com todos os requisitos. E tanto Lisboa como o 
Porto cumprem com os requisitos mínimos da 
EMA. Gostaria, muito sinceramente, que a can-
didatura portuguesa fosse a ganhadora.

Tem destacado também a importância de o país 
se abrir mais à realização de ensaios clínicos.
Sem dúvida. Essa abertura seria não só dignifi-
cante, mas iria significar muitas potencialidades 
de desenvolvimento técnico-científico.        
 
Quais têm sido as prioridades no novo orga-
nismo no qual está integrado hoje?
Fui nomeado para a Coordenação Nacional 
para a Estratégia Nacional dos Medicamentos 
e Produtos de Saúde pelo ministro Adalberto 
Campos Fernandes. O coordenador nacional é 
o Prof. Henrique Luz Rodrigues, que conheço há 
muitos anos e a quem reconheço enorme com-
petência. Acho que pode ter um papel importan-
te no desenho de estratégias para uma melhor 

utilização dos medicamentos. Neste momento, 
a primeira prioridade é uma mais adequada 
utilização de benzodiazepinas, que têm um uso 
muito exagerado em Portugal. Considerou-se 
importante tentar diminuir essa utilização em 
quem já está a utilizar, e tão importante quanto 
isso, criar estratégias para uma menor prescrição 
destas substâncias em novos doentes. 

O organismo não poderá ser considerado re-
dundante em relação ao papel que o Infarmed 
já desempenha?
Não. Esse problema foi levantado quando foi 
criada a Coordenação. Mas tem havido uma 
preocupação de a Coordenação se dedicar a as-
petos não executivos. O Infarmed é que a tem, o 
que a Coordenação pretende é abordar aspetos 
relevantes relacionados com os medicamentos e 
produtos de saúde de uma forma mais transversal, 
envolvendo o Infarmed, que é fundamental, mas 
também a DGS, as ARS, as outras coordenações 
do Ministério da Saúde, as Ordens profissionais 
da saúde e as associações de doentes. No caso das 
benzodiazepinas, temos muitas estruturas envol-
vidas, não só o Infarmed, mas também as ARS, a 
Coordenação das Doenças Mentais, entre outras. 

Qual é a próxima área de ação?
Há já um road map para os próximos tempos, 
abordando alguns aspetos que se consideram 
de alguma urgência do ponto de vista da Saúde 
Pública. Mas ele ainda não é público. 

Trabalha com outras entidades.
Neste momento, para além da minha carreira de 
professor universitário, sou membro da Comis-
são de Ética para a Investigação Clínica (CEIC) e 
espero brevemente integrar a Comissão de Ava-
liação de Medicamentos (CAM) e a Comissão 
de Avaliação das Tecnologias da Saúde (CATS). 
Ao fim e ao cabo, é um regresso à parte menos 
executiva do ponto de vista da gestão pública e 
mais à parte técnico-científica. Acho que servi o 
país durante 12 anos naquelas funções, e quero 
continuar a servi-lo, e a contribuir naquilo que 
me for possível. 
Outra função que considero muito aliciante é 
a de presidente do Conselho Nacional para a 
Cooperação da Ordem dos Farmacêuticos. Es-
pero ajudar a nossa Ordem a contribuir para o 
robustecimento da formação e da profissão far-
macêutica, nomeadamente nos países de língua 
oficial portuguesa.

QUANTO À LOCALIZAÇÃO [DA AGÊNCIA EUROPEIA DO MEDICAMENTO], DEVEMOS 
EQUACIONAR PORTUGAL E NÃO LISBOA OU PORTO. […] HÁ 20 PAÍSES QUE PROPÕEM 
CANDIDATAR-SE. […] TANTO LISBOA COMO O PORTO CUMPREM COM OS REQUISITOS 
MÍNIMOS DA EMA. GOSTARIA, MUITO SINCERAMENTE, QUE A CANDIDATURA 
PORTUGUESA FOSSE A GANHADORA
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O REGRESSO DO SARAMPO

“Portugal recebeu os diplomas oficiais da Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) que certificam 
a eliminação de rubéola e de sarampo, duas das 
principais doenças contagiosas entre as crianças”. 
O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde a 19 
de setembro do ano passado. Não passou ainda 
um ano, mas os últimos meses mostraram como 
tudo pode mudar de repente.
O surto de sarampo que assustou o país no iní-
cio de abril foi dado como controlado em julho, 
depois de 29 casos confirmados. Mas as marcas 
prometem ficar: há 30 anos que a doença não 
matava em Portugal. E a história de Inês, que teria 
completado 18 anos em julho, acendeu o debate 
em torno da vacinação.
Em bebé, a jovem terá tido um choque anafiláti-
co ao receber as primeiras vacinas e, por conse-
lho médico na altura, não completou o esquema 
vacinal. Apesar de o surto em Portugal não ter 
sido resultado direto da moda antivacinação, 
o assunto rapidamente ficou na ordem do dia, 
com a discussão sobre se deveria avançar-se para 
um modelo de vacinas obrigatórias, algo que o 
Ministério da Saúde foi recusando, defendendo 
antes mais informação tanto nos centros de saúde 
como nas escolas. Portugal continua, ainda assim, 
a ter duas vacinas obrigatórias desde 1962, a da 
difteria e a do tétano. Uma conclusão sobre este 
dossiê é esperada com a aprovação da nova Lei da 
Saúde Pública, que está a ser objeto de trabalho 
parlamentar. Na proposta de lei submetida pelo 

Governo em janeiro, as vacinas mantinham-se 
como um direito e não um dever.
 
ATÉ 4000 POR VACINAR  
TODOS OS ANOS
A primeira dose da vacina tríplice que inclui a 
imunização contra o sarampo (VASPR) deve ser 
feita aos 12 meses e a segunda aos cinco anos de 
idade. Com uma taxa de cobertura de 98% na 
primeira dose, estima-se que nos últimos anos 
tenham ficado até 4000 crianças/ano por vacinar, 
por recusa dos pais, desleixo ou qualquer indicação 
em sentido contrário. 
Este nível de cobertura vacinal está entre os mais 
elevados da Europa e desde 2003 o país apresenta 
um cumprimento com as duas doses acima de 95%, 
o patamar recomendado. Havendo alertas para o 
perigo das correntes antivacinação, movimento 
que em Portugal as autoridades nunca considera-
ram ser expressivo, a sucessão de acontecimentos 
que resultou na morte da adolescente, e que viria 
a catalisar a discussão pública, não parece ter re-
sultado de uma recusa taxativa da vacina, mas de 
alguém que estava no sítio errado à hora errada.
Alguns detalhes, como o historial de doença da 
jovem, foram sendo noticiados nos primeiros 
dias do surto. Outros só ficarão esclarecidos com 
o inquérito da IGAS, pedido a 21 de abril e que 
está em fase de relato final. 
Entretanto, em junho, a Direção Geral da Saúde 
(DGS) publicou um artigo na revista de saúde 

pública “Eurosurveillance” em que descreve um 
pouco mais este primeiro surto endémico de sa-
rampo em Portugal em 12 anos, isto porque há 
mais de uma década que o país registava apenas 
casos importados e contágios por contacto com 
pessoas que tinham contraído a doença no es-
trangeiro. Nos últimos três anos não tinha havido 
mesmo qualquer caso de sarampo notificado, o 
que contribuiu para a confirmação da eliminação 
da doença e para a boa notícia que foram os di-
plomas emitidos pela OMS.
Mas mesmo antes desta crise, nos primeiros meses 
de 2017, já era notória a preocupação na Europa com 
o aumento do número de casos, em parte resulta-
do da globalização e de nem todos os países terem 
a mesma cobertura vacinal, o que compromete a 
proteção de grupo e deixa mais suscetível quem 
viveu as últimas décadas sem se preocupar com o 
sarampo. Recorde-se que em Portugal a vacina do 
sarampo só foi introduzida no Programa Nacional 
de Vacinação em 1974, o que deixa maiores de 43 
anos sem vacina ou historial de exposição à doença 
numa situação mais vulnerável.
Pouco antes dos alarmes dispararem este ano em 
Portugal, numa entrevista publicada no jornal I, 
em janeiro, Graça Freitas, subdiretora-geral da 
Saúde, lembrava um pequeno surto de há cinco 
anos para mostrar que nenhum país está imune. 
“Fizemos uma grande campanha quando foi o 
Mundial de Futebol na África do Sul e, mesmo 
assim, as pessoas não se vacinaram todas e tivemos 

Nos últimos três anos não tinha havido qualquer caso de sarampo importado no país e 
há 12 anos que não era registada transmissão endémica. A doença estava oficialmente 
erradicada e, de repente, tudo mudou. Passam três meses da morte de Inês, que teria 
feito 18 anos a 19 de julho. A Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS) está a finalizar 
o inquérito ao Hospital de Cascais, onde a jovem contraiu a doença.

Marta F. Reis, jornal I, jornalista convidada
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um surto iniciado por um homem de 40 anos que 
contraiu a doença lá fora”.
Em 2010, este doente viria a contagiar três pro-
fissionais de saúde com os quais contactou no 
regresso a Portugal. Em 2012, houve uma situ-
ação idêntica a partir de um caso importado da 
China. Nesta mesma conversa, o diretor-geral da 
Saúde notava um dos paradoxos da vacinação. 
“A dra. Graça costuma dizer, e com razão, que as 
vacinas, ao fazerem desaparecer as doenças, aca-
bam por ser os maiores inimigos da vacinação. É 
nessa fase que estamos”, dizia Francisco George. 
“As mulheres em idade fértil, as mães de hoje, já 
não têm memória ou não acreditam, e temos de 
estar preparados para combater qualquer bolsa de 
resistência à vacinação que venha a surgir no país.”
 
CLUSTERS NO ALGARVE E EM LISBOA
A sensibilização viria a revelar-se necessária não 
só para as famílias como para o público. Segundo 
a descrição publicada na “Eurosurveillance”, foram 

identificados dois clusters principais no surto na-
cional, separados apenas por uma semana, mas 
parece ter havido algum atraso nas notificações 
da doença.
O primeiro cluster surgiu no Algarve, com o caso 
nº 1 a ser notificado às autoridades no dia 30 de 
março e início dos sintomas a 21 deste mesmo 
mês. Os peritos da DGS salientam neste artigo 
que o Algarve é uma região com turistas sobretu-
do oriundos de outros países europeus, o que de 
certa forma traduz um risco de exposição. Ain-
da assim, houve também a indicação de que um 
dos doentes neste cluster, um bebé de 11 meses, 
terá contraído a doença de um familiar que vive 
noutro país europeu e tinha estado de passagem 
em Portugal.
A investigação epidemiológica concluiu que tinha 
havido três casos antes do primeiro detetado pelos 
serviços de saúde, tendo o primeiro destes ocorrido 
ainda no final de fevereiro, mais de um mês antes 
da primeira sinalização à autoridade de saúde. 

Nesta cadeia de transmissão a sul foram conta-
bilizados sete casos, o último a 8 de abril. Cinco 
dos doentes, entre os quais dois profissionais de 
saúde, contraíram a doença em unidades de saúde.
A segunda cadeia de contágio começou no Hos-
pital de Cascais. O primeiro caso sinalizado – que 
veio a saber-se tratar-se de um bebé de 13 meses 
que não tinha feito a vacina aos 12 meses por se 
encontrar com uma otite – foi notificado à DGS 
a 6 de abril, sendo que os sintomas desta criança 
começaram a 30 de março.
Seguiram-se 21 casos confirmados e a investiga-
ção epidemiológica apurou que o “paciente zero” 
começou a ter sintomas a 17 de março. Mais deta-
lhes deverão surgir com o relatório da IGAS, mas 
soube-se entretanto que a criança contagiou pelo 
menos seis pessoas no hospital, cinco profissionais 
de saúde e a adolescente de 17 anos que, nas se-
manas de 18 a 30 de março, se sentiu mal depois 
de regressar da viagem de finalistas e foi internada 
com uma mononucleose. Inês teve alta sem que 
houvesse suspeita de sarampo mas não foi chamada 
pelo hospital após a sinalização da doença num 
bebé, não tendo sido tornado público se a jovem 
contactou com a criança ou se a transmissão terá 
acontecido através de um dos profissionais de 
saúde que adoeceu. A jovem regressou a 13 de 
abril ao hospital já com sintomas de sarampo e 
uma pneumonia bilateral, uma das complicações 
mais graves. Morreu na madrugada do dia 19 de 
abril no Hospital D. Estefânia.

2012 2013 2014 2015 2016

2017
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29
SURTO DE 2017
165 notificações
29 casos confirmados dos quais:

2  (7%) importados

19  (66%) com idade ≥ 18 anos

19  (66%) não vacinados

12  (41%) em profissionais de saúde

14  (48%) foram internados

1  (3%) óbito
Fonte: DGS, 6 de julho

Ponto de situação na Europa
•  Nos últimos 12 meses, entre junho de 2016 e junho de 2017, foram reportados 10.165 casos de sarampo na Europa
•  Há registo de 32 mortes na Roménia, três mortes em Itália. Há três países com registo de uma vítima mortal: 
Portugal, Alemanha e França

•  Roménia (3.922), Itália (3.508) e Alemanha (950) registaram, neste período, o maior número de casos
•  Nos primeiros cinco meses de 2017 foram reportados 6.625 casos, um aumento de 50% face ao segundo 
semestre de 2016
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 A ESPIRAL ANTIVACINAS
A imprensa avançou que a família da adolescente 
era antivacinas e o ministro da Saúde, na manhã 
em que foi anunciada a morte da jovem, confirmou 
que a jovem não estava protegida do ponto de vista 
imunitário. Rejeitando fazer juízos de valor sobre 
a família, com quem chegou a estar no hospital 
na noite anterior, Adalberto Campos Fernandes 
apelou à confiança na vacinação.
A família tem-se reservado ao silêncio mas a mãe, 
que admite processar o Estado por negligência 
e aguarda a conclusão da investigação da IGAS, 
garante ter vacinado as outras duas filhas, embo-
ra não tenha cumprido todo o esquema vacinal. 
Mesmo Inês não teria feito as vacinas de algumas 
doenças em criança por conselho médico, depois 
do choque anafilático em bebé e porque tinha 
sido diagnosticada com uma doença autoimune.
Se a sucessão de acontecimentos só deverá ser expli-
cada cabalmente pela IGAS, que deverá determinar 
se houve ou não omissões ou negligência, o artigo 
divulgado pela DGS na publicação online “Euro-
surveillance” assinala desde já que houve alguma 
demora até os casos começarem a ser notificados 
à autoridade de saúde, o que é obrigatório no caso 
das doenças contagiosas e poderá ser explicado 
pelo facto de os médicos não suspeitarem de sa-
rampo como primeiro diagnóstico. “Isto é bastante 
provável num país sem transmissão endémica de 
sarampo durante mais de uma década”. Depois das 
primeiras notificações, as equipas de saúde pública 
investigaram de forma retrospetiva todos os casos 
potenciais de sarampo, o que levou à identificação 
de quatro casos que não tinham sido notificados 
a seu tempo.
O surto, contudo, tornou os médicos mais despertos 
para o diagnóstico e os casos subsequentes foram 
notificados atempadamente. Não só médicos como 
a população, uma vez que se divulgou informação 
sobre sintomas, período de incubação, via de contá-
gio e sobre a mais-valia das vacinas em si, que não 
é só a proteção individual mas também coletiva. 
Uma petição pela obrigatoriedade das vacinas no 
Programa Nacional de Vacinação, ou pelo menos 
para que esta medida seja equacionada, deu en-
trada no Parlamento, em abril, com mais de 10 
mil assinaturas e a discussão deverá ter lugar na 
próxima sessão legislativa. 
Foi, entretanto, adquirida uma reserva estratégia de 
200 mil vacinas para crianças e quem não as tenha 
feito no passado. A DGS, controlado o surto, emi-
tiu normas para que sejam convocadas aos centros 
de saúde todas as pessoas que possam beneficiar 
da imunização.
A campanha de repescagem destina-se sobretudo 
a crianças e jovens que não fizeram a vacina quan-
do deviam, mas também a profissionais de saúde e 

adultos nascidos a partir de 1970 e que nunca te-
nham feito a vacina ou nunca tenham tido a doença. 
As crianças devem fazer duas doses da vacina e os 
adultos apenas uma. E este é um público importante: 
se no passado, quando a doença era endémica, o 
sarampo era um dos males das crianças, os surtos 
que têm vindo a ser registados na Europa estão a 
atingir mais adultos. Em Portugal, dos 29 casos, 19 
eram maiores de 18 anos e, destes, a maioria (12) 
eram profissionais de saúde que acabaram por ser 
expostos ao cuidar dos doentes.
Na Europa, os números ajudam a enquadrar um 
pouco melhor este regresso do sarampo de um 
passado que parecia arrumado. De acordo com os 
dados do Centro Europeu de Controlo e Prevenção 
de Doenças (ECDC na sigla em inglês) tem havido 
uma prevalência mais elevada do que era normal 
entre adultos e profissionais de saúde, embora seja 
ainda nas crianças com menos de um ano que se 
regista maior incidência – são mais vulneráveis e 
à partida não foram vacinadas. O último balanço 
do ECDC, publicado a 11 de julho, revela que de 
todos os casos reportados na Europa com idade 
conhecida (9.333), 3.637 (39%) eram crianças com 
menos de cinco anos e 3.958 (42%) pessoas com 
15 anos ou mais. A incidência mais elevada foi en-
tão nos bebés até aos 12 meses de idade, com 227 
casos por cada milhão de habitantes.

O ESCUDO PROTETOR DAS VACINAS
A autoridade de saúde europeia é perentória: “O 
sarampo continua a alastrar na Europa porque a 
cobertura vacinal em muitos países da UE está 
abaixo do ótimo”. Segundo a última análise da 
OMS, em 12 dos 27 países analisados a taxa de 
cobertura da primeira dose da vacina não chega 
aos 95%, a barreira que oferece maior segurança de 
grupo. Em Itália, país que regista o segundo maior 

número de casos depois da Roménia, a cobertura 
baixou nos últimos anos para os 87% e o governo 
avançou com a vacinação obrigatória. A partir de 
setembro, crianças e jovens até aos 16 anos têm 
de ter as vacinas de 10 doenças em dia para po-
der frequentar creches, escolas e liceus italianos, 
incluindo a vacina tríplice.
Também o governo francês anunciou em julho que, 
a partir do próximo ano, as vacinas passarão a ser 
obrigatórias, faltando ainda saber em que moldes. 
Até que ponto irão aumentar os casos na Europa 
e se haverá mais surtos em Portugal é uma incóg-
nita, agora que voltamos a estar na lista dos países 
a caminho da eliminação da doença.
Nos últimos 12 meses, alertou o ECDC, nove 
dos 30 países europeus que reportam dados a 
este organismo da Comissão Europeia ficaram 
acima dos objetivos de erradicação da doença, 
que é registar apenas um caso por cada milhão 
de habitantes. Este número, em Portugal, tam-
bém foi excedido.
E a situação, controlada a nível nacional, não pare-
ce ainda controlada lá fora. A Europa regista, por 
esta altura, uma subida de 50% nos casos face ao 
segundo semestre do ano passado e Itália e Romé-
nia continuam a registar centenas de novos casos.
Por cá, a DGS tem salientado que, dada a elevada 
cobertura vacinal da população, não é esperada 
uma epidemia de grande escala, mas é preciso 
estarmos atentos. Como mostraram os últimos 
meses, bastam algumas dezenas de casos para o 
susto ser grande e a perda irreversível. 
Para celebrar a vida de Inês e os 18 anos que com-
pletaria a 19 de julho, a família juntou os amigos 
numa festa que a jovem teria desejado. Longe do 
barulho mediático, agora que o sarampo já não 
está no centro do debate público, a vida continua 
a tentar fazer sentido sem ela.

O Sarampo 
O primeiro registo conhecido do sarampo remonta ao século IX, altura em que a doença terá sido descrita pelo 
filósofo persa Rhazes. O nome em inglês (measles) deriva do inglês antigo maselen, “muitos pequenos pontos”, 
uma alusão às erupções na pele causadas pela infeção. Já a palavra portuguesa “sarampo” tem origem no latim 
“sirimpio”, a designação das lesões e que algumas fontes remetem para a palavra sínapi, sinapismo, um emplas-
tro de mostarda e farinha que era usado na medicina popular mas causava irritação na pele. A origem infeciosa 
da doença foi confirmada em 1757 pelo médico escocês Francis Home mas o vírus do sarampo só seria isolado 
em 1954, em Boston. A vacina surge na década de 1960 e chega a Portugal em 1973. Até aí, a doença era comum, 
sobretudo nas crianças. Os antigos diziam que se tratava pondo um pano vermelho por cima do corpo para o 
sarampo sair. É bastante contagiosa. Um doente pode contagiar 90% das pessoas com quem contacte, desde 
que não estejam protegidas, embora nem sempre os sintomas se manifestem. Geralmente a doença tem uma 
evolução benigna, mas pode complicar-se com infeções bacterianas, como pneumonia. Estima-se que um em 
cada mil casos é fatal. Os últimos grandes surtos de sarampo em Portugal tiveram lugar nos anos 80, numa 
altura em que a taxa de cobertura da vacina rondava os 40%. Entre 1987 e 1989, foram notificados 12 mil casos 
no país e 30 mortes. A nível mundial, a vacinação contra o sarampo reduziu as mortes por esta doença em 79% 
entre 2000 e 2015. Segundo a OMS, hoje 85% das crianças fazem pelo menos uma dose da vacina no primeiro 
ano de vida, quando em 2000 a taxa era de 73%. Neste mesmo período, estima-se que as vacinas tenham salva-
do 20,3 milhões de vidas. Ainda assim, a doença causou 134.200 mortes em 2015.  

HOUVE ALGUMA DEMORA ATÉ OS CASOS COMEÇAREM A SER NOTIFICADOS À AUTORIDADE  

DE SAÚDE, O QUE [...] PODERÁ SER EXPLICADO PELO FACTO DE OS MÉDICOS NÃO SUSPEITAREM 

DE SARAMPO COMO PRIMEIRO DIAGNÓSTICO
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Abstracts*
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