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A Lei de Bases chama-nos
2018 deverá ficar marcado por muitos temas e 
outras tantas polémicas, mas é já certo que se-
remos convocados, enquanto Ordem e, indivi-
dualmente, como farmacêuticos, para o grande 
debate em torno de uma nova Lei de Bases da 
Saúde. E vamos prepara-nos para esse debate 
que a todos convoca, para continuar a garantir a 
saúde a todos os portugueses, o desenvolvimento 
económico e a coesão social.
O relançamento da ideia ocorreu em Coimbra, 
durante o lançamento de um livro co-assinado 
por António Arnaut e João Semedo, e tudo se 
conjuga para que avancem os preparativos da 
revisão legislativa. Não nos podemos alhear do 
acontecimento e temos de, construtivamente, 
apontar o que na Lei de há 27 anos ainda não 
foi realizado, e já o devia ter sido, e o que, lá 
não estando, não pode deixar de constar numa 
nova redação. 
Passadas quase três décadas sobre a actual Lei de 
Bases da Saúde, o nosso Sistema de Saúde tem 
de adaptar-se ao futuro do País demográfico, 
tecnológico e científico, às doenças prevalentes 
e à sua prevenção atempada, aos crescentes di-
reitos, deveres e responsabilidades do Estado, 
dos cidadãos e dos profissionais.
Compete-nos, assim, repensar a organização do 
território para o Sistema de Saúde, o acesso e a 
integração dos cuidados, a formação e a ineren-
te progressão dos diversos prestadores, os mo-
delos inovadores de financiamento e de gestão 
face às necessidades em saúde da população, a 
articulação entre o Sistema e o Serviço Nacional 
de Saúde (como eixo central) no respeito pelos 
princípios constitucionais a que deverá obedecer 
uma política de saúde com a visão no futuro, e, 
não menos importante, à fundamental e adiada 
articulação entre as políticas públicas na área da 
saúde e da segurança social.

Nós, farmacêuticos, nas diversas estruturas onde 
nos enquadramos – investigação, ensino, presta-
ção, regulamentação – vamos participar e debater 
as nossas propostas para esta nova Lei porque a 
nossa profissão tem sido, e será cada vez mais no 
futuro, um garante da inovação, da qualidade, da 
equidade e do humanismo de que os cidadãos 
não prescindem.
Finalmente, e ainda a propósito da Lei de Bases 
que temos de refazer, aqui ficam duas sugestões: 
sublinhar mais a responsabilidade de cada um de 
nós na gestão da nossa saúde e reforçar o lugar 
ocupado pelo Ministério da Saúde, de modo a 
que este passe a ter um lugar cimeiro na hierar-
quia governativa, deixando de constituir a 12ª 
referência, atrás dos ministérios da Cultura, Se-
gurança Social, Defesa e Educação, pois, como 
diz Jorge Simões na entrevista a esta ROF: “A 
saúde em todas as políticas deve deixar de ser 
uma afirmação retórica para dar lugar e a uma 
estratégia integrada”.

HÁ RAZÕES PARA LER E GUARDAR  
A NOSSA REVISTA DA ORDEM,  
A PRIMEIRA DE 2018
Duas importantes entrevistas, uma em que a 
bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Ale-
xandra Bento, aborda, de forma incisiva, temas 
de interesse para todos e para nós, farmacêuti-
cos, em especial, e outra, a que já fizemos uma 
referência, com o presidente do Conselho Na-
cional de Saúde, Jorge Simões, que fala da sua 
experiência enquanto dirigente da Entidade 
Reguladora da Saúde, ERS, e reconhece, noutra 
passagem, que as medidas políticas dos últimos 
anos “contribuíram para reduzir os preços dos 
medicamentos e as receitas das farmácias e, con-
sequentemente, as farmácias reclamam estar a 

atravessar condições económicas e financeiras 
difíceis, incluindo a recusa dos distribuidores 
em fornecerem medicamentos devido a atraso 
no pagamento”.
Abordamos nesta revista, ao jeito profissional a 
que nos vamos habituando, o importante sector 
da Indústria Farmacêutica em Portugal e das suas 
interrelações com a nossa atividade enquanto es-
pecialistas, nomeadamente no que toca à produ-
ção de medicamentos, assuntos regulamentares, 
departamentos médicos e marketing. Além de 
um retrato da situação, descrevem-se as opor-
tunidades e os desafios que se erguem desde já 
e se desenham à nossa frente.
Temos ainda neste número um ponto da situação 
sobre os últimos Roteiros Farmacêuticos (reali-
zados desta vez em Tomar, aos Fernanda Galo 
Laboratórios, de análises clínicas) e um álbum 
fotográfico, devidamente legendado, sobre tudo 
o que aconteceu no Congresso Nacional dos Far-
macêuticos 2017 (CNF’17), evento que mereceu 
as melhores referências de todos quantos por lá 
passaram e em que o ponto máximo – dos muitos 
que teve – foi, sem qualquer dúvida, a inesque-
cível e emocionada mensagem do Presidente da 
República. Não a vamos esquecer.
Deixámos para o fim (last but not the least) o tes-
temunho do nosso colega José Aranda da Silva, 
recentemente distinguido com o Honoris Causa 
pela Universidade do Porto, sobre o momento 
convulso por que atravessa o Infarmed na tenta-
tiva desajeitada de o mudar de sede. Aranda da 
Silva foi o primeiro presidente daquela entidade 
reguladora: não podíamos deixar de o ouvir e, ao 
lê-lo, ficaremos com bem mais do que o essencial 
sobre tudo o que está em jogo.

Lisboa 16 de fevereiro de 2018 
Ana Paula Martins

Editorial Bastonária da Ordem  
dos Farmacêuticos 

PORQUE A NOSSA PROFISSÃO TEM SIDO, E SERÁ CADA VEZ MAIS NO FUTURO, UM 
GARANTE DA INOVAÇÃO, DA QUALIDADE, DA EQUIDADE E DO HUMANISMO DE QUE 
OS CIDADÃOS NÃO PRESCINDEM, TEMOS DE, CONSTRUTIVAMENTE, APONTAR O QUE 
NA LEI [DE BASES] DE HÁ 27 ANOS AINDA NÃO FOI REALIZADO, E JÁ O DEVIA TER 
SIDO, E O QUE, LÁ NÃO ESTANDO, NÃO PODE DEIXAR DE CONSTAR
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BASTONÁRIA EM AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO 
PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

No dia em que foi formalmente apresentado o 
registo centralizado de vacinas – eVacinas –, o 
Ministério da Saúde organizou uma iniciativa de apelo 
à vacinação contra a gripe, em Lisboa, no Centro 
de Saúde de Moscavide. A bastonária da Ordem 
dos Farmacêuticos e o secretário de Estado da 
Saúde deslocaram-se depois à Farmácia Soares, em 
Sacavém, para constatar o funcionamento de todo o 
circuito de prescrição, dispensa e administração da 
vacina nas farmácias comunitárias.
A iniciativa decorreu no dia 1 de novembro, um mês 
depois do início da campanha de vacinação contra 
a gripe sazonal. Alguns dias depois, a dirigente da 
OF acompanhou também o ato de vacinação do 
Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e 
do ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, 

no Centro de Saúde de Sete Rios.
De acordo com o barómetro do Centro de Estudos 
e Avaliação em Saúde da Associação Nacional das 
Farmácias, as farmácias dispensaram, até ao final do 
ano, 498 mil vacinas contra a gripe, o que representa 
uma quebra de 7% em relação ao ano passado.
A Direção-Geral da Saúde, por seu turno, revela que 
este ano se atingiu um número recorde de indivíduos 
vacinados no Serviço Nacional de Saúde (SNS), num 
total de 1,3 milhões de pessoas, sem contar ainda 
com residentes de lares, onde se encontra parte da 
população mais susceptível ao vírus. 
A vacinação contra a gripe é gratuita, no SNS, 
para pessoas a partir dos 65 anos, residentes 
em instituições, doentes em diálise crónica, 
transplantados, pessoas com diabetes e bombeiros. 
Os grupos prioritários são idosos com 65 ou mais 
anos, doentes crónicos e imunodeprimidos, grávidas, 
profissionais de saúde e outros prestadores de 
cuidados.
O eVacinas é um registo centralizado de imunizações 
dos utentes do SNS, um projeto inserido no programa 
Simplex, que permite a consulta do Boletim de Vacinas 
em formato eletrónico, através do Portal SNS – Área 
do Cidadão e da aplicação móvel MySNS Carteira – A 
Carteira Eletrónica da Saúde.

CAMPANHA ALERTA PARA CONSUMO 
ELEVADO DE BENZODIAZEPINAS
A Coordenação Nacional da Estratégia do 
Medicamento e dos Produtos de Saúde, em 
colaboração com o Infarmed, outros treze 
departamentos do Ministério da Saúde e as Ordens 
dos Farmacêuticos, dos Médicos e dos Psicólogos, 
delinearam uma campanha de sensibilização junto 
dos profissionais de saúde e dos cidadãos em geral 
com o objetivo de alertar para os riscos associados 
ao consumo prolongado de benzodiazepinas. Cerca 
de 10% da população consome regularmente estes 
fármacos.
Numa primeira fase desta campanha, vão ser 
distribuídos folhetos informativos aos utentes nas 
farmácias e centros de saúde. Os profissionais 
de saúde vão também receber documentação 
sobre a utilização de benzodiazepinas, estando 
a informação centrada na necessidade de a 
suspensão ou redução destes medicamentos ser 

feita pelo médico assistente e para a existência de 
alternativas terapêuticas não medicamentosas e 
medicamentosas para o tratamento da ansiedade 
e da insónia.
Dados da Estratégia Nacional do Medicamento 
e dos Produtos de Saúde indicam que em 2016, 
1,9 milhões de portugueses adquiriram pelo 
menos uma embalagem de medicamentos 
destinados sobretudo ao tratamento das 
perturbações de ansiedade e insónia (calmantes) 
- BDZ ou Z-hipnóticos (Z-H). Estes cidadãos são 
maioritariamente do género feminino (70%) e das 
faixas etárias entre os 55 e os 79 anos (52% do 
género feminino).
A região dos Açores é a maior utilizadora destes 
medicamentos, seguida pela Região de Saúde do 
Centro e a do Norte. A Região do Algarve regista a 
menor utilização.

PLURAL INAUGUROU 
NOVA SEDE  
EM COIMBRA
A cooperativa de distribuição farmacêutica Plural 
inaugurou a sua nova sede, em Coimbra, num 
investimento de cerca de 12 milhões de euros que 
envolveu a recuperação do edifício histórico da 
antiga Fábrica da Cerveja, na zona da Pedrulha. 
Fundada em 2006, a Plural resulta da fusão de 
três cooperativas de distribuição de produtos 
farmacêuticos da região Centro: a Cofarbel, 
Farcentro e Farbeira. Com o investimento nas 
novas instalações, a empresa espera chegar a 
todo o território nacional no espaço de dois, três 
anos.
Presente na cerimónia de inauguração, a 
bastonária da Ordem dos Farmacêuticos (OF) 
destacou a visão estratégica da empresa “de 
aliar modernização das suas infraestruturas com 
a recuperação de um edifício histórico para a 
cidade e para o País. […] Este projeto promove 
a cidade, a região, o País e dá uma nova energia 
ao setor da Saúde, ao Serviço Nacional de 
Saúde, à rede de farmácias, ao cluster da saúde 
em Portugal”, destacou a bastonária na sua 
intervenção. 
Ana Paula Martins sublinhou também a 
importância destes projetos empresariais em 
zonas mais interiores do País, considerando 
um passo em frente na concretização de um 
Portugal menos desigual. “A descentralização 
consegue-se pela capacidade de desenvolver o 
tecido empresarial nas regiões, atrair investimento 
e desta forma criar incentivos para que os 
portugueses e portuguesas vejam vantagens em 
viver e seguir as aspirações em cidades como a de 
Coimbra”, insistiu. Tal como a rede de farmácias, 
o setor da Distribuição presta um serviço de 
proximidade, sujeito a normativos exigentes, 
ajustados às realidades nacionais e globais. 
“Sem uma distribuição eficiente, jamais teríamos 
a melhor rede de farmácias da Europa. Sem uma 
distribuição custo-efetiva, jamais os nossos 
cidadãos teriam os medicamentos de que 
necessitam, no momento imediato”, reforçou, 
explicando também que “esta dimensão do acesso 
ao medicamento está assegurada por um setor 
capacitado e competente”. 
Ana Paula Martins referiu-se também às marcas 
deixadas pela crise que afetou o setor nos últimos 
anos. “É preciso ter muita atenção, cuidados e 
prudência na ação política, para que as medidas 
já identificadas se cumpram nesta legislativa. 
Perdemos a capacidade de ter tempo para adiar a 
mudança”, alertou.
Referindo-se à atividade dos farmacêuticos neste 
ramo profissional, a dirigente da OF salientou as 
suas qualificações e competências, inscritas no 
Estatuto do Medicamento e no Ato Farmacêutico. 
“A intervenção farmacêutica neste setor cresce, 
reforça-se, garante a qualidade, a segurança e a 
integridade no setor do medicamento”, defendeu, 
destacando a autonomia e independência 
técnica e científica destes profissionais de saúde. 
“Prestamos a nossa missão de serviço publico. 
Essa é a nossa vocação e sempre será”, rematou.
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A Ordem dos Farmacêuticos (OF) tem vindo a 
realizar uma série de reuniões e audiências com 
representantes dos partidos políticos com assento 
parlamentar para apresentar o panorama atual do 
exercício profissional na área das Análises Clínicas. 
A OF está preocupada com o rumo que o setor 
está a tomar, quer por decisões administrativas 
que obrigam os utentes a realizar os seus exames 
apenas nos hospitais e laboratórios do Estado, quer 
pela integração de unidades privadas locais em 
operadores de maior dimensão, transformando-as 
em postos de colheita.
Em todas estas reuniões com os deputados do 
PS, PSD, CDS-PP, BE, PCP e Os Verdes, a bastonária 
esteve acompanhada pelo presidente do Conselho 
do Colégio de Especialidade de Análises Clínicas 
e de Genética Humana, Rui Pinto, e pelo diretor 
técnico do laboratório de análises clínicas Laclibe, 
em Beja, Armindo Gonçalves, que testemunhou, 
na primeira pessoa, as dificuldades de pequenos 
operadores privados convencionados com o 
SNS, que durante décadas assumiram um papel 
nuclear no acesso dos portugueses aos meios 
complementares de diagnóstico, em especial nas 
regiões do interior.
Os responsáveis da OF destacaram as vantagens 
de um modelo assente na proximidade ao 
utente, que não pode ser avaliado pela distância 
temporal a uma unidade de colheita, mas antes 
ao laboratório de Análises Clínicas/Patologia 
Clínica onde são efetivamente realizadas as 
determinações analíticas requeridas. Sem 
este modelo de organização, adverte a OF, 
torna-se previsível a concentração dos meios 
complementares de diagnóstico do sector privado 
em três ou quatro grandes grupos económicos, 
que disputarão entre si os exames não 

comparticipados e aqueles a que a “capacidade 
instalada do Estado” não conseguir responder.
O tema da internalização das análises clínicas 
ou o encaminhamento dos meios de diagnóstico 
para os hospitais públicos em detrimento dos 
laboratórios privados, esteve também em análise, 
com os dirigentes da OF a sublinharem a ameaça 
real à viabilidade de vários operadores. A grande 
maioria dos meios complementares de diagnóstico 
e terapêutica, entre os quais as análises clínicas 
(segunda rubrica mais cara, a seguir à diálise), 
é, atualmente, realizada pelo setor privado 

convencionado. Em 2014, por exemplo, cerca de 
46 milhões de análises foram produzidas por 
laboratórios independentes. Nos últimos anos 
têm-se assistido, no entanto, a uma viragem nesta 
forma de atuação e um serviço tradicionalmente 
prestado por laboratórios privados passou 
gradualmente a concentrar-se nos hospitais 
públicos e centros de saúde, em nome de uma 
pretensa poupança. Esta tendência acentuou-se 
no anterior Governo, teve continuidade no atual 
e está também prevista no Orçamento de Estado 
para 2018. Além de uma clara limitação do princípio 
de liberdade de escolha previsto na Lei de Bases 
da Saúde, este tipo de políticas desvaloriza por 
completo o serviço de proximidade prestado por 
uma rede de mais de três mil laboratórios e postos 
de colheita espalhados pelo país.
Armindo Gonçalves, diretor técnico do Laclibe, 
denunciou a situação dramática, de iminente 
falência, que atravessam todos os laboratórios 
privados do distrito de Beja. Tudo porque, 
desde 2011, os dois centros de saúde de Beja 
passaram a prescrever pedidos de análises 
através de requisições que não são válidas nos 
convencionados, sendo realizadas na totalidade 
pelos laboratórios do centro de saúde e do 
Hospital José Joaquim Fernandes. Como resultado, 
a faturação do laboratório desceu cerca de 45%, 
ficando praticamente dependente da atividade dos 
postos de colheita situados fora da cidade. Cinco 
anos depois, “nova investida” da Unidade Local de 
Saúde do Baixo Alentejo que decretou a recolha 
das amostras biológicas em todos os centros de 
saúde da zona até ao laboratório do hospital (a 
60 quilómetros). Como consequência, também 
os postos de colheita do laboratório deixaram de 
ser viáveis, pondo em causa o futuro da unidade, 

ORDEM SENSIBILIZA DECISORES PARA DIFICULDADES  
DOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) 
pronunciou-se sobre as alterações decretadas 
para os preços das convenções no Serviço 
Nacional de Saúde (SNS). No caso das 
análises clínicas, as reduções de preços estão 
enquadradas pelo Despacho n.o 3668-E/2017, que 
determina a aplicação de um desconto de 3% 
sobre o valor total de cada fatura emitida pelos 
operadores convencionados. O regulador revela 
que os preços nesta área se mantém inalterados 
desde 2013, bem como a sua comparação com os 
preços do SNS, existindo grande heterogeneidade 
nos preços praticados, embora em média o 
desvio das convenções face ao SNS seja nulo.
A análise de preços apresentada pela ERS para o 
setor das análises clínicas, que representa mais 
de 40% dos encargos suportados pelo SNS com 
operadores convencionados, demonstra que 38% 
dos exames da tabela de convenções têm preços 
inferiores ao SNS, 18% têm um preço igual e 44% 
um preço superior, verificando-se oscilações 
de preços de 86% abaixo do praticado no SNS e 
outros 127% acima do SNS.

O parecer emitido no final de setembro alerta 
para um incumprimento, mormente nas áreas 
de análises clínicas, radiologia e anatomia 
patológica, do atual regime jurídico das 
convenções, que impõe os preços do SNS como 
os preços máximos a pagar no âmbito das 
convenções.
Este novo regime jurídico veio abrir também a 
possibilidade de a contratação das convenções 
se fazer por procedimento de adesão a um 
clausulado-tipo ou por procedimento de 
contratação para uma convenção específica com 
possibilidade de incluir uma fase de negociação 
para o estabelecimento de um preço único para 
todas as entidades selecionadas. O regulador 
admite, no entanto, que a implementação prática 
deste novo regime, "além de tardia, está a frustrar 
as espectativas, na medida em que se está a 
adotar a contratação por mera adesão em todo 
o território, não aproveitando a possibilidade 
contemplada de se lançar concursos públicos que 
permitissem o reflexo das condições de mercado 
na determinação dos preços”.

Acresce ainda, nota a ERS, que se estão a 
fixar preços para estas novas convenções 
ancorados nas tabelas do passado "com 
reduções transversais a taxas constantes, 
o que não parece refletir qualquer racional 
económico e de análise das condições de 
mercado”. A ERS insiste, por isso, nos alertas já 
emitidos nos estudos realizados em 2006, 2008 
e 2013, considerando que "o desajustamento 
dos preços foi causando ao longo dos anos 
problemas no funcionamento das convenções, 
com consequências negativas em termos do 
acesso dos utentes a cuidados de saúde, da 
qualidade dos serviços prestados, da eficiência 
dos prestadores e do controlo da despesa 
do SNS”. "A existência de preços demasiado 
baixos para certos atos poderá resultar em 
incentivos para os prestadores limitarem o 
acesso aos utentes e reduzirem a qualidade 
dos serviços prestados aos utentes do SNS. Por 
outro lado, a existência de preços demasiado 
altos para certos atos implica a existência de 
uma transferência excessiva de recursos do 

ERS emite parecer sobre redução de preços das convenções
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O Governo submeteu à apreciação dos parceiros 
setoriais uma nova proposta de alteração 
ao decreto-lei 53/2017, que regula o horário 
de funcionamento das farmácias. A primeira 
proposta apresentada, decorria ainda o mês de 
junho de 2017, foi alvo de críticas dos municípios 
e dos representantes das farmácias; na revisão 
posterior, consagra-se a possibilidade de 
introdução de novos modelos de cobertura e 
acesso, nomeadamente em situações de urgência, 
através da criação de um serviço de assistência 
farmacêutica. 
A Ordem dos Farmacêuticos (OF) manifestou a 
sua concordância com esta reorganização, por 
considerar que não prejudica, em nada, o acesso 
das populações ao medicamento. “A existência de 
novas oportunidades no acesso a medicamentos, 
bem como o reforço da articulação entre a rede 
de farmácias e a rede de cuidados de saúde, 
constitui um avanço para a promoção da saúde 
dos portugueses”, disse a OF no seu parecer. 
Por outro lado, uma maior flexibilidade nos 
horários de funcionamento aumenta a eficácia da 
cobertura farmacêutica e introduz racionalidade 
na gestão destas unidades.
Nos últimos anos, as farmácias têm aumentado, 
voluntariamente, os seus horários e serviços. A 
OF adianta ainda que os farmacêuticos estão a 
trabalhar para melhorar, ainda mais, o acesso 
dos cidadãos aos cuidados de saúde. A grande 
reforma que está a ser implementada, num 

projeto-piloto em curso em Bragança, visa 
diminuir o tempo no acesso aos medicamentos 
em situações de urgência, através de uma linha 
telefónica de disponibilidade permanente, 24 
horas por dia, e de entregas ao domicílio.
O SAFE (Serviço Nacional de Assistência 
Farmacêutica) arrancou no início de dezembro, 
com o principal objetivo de proporcionar uma 
melhoria do acesso dos portugueses aos 
medicamentos urgentes durante a noite. Este 
sistema funciona entre as 21 horas e as 9 horas, 
de segunda a sábado, e aos domingos e feriados 
durante todo o dia. O projeto visa complementar 
o atual regime de turnos das farmácias, podendo 
ser posteriormente alargado a outras regiões do 
país. 
Depois de irem à urgência, os doentes recebem 
informação sobre as farmácias de serviço e 
sobre a disponibilidade dos medicamentos de 
que necessitam, de forma mais fácil e rápida. 
Ainda será possível fazer reservas e até solicitar 
entregas ao domicílio. Além do atual contacto 
telefónico com o centro de atendimento 
especializado, os doentes poderão no futuro 
aceder à informação também através da internet, 
de uma aplicação móvel e terminais digitais 
instalados nas salas de espera. 
“A OF acompanhará a evolução em torno desta 
iniciativa e saberá retirar as suas conclusões, 
nomeadamente em termos de acessibilidade, 
qualidade e proximidade dos cuidados”.

REVISÃO DOS HORÁRIOS E TURNOS DAS 
FARMÁCIAS CRIA NOVO SISTEMA DE ACESSO 
A MEDICAMENTOS URGENTEScujo diretor teve de dispensar, entretanto, 23 

funcionários.
A situação que atravessa o Laclibe é semelhnate 
a várias outras pequenas e médias unidades 
espalhadas pelo país. A Ordem entende que estão 
por provar as vantagens da internalização destes 
meios complementares de diagnóstico, pois 
nenhum Executivo apresentou dados sobre os 
custos de produção de análises realizadas no SNS. 
Pelo contrário, no caso do setor convencionado, 
o Ministério da Saúde sabe exatamente, 
praticamente em tempo real – através do Centro 
de Conferência de Faturas –, quem prescreveu, 
a que doente, quanto custou e que laboratório 
executou a análise. Um sistema perfeitamente 
controlado que, no ano passado, custou ao Estado 
cerca de 170 milhões de euros (cerca de 2% do 
orçamento da Saúde).
A OF tem vindo a defender que o aproveitamento 
da capacidade instalada deve ocorrer onde ela 
efetivamente já existe. Volvidos mais de dois anos 
da publicação do estudo da Entidade Reguladora 
da Saúde (ERS) sobre o setor, continuam por 
apurar vários indicadores relativos à atividade dos 
laboratórios clínicos, designadamente o verdadeiro 
custo unitário dos exames no setor público e a sua 
competitividade face ao sistema de convenções 
estabelecido há vários anos.
Independentemente dos estudos que possam 
vir à luz, a OF, alinhada com o seu Colégio da 
Especialidade, reafirmou o compromisso de 
promover uma discussão séria sobre este tema, 
e a realização, em 2018, de 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.

SNS para os prestadores convencionados, que 
assim usufruem de rendas excessivas”, adverte 
a ERS.
Na área das análises clínicas, a redução da 
despesa do SNS com convenções é conseguida 
através do desconto de 3% sobre o valor total de 
cada fatura emitida, imposto pelo Despacho n.o 
3668-E/2017, e não por uma redução aos preços 
tabelados. Em qualquer dos casos, a entidade 
reguladora do setor "desconhece qualquer 
racional económico e de análise das condições 
de mercado que justifique essas reduções nos 
preços das convenções”. Ademais, algumas 
destas reduções de preços estão condicionadas 
à ultrapassagem de determinados limiares de 
despesa global do SNS, o que, no entendimento 
da entidade reguladora, sugere que "a 
contenção dessa despesa é o único objetivo 
em causa”. Por outro lado, alerta ainda a ERS, 
estão também por fixar os preços mínimos que 
visam garantir o indispensável equilíbrio entre 
incentivos à eficiência e a garantia de qualidade 
dos cuidados de saúde.



8  | REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS

O secretário regional da Saúde dos Açores, Rui 
Duarte Luís, anunciou a criação de um Gabinete 
de Gestão do Medicamento e dos Assuntos 
Farmacêuticos, como resposta aos problemas 
de fornecimento e ruturas de medicamentos nas 
unidades de cuidados de saúde primários. 
“Vamos de uma forma centralizada, à semelhança 
do que existe a nível nacional, criar um serviço 
central para lidar com as questões farmacêuticas 
dos cuidados de saúde primários”, explicou o 
governante durante a audição na Comissão 
Permanente de Assuntos Sociais da Assembleia 
Legislativa da Região Autónoma dos Açores. 
“Do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido 
com a Ordem dos Farmacêuticos (OF) (…), já 
formalizámos a criação de um gabinete de gestão 
do medicamento e dos assuntos farmacêuticos 
na Saudaçor”, revelou Rui Duarte Luís na ocasião. 

Esta entidade irá assumir a coordenação 
dos serviços farmacêuticos dos cuidados de 
saúde primários, o que permitirá “uniformizar 
os procedimentos e a gestão do circuito do 
medicamento, dos produtos farmacêuticos 
e outros dispositivos médicos”, assim como 
“implementar e monitorizar a política do 
medicamento nos cuidados de saúde primários” 
e “proceder à elaboração de protocolos 
terapêuticos para que sejam similares a todas as 
unidades da ilha”, adiantou. 
O governante esteve no parlamento regional para 
explicar as notícias sobre falhas no fornecimento 
de medicamentos a doentes no Centro de Saúde 
da Ribeira Grande, em São Miguel, garantindo que 
o problema já se encontrava ultrapassado.
A OF e a Direção Regional de Saúde têm vindo a 
trabalhar numa proposta para criação de Serviços 

Farmacêuticos nos cuidados de saúde primários, 
com integração de farmacêuticos, de acordo com 
as características de cada Unidade de Saúde do 
Serviço Regional de Saúde (SRS) e coordenação 
centralizada por farmacêuticos especialistas em 
Farmácia Hospitalar, tal como está previsto na 
legislação. O objetivo é assegurar a assistência 
e cobertura farmacêutica nas nove ilhas do 
arquipélago, ao nível dos cuidados de saúde 
primários e dos cuidados continuados integrados, 
onde as carências de cuidados farmacêuticos 
são mais evidentes, deixando sem assistência, 
na área do medicamento, a grande maioria dos 
profissionais de saúde que aí trabalham, bem 
como os utentes que utilizam estes serviços. 
A OF considera que as ruturas e carências 
pontuais de alguns medicamentos nas unidades 
de saúde do SRS, para os quais existem, na 
maioria das vezes, alternativas terapêuticas, 
seriam drasticamente minimizadas com uma 
reorganização de todo o circuito do medicamento, 
tal como preconizado na referida proposta.
Até à data, as Unidades de Saúde das ilhas do 
Corvo, Faial, Graciosa, Pico, Santa Maria e Terceira 
e, até há bem pouco tempo, também a de S. 
Miguel, continuavam sem a presença de qualquer 
colaborador farmacêutico nos seus quadros, 
estando a gestão do medicamento a cargo de 
outros profissionais não qualificados para o efeito.
O circuito do medicamento no SRS tem 
especificidades que o diferenciam da realidade 
do continente, essencialmente pela vocação de 
internamento, de doentes agudos e crónicos, 
na maioria das Unidades de Saúde das ilhas e 
Centros de Saúde. Estas unidades de saúde estão 
dotadas de infraestruturas e serviços em que 
é utilizado um vasto arsenal terapêutico, muito 
semelhante ao hospitalar, de uso restrito, com 
especificações estritas e risco elevado. 
No panorama atual, existe também uma grande 

AÇORES COM SERVIÇO CENTRAL PARA GERIR 
FARMACÊUTICOS NOS CUIDADOS PRIMÁRIOS

INCÊNDIOS FIZERAM SOBRESSAIR SOLIDARIEDADE FARMACÊUTICA
Os incêndios marcaram definitivamente o ano de 2017. 
Depois da tragédia que arrasou a região de Pedrógão 
Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, 
durante o mês de junho, e que matou 66 pessoas, 
a história voltou a repetir-se já numa altura do ano 
com que ninguém contava. Em pleno outono, vários 
incêndios no norte e centro do País destruíram casas 
e edifícios industriais, cortaram estradas e dizimaram 
florestas, naquele que terá sido um dos dias mais 
negros da história recente do País. Mais 45 vítimas 
mortais a registar, que levaram o Governo a decretar 
três dias de luto nacional, “como forma de pesar 
e solidariedade com toda a população nacional na 
sequência dos fogos florestais que atingiram vários 
pontos do país, provocando perda irreparável de vidas 
humanas”. Também a Ordem dos Farmacêuticos 
(OF) veio a público manifestar a disponibilidade dos 
farmacêuticos portugueses para participar nas ações 
de socorro e nos planos de emergência definidos, 
procurando assim ajudar a minimizar o impacto 

desta tragédia nas populações, em especial nos 
domínios do acesso ao medicamento e à assistência 
farmacêutica. Duas farmácias foram diretamente 
apanhadas pelas chamas – a Farmácia da Lajeosa 
do Dão, em Tondela, e a Farmácia Central, em Melo, 
no concelho de Gouveia – e mais de meia centena 
foram de algum modo afetadas pela tragédia, que 
condicionou, por exemplo, o abastecimento ou as 
comunicações. Enquanto os fogos se mantiveram 
ativos, mais de 300 farmácias estiveram de serviço, 
mantendo portas abertas, prestando assistência às 
suas populações e ajudando os utentes a enfrentar 
a tragédia. Foi, sem dúvida alguma, mais uma clara 
demonstração da relevante função social destas 
unidades de saúde, que pela sua proximidade dos 
cidadãos, em especial nas zonas mais isoladas, 
constituem um apoio fundamental às populações, 
que nelas depositam total confiança.
Alguns dias depois, a OF foi ao terreno, para 
acompanhar e encorajar o esforço dos colegas que 

lidaram de perto com a tragédia, para perceber 
as carências mais prementes e ajudar a resolver 
constrangimentos à atividade dos farmacêuticos. 
O vice-presidente da OF, João Norte, e o presidente 
da Associação Nacional das Farmácias (ANF), 
Paulo Cleto Duarte, visitaram as duas farmácias 
que foram destruídas pelos incêndios, estiveram 
com os diretores técnicos e ouviram os relatos 
dramáticos dos colegas e da população local. 
Apesar da destruição, as duas farmácias retomaram 
prontamente o serviço à população, em instalações 
provisórias, cedidas pelas respetivas juntas de 
freguesias.
Durante estas visitas, o dirigente da OF entregou 
novos cartões de identificação aos colaboradores 
farmacêuticos e manifestou a disponibilidade da 
instituição para apoiar estes colegas, tal como a 
bastonária já o fizera, em junho, junto dos colegas 
da região de Pedrógão Grande. “Registámos com 
particular apreço a vontade e a vocação dos nossos 
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GOVERNO APROVOU TABELA REMUNERATÓRIA 
DA CARREIRA FARMACÊUTICA
O Governo aprovou, em Conselho de Ministros, no dia 21 
de dezembro, o decreto regulamentar que identifica os 
níveis remuneratórios da carreira 
especial farmacêutica no Serviço Nacional de Saúde. 
Os diplomas que instituíram a referida carreira – 
Decretos-Lei n.o 108/2017 e 109/2017 – estabelecem 
um prazo de 180 dias, que termina no final de 
fevereiro, para regulamentação das remunerações, 

condições de acesso e respetiva progressão. 
A tabela remuneratória agora aprovada aplica-se 
aos trabalhadores com vínculo de emprego público 
na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas integrados na carreira especial farmacêutica.
A Ordem dos Farmacêuticos acompanhará também o 
processo de regulamentação para criação do Internato 
Farmacêutico.

dispersão de locais onde são armazenados 
os medicamentos administrados aos doentes 
assistidos nestas unidades e continuam a verificar-
se importantes lacunas nos processos de registo 
e rastreabilidade destes fármacos, colocando em 
causa a sua utilização segura e conduzindo, muitas 
vezes, a relevantes desperdícios. 
Os escassos exemplos de cobertura farmacêutica 
nos centros de saúde dos Açores já mostraram 
a relevância da intervenção do farmacêutico 
na gestão do circuito do medicamento e dos 
dispositivos médicos, através da melhoria 
exponencial dos índices económicos e logísticos, 
relacionados com a segurança, eficácia e 
rastreabilidade.
A implementação estruturada de Serviços 
Farmacêuticos ao nível dos cuidados de 
saúde primários, dirigidos por farmacêuticos 
especialistas em Farmácia Hospitalar, tal com 
é exigido legalmente, e com um quadro de 
profissionais experiente, potenciaria ganhos 
de eficiência muito elevados, tanto ao nível de 
cuidados, como ao nível da despesa total com 
medicamentos do SRS. A recente criação da 
Carreira Farmacêutica nos Serviços Nacional e 
Regionais de Saúde contribuirá também para a 
garantia da contratação de novos profissionais 
farmacêuticos, com qualificações e competências 
adequadas, essenciais para uma reforma do 
circuito do medicamento nestas unidades, e cujo 
objetivo último será a garantia da segurança, 
qualidade e eficácia dos medicamentos e 
dispositivos médicos utilizados pelos serviços 
públicos de saúde da Região Autónoma dos 
Açores.
A OF continuará a colaborar com a Direção 
Regional de Saúde na avaliação das necessidades 
de cobertura farmacêutica nas Unidades de Saúde 
das ilhas, bem como das infraestruturas de apoio 
ao circuito do medicamento nestas unidades.

ORDENS DA SAÚDE APOIAM MEDIDAS 
PARA DIMINUIR CONSUMO DE SAL
As Ordens dos Enfermeiros, Farmacêuticos, Médicos, 
Médicos Dentistas e Nutricionistas vieram a público 
apoiar o conjunto de medidas propostas durante a 
discussão do Orçamento de Estado para 2018 que 
visavam restringir o consumo de alimentos com 
excesso de sal. Bolachas e biscoitos pré-embalados, 
flocos de cereais e cereais prensados e batatas 
fritas ou desidratadas com mais de um grama de 
sal por cada 100 gramas foram alguns dos produtos 
alimentares que o Governo pretendeu abranger com 
a proposta de criação de um imposto especial sobre 
o sal – de 0,80 euros por quilo.
Em comunicado, as Ordens apresentam outras 
recomendações para alcançar este objetivo, 
como “o desenvolvimento de campanhas de 
educação alimentar, de forma a ampliar a literacia 
alimentar da população portuguesa com vista à 
promoção de hábitos alimentares e estilos de vida 
saudáveis, e a prevenção das doenças crónicas não 
transmissíveis”. O documento, enviado também aos 
deputados da Assembleia da República, reforça 
ainda a necessidade de se promover, junto da 
indústria alimentar em Portugal, a reformulação 
deste tipo de produtos, não esquecendo a vigilância 

das medidas implementadas através da realização 
de um relatório anual sobre o seu impacto, 
nomeadamente com a análise da evolução das 
vendas destes alimentos e dos potenciais ganhos 
em saúde relacionados.
Em Portugal, o consumo de sal ainda ultrapassa, em 
mais do dobro (10,7g/d), o consumo recomendado. 
Cerca de 35 mil portugueses morrem todos os anos 
de enfarte agudo do miocárdio ou acidente vascular 
cerebral (AVC), segundo dados recentes da Direção-
Geral da Saúde (DGS). As boas escolhas alimentares 
influem diretamente na expetativa de vida saudável e 
os fatores de risco que mais contribuem para o total 
de anos de vida saudável perdidos pelos portugueses 
– 15,8% – são precisamente os hábitos alimentares 
desadequados.
A Hungria, que desde 2011 aplicou um imposto a 
alimentos com elevado teor de sal, açúcar e gordura, 
é um exemplo do impacto positivo deste tipo de 
medidas. Dois terços da população alteraram os seus 
hábitos de alimentação face aos produtos taxados 
com este imposto especial. No caso dos snacks 
salgados, por exemplo, houve uma transferência de 
consumo para fruta fresca na ordem dos 86%.

colegas para apoiar e servir as populações, numa 
altura particularmente difícil também para eles. A 
relação de proximidade entre estes farmacêuticos 
e os habitantes locais reflete-se na entreajuda e 
na preocupação constante com o bem-estar dos 
seus doentes, com o acesso à sua medicação 
e a outros produtos de saúde que necessitam 
nesta fase. O esforço destes colegas para voltar 
a colocar a farmácia em funcionamento e assim 

garantir a assistência farmacêutica às populações é 
assinalável”, disse o vice-presidente da OF.
No final do mês de outubro, a bastonária 
acompanhou também o ministro da Saúde numa 
visita à Farmácia da Lajeosa do Dão, em que este 
elogiou a atuação de toda a equipa e a concertação 
de esforços entre várias entidades, que permitiu 
reerguer o serviço em menos de 24 horas. O membro 
do Governo visitou o espaço que ficou danificado 

pelos incêndios e foi conhecer as instalações cedidas 
pela Junta de Freguesia local, onde testemunhou 
também a administração de vacinas contra a gripe 
sazonal a alguns utentes.
Neste percurso, o proprietário e diretor técnico da 
farmácia, Hugo Ângelo, recordou os momentos de 
aflição vividos durante a tragédia, mas destacou 
também o esforço e preocupação constante 
em continuar a garantir o acesso da população 
ao medicamento e à assistência farmacêutica. 
“Temos uma responsabilidade social de fornecer 
medicamentos à população. O nosso caso foi um 
entre muitos outros. As pessoas precisam do 
nosso apoio e, por isso, tínhamos de funcionar 
rapidamente”, contou o farmacêutico.
O ministro agradeceu esta concertação de 
esforços entre a farmácia, a Junta de Freguesia da 
Lajeosa do Dão, a OF e a ANF, que tornou “possível a 
população ter respostas, cobertura e satisfação de 
necessidades de cuidados farmacêuticos”.
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SETOR DOS DISPOSITIVOS 
ANALISADO  
COM APORMED
A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos (OF) e a presidente 
da Associação Portuguesa de Dispositivos Médicos (Apormed) 
estiveram reunidas no dia 2 de novembro, na sede da OF, em 
Lisboa, num encontro que potenciou a partilha de informações 
e experiências sobre a atividade das empresas que produzem e 
distribuem dispositivos médicos no nosso país, mas que serviu 
também de reflexão sobre o sistema de avaliação de tecnologia 
de saúde e sobre as políticas públicas dirigidas ao setor.
Em análise esteve também o recuo do Governo na aplicação 
da contribuição extraordinária às empresas de dispositivos 
médicos, através da qual esperava arrecadar anualmente 
24 milhões de euros. A proposta de Orçamento do Estado 
para 2018 previa o pagamento de uma taxa pelas empresas 
de dispositivos médicos, entre os 2,5% e os 7,5%, consoante 
o preço dos produtos. A Apormed assumiu desde logo 
uma posição pública muito crítica em relação à aplicação 
desta taxa adicional, estimando poder conduzir ao corte do 
fornecimento de dispositivos médicos ao Serviço Nacional de 
Saúde (SNS).
Fonte do Ministério das Finanças esclareceu mais tarde que 
não foi alcançada uma forma de operacionalização da medida. 
Também o então secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Delgado, explicou que a medida foi considerada inapropriada 
no contexto nacional e que o Governo encontrou outros 
mecanismos para evitar o excesso de utilização e abuso dos 
meios de diagnóstico e terapêutica.

DECLARAÇÃO DE BERLIM PARA A PREVENÇÃO DA DIABETES
A Ordem dos Farmacêuticos (OF), a Direção-Geral 
da Saúde, a Sociedade Portuguesa de Diabetologia, 
a Associação Protetora dos Diabéticos de 
Portugal e a AstraZeneca Portugal subscreveram 
a versão portuguesa da Declaração de Berlim, 
um documento elaborado no âmbito da iniciativa 
internacional “Ação Precoce na Diabetes”, que 
visa promover o desenvolvimento de ações locais 
tangíveis para a prevenção da diabetes.
O compromisso foi assinado à margem de um 
encontro sobre a diabetes, organizado no dia 
27 de outubro, na Embaixada do Reino Unido 
em Portugal, e reconhece o papel fundamental 
dos vários profissionais de saúde, dos próprios 
doentes e dos decisores políticos na abordagem 
à doença. Entre as iniciativas previstas, está 
a colaboração com o projeto de promoção e 
educação para a saúde nas escolas desenvolvido 
pela OF, Geração Saudável, abrangendo a expansão 
territorial, o desenvolvimento de conteúdos 
científicos, a produção de ferramentas e 
materiais didáticos e de estratégias de divulgação 
conjuntas.
A colaboração estende-se também ao Projeto 
“Não à Diabetes”, que pretende evitar que 50 mil 
pessoas com elevado risco desenvolvam diabetes 
no prazo de cinco anos, intervindo através de 
um plano específico de prevenção dirigido à 
promoção da saúde e à adoção de estilos de 
vida saudáveis (alimentação e atividade física), e 
identificar, no mesmo período de cinco anos, 50 

mil pessoas com diabetes que desconheçam ter 
a doença, promovendo a sua inclusão no sistema 
de saúde, para que haja um apropriado controlo e 
acompanhamento das manifestações da doença.
Os signatários assumem também o compromisso 
de desenvolver uma campanha nacional de 
sensibilização para a adoção de estilos de 

vida saudáveis, em colaboração com outras 
instituições da área da saúde, envolvendo 
o Programa Nacional para a Promoção da 
Alimentação Saudável e o Programa Nacional para 
a Promoção da Atividade Física. 
A disponibilização de consultas de nutrição 
e acompanhamento às pessoas com “pré-
diabetes” e diabetes nas diversas instituições 
prestadoras de cuidados de saúde e a melhoria da 
monitorização da doença, através da normalização 
e integração dos sistemas de informação, 
nomeadamente entre diferentes níveis de 
cuidados e entre instituições públicas e privadas, 
são outros dos objetivos descritos no documento.
A diabetes é o principal flagelo de saúde pública 
a nível mundial, um problema multifatorial, difícil 
de combater, em parte resultante do progresso 
socioeconómico da humanidade. Se nada de 
significativo for feito, o número de diabéticos no 
mundo aumentará quase 50% entre 2015 e 2040, 
com impacto direto na despesa associada ao 
tratamento e controlo da doença e nos anos de 
vida perdidos ou severamente comprometidos. Em 
Portugal o cenário não é mais animador. Dados 
de 2015 revelam que existe mais de um milhão 
de portugueses com diabetes, com um custo 
estimado equivalente a 1% do PIB e 12% da despesa 
em Saúde, em 2015. O número de pessoas com 
glicémia intermédia ou “pré-diabetes”, ultrapassa 
os dois milhões e estes números não param de 
aumentar.

OF ACOLHEU ASSEMBLEIA GERAL  
DA EURHECA

A Ordem dos Farmacêuticos recebeu, no dia 
6 de outubro, a reunião magna da Associação 
das Autpridades Competentes Europeias 
para os Profissionais de Saúde (EurH e CA)
organização que congrega as autoridades 
reguladoras das profissões da saúde no 
espaço europeu. A Assembleia Geral focou-se 
sobretudo em alterações estatutárias e 
regulamentares, bem como na fixação de 
agenda eleitoral, mas aflorou também temas 
transversais aos profissionais de saúde e 
respetivas autoridades competentes, como  
a mobilidade profissional transfronteiriça,  
a diretiva do reconhecimento das 

qualificações profissionais ou o sistema  
de informação do mercado interno.
Entre os cerca de 20 delegados 
representantes de 10 das associações 
que integram a EurHeCA, estiveram as 
bastonárias das Ordens dos Farmacêuticos e 
dos Enfermeiros, membros efetivos nacionais 
desta organização fundada em 2013.
Dois meses depois desta reunião, foram 
formalizadas as alterações ao Estatuto 
desta associação num cartório notarial em 
Bruxelas, estando prevista para o mês de 
março a realização de eleições para os novos 
órgãos sociais.
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CABO VERDE ASSUME 
PRESIDÊNCIA DA 
AFPLP

Os membros da Associação dos Farmacêuticos dos 
Países de Língua Portuguesa (AFPLP) estiveram 
reunidos em Assembleia Geral, no dia 12 de outubro, 
no Centro de Congressos de Lisboa, à margem do 
Congresso Nacional dos Farmacêuticos 2017, para 
eleger os novos órgãos sociais da associação. A 
presidência é agora assumida por Cabo Verde, país 
responsável pela organização do próximo Congresso 
Mundial, entre 3 e 5 de outubro de 2018, na cidade 
da Praia.
Durante esta reunião, os farmacêuticos lusófonos 
fizeram um balanço das atividades desenvolvidas ao 
longo do último mandato e analisaram sugestões 
de atividades para o futuro, designadamente 
no âmbito do Congresso Mundial da AFPLP. Em 
discussão estiveram também os desenvolvimentos 
nos respetivos sistemas de saúde e, muito 
particularmente, na atividade farmacêutica.

PGEU NOMEOU 
NOVA SECRETÁRIA 
GERAL
O Grupo Farmacêutico da União Europeia 
(PGEU) nomeou a farmacêutica italiana 
Ilaria Passarani como nova secretária 
geral da organização, que assumirá o 
cargo em março. Passarani lidera o 
Departamento de Alimentação e Saúde da 
Organização Europeia dos Consumidores 
(BEUC) e é membro do conselho de 
administração da Agência Europeia de 
Medicamentos (EMA). 
“Estou ansiosa para trabalhar com os 
membros e colaboradores do PGEU na 
promoção da profissão farmacêutica 
e da prática em Farmácia Comunitária, 
satisfazendo as necessidades dos 
doentes”, disse a futura secretária geral, 
citada em comunicado do PGEU.
O secretariado da organização está 
sedeado em Bruxelas, com uma equipa 
de cinco colaboradores, que coordenam 
a atividade diária da organização. A 
secretária geral assume a liderança, 
orientação estratégica e gestão das 
operações do PGEU, cabendo-lhe também 
a representação do setor de Farmácia 
Comunitária em vários foruns europeus e 
nacionais.

O consórcio europeu Simpathy - Stimulating 
Innovation Management of Polypharmacy and 
Adherence in the Elderly - apresentou o documento 
“Polypharmacy Management by 2030: a patient 
safety challenge”, em que são sintetizados os 
resultados de dois anos de investigação sobre 
programas de gestão da polimedicação para idosos.
Este projeto, liderado pelo Governo escocês e 
financiado pela União Europeia, através do 3o 
Programa Europeu de Saúde, reuniu uma equipa 
multidisciplinar de oito países e dez instituições, 
cuja equipa portuguesa foi constituída por cinco 
docentes da Universidade de Coimbra (Faculdades 
de Medicina e de Farmácia) e um da Universidade 
de Lisboa (Faculdade de Farmácia), com o objetivo 
de identificar e sensibilizar os decisores para a 
implementação de políticas nacionais, regionais ou 
locais de gestão da polimedicação. 
Neste contexto, foi elaborado um roteiro para que 
todos os cidadãos europeus possam beneficiar deste 
tipo de programas até 2030, lançando-se um apelo 
para que os países possam trabalhar em conjunto na 
gestão e prevenção da polimedicação inapropriada 
e na promoção da adesão à terapêutica, através de 
uma intervenção coordenada e colaborativa entre 
profissionais de saúde.
A sessão de apresentação de resultados reuniu, 
além da coordenadora do Simpathy, Alpana Mair, os 
vários investigadores portugueses que participaram 

neste trabalho e incluiu um painel de discussão 
interdisciplinar, que visou identificar barreiras 
e soluções que abram caminho à elaboração 
de programas de gestão da polimedicação em 
Portugal, tirando partido da experiência criada 
por este projeto europeu. A sessão contou com 
a participação da bastonária da Ordem dos 
Farmacêuticos e de representantes da Ordem 
dos Médicos, Infarmed, Estratégia Nacional para 
o Envelhecimento Ativo e Saudável e do Consórcio 
Simpathy.
Estes parceiros reconheceram que a formação 
universitária, tanto pré como pós-graduada, 
não prepara médicos e farmacêuticos para a 
interdisciplinaridade. No entanto, reconheceram 
na educação um alicerce importante para o bom 
funcionamento de futuras equipas multidisciplinares 
que atuem na área da polimedicação. 
De acordo com estes especialistas, os decisores 
políticos e autoridades nacionais de saúde devem 
analisar os dados existentes sobre os problemas 
associados à polimedicação e desenvolver normas 
de orientação clínica que uniformizem a intervenção 
dos profissionais de saúde juntos destes doentes. 
Uma das propostas abordadas neste painel diz 
respeito à criação da figura do “gestor do doente”, 
que poderá ser o próprio médico de família, atuando 
em colaboração com o farmacêutico na revisão da 
medicação.

CONSÓRCIO EUROPEU PROPÕE PROGRAMAS 
DE GESTÃO DA POLIMEDICAÇÃO

PRÉMIO INTERNACIONAL PARA FARMACÊUTICOS 
NA DETEÇÃO PRECOCE DA FIBRILAÇÃO ATRIAL
A Associação de Fibrilação Atrial (AFA), uma organização 
internacional que se dedica à consciencialização para a 
fibrilação atrial, atribuiu o Prémio Healthcare Pioneers ao 
projeto da International Pharmacists for Anticoagulation 
Care Taskforce (iPACT), no qual participaram mais de 
meia centena de farmacêuticos portugueses. O trabalho 
destaca a contribuição destes profissionais de saúde na 
deteção precoce daquela que é a perturbação cardíaca 
mais comum detetada pelos médicos e que afeta mais 
de 16 milhões de pessoas em todo o mundo, podendo ser 
prevenida com recurso a terapêuticas anticoagulantes.
“Pharmacists’ Contribution to Early Detection of Atrial 
Fibrillation – A Proof of Concept in Ten Countries” é o título 
do trabalho distinguido pela AFA, cuja coordenação esteve 
a cargo da farmacêutica e investigadora portuguesa 
Filipa Alves da Costa. O projeto foi desenvolvido no âmbito 
da IPACT, uma plataforma internacional dedicada aos 
cuidados farmacêuticos na anticoagulação, que congrega 
farmacêuticos de mais de 20 países, mas que tem vindo 
progressivamente a envolver também outros profissionais 
de saúde, designadamente médicos cardiologistas, 
pessoas que vivem com doença e parceiros sociais.
Iniciado em 2016, em apenas cinco países, o trabalho foi 
alargado a um total de dez países já este ano (Portugal, 
Espanha, França, Suíça, Reino Unido, República Checa, 
Hungria, Canadá, Hong Kong e Nova Zelândia), estimando-
se um novo alargamento no próximo ano. Em Portugal, o 
trabalho envolveu a participação de farmacêuticos de 62 
farmácias comunitárias, um hospital e uma residência 

de idosos. Ao todo, foram abrangidos mais de quatro mil 
utentes, que receberam informações sobre fibrilação 
atrial e fizeram uma medição manual do pulso. Sempre 
que detetada qualquer irregularidade, os farmacêuticos 
fizeram a referenciação e o encaminhamento para 
o médico especialista. No total da amostra, foram 
identificados 1,4% de novos casos, valor consistente com 
alguns estudos anteriormente publicados igualmente 
desenvolvidos em farmácia comunitária com vista à 
identificação precoce desta doença no âmbito de estreita 
colaboração interprofissional.
Filipa Alves da Costa destaca que este trabalho fornece 
evidência científica para a prestação de novos serviços 
de saúde pública em farmácias comunitárias, para a 
prestação de cuidados diferenciados e para a colaboração 
com outros profissionais de saúde. “Este trabalho ensinou-
nos também que o processo de encaminhamento dos 
utentes deve ser adaptado aos sistemas de saúde e à 
literacia em saúde dos cidadãos”, acrescentou.
O IPACT disponibilizou formação a todos os participantes, 
procurando assim uniformizar as práticas nos diferentes 
países e adotando um conjunto de boas práticas validadas 
por organizações nacionais e internacionais.
A responsável portuguesa destacou ainda que “os 
farmacêuticos estão sempre disponíveis para acompanhar 
os doentes crónicos, mas também os indivíduos não 
diagnosticados, razão pela qual as farmácias comunitárias 
são um espaço privilegiado para desenvolver este género 
de iniciativas de consciencialização e deteção precoce”.
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MEDICAMENTOS  
MADE IN PORTUGAL

Nunca, como agora, se exportaram tantos medicamentos – mais até 
do que vinho do Porto. A produção nacional dá sinais de retoma, e 

muitas farmacêuticas tornaram-se de tal forma atrativas que estão 
a ser adquiridas por multinacionais. Mas a colossal dívida hospitalar 

e o investimento residual mantêm agrilhoado um setor que ainda não 
responde às necessidades do país.

Deve ter mais ou menos dez metros de com-
primento e custou quase dois milhões de euros 
a mais recente aquisição da OM Pharma: uma 
máquina totalmente automatizada, ainda em 
fase de testes, que produz blisters. «Tem um 
software muito sofisticado, regista tudo, tem 
assistência remota do fornecedor (alemão) e 
já está preparada para a serialização (todos 
os medicamentos com receita que circulem 
na Europa a partir de Fevereiro de 2019 de-
verão ter um código individual)», diz Nuno 
Moreira, diretor técnico da filial portuguesa 
da multinacional suíça Vifor Farma e que é 
também presidente do Colégio de Especia-
lidade de Indústria Farmacêutica da Ordem 
dos Farmacêuticos (OF).
Foi ele quem guiou a ROF numa recente visita 
às instalações da fábrica, situada em Alfragide, 
onde se produzem algumas das marcas mais 
conhecidas de vacinas orais para infeções uri-
nárias e respiratórias, além de medicamentos, 
entre outros, para as cólicas dos bebés. Em mé-
dia, por ano, saem daqui cinco a sete milhões 

de embalagens, ou seja, cerca de 60 milhões 
de cápsulas e 45 milhões de comprimidos – 
que, na sua maioria, são exportados para 65 
países (México, Moçambique, Itália, Bulgária, 
Chipre, Hungria, Angola, Cabo Verde, Brasil e 
Polónia são alguns dos principais mercados).
«Sempre achei que produzir medicamentos 
era muito fascinante», conta o especialista, 
cuja carreira esteve sempre ligada à indús-
tria farmacêutica (o próprio serviço militar 
cumpriu-o no laboratório militar de produtos 
farmacêuticos, nos anos 80, tendo passado de-
pois pela Medinfar). Equipados com fato de 
polipropileno e touca, percorremos extensos 
corredores, no primeiro e segundo pisos des-
ta unidade onde trabalham 42 profissionais, 
farmacêuticos incluídos (o quadro da empresa 
contempla, ao todo, 120 pessoas). Por todo o 
lado, incluindo nas zonas de acesso restrito, não 
faltam sinais de um rigoroso controlo, como 
se impõe em ambientes desta natureza. Em 
particular no segundo piso, onde se produzem 
cápsulas e comprimidos, são mais exigentes as 

Sónia Graça, jornalista convidada
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condições de tratamento do ar e de isolamen-
to de pessoas e de produtos – salas há onde a 
pressão é de tal ordem que, uma vez aberta a 
porta, nada lá entra, saindo apenas ar. «A ideia 
é que nada do que eu faça aqui contamine o 
que está a ser feito lá dentro», explica Nuno 
Moreira, sublinhando um pormenor que não 
considera despiciendo: «Estamos há 1.400 dias 
sem nenhum acidente de trabalho. Não haverá 
muitas empresas nestas condições.»

INSTALAÇÕES MODERNAS  
E MÃO-DE-OBRA MUITO 
QUALIFICADA
A Vifor Pharma, através da sua filial portuguesa, 
é uma das multinacionais que mantêm ativas 
unidades de produção no país. 
No entanto, a maioria das farmacêuticas não 
tem estrutura produtiva associada, dedican-
do-se apenas à comercialização e distribuição. 
Segundo dados oficiais do Infarmed, há em 
Portugal cerca de 45 entidades licenciadas para 
o fabrico de medicamentos e, ao todo, cerca 
de 57 fábricas a operar no país – das quais 
18 serão de capital nacional (Bial, Paracélsia, 
Bluepharma, Farmalabor, ICNAS, Basi, Atlan-
tic Pharma, DLA, Hovione, Iberfar, Infosaúde, 
Edol, Medinfar, Lecifarma, Sidefarma, Tecni-
med, Westpharma e Sofarimex). 
«As empresas portuguesas estão cada vez mais 
atrativas, com mão-de-obra muito qualificada, 
instalações modernas e um volume de produ-
ção interessante», observa Nuno Moreira. E as 
estatísticas não o desmentem. Depois de um 
período de forte contração entre 2010 e 2013 
(resultante, em grande medida, dos condicio-

Assuntos 
Regulamentares

«SOMOS UM FACTOR DIFERENCIADOR» 
Pedro Freitas, presidente do Colégio da Especialidade da OF

Num mercado farmacêutico altamente regulado e com a atual profusão de decretos, diretivas 
e regulamentos, os assuntos regulamentares têm-se afirmado como uma área estratégica 
para as empresas, pois é a estes profissionais que cabe gerir o ciclo de vida do medicamento, 
desde o pedido de AIM (autorização de introdução no mercado), atuando em áreas variadas 
(farmacovigilância, ensaios clínicos, patentes, publicidade dos medicamentos, dispositivos 
médicos, cosmética e suplementos alimentares). 
«Somos um factor diferenciador nas empresas, pois detemos conhecimentos técnicos e 
competências que permitem garantir o cumprimento do quadro legislativo. Uma boa estratégia 
regulamentar é essencial para que o fármaco chegue ao mercado», sublinha Pedro Freitas, presi-
dente do Colégio de Assuntos Regulamentares da OF, sublinhando que os farmacêuticos são uma 
mais-valia na medida em que, «além da formação centrada no medicamento e tecnologias de 
saúde, aportam um enquadramento ético e deontológico». Isso é expresso, por exemplo, quando 
é preciso obter autorização para «disponibilizar medicamentos não comercializados em Portugal 
e também na revisão e aprovação de materiais educacionais, informativos e promocionais» 
que permitem a doentes e profissionais de saúde estarem informados sobre o uso rigoroso de 
medicamentos e inovações terapêuticas. O especialista dá o exemplo de uma colega a trabalhar 
na Bial, cujo contributo foi «fundamental» para a aprovação do fármaco pioneiro Zebinix pelas 
autoridades europeias. 
Estima-se que cerca de mil profissionais trabalhem em assuntos regulamentares (mais de 
metade dos quais na indústria), dos quais cerca de 80% serão farmacêuticos. Até à data, foram 
atribuídos mais de 150 títulos de especialista nesta área, sendo que 130 estão a exercer o ato 
farmacêutico de forma ativa.  
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«A NOSSA MATRIZ DE PROFISSIONAL DE SAÚDE PERMITE-NOS DESENVOLVER 
E LIDERAR OS PROCESSOS E PEDIDOS DE FINANCIAMENTO PELO SNS DE UMA 
FORMA QUE GARANTE O ACESSO NAS MELHORES CONDIÇÕES PARA O NOSSO 
PAÍS», JOÃO NORTE. «A FUNÇÃO DE MEDICAL SCIENTIFIC LIAISON, EMBORA NÃO 
SEJA NOVA, IRÁ CRESCER EXPONENCIALMENTE, PODENDO REDUZIR OU MESMO 
FAZER DESAPARECER A DE DELEGADO DE INFORMAÇÃO MÉDICA», NUNO MOREIRA

80 A 90% DO QUE SE CONSOME 
CÁ É FABRICADO FORA 
No entanto, apesar de todos os sinais de progres-
so, este continua a ser um setor marcadamente 
deficitário, que não responde às necessidades 
do país. Em 2016, o Governo importou 2.434 
milhões de euros em matérias-primas (a ca-

nalismos impostos pela troika), a produção 
farmacêutica tem aumentado gradualmente, 
sendo que no final de 2016 o valor total fixa-
va-se em 1.707 milhões de euros, mais 13% do 
que no ano anterior e ultrapassando mesmo 
o saldo de 2010.
E este cenário não será alheio a outra recente 
tendência. Nos últimos anos, nota o especia-
lista, «tem-se assistido à compra de fábricas 
que eram 100% nacionais por parte de multi-
nacionais (a Lusomedicamenta foi adquirida 
pela sueca Recifarma, a Generis pela india-
na Aurobindo Pharma…)». Em simultâneo, 
multinacionais começam a instalar-se cá, com 
fábricas de raiz – são disso exemplo a alemã 
Fresenius Kabi, que no ano passado inaugu-
rou uma unidade de produção de penicilinas 
em Viseu; a Vifor Pharma, via Om Pharma, 
que já lançou a primeira pedra da nova fábrica 
(um investimento de dez milhões de euros), 
irá produzir um medicamento inovador para 
doentes com hipercaliemia (níveis de potássio 
anormalmente elevados no sangue) a exportar 
para todo o mundo, exceto Estados Unidos. 
As exportações são outro indicador positivo. 
Segundo o último relatório da Apifarma, em 
2016 o país lucrou 1.124 milhões de euros com 
a exportação de medicamentos, praticamente 
o dobro em relação a 2010. «Exportámos mais 
em saúde do que em vinho», sublinhava, no 
Verão passado, o Secretário de Estado da Indús-
tria, João Vasconcelos, durante a inauguração 
da nova unidade da Fresenius Kabi, em Viseu. 
Além disso, outro facto notório para Nuno Mo-
reira, 81% das nossas exportações destina-se 
aos mercados mais exigentes e sofisticados do 
mundo (Europa e Estados Unidos).

rência de princípios ativos é uma das principais 
lacunas do setor, diz Nuno Moreira) e medi-
camentos, duas vezes mais do que exportou. 
«Entre 80 a 90% do que se consume cá é fa-
bricado no estrangeiro – e sendo Portugal um 
país pequeno e periférico, isso deixa-nos mais 
sujeitos a problemas de fabrico», observa João 
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Norte, vice-presidente da OF e profissional 
com larga experiência no setor, lembrando 
que a grande maioria das empresas portugue-
sas produz essencialmente medicamentos que 
já são de tecnologia conhecida – genéricos ou 
marcas de medicamentos antigos. 
E «o facto de não existirem fábricas de gran-
des multinacionais significa que não há pro-
dução da nova tecnologia medicamentosa – 
os chamados medicamentos inovadores e de 
biotecnologia». Na prática, portanto, «os fár-
macos chegam cá na mesma, mas o país deixa 
de ter profissionais envolvidos na produção 
de novas tecnologias, sobretudo genéricos e 
inovadores». Um exemplo: «Deixámos de ter 
acesso a algumas moléculas e medicamentos 
(essencialmente de uso hospitalar) que, para 
nós, ainda tinham algum interesse do ponto de 
vista clínico e terapêutico, porque as empresas 
deixaram de fabricar.» 
E porquê? «Os motivos prendem-se com a 
diversificação para outras tecnologias medica-
mentosas e/ou pelo abandono de tecnologias 
antigas», nota João Norte, acrescentando que 
a deslocalização das multinacionais resultou 
da «oportunidade de adaptação ao “mercado 
único” e livre circulação de bens, acompa-
nhada da necessidade de aumentar escala e 
concentrar atividades produtivas em menos 
locais de fabrico». 
Nuno Moreira recorda, a propósito, um mo-
vimento «sem precedentes» de fusões e aqui-
sições na indústria farmacêutica, a partir dos 

«O MARKETING É CRUCIAL PARA  
O DESENVOLVIMENTO DE UMA ESTRATÉGIA 
ADEQUADA» 

Pedro Mendonça 

Pedro Mendonça, farmacêutico desde 2003, com larga experiência nas áreas de vendas e do 
marketing (estreou-se na Tecnimede, tendo passado os últimos 11 anos na Bayer), trabalha há 
quatro meses na biofarmacêutica AbbVie, como gestor de marca na área da dermatologia. O 
seu dia-a-dia passa por desenvolver, em coordenação com outros departamentos (médico, 
registos, market access e comunicação), a estratégia de posicionamento e de criação de valor.
Estes departamentos têm um «papel crucial no desenvolvimento da estratégia adequada 
a cada momento do ciclo de vida do medicamento», além de serem «a “última peça” (em 
conjunto com as vendas) no processo de lançamento no mercado». Isto porque, sublinha Pedro 
Mendonça, são estes profissionais que garantem a «ligação da parte técnica e científica dos 
medicamentos à vertente mais comercial de promoção, levando à criação de uma proposta 
de valor adequada às necessidades de cada um dos stakeholders (médicos, farmacêuticos, 
enfermeiros, administradores e, mais importante, os doentes), que permita acrescentar valor 
clínico e económico à gestão terapêutica de cada patologia». 
Inerente a tudo isto, e não menos importante, acrescenta, é o objetivo de «gerar o respetivo 
retorno sobre investimento, que permite às companhias continuar a inovar e a desenvolver 
soluções para as várias áreas da medicina». 

Marketing
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anos 90 do século passado: «Muitas das mul-
tinacionais de que ainda se fala com algum 
saudosismo não fugiram de Portugal: pura e 
simplesmente desapareceram. Sobreviveram as 
mais modernas ou as mais centrais na Europa 
e, neste aspeto, Portugal perde por ser perifé-
rico. Além disso, na altura o país não era tão 
atrativo do ponto de vista das infraestruturas 
nem da qualificação da mão-de-obra.» 

MAIS EMPREENDEDORISMO 
E INVESTIGAÇÃO EM 
BIOTECNOLOGIA SÃO DESAFIOS 
DO FUTURO 
Contemplando as obras da futura unidade da 
Vifor Pharma – que começará a produzir já 
esta Primavera –, o presidente do Colégio da 
Indústria Farmacêutica mantém-se otimista: 
«Quando terminei o curso, nos anos anos 80, 
e as multinacionais começaram a deixar o 
país, já se dizia que a produção ia morrer… 
Foi uma adaptação dolorosa, mas estamos 
aí.» Nuno Moreira não se cansa de sublinhar 
que a indústria farmacêutica – que emprega 
cerca de 7.500 pessoas, das quais 12 a 13% são 
farmacêuticos – tem «potencial de crescimen-
to», é «exigente e sofisticada» (cita o exemplo 
pioneiro da Bial, que criou o primeiro medi-
camento de patente nacional) e está «à altura 
dos desafios». 
Que, admite, não são poucos. Desde logo, re-
solver um problema crónico e estrutural: «Seria 
fundamental que as empresas não estivessem 
estagnadas por causa de dívidas hospitalares – 
esse poderia ser o grande incentivo ao investi-
mento.» Em Agosto do ano passado, segundo 
o presidente da Apifarma, Almeida Lopes, a 
dívida do SNS às farmacêuticas rondava os mil 
milhões de euros.  
Para Nuno Moreira, o Estado podia ter um 
contributo mais ativo para alavancar o se-
tor: «Um país com indústria é sinónimo de 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produção (M€)
Production (M€) 1.679 1.533 1.387 1.434 1.486 1.516 1.707

V.H. (%)
Growth rate (%) -7,1% -8,7% -9,5% 3,4% 3,6% 2,0% 12,6%

Produção Farmacêutica 
Pharmaceutical production

Fonte: INE, INFARMED, Apifarma / Source: INE, INFARMED, Apifarma
(1) Matérias-primas /Raw Materials:  - 2936-2937-2938-2939-

2941
(2) Produtos farmacêuticos / Pharmaceutics Products: 3001-3002-3003-3004-3005-

3006

Evolução da Produção Farmacêutica em Portugal
Pharmaceutical production in Portugal
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Ano Importação (M€)
Import V.H.(%) Exportação (M€)

Export V.H.(%)
Rácio Exp / Imp 

(%)
Trade Balance

2010 2.275 2% 512 2% 23%

2011 2.236 -2% 617 21% 28%

2012 2.233 0% 705 14% 32%

2013 2.076 -7% 734 4% 35%

2014 2.177 5% 877 20% 40%

2015 2.360 8% 920 5% 39%

2016 2.434 3% 1124 22% 46%
Fonte / Source: INE

Evolução da Balança Comercial Farmacêutica em Portugal
Pharmaceutical Trade Balance in Portugal

Origem das importações e Destino das Exportações - 2016
Origin of imports and Destination of Exports

Fonte / Source: INE

Importação e exportação de matérias-primas e produtos farmacêuticos
Imports and exports of raw materials and pharmaceutical products
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João Norte, vice-presidente da OF com larga 
experiência na Indústria
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Departamentos 
Médicos

«OS DEPARTAMENTOS MÉDICOS  
TRANSMITEM INFORMAÇÃO CIENTÍFICA 
ISENTA E FUNDAMENTADA» 

Maria Duarte 

O departamento médico é de «suma importância» para qualquer empresa farmacêutica, pois 
permite estabelecer a «ponte entre o desenvolvimento clínico e a comercialização dos medi-
camentos», defende Maria Duarte, a trabalhar há quatro anos na Celgene, como responsável 
local pela área da farmacovigilância e gestão de risco (iniciou a carreira, em 2010, na farmácia 
comunitária, tendo depois integrado a Unidade de Farmacovigilância do Sul). 
«O apoio à investigação clínica, desde os ensaios clínicos, estudos observacionais e estudos da 
iniciativa do investigador, é fundamental para a melhor caracterização da segurança e eficácia 
dos medicamentos, e também contribui para promoção de investigação», frisa Maria Duarte. 
Por outro lado, estes departamentos «transmitem a informação científica, isenta e fundamen-
tada, de uma forma que é vista como útil para a prática clínica dos profissionais de saúde», 
através, por exemplo, de planos de comunicação e serviços de informação médica. 
O dia-a-dia desta farmacêutica envolve tarefas muito diversas, desde a receção e processa-
mento de reações adversas, à preparação e envio de comunicações destinadas aos profis-
sionais de saúde, bem como implementação e monitorização dos planos de gestão de risco. 
Além disso, colabora ainda com a revisão de protocolos de investigação, estudos de mercado e 
programas de apoios a doentes.  

independência, e o Estado podia facilitar o 
lançamento de linhas de crédito para suprir 
o não pagamento de dívidas. E porque não 
apresentar e facilitar a entrada em mercados 
emergentes, como Rússia, Brasil e até China?» 
Faltam, conclui, «incentivos ou talvez mais 
empreendedorismo». Diga-se, neste ponto, 
que Portugal está na cauda da Europa (atrás 
de países como a Polónia, Roménia, Grécia e 
Chipre, só à frente da Croácia) no que respeita 
ao investimento da indústria farmacêutica (que, 
em 2015, ficou-se pelos 75 milhões de euros).
Por outro lado, defende ainda Nuno Morei-
ra, o Estado «devia assegurar a instituições 
privadas benefícios na instalação de fábri-
cas para produzir medicamentos específicos, 
como vacinas, e na instalação de startups de 
investigação de novas moléculas na área de 
medicamentos biológicos». 
Em sintonia,   diz que o grande desafio está 
relacionado com a «disseminação das novas 
tecnologias». «Estamos numa fase de muita 
inovação disruptiva, essencialmente nas áreas 
da oncologia e doenças infeciosas, e da utiliza-
ção dos avanços nas tecnologias de informa-
ção na medicina. E a indústria, que assume a 
esmagadora maioria do esforço e investimen-
to em investigação de novos medicamentos, 
necessita que o seu modelo de retorno do in-
vestimento não ponha em causa a garantia de 
que esses avanços na medicina são integrados 
nos nossos sistemas de saúde, respeitando 
as necessidades de acesso à população e de 

«ESTAMOS HÁ 1.400 DIAS SEM NENHUM ACIDENTE DE TRABALHO. NÃO HAVERÁ 
MUITAS EMPRESAS NESTAS CONDIÇÕES», EXPLICA NUNO MOREIRA DURANTE A 
VISITA À OM PHARMA
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DEPOIS DE UM PERÍODO DE FORTE CONTRAÇÃO ENTRE 2010 E 2013 (RESULTANTE, EM 
GRANDE MEDIDA, DOS CONDICIONALISMOS IMPOSTOS PELA TROIKA), A PRODUÇÃO 
FARMACÊUTICA TEM AUMENTADO GRADUALMENTE, SENDO QUE NO FINAL DE 2016 
O VALOR TOTAL FIXAVA-SE EM 1.707 MILHÕES DE EUROS, MAIS 13% DO QUE NO ANO 
ANTERIOR E ULTRAPASSANDO MESMO O SALDO DE 2010.

Acesso  
ao Mercado

«O ACESSO AO MERCADO DETERMINA 
QUANDO E COMO A ATIVIDADE COMERCIAL 
IRÁ DECORRER» 

Vasco Conde 

Vasco Conde, farmacêutico desde 2001, é atualmente responsável pela área de acesso ao mer-
cado e relações públicas e governamentais na Novo Nordisk (de resto, sempre trabalhou neste 
ramo – esteve quase cinco anos no Infarmed, nove anos na Pfizer e 18 meses na Gilead). A sua 
missão é «preparar e propor soluções que viabilizem a comparticipação pelo SNS dos novos 
medicamentos de cada uma das empresas». 
Estes profissionais, explica, deverão «ajudar a desenvolver a evidência necessária para que 
outros decisores locais (hospitais, administrações regionais de saúde e mesmo sociedades 
médicas quando se trata do desenvolvimento de guidelines de tratamento) possam também 
decidir ou propor a utilização dos medicamentos das empresas». 
E a fase de decisão do acesso ao medicamento é «cada vez mais importante nas estratégias 
das empresas, uma vez que determina qual a utilização dos novos medicamentos por parte 
dos doentes e como os profissionais de saúde percecionam a sua utilidade». Ao mesmo tempo, 
frisa, «poderá ser relevante para a manutenção do seu acesso através da reavaliação de 
tecnologias de saúde». Em suma, trata-se de uma atividade «crucial para os objetivos locais 
das empresas, porque determina quando e como a atividade comercial irá decorrer para todas 
as novas tecnologias que pretendem introduzir no mercado».

acordo com as capacidades de investimento 
em saúde dos países.» No entanto, ressalva, 
«também é preciso que os sistemas de saúde 
queiram o investimento dedicado à saúde e a 
partilha da incerteza no desenvolvimento de 
novos medicamentos». 

NOVAS ÁREAS GANHAM RELEVO 
O vice-presidente da OF não deixa também 
de realçar o «papel fundamental» dos farma-
cêuticos, nomeadamente nos departamentos 
de acesso ao mercado das empresas: «A nossa 
matriz de profissional de saúde permite-nos 
desenvolver e liderar os processos e pedidos 
de financiamento pelo SNS de uma forma que 
garante o acesso nas melhores condições para 
o nosso país.» Nuno Moreira vai mais longe: 
«A função de medical scientific liaison, embora 
não seja nova, irá crescer exponencialmente, 
podendo reduzir ou mesmo fazer desaparecer 
a de delegado de informação médica.» 
Ao todo, são cerca de 900 os farmacêuticos 
inscritos na OF como estando a exercer a pro-
fissão na indústria (haverá muito mais, mas ou 
não estão inscritos ou declaram funções como 
consultor ou técnico), dos quais apenas 10% 
exerce funções de diretor técnico. Os restantes 
estão envolvidos em áreas que têm registado 
um crescimento significativo nos últimos anos, 
nomeadamente os assuntos regulamentares, o 
marketing, o acesso ao mercado e os departa-
mentos médicos. 
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UM MODELO DE LABORATÓRIO  
CLÍNICO A PRESERVAR

A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos 
(OF) visitou, no dia 19 de dezembro, o la-
boratório de análises clínicas Fernanda Galo 
Laboratórios, em Tomar, em mais uma visita 
integrada no projeto “Roteiros Farmacêuticos”. 
Ana Paula Martins inaugurou oficialmente a 
unidade de colheitas situada junto à Praça 
da República, assinalando assim a renovação 
do espaço que durante mais de 40 anos foi a 
sede do laboratório, e visitou as instalações 
do laboratório central, onde contactou com 
os colegas analistas clínicos e restante equipa 
e analisou os desafios profissionais e a conjun-
tura atual do setor.
“A população, os médicos, os decisores polí-
ticos, os autarcas. Todos devem conhecer este 
excelente exemplo de um laboratório clínico no 

interior do País, moderno e altamente equipado, 
que disponibiliza aos habitantes da região um 
serviço de qualidade e proximidade”. Foi deste 
modo que os dirigentes da OF descreveram a 
visita realizada a um dos mais antigos labora-
tórios de análises clínicas do País.
A marca Fernanda Galo Laboratórios é uma 
“instituição” na região de Tomar. Fundada em 
1956 pela farmacêutica que lhe deu o nome, é 
hoje dirigida por Conceição Faustino, também 
ela farmacêutica, especialista em Análises Clí-
nicas desde 1992. A partir do momento em que 
assumiu a propriedade do laboratório, já lá vão 
mais de 20 anos, apostou fortemente na sua ex-
pansão e modernização. Alargou a atividade nos 
distritos de Lisboa, Santarém e Castelo Branco, 
contando agora com mais de 30 unidades de 

Com um par de meses de interregno, motivado pela realização do Congresso Nacional 
dos Farmacêuticos 2017 e de outros eventos que tomaram a atenção da OF no final 
do ano, a bastonária voltou à estrada para mais uma iniciativa integrada no projeto 
“Roteiros Farmacêuticos”.

OS LABORATÓRIOS DE 
ANÁLISES CLÍNICAS NO 
INTERIOR DO PAÍS PRESTAM 
UM SERVIÇO DE QUALIDADE 
E PROXIMIDADE QUE É 
VALORIZADO PELOS UTENTES

Fernando Galo Laboratórios, Tomar
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colheita que aproximam os doentes dos meios 
complementares de diagnóstico. Diariamente, 
são atendidos e processadas neste laboratório 
requisições para exames laboratoriais de mais 
de duas centenas de cidadãos.
Este investimento, contudo, está agora amea-
çado por sucessivas medidas administrativas 
que têm vindo a penalizar a atividade destes 
pequenos e médios laboratórios indepen-
dentes. Durante mais de 40 anos, estas uni-
dades garantiram aos portugueses o acesso 
e a proximidade aos exames laboratoriais, 
principalmente às populações mais isoladas, 
numa sã convivência entre o setor público e 
a iniciativa privada, enquadrada por um re-
gime de convenções que determina o preço e 
as condições para prestação deste serviço em 

regime de complementaridade com o Serviço 
Nacional de Saúde (SNS), consagrado, aliás, 
na Lei de Bases da Saúde. Tanto a nível local, 
como a nível nacional são tomadas decisões 
que requerem uma avaliação técnica, científica, 
clínica e até económica, dado o seu impacto 
para os portugueses, para a organização do 
sistema de saúde e na distribuição geográfica 
de recursos pelo País. 
Algumas unidades de saúde públicas estabe-
lecem a obrigatoriedade dos seus doentes efe-
tuarem as suas análises clínicas internamente, 
colocando em causa o principio da liberdade 
de escolha, tão apregoado em outros domí-
nios da Saúde. O laboratório Fernanda Galo 
vive diariamente esta realidade, face à postu-
ra assumida pela Unidade Local de Saúde de 

DEPUTADOS, AUTARCAS 
E AUTORIDADES DEVEM 
CONHECER O IMPORTANTE 
PAPEL QUE ESTAS UNIDADES  
DE SAÚDE REPRESENTAM PARA 
AS POPULAÇÕES DO INTERIOR

A bastonária inaugurou oficialmente a unidade  
de colheitas que foi outrora a sede do laboratório
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Castelo Branco, esperando que o mesmo não 
se verifique no Centro Hospitalar do Médio 
Tejo, que abrange os hospitais de Abrantes, 
Tomar e Torres Novas.
Enquanto apresentava as instalações do labora-
tório central, a diretora técnica manifestou tam-
bém preocupação com a aplicação das portarias 
relativas ao licenciamento destas unidades de 
saúde, sob a esfera de intervenção da Entidade 
Reguladora da Saúde (ERS). Rui Pinto, presi-
dente do Colégio de Especialidade, assegurou 
que o laboratório preenche todos os requisitos 
de qualidade, estando muito acima dos requi-
sitos definidos pelo diploma. “Este laboratório 
é um orgulho para as pessoas de Tomar”, in-
sistiu, realçando que as exigências da portaria 
devem ser aplicadas transversalmente a todas 
as unidades, públicas, privadas e do setor social.

A bastonária destacou também o valor que estas 
unidades de saúde representam para as regiões do 
interior, pela sua capacidade de atrair investimen-
to, de construir e edificar novas infraestruturas, 
de promover emprego qualificado e de prestar 
um serviço de utilidade pública para o País, que 
a responsável do laboratório exemplificou com 
os serviços ao domicílio prestados a doentes 
acamados. “O tecido empresarial local tem de 
ser fortemente acarinhado pelas autarquias. O 
País precisa de mais exemplos como este e o 
combate à desertificação ou a descentraliza-
ção de serviços passam por um apoio objetivo 
a projetos desta natureza”, disse a bastonária.
Os dirigentes da OF asseguraram o compro-
misso da instituição com a defesa de um mo-
delo para o setor das Análises Clínicas assente 
na proximidade e na qualidade dos serviços 

OS RESPONSÁVEIS DO LABORATÓRIO ESTÃO 
PREOCUPADOS COM OS EFEITOS DA POLÍTICA 
DE INTERNALIZAÇÃO DAS ANÁLISES CLÍNICAS 
NA UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO 
BRANCO

Os dirigentes da OF registaram opiniões e 
preocupações da direção e da equipa sobre 
questões práticas da atividade laboratorial
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prestados aos cidadãos, bem como um acom-
panhamento atento de fenómenos como a in-
ternalização dos exames nas unidades públicas, 
de encerramentos de unidades, aquisições, fu-
sões ou despedimentos e de todas as medidas 
que possam condicionar o acesso dos portu-
gueses a um serviço de qualidade, segurança e 
proximidade a que sempre foram habituados. 
No próximo ano, a OF irá realizar um estudo 
para avaliar as implicações da internalização 
das análises clínicas nos hospitais e laboratórios 
do SNS. O trabalho será realizado por uma en-
tidade independente, abarcando a qualidade e 
satisfação com o serviço, a sua eficiência e capa-
cidade de resposta e o seu impacto económico 
a nível nacional e regional, seja na perspetiva 
da criação de emprego ou da descentralização 
e proximidade de serviços.

ULS Baixo  
Alentejo, Beja

PERCURSOS

*  19 DEZ’17 
TOMAR 
• Fernanda Galo Laboratórios

O laboratório central processa diariamente cerca de 200 
requisições, provenientes de mais de 30 unidades de 

colheita nos distritos de Lisboa, Santarém e Castelo Branco

A bastonária 
contactou com 
colegas analistas 
clínicos e 
restante equipa 
do laboratório
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QUE BEM ME SINTO
NESTE CONGRESSO

CERIMÓNIA OFICIAL DE ENCERRAMENTO
Sábado | 14 out | 16:20

Com as participações do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa,  
da presidente da FIP, Carmen Peña, da bastonária da OF, Ana Paula Martins,  

do vice-presidente da OF, João Norte, e do presidente do CNF’17, Jorge Gonçalves
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CNF’17

“QUE BEM ME SINTO AQUI, NESTE CONGRESSO!” 
começou por dizer o Presidente da República, Marcelo Rebelo de 
Sousa, na sessão de encerramento do CNF’17. “[…] Toda a minha 
vida foi marcada, e bem, por farmácias e farmacêuticos. […] Um 
pouco por todo o País, onde vou descobrindo farmácias mais no-
vas e novas farmácias, encantado, como qualquer bom e militante 
hipocondríaco, por poder entrar numa farmácia e perguntar “o 
que há de novidades?” […] Pude testemunhar o vosso percurso ao 
longo de muitas décadas. De comum tem o serviço dos outros e a 
proximidade. A vossa vida foi feita, é feita, de serviço dos outros, 
perto dos outros, e daí a proximidade. E quando o País era ainda 
largamente rural, antes do 25 de abril, os outros eram o mundo ru-
ral, mas também o mundo urbano que crescia em mancha de óleo, 
mas também o mundo metropolitano. E onde havia populações, 
carências, necessidades e, por isso, proximidade, aí havia farmácia, 
aí havia farmacêutico. O farmacêutico era sobretudo um profissio-
nal liberal, proprietário da sua farmácia, e trabalhando para a sua 
farmácia, e, em certas gerações, a vida fazia-se toda numa só far-
mácia. Décadas após décadas.
[…] A mudança do país – a urbanização, a metropolização e a 
transformação do mundo rural – levou a que o farmacêutico em 
muitos casos passasse a ser também uma realidade presente noutros 
universos: na indústria, no ensino, sempre. […] Essa transformação 
que se deu em Portugal desde os anos 60 até à viragem do século, 
transformou muito a vossa e, sobretudo, a vida dos vossos anteces-
sores. Menos jovens, mudaram de vida, mas ao mudarem de vida 
não mudaram, no essencial, a vocação. […] Para mim, ser farma-
cêutico é muito mais do que uma profissão, é uma vocação. […] 
Nunca conheci nenhum farmacêutico que não a tivesse cultivado, 
pois é uma vocação apaixonante. Passa pelo convívio diário com 
as outras e os outros, com uma palavra, um conselho, uma vacina, 
um medicamento, com o que é feito de preparação científica e téc-
nica mas, depois, de muito de espiritual, de amor, de fraternidade, 
de paciência, de compreensão, de disponibilidade, sem limite de 
tempo. É preciso acorrer fora de horas, acorre-se fora de horas; é 
preciso estar presente onde há dramas, está-se, como estiveram, e 
estão, em Figueiró dos Vinhos, em Pedrógão, em Castanheira de 
Pêra […] E a vossa presença aí se manifestou, nesse mundo rural, 
remanescente, à beira do mundo urbano.
Portugal foi mudando, surgiu o Serviço Nacional de Saúde, que de-
pois se integrou num sistema nacional de saúde. E foi naturalmente 
percorrendo várias etapas até ao presente, enfrentando a concen-
tração em grandes urbes, o envelhecimento, as crises económicas 
e financeiras. E como gostava de entrar numa farmácia, pedir um 
medicamento e dizerem-me: “Um minuto que eu vou telefonar. 
Aqui não há, mas há ali na farmácia vizinha e vamos lá buscar, num 
instante”, ultrapassando o que podia haver de concorrência ou de 
disputa de espaço. O que foi viver esses anos: dolorosos para vós, 
certamente, mas dolorosos para mim também, compreendendo 
como estavam a resistir e como essa resistência era uma prova da 
vossa dedicação, da vossa vocação, do vosso apego a essa vocação. 
A minha presença aqui é, antes do mais, um elogio a essa vocação 
com a alegria de deparar com um congresso dominantemente de 
jovens e de mulheres. É quase a antevisão do paraíso para aqueles 
que acreditam nele: rodeado de jovens, de senhoras que sabem 
de medicamentos, portanto disponíveis para qualquer problema 
mesmo no paraíso.
[…] Nós estamos a sair de uma crise profunda e tenho defendido 
que todos aqueles que conhecem e vivem por dentro, todos os dias, 
o mundo da Saúde têm um papel essencial convergindo nas infor-
mações, nos diagnósticos, nas terapêuticas. Tentando ultrapassar 
aquilo que foram clivagens doutrinárias. Quando noutros sectores 
da vida nacional essas clivagens se tinham esbatido, perduravam 
ainda no domínio da Saúde. […] E quando se tratou de respostas 
que passaram pela sobrevivência de partes da atividade farmacêu-
tica (foi disso que se tratou em muitos casos), então cada semana, 
cada mês, cada semestre, parecem uma eternidade. O desafio está 
colocado: o mais difícil é recuperar o tempo perdido. 



MEDICAMENTOS PARA TODOS 
(2a parte)
Sexta | 13 out | 14:30
Painel moderado por Clara Carneiro 
(OF) com participações de Maria de 
Belém Roseira (ex-ministra da Saude), 
José Inácio Faria (eurodeputado) e Ana 
Sofia Carvalho (Instituto Bioética UCP)

Sessões 
Plenárias

INTERVENÇÃO SOCIAL  
DO FARMACÊUTICO
Sexta | 13 out | 16:45
Painel moderado por Vítor Feytor Pinto 
(Paróquia Campo Grande) com participações 
de Maria do Rosário Zinkle (Plataforma 
Saúde em Diálogo), Jorge de Oliveira Soares 
(FCG) e Francisco George (DGS)

[…] Daí o meu apelo às convergências, ao diálogo, à compreensão, 
o que não quer dizer a demissão dos pontos de vista de cada qual, 
mas a compreensão para se ver o que é possível fazer nomeadamente 
num domínio como o da Saúde que é sempre um dos sacrificados 
pelos constrangimentos e dificuldades financeiras.
[…] “Medicamentos para todos” quer dizer responsabilidade social 
ou comunitária que sempre foi a vossa. É olhar para aqueles que 
menos meios têm para aceder aos medicamentos, é olhar para as 
situações de rutura ou pré-rutura ou de desigualdade e ver o que 
podem fazer para reequilibrar o que está desequilibrado. […] Isto 
não é mais do que o afirmar das raízes da vossa vocação. […] As 
solicitações são diferentes e num país envelhecido são duplamente 
diferentes, porque há um país mais jovem, que espera de vós respos-
tas à medida da juventude daquelas e daqueles que aqui estão, e há 
um país envelhecido que tem o seu próprio discurso, o seu acesso 
à informação, a sua lentidão na reação perante os fenómenos e que 
espera não ser guetizado ou esquecido. [Os farmacêuticos] terão 
de, ao mesmo tempo, enfrentar esses reptos diferentes: o dos menos 
jovens e o dos mais jovens.
Daí a vossa reflexão e o espírito de família que aqui encontrei e que 
encheu a minha alma.
[…] Daqui ides partir para a vossa faina quotidiana, mas com ou-
tra alma, com outra alegria, com outra dinâmica. Porventura com 
algumas das mesmas queixas em relação ao Governo, motivos de 
reivindicação, mas sabendo que contam com uma grande Basto-
nária, a quem queria dar uma palavra especial. É uma grande Bas-
tonária não apenas por ter superar as expetativas, que são sempre 
elevadíssimas, mas por ter feito isso com uma devoção integral, uma 
dedicação a todos os minutos, com uma alegria de viver, com uma 
capacidade para ouvir, para estar atenta ao universo dos farmacêu-
ticos portugueses e de todos os outros milhões de farmacêuticos 
que não conheço, mas que são maravilhosos, mesmo à distância, 
mas em diálogo constante com os outros pares no mundo da Saúde. 
[…] Queria agradecer-lhe e, na sua pessoa, queria saudar todas e 
todos que dão alma a este Congresso. Em nome de todo o Portugal 
agradeço-vos a dedicação quotidiana àquilo que é a nossa razão de 
ser e de viver: a nossa querida pátria”, concluiu.

ACESSO AOS MEDICAMENTOS 
(1a parte)
Sexta | 13 out | 11:00
Painel moderado por José Morais (FFUL) 
com participações de Hanne Bak Pedersen 
(OMS), Carla Dajmia Reis (ARFA, Cabo 
Verde), Walter João (CFF. Brasil) e George 
Tambassis (Pharmacy Guild, Australia)
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MEDICAMENTOS ÓRFÃOS
Sábado | 14 out | 11:00
Painel moderado por Jorge Oliveira 
Soares (FCG) com participações de 
Bruno Sepodes (EMA), Filipe Assoreira 
(PBio), Rui Santos Ivo (Infarmed), 
Cristina Lopes (Apifarma), Margarida 
de Sá Figueiredo (LMPQF) e Paula Brito 
e Costa (Raríssimas)

NOVAS REALIDADES PROFISSIONAIS
Sábado | 14 out | 14:30
Painel moderado por José Manuel Sousa 
Lobo (FFUP) com participações de Carmen 
Peña (FIP), Lilian Azzopardi (EAFP), Amílcar 
Falcão (FFUC) e Catarina Nobre (EAPSA)

CONFERÊNCIA DE 
ENCERRAMENTO: 
“NOVOS 
MEDICAMENTOS, 
NOVAS ESCOLHAS”
Sábado | 14 out | 18:00
Painel moderado 
por Jorge Gonçalves 
(CNF’17), com 
participações de Paulo 
Gonçalves (Boston 
Consulting Group) e 
Alexandre Quintanilha 
(físico, investigador, 
deputado) 

AQUI ESTÃO 1500 FARMACÊUTICOS DISPOSTOS 
A FAZER O MELHOR
“Todos nós sabemos – porque o senhor [Presidente da República] 
já o disse publicamente – que tem uma especial predileção por far-
mácias e que está sempre a par das últimas novidades em medica-
mentos. Ora, hoje tem aqui mais de 1500 farmacêuticos dispostos 
a fazer o melhor pela saúde em Portugal! Pode contar connosco!” 
– disse Ana Paula Martins, Bastonária da OF na sessão de encer-
ramento do CNF’17. 
[…] Em 1972, o então Ministro da Previdência e dos Assuntos So-
ciais, professor Baltazar Rebelo de Sousa, assinou e mandou publi-
car o Decreto-Lei que institui uma Ordem para os farmacêuticos. 
Foi a partir dessa altura que começámos a ter autonomia técnico-
-científica e qualificação garantidas por uma Ordem. A profissão 
passou a ser autorregulada, na defesa dos legítimos interesses dos 
farmacêuticos e, acima de tudo, na defesa do direito à saúde de cada 
cidadão português. […] Passados tantos anos, 45 mais exatamen-
te, é o senhor Presidente Marcelo Rebelo de Sousa que traça outro 
marco na História Farmacêutica, promulgando em agosto último, 
a Carreira Farmacêutica no SNS.
[…] Somos muitos! 15.000 farmacêuticos, 70% com menos de 45 
anos. Somos o auxílio de Saúde mais próximo dos portugueses e, 
muitas vezes, o único nas zonas mais esquecidas do País através da 
rede de farmácias comunitárias – a face mais visível da nossa pro-
fissão. Mas há outras igualmente importantes – os laboratórios de 
análises clínicas, a farmácia hospitalar, a indústria e a distribuição 
farmacêutica, a regulamentação, a investigação, as universidades. 
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A. Integração do Laboratório 
Clínico nos Cuidados de Saúde: 
diferentes perspetivas
Quinta | 13 out | 09:00
Painel moderado por Rui Pinto 
(CCEACGH-OF) com João Paulo Cruz 
(ACSS), Fernando Almeida (INSA), João 
Rodrigues (USF-AN), Joaquim José 
Chaves (ANL), Jorge Nunes de Oliveira 
(APAC), Matilde Correia (APIR)

B1. Intervenções farmacêuticas na 
prestação de cuidados de saúde: 
otimização da terapêutica
Quinta | 13 out | 09:00
Painel moderado por João Almeida (OF) com 
Celeste Caeiro (Farmácia Alentejana) e Sónia 
Camões (HGO)

B2. Intervenções farmacêuticas na 
prestação de cuidados de saúde: 
consulta farmacêutica
Sexta | 14 out | 09:00
Painel moderado por António Melo Gouveia 
(CCEFH-OF) com participações de Joana 
Isabel Russo (IPO Lisboa), Maria João Ribeiro 
(IPO Lisboa) e Mónica Condinho (AcF) 

Sessões 
Paralelas

Formamos várias gerações de farmacêuticos que hoje competem 
à escala global.
Durante três dias intensos estivemos a debater o acesso ao medica-
mento, a responsabilidade social dos farmacêuticos, a vontade de 
fazer mais, de dar voz aos doentes e aos mais jovens. Com o único 
propósito de contribuir para o desenvolvimento eficaz do Sistema 
de Saúde em Portugal e pelo Serviço Nacional de Saúde, fator de-
terminante de coesão social da nossa cultura de solidariedade e de 
proteção social da nossa democracia.
Foi também o encontro com os farmacêuticos dos países africanos 
que falam português e do Brasil, a quem nos unem laços de frater-
nidade e sonhos comuns. Há muitas décadas que nos ajudamos e 
partilhamos um caminho. Fazemos o mesmo com os nossos eter-
nos amigos farmacêuticos de Espanha, da Holanda, da Alemanha, 
da Austrália.
O nosso sistema de saúde é um dos melhores do Mundo. […] Mas 
temos desafios. E não os podemos ignorar durante mais tempo ou 
corremos o risco de pôr em causa o futuro […] O envelhecimento 
da população e a crise económica acentuaram as desigualdades num 
país já de si desigual, em que os recursos são escassos para dar su-
porte a um SNS que precisa de inovar na organização, nos modelos 
de gestão, na prestação de serviços de proximidade, na prevenção, 
na articulação reforçada entre os sectores público, privado e so-
cial. É urgente a colaboração efetiva e eficaz entre os profissionais 
de saúde. É necessária a valorização das carreiras. É fundamental 
contribuirmos todos para um clima de coesão e paz social na saúde.
[…] Os farmacêuticos portugueses vivem parte da sua vida a servir 
populações no interior do país, nos bairros das nossas grandes ci-
dades onde são os companheiros de muita solidão. Ajudam a criar 
cidades mais desenvolvidas, desenvolvem vilas e aldeias, garantem 
acesso aos cuidados de saúde, são empreendedores no cluster da 
saúde, desenvolvem as nossas universidades, cooperam e investem 
em geografias ligadas a Portugal por laços de afeto. Muitos dos far-
macêuticos que aqui hoje estão, perderam tudo, quando o País ou 
as medidas políticas não foram capazes de recordar o seu sacrifício 
e premiar a sua perseverança e o sentido de serviço publico. Não 
esqueceremos nenhum deles, são parte importante da nossa história.
[…] “A responsabilidade é a medida do farmacêutico”. Hoje, quando 
daqui sairmos e voltarmos ao dia-a-dia com os portugueses, saire-
mos mais fortes, mais unidos e com a certeza de que somos capazes 
de fazer ainda mais e melhor […]”
Leia o discurso na íntegra em: https://www.ordemfarmaceuticos.pt/
fotos/documentos/bof_fecho_cnf17_9077993055a7886282dd81.pdf
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PRÉMIO DE JORNALISMO “FARMACÊUTICOS 
E SOCIEDADE”
SÁBADO | 14 OUT | 16:30
Sofia Morais, jornalista da TSF falecida em julho do 
ano passado, foi a vencedora da primeira edição do 
Prémio de Jornalismo “Farmacêuticos e Sociedade”, 
uma iniciativa bianual da Ordem em parceria com o 
Sindicato dos Jornalistas. O prémio foi apresentado pelo 
vice-presidente da OF, João Norte, e entregue ao filho e 
ao irmão da galardoada pelo Presidente da República, 
durante a sessão de encerramento do CNF’17.

Prémios

C1. Sistemas terapêuticos 
complexos: Medicamentos não-
biológicos complexos
Quinta | 13 out | 09:00
Painel moderado por Nuno Moreira 
(CCEIF-OF) com Helder Mota Filipe (FFUL), 
Francisco Ramos (IPO Lisboa) e João Rijo 
(CHLO)

C2. Sistemas terapêuticos 
complexos: Dispositivos Médicos
Sexta | 14 out | 09:00
Painel moderado por Antonieta Lucas 
(CCEAR-OF) com participações de 
Maria Judite Neves (Infarmed), Cecília 
Rodrigues (iMed.ULisboa) e Gisela 
Mendes (Bastos Veigas)
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Painel I: Inovação em Saúde  
(1a parte)
Quinta | 12 out | 09:45
Painel moderado por Jorge 
Gonçalves (CNF’17) com Rogério 
Gaspar (FFUL), Nuno Sousa  
(e Beatriz Lima (IMI)

Painel I: Inovação em Saúde  
(2a parte)
Painel moderado por Jorge 
Gonçalves (CNF’17) com 
participações de Jerôme de 
Barros (Innovate UK), André 
Faustino (PBio), João Almeida 
Lopes (PBio), Joaquim Cunha 
(HCP) e Ricardo Migueis (ANI)

Painel II: Do Conhecimento ao 
Mercado
Painel moderado por Joaquim 
Cunha (HCP) com António Murta 
(Pathena), Carlos Faro (Biocant) e 
Helder Mota Filie (FFUL)
 
 

Painel III: A Experiência  
do Empreendedorismo
Painel moderado por Joaquim 
Cunha (HCP) com Miguel Garcia 
(TechnoPhage), Marta de 
Oliveria Ferreira (Inovapotek), 
Ana Palmeira de Oliveira (Labfit) 
e David Braga Malta (Vealius 
Biocapital)

SIMPÓSIO “EMPREENDEDORISMO FARMACÊUTICO: FAZER MELHOR”

Simpósio

CERIMÓNIA OFICIAL DE ABERTURA
Sexta | 13 out | 18:00
Com as participações do ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, da 
bastonária da OF, Ana Paula Martins, e do presidente do CNF’17, Jorge Gonçalves

“A senhora bastonária falou num aspeto para nós tão importante 
– primeiro dever de um governante mas também de um dirigente 
de uma associação de direito público como é a Ordem dos Farma-
cêuticos – que é a preocupação com as desigualdades, a pobreza, as 
condições de vida, a estabilidade no emprego, o direito a recons-
truir um trajeto de esperança”, disse o Ministro da Saúde, Adalberto 
Campos Fernandes, na cerimónia de abertura do CNF’17. “Tantas 
vezes dizemos que a pobreza é uma aliada indissociável da doença, 
do sofrimento e da desesperança. Nos últimos dois anos […], temos 
procurado fazer tudo para que o País se reencontre consigo próprio, 
num quadro de exigência e responsabilidade, porque não há tempo, 
não há modo de voltar para trás.
[…] Temos de ser capazes de diminuir as desigualdades em Portugal, 
a pobreza, o isolamento, a violência, que não é apenas física, é tam-
bém económica, relacionada com a falta d e condições para aceder 
a bens essenciais nos quais se inclui o medicamento.
O prazer que me dá estar aqui convosco, numa sala tão cheia e onde 
prevalece a juventude. 
[…] Não teríamos chegado aqui hoje, com os indicadores que temos, 
com o desempenho que temos, se não tivéssemos tido o contributo 
dos farmacêuticos e das farmacêuticas portuguesas.
Senhora bastonária, eu também lhe quero agradecer […] a forma 
frontal, corajosa e responsável como lança ao Governo os desafios 
para a resolução de alguns constrangimentos. É certo que alguns 
dos aspetos que temos no nosso compromisso já poderiam ter an-
dado mais depressa, mas eu queria lembrar a alteração ao regime 
jurídico das farmácias de oficina por via do Simplex; a revisão da 
regulamentação dos turnos e a disponibilidade para ajustar este re-
gime às necessidades reais, mantendo a cobertura farmacêutica na 
geografia nacional e não colocando em causa a sustentabilidade dos 
agentes. Somos sensíveis às propostas que estão em cima da mesa 
e acreditamos que, em pleno século XXI, é possível encontrar res-
postas diferentes, mais eficientes, mais próximas, para que possamos 
modernizar o setor das farmácias.
Foram publicados instrumentos legislativos que permitem potenciar 
a intervenção das farmácias através do desenvolvimento da ativida-
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PRÉMIO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA  
PROFESSORA DOUTORA MARIA ODETTE 
SANTOS-FERREIRA
SEXTA | 13 OUT | 18:00
A OF atribuiu o Prémio de Investigação Científica Professora 
Doutora Maria Odette Santos-Ferreira ao farmacêutico 
e investigador Diogo Mendes, da Associação para a 
Investigação Biomédica e Inovação em Luz e Imagem (AIBILI), 
pelo trabalho sobre a utilidade da métrica NNT na avaliação 
da relação benefício-risco dos medicamentos. 
“A contribuição do número necessário para tratar (NNT) para 
uma avaliação do benefício-risco dos medicamentos baseada 
na evidência” é o título do projeto científico coordenado pelo 
investigador de Coimbra e em que participaram também os 
farmacêuticos e investigadores Carlos Alves e Francisco Batel 
Marques. A distinção foi entregue na cerimónia de abertura 
do CNF’17.

de de prevenção e promoção da saúde, do fomento do uso racional, 
seguro e eficaz do medicamento. […] Acreditamos que tal caminho 
poderá traduzir-se em ganhos partilhados entre todos e daí obterem-
-se benefícios para a atividade farmacêutica, para o sistema de Saúde 
e, sobretudo, para o incremento do acesso do cidadão a cuidados de 
saúde com qualidade e de proximidade.
Pretendemos igualmente que a prestação de serviços de intervenção 
em saúde pública por parte das farmácias comunitárias seja feita 
de forma estruturada e de acordo com as necessidades nacionais e 
regionais, designadamente o projeto-piloto para dispensa de medi-
camentos para infeção por VIH […] ou o projeto-piloto, aplicado 
na região de Bragança e que tem como objetivo estudar alternativas 
para melhor articular o setor das farmácias com o SNS.
[…] Não fazemos um sistema de saúde tendo as profissões umas 
contra as outras, ou num campeonato que disputa apenas território, 
influência e recursos. Precisamos de aprofundar o clima de coopera-
ção e ao Governo cabe a tarefa de estimular essa mesma cooperação.
[…] Reconhecemos o papel da farmácia e do farmacêutico hospi-
talar na gestão do medicamento. Por essa razão, foram aprovados 
os diplomas que consagram a carreira farmacêutica, pretendendo 
autonomizá-la no âmbito da Administração Pública e garantir a 
diferenciação técnico-científica. Falta, dentro do prazo, o decreto 
regulamentar; irá ser feito.
Outro exemplo é o da dispensa de medicamentos genéricos que tem 
beneficiado de um grande impulso por via de um protocolo de co-
operação entre o SNS e o setor das farmácias. Em agosto, atingimos 
pela primeira vez a cota de 48%.
[…] Estamos, senhora bastonária, disponíveis para discutir todos os 
temas que aqui levantou, desde as questões de adaptação ao processo 
de internalização, como em matéria de disponibilização de especia-
lidades farmacêuticas de venda livre fora das farmácias. 
[…] Em Saúde, senhores bastonários, não pode valer tudo, mas o que 
aqui foi dito [pela senhora bastonária] revela bem que é possível criticar 
as políticas de saúde, mandar uns recados ao ministro, com bastante 
vigor e firmeza, não perdendo o essencial daquilo que é o valor de 
uma profissão de Saúde tão relevante como é a dos farmacêuticos.”

MUDAR PARADIGMAS PARA COLOCAR 
O CIDADÃO NO CENTRO
“Gostamos de o ter entre nós no Congresso Nacional dos Farmacêu-
ticos”, disse Ana Paula Martins, dirigindo-se ao Ministro da Saúde 
na abertura do Congresso.

Prémios
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SESSÃO DE PÓSTERES
Sexta e Sábado | 13 e 14 out | 09:00-18:00
Um total de 91 trabalhos realizados por 
farmacêuticos e outros profissionais de saúde 
estiveram expostos, sob a forma de poster, no 
CCL, durante o CNF’17.
Os resumos dos trabalhos que foram 
submetidos à apreciação da Comissão Científica 
foram publicados na Revista Portuguesa de 
Farmacoterapia, organizados pela respetiva área 
em que se inserem: Análises Clínicas e outras; 
Farmácia Prática (Farmácia Comunitária; Farmácia 
Hospitalar; Distribuição Farmacêutica; Marketing 
Farmacêutico); Desenvolvimento e Avaliação do 
Medicamento; Galénica e Tecnologia Farmacêutica.
No segundo e terceiro dia do Congresso, a 
organização abriu um espaço para discussão 
dos pósteres com os seus autores, na 
qual participaram todos os congressistas 
interessados em aprofundar ou atualizar os seus 
conhecimentos nas mais diversas áreas.

Eventos 
paralelos

[…] Acreditamos que é com confiança mútua, solidez e realismo 
nas propostas e compromisso na ação, que cumprimos os Estatu-
tos da Ordem dos Farmacêuticos. É uma tarefa nem sempre fácil, 
mas obrigatória: colocar o cidadão no centro das soluções implica, 
algumas vezes, mudar paradigmas instalados. Abandonar posturas 
corporativas. Modificar processos a que nos habituámos. Privilégios 
que sentimos que nos pertencem por direito. O que deve preocupar 
uma Ordem Profissional são mais os deveres do que os direitos.
[…] Temos legítimas preocupações sobre o acesso ao medicamento 
nas suas diversas vertentes. Daí termos escolhido este tema para o 
Congresso. Portugal é um país desenvolvido. Tem um dos melhores 
sistemas de saúde do mundo. Uma das melhores agências na regulação 
do medicamento da Europa. É um dos sistemas mais eficientes, o que 
em boa parte se deve à resistência de muitos profissionais de saúde 
e apesar de ter um orçamento cada vez menor e de as necessidades 
em saúde serem cada vez maiores. Temos dívida (e grande) e este é 
um dos sinais de que o SNS continua sub-orçamentado.
Desde 2010, a despesa pública em saúde tem vindo a diminuir. Estava 
nessa altura em 4,9% do PIB. Hoje está em 4,2%. Em 2017, o valor 
da transferência para o SNS do Orçamento Geral do Estado prevê 
uma redução, enquanto o PIB deverá ter um aumento nominal não 
inferior a 4%. Ou seja: o financiamento do Estado para o SNS este 
ano ficará abaixo dos 4,5% do PIB o que representará menos de me-
tade do valor de referência da despesa total (9%).
[…] Queremos saber como vamos continuar a combater as desi-
gualdades, a pobreza, a violência, a exclusão social. Queremos saber 
como vamos diminuir o peso da doença. [...]
Demos vários passos fundamentais com este Governo: a criação da 
carreira farmacêutica (que temos de regulamentar em 180 dias) e 
um acordo para a sustentabilidade com os setores das farmácias, da 
indústria farmacêutica, das análises clínicas. […] Sublinhamos duas 
palavras de reconhecimento, em nome dos farmacêuticos: uma ao 
Ministro da Saúde que nunca prometeu mas cumpriu; outra à Di-
reção do Sindicato Nacional dos Farmacêuticos, na pessoa do seu 
presidente, Dr. Henrique Reguengo da Luz, pela negociação eficaz, 
pela postura correta e por nunca se esquecer que, sendo dirigente, 
era também farmacêutico e que os doentes estavam/estão primeiro.
[…] Já o Acordo para a Sustentabilidade com o sector das farmácias 
tem evoluído de forma muito lenta e gradual. E há um assunto que 
nos preocupa: o modelo de remuneração da farmácia pelo serviço 
público que os farmacêuticos prestam. Este está esgotado e tem que 
ser repensado.
O serviço público prestado pelas farmácias tem de estar medido e 
previsto no orçamento da saúde para que, de uma forma transpa-
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EXPOFARMA 2017
Quinta, sexta e sábado | 12, 13 e 14 out | 09:00-19:00
A edição de 2017 da Expofarma trouxe várias novidades, 
entre as quais um espaço reservado para apresentações 
de empresas startups e ligadas à inovação, numa 
iniciativa que contou com o apoio da hmR - Health Market 
Research.
Também a Ordem dos Farmacêuticos renovou o seu 
habitual espaço no certame. O novo stand da instituição 
que representa os farmacêuticos portugueses mudou de 
imagem, mas mantém o conceito aberto que sempre o 
caracterizou.
Neste espaço, os visitantes podem contactar com 
representantes da Ordem, esclarecer as suas dúvidas, 
obter mais informações sobre as iniciaticas e projetos em 
que a Ordem está envolvida e conhecer as publicações e 
demais materiais que a Ordem produz no âmbito da sua 
atividade.
Para este ano estão também previstas algumas iniciativas 
centradas neste espaço, que serão oportunamente 
divulgadas aos congressistas e visitantes da feira.

rente, justa e comportável para o SNS, garanta os cuidados que pre-
cisamos de manter aos portugueses. Este acordo não pode ficar por 
cumprir nesta legislatura. 
[…] Somos 9000 farmacêuticos nas farmácias comunitárias e temos 
plataformas tecnológicas. Em conjunto com os clínicos, podemos 
garantir a otimização da terapêutica na preparação individualiza-
da da medicação, disponibilizando mecanismos para uma melhor 
adesão aos tratamentos e para a utilização adequada de dispositivos 
que acompanham terapias crónicas e que muitos idosos nem têm 
uma ideia de como utilizar.
[…] É também por questões de segurança, e porque temos a rede 
mais bem distribuída e qualificada do país que não viabilizaremos 
falsos argumentos de abertura da lista de medicamentos não sujeitos 
a receita médica fora do espaço da farmácia. […] E o argumento 
de que alargar esta lista fora do espaço das farmácias promove a 
autonomia do doente e liberta recursos do SNS não nos convence.  
[…] É aceitável que Portugal seja o único país da Europa que vende 
a contraceção de emergência fora das farmácias?!
[…] Um último tema relacionado com a tão anunciada internaliza-
ção das análises clínicas. A Ordem dos Farmacêuticos já manifestou 
publicamente a sua posição: somos favoráveis à utilização máxima 
dos recursos públicos.
O que não sabemos é se há essa tal capacidade instalada por todo o 
país na rede pública. Sabemos, sim, que na rede de laboratórios de 
análises e patologia clínica, de proximidade, servimos os portugue-
ses há 40 anos, com modernização, qualificação e satisfação. Poderá 
haver zonas do país onde os laboratórios públicos podem fazer mais 
com os recursos que já têm […] mas os exemplos que nos chegam 
não são esses. E mesmo quando o serviço público contrata técnicos, 
motoristas para recolher amostras nestes centros mais periféricos, 
sendo deixada liberdade de opção ao doente, este continua a preferir 
o laboratório de sempre […] porque o cidadão não tem de esperar 
horas em pé, levantar-se de madrugada para ser o primeiro de uma 
longa fila […]. E é também nesta rede que estudamos as resistências 
aos antibióticos, que fazemos o diagnóstico da infecção VIH e he-
patites víricas, perfis genéticos, tudo informação preciosa mas que, 
no entanto, o SNS não integra e não rentabiliza. Ora isto é ou não é 
capacidade instalada?
Pediremos um estudo independente a uma universidade portugue-
sa com reputação na área da Economia e Gestão sobre esta matéria. 
Faremos inquéritos de satisfação à população. Faremos os cálculos 
dos custos num e noutro modelo e procederemos a comparações. 
[…] Somos é frontalmente contra posições não fundamentadas com 
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PHARMA SUMMIT
Quinta, sexta e sábado | 12, 13 e 14 out 
| 19:00
No final de cada um dos três dias de 
trabalhos do Congresso Nacional dos 
Farmacêuticos 2017, os congressistas 
eram convidados a visitar um espaço 
destinado a promover contactos e 
relações entre profissionais, empresas, 
autoridades e demais parceiros do setor 
da Saúde.
O Networking - Pharma Summit 
constituiu uma oportunidade para 
a partilha de experiências, ideias 
de negócio ou simplesmente para 
fortalecer a rede de contactos na área 
farmacêutica.
Num ambiente informal e descontraído, 
houve também oportunidade para 
participar em provas e degustações de 
vinho, alguns dos quais produzidos por 
farmacêuticos, queijos e outras iguarias, 
num verdadeiro espírito de sunset 
descontraído, ao som do DJ Ricardo 
Guerra, da Rádio Oxigénio, autor do 
podcast “A Revolta do Vinyl”.

CORRIDA FARMACÊUTICA E CAMINHA 
GERAÇÃO SAUDÁVEL
Domingo | 8 out | 10:00
A 4a edição da Corrida Farmacêutica, 
associada à já habitual Caminhada 
Geração Saudável, contou com 
a participação de cerca de 500 
participantes, entre farmacêuticos, 
familiares, atletas profissionais e público 
em geral, naquela que foi a primeira 
iniciativa integrada no programa do CNFa17.
Parte das receitas das inscrições 
nesta iniciativa reverteram a favor da 
Associação Portuguesa de Pais e Doentes 
com Hemoglobinopatias (APPDH).

3a GALA ABEM: GALA DOS 
FARMACÊUTICOS SOLIDÁRIOS
Sábado | 14 out | 20:30
A Ordem dos Farmacêuticos associou-se 
à Associação Dignitude, para organização 
da 3a Gala abem - Gala dos Farmacêuticos 
Solidários, no encerramento do CNF’17.
As receitas da inscrição reverteram para 
o fundo solidário do Programa Abem, que 
pretende dar resposta aos problemas de 
acesso ao medicamento motivados pelo 
contexto sócio-económico.
Associado a esta iniciativa, decorreu 
também a Exposição de Fotografia 
subordinada ao tema “Os Farmacêuticos e a 
Inclusão Social”, com imagens que ilustram 
os contributos destes profissionais de 
saúde em prol da inclusão social.

Eventos 
paralelos

evidência, opacas, e que não dão margem a uma discussão esclareci-
da. E contribuiremos com essa evidência, paga pelos farmacêuticos 
através da sua Ordem.
Leia o discurso na íntegra em: https://www.ordemfarmaceuticos.pt/fo-
tos/documentos/discurso_bof_cnf2017_49631442559e119cf6398b.pdf

A RAZÃO DE SER DO TEMA DO CONGRESSO
“Usando as palavras do cantor, «gostamos muito de vos ver aqui», disse 
na abertura dos trabalhos o presidente do Congresso, Jorge Gonçalves.
[…] Esperamos que, além de permitir um reencontro entre colegas, 
o Congresso também seja uma oportunidade para compreendermos 
melhor a realidade farmacêutica global e, assim, melhor entendermos 
o papel que a sociedade espera de nós, hoje e no futuro próximo.
[…] O Congresso Nacional dos Farmacêuticos 2017 aparece sob o 
lema “Medicamentos para todos”. Têm-me perguntado a razão de tal 
tema. Este parece-me ser o momento para a partilhar.
No Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, bem junto às novas 
instalações da Faculdade de Farmácia, há uma pintura de José Ma-
lhoa que me chamou à atenção na altura em que fazíamos o primeiro 
alinhamento do Congresso. […] Representa uma mulher correndo, 
ou pelo menos imaginamos que corre pela posição do seu corpo e do 
lenço que voa. A pintura dá-nos a ideia que está num sítio isolado já 
que apenas se vêm os montes sem qualquer indício de habitações. A 
face da mulher é muito expressiva, percebe-se o medo. Não o medo 
de algo que a persegue já que a sua cabeça está muito orientada 
para a frente. Pareceu-me mais o medo de não chegar a tempo. A 
sua expressão é de quem leva algo urgente, vital para alguém. Talvez 
na garrafa que leva! A cor do líquido diz-nos que dificilmente será 
água ou vinho. A forma como a rolha da garrafa está fechada dá-nos 
a ideia de transportar algo precioso. […] José Malhoa chamou a esta 
obra “O remédio”.
[…] Esta pintura lembrou-me o muito que se mudou no acesso aos 
medicamentos nos últimos cinquenta anos. E o muito que os far-
macêuticos contribuíram para essa mudança!
Uma mudança que permitiu igualar a facilidade no acesso aos me-
dicamentos desde as comunidades mais remotas às mais urbanas; 
que nos nossos hospitais se procure garantir o acesso a tratamentos 
de acordo com as melhores práticas internacionais; que as análises 

clínicas se tenham desenvolvido extraordinariamente com o impacto 
que todos reconhecem na melhoria do diagnóstico e na monitori-
zação do impacto dos tratamentos; que permitiu os avanços na área 
regulamentar e na produção industrial.
Não podemos ignorar que hoje estamos mais próximos de comu-
nidades com realidades tão diversas no acesso a medicamentos e 
a outros cuidados de saúde do que estávamos do lugar da mulher 
representada na pintura. Não podemos ignorar as difíceis escolhas 
entre os tratamentos que existem e os que, individual ou coletiva-
mente, podemos pagar. Não podemos ignorar que os circuitos de 
abastecimento são cada vez mais complexos e que, num quadro de 
aumento de procura, as falhas de abastecimento podem ser reais e 
graves. Não podemos ignorar que o avanço no conhecimento cienti-
fico nos abriu explicações para doenças raras ou chamadas incuráveis 
que não podemos deixar sem cura. 
Tal como no passado, permanece atual o objetivo de trabalhar para 
garantir o acesso a medicamentos para todos. A diferença reside ape-
nas no nosso espaço de intervenção. As condicionantes são outras e 
precisam de ser entendidas para garantir a todos, os medicamentos 
que precisam. [...]
Leia o discurso na íntegra em: https://www.ordemfarmaceuticos.pt/
fotos/documentos/bof_fecho_cnf17_4628393795a78864499d1f.pdf
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Alimentação e saúde pública andam a par, e esta aliança tem sido o princípio que guia a 
carreira de Alexandra Bento, Bastonária da Ordem dos Nutricionistas, a cumprir o seu segundo 
mandato no cargo. Alexandra Bento teve, aliás, papel fundamental na criação de uma ordem 
desta classe profissional, que ajudou a estabelecer, até à sua constituição, a 1 de janeiro de 
2011. Professora convidada da Universidade Católica Portuguesa (Centro Regional do Porto) 
e Assessora Superior de Nutrição na ARS do Norte, licenciou-se e doutorou-se na Faculdade 
de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, com uma tese na área das 
Ciências do Consumo Alimentar e Nutrição. Defende, hoje, mais campanhas de sensibilização 
dos portugueses para uma alimentação adequada e a fusão dos esforços das autoridades 
de saúde pública nesse sentido: “Para se poder alcançar esta visão global da saúde pública é 
fundamental envolver o trabalho integrado de vários profissionais. Aqui, os nutricionistas e os 
farmacêuticos desempenharão um papel determinante”. 

A nutrição parece ser um dos grandes temas da saú-
de pública no século XXI. Porquê?
Nos últimos anos assistimos a uma transição epide-
miológica segundo a qual a evolução da sociedade foi 
acompanhada pela redução da morbilidade e morta-
lidade por doenças infeciosas, passando a haver um 
predomínio das doenças crónicas, de causas multifa-
toriais. E, de facto, um dos principais desafios da saúde 
pública do século XXI é a epidemia das doenças cróni-
cas resultantes dos comportamentos alimentares e dos 
estilos de vida dos indivíduos. A alimentação é um dos 
fatores de risco modificáveis que mais contribui para o 
desenvolvimento de doenças crónicas, como é o caso 
das doenças cardiovasculares, do cancro, da diabetes 
e da obesidade. Esta, além de ser uma doença cróni-
ca, tem impacto naquelas outras doenças, pelo que é 
considerada a pandemia do século XXI.

Portugal acompanha a tendência... 
Em 2015, os hábitos alimentares inadequados continu-
aram a ser o maior determinante para o total de anos 
de vida saudável perdidos pela população portuguesa. 
A título de exemplo, em Portugal ingere-se mais do 
dobro do sal recomendado pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), sendo que a ingestão excessiva de 
sal é considerada o risco alimentar evitável que mais 
contribui para a perda de anos de vida saudável, esti-
mando-se em mais de 77 mil os anos de vida potencial-
mente perdidos pela população portuguesa em 2015.
Assim, a nutrição é um dos grandes temas de saúde 
pública do seculo XXI, pelo seu impacto na diminui-

Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas

Ricardo Nabais, jornalista convidado.

DESAFIO NO SÉCULO XXI É A  
EPIDEMIA DE DOENÇAS CRÓNICAS POR 
COMPORTAMENTOS ALIMENTARES



ção do risco de doenças que têm um elevado 
impacto na morbilidade e mortalidade da 
população, causando elevada pressão nos sis-
temas de saúde.

Que desafios se apresentam, então, para as 
autoridades de saúde, nesta área?
O desafio que se coloca assenta no desenvol-
vimento de políticas de saúde promotoras de 
uma alimentação saudável, com base num con-
junto coordenado de ações, com o objetivo de 
capacitar os cidadãos para uma melhor alimen-
tação. Estas políticas devem garantir o direito 
da população a uma alimentação adequada e 
devem ter uma abordagem interministerial e 
intersetorial, com o envolvimento do Estado, 
da sociedade civil e de todos os stakeholders 
na área da nutrição. 

E no nosso caso concreto?
A OMS tem alertado os países para a urgência 
de atuarem nesta situação, preocupação plas-
mada em vários documentos, como o Euro-
pean Food and Nutrition Action Plan 2015-
2020 ou o Global Action Plan for Prevention 
and Control of Noncommunicable Diseases 
2013-2020. Portugal respondeu com a recen-
te Estratégia Integrada para a Promoção da 
Alimentação Saudável, publicada em 29 de 
dezembro último. Os atuais indicadores de 
saúde pública, nomeadamente os anos de vida 
saudável perdidos e a elevada prevalência de 
doenças crónicas são preocupantes, pelo que 
a Ordem dos Nutricionistas, no domínio das 
suas atribuições, continuará empenhada para 
que se reverta essa situação, pois é a qualidade 
de vida dos portugueses que se perde devido 
a causas evitáveis.

A saúde e a alimentação andam lado a lado... 
Não pode haver políticas de saúde pública 
sem apostar verdadeiramente na promoção 
da alimentação saudável. E nesse aspeto os 
nutricionistas serão certamente os verdadeiros 
aliados, dotados de competências específicas 
capazes de responder aos principais desafios da 
saúde atual: as doenças crónicas relacionadas 
com uma má alimentação. 

Podemos dizer que nutrição é igual a pre-
venção?
A correta alimentação representa a melhor 
forma de prevenir as grandes causas de mor-

A multidisciplinaridade das equipas é fun-
damental para o sucesso de qualquer políti-
ca de saúde, desde logo, com a presença das 
áreas da nutrição e da farmácia, visto que os 
conhecimentos de ambos os profissionais se 
complementam. Segundo Donald Acheson 
(1988), a saúde pública é “a ciência e a arte de 
prevenir a doença, prolongar a vida e promo-
ver a saúde por meio de esforços organizados 
da sociedade”. Para a concretizar é importante, 
pois, integrar e articular os vários saberes. Ou 
seja, para se poder alcançar esta visão global 
da saúde pública é fundamental envolver o 
trabalho integrado de vários profissionais de 
saúde. Aqui, os nutricionistas e os farmacêu-
ticos desempenharão um papel determinante.

As Ordens têm uma comunicação frequen-
te entre si? Se não, o que falta fazer nesse 
sentido?
A Ordem dos Nutricionistas e a Ordem dos 
Farmacêuticos têm uma excelente comunicação, 
quer pela aproximação de pensamento, quer 
pela relação pessoal com elementos de vários 

talidade da atualidade. Mas nutrição não sig-
nifica só prevenção, também pode significar 
tratamento.
A terapia nutricional é basilar no tratamento 
de inúmeras doenças, como é o caso da obe-
sidade e da diabetes, e por isso a presença de 
um nutricionista nas equipas multidisciplinares 
de tratamento destas doenças tem um papel 
fundamental. O plano nutricional deve ser 
integrado num plano personalizado de gestão 
da doença. Existe forte evidência que susten-
ta o benefício da intervenção nutricional e da 
mudança dos estilos de vida para prevenir ou 
tratar vários tipos de doença. Assim, a Ordem 
dos Nutricionistas tem alertado o Governo 
para a necessidade de incrementar o número 
de nutricionistas no Serviço Nacional de Saú-
de, não só nos cuidados de saúde primários, 
como também nos restantes níveis de cuidados. 

Em algumas zonas do globo, a percentagem de 
obesos é maior, de uma forma aparentemen-
te insólita, em países em desenvolvimento. 
A FAO divulgou um comunicado no início 
deste século a falar de uma pandemia de obe-
sidade, e a chamar a atenção para o facto de, 
em alguns países, se ter passado diretamente 
“do sorgo ao McDonalds”. Sendo a falta de 
rendimentos das pessoas algo generalizado, 
e sendo a “junk food” barata, como se pode 
reverter esta situação?
A baixa escolaridade e a reduzida disponibili-
dade económica parecem ser fatores que con-
duzem a escolhas alimentares desadequadas, 
nomeadamente devido à parca literacia alimen-
tar e ao baixo custo de vários alimentos ricos 
em açúcar, sal e gordura. Se uma família não 
tem acesso regular e permanente à alimentação, 
em quantidade e qualidade adequadas, poderá 
encontrar-se em situação de insegurança ali-
mentar. Por outro lado, tem sido descrita uma 
associação entre esta insegurança e as doen-
ças crónicas, como a obesidade e a diabetes, 
o que parece um paradoxo. Para reverter a 
situação será necessário o empenho de todos 
os agentes da sociedade, de forma a tornar 
mais acessíveis, económica e fisicamente, os 
alimentos saudáveis.

Sendo a nutrição aspeto fundamental da saúde 
pública, de que modo se podem “aliar” as Or-
dens dos Nutricionistas e dos Farmacêuticos 
para cruzar o know-how dos dois campos?

A ORDEM DOS NUTRICIONISTAS E A ORDEM 
DOS FARMACÊUTICOS TÊM UMA EXCELENTE 
COMUNICAÇÃO, QUER PELA APROXIMAÇÃO DE 
PENSAMENTO, QUER PELA RELAÇÃO PESSOAL 
COM ELEMENTOS DE VÁRIOS ÓRGÃOS
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órgãos. Esta relação verificou-se no passado e 
verifica-se no presente com a atual Bastonária, 
a Prof.ª Doutora Ana Paula Martins.

Outra interdependência desta área é com 
as políticas de saúde, cada vez mais atentas 
aos excessos. 
Reconhecida a necessidade de atuar sobre os 
desafios colocados pelo cenário atual de do-
ença, os países europeus comprometeram-se 
a atuar através de políticas alimentares para 
a prevenção das doenças crónicas associadas 
à alimentação. Com a adoção do European 
Food and Nutrition Action Plan 2015-2020, 

tornou-se claro o compromisso de desenvolver 
ambientes alimentares mais saudáveis através 
de uma ação concertada que permita tornar 
mais acessíveis os alimentos mais saudáveis.

A taxação das bebidas açucaradas, por exem-
plo, é uma boa medida preventiva?
A utilização de medidas económicas, como a 
taxação e subsidiação de alimentos, é conside-
rada uma ferramenta possível de promoção da 
alimentação saudável de forma a guiar a esco-
lha do consumidor, considerando que o preço 
dos alimentos é um dos fatores com maior 
influência na escolha alimentar. O impacto 

da taxação ou subsidiação nos alimentos deve 
ser analisado do ponto de vista económico, 
tendo em consideração os ganhos em saúde, 
a poupança nos custos do serviço de saúde, e a 
redução das desigualdades sociais. Em Portu-
gal, a taxação das bebidas açucaradas, em vigor 
desde 2017, parece dar indícios de resultados 
positivos, como a reformulação dos produtos 
pela Indústria dos refrigerantes, a redução de 
20 a 25% no consumo das bebidas com maior 
teor de açúcar e a redução de 4250 toneladas 
de açúcar face a 2016. 

Por outro lado, como vê o “chumbo”, na As-

PARA SE PODER ALCANÇAR (UMA) VISÃO GLOBAL DA SAÚDE PÚBLICA É 
FUNDAMENTAL ENVOLVER O TRABALHO INTEGRADO DE VÁRIOS PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE. AQUI, OS NUTRICIONISTAS E OS FARMACÊUTICOS DESEMPENHARÃO UM 
PAPEL DETERMINANTE
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sembleia da República, de uma tributação 
adicional ao sal?
A Ordem dos Nutricionistas, tal como foi 
tornado público, lamenta a não aprovação do 
imposto sobre os produtos com elevado teor 
de sal, conforme o Governo havia proposto no 
Orçamento do Estado para 2018. Esta medida 
teria um impacto positivo na saúde dos por-
tugueses. Segundo a Direção-Geral da Saúde, 
os portugueses consomem o dobro da quan-
tidade de sal recomendada pela OMS, que 
aponta para cinco gramas diários por pessoa. 
A medida estava bem fundamentada e seguia 
as recomendações das autoridades de saúde 
para estimular a indústria alimentar a refor-
mular os seus produtos, de forma a oferecer 
menor teor de sal ao consumidor. 
Mas as autoridades de saúde não devem desistir 
de reduzir o consumo de sal. Agora importa 
que promovam acordos voluntários com a in-
dústria para reformulação dos seus produtos 
e se sensibilize a população para a redução do 
consumo de sal.

Os hábitos alimentares dos portugueses são 
hoje melhores, depois de todas as campanhas 
de sensibilização e medidas adicionais que 
têm sido adotadas ao longo dos últimos anos?
Os hábitos alimentares dos portugueses pa-
recem estar a afastar-se de um padrão ali-
mentar saudável, como se confirma através 
dos dados de disponibilidade alimentar (Ba-
lanças Alimentares) e de consumo alimentar 
(Inquérito Alimentar Nacional e de Ativi-
dade Física). Constata-se, na verdade, que é 
imperioso avançar no sentido de permitir a 
adequação do comportamento alimentar da 
nossa população.
A última grande campanha nacional de edu-
cação alimentar decorreu na década de 80, 
recebendo o nome de Saber Comer é Saber 
Viver, e foi coordenada por Emílio Peres. A 
campanha envolveu um conjunto significativo 
de agentes e de atividades: foi desenvolvida a 
Roda dos Alimentos (logo em 1977), realiza-
dos programas de rádio, publicados artigos na 
imprensa regional e nacional, e lançados um 
livro sobre alimentação e a Cartilha da Alimen-
tação. É imperioso a existência de uma nova 
campanha de educação alimentar nacional 
para promover o aumento da literacia nesta 
matéria, de forma a conduzir a uma efetiva 
mudança de comportamentos.

Há alguma faixa etária que represente maior 
risco de obesidade, ou de adquirir, no futuro, 

doenças autoimunes ou endocrinológicas, na 
população portuguesa?
As crianças são sempre a melhor aposta. Da-
dos atuais indicam-nos que 25% das crianças 
e 32,3% dos adolescentes têm excesso de peso 
ou obesidade. É importante que a prática de 
uma alimentação saudável ocorra o mais cedo 
possível, uma vez que os hábitos alimentares 
adquiridos durante a infância se refletem na 
idade adulta. A educação alimentar durante 
a infância assume um papel fundamental na 
promoção de hábitos alimentares saudáveis. 
A escola apresenta-se, assim, como um local 

privilegiado para aquisição de conhecimentos 
e competências que permitem a adoção de há-
bitos alimentares saudáveis. 

Que medidas/campanhas prevê a Ordem 
dos Nutricionistas para o futuro próximo?
A Ordem tem de continuar a ser uma insti-
tuição com visão de futuro e com capacidade 
de influência e intervenção verdadeiramente 
consequentes junto da sociedade e dos órgãos 
de poder, promovendo a excelência do exercí-
cio profissional como garantia do direito dos 
cidadãos à alimentação saudável.

AS AUTORIDADES DE SAÚDE NÃO DEVEM DESISTIR DE REDUZIR O CONSUMO DE 
SAL. (…) IMPORTA QUE PROMOVAM ACORDOS VOLUNTÁRIOS COM A INDÚSTRIA 
PARA REFORMULAÇÃO DOS SEUS PRODUTOS E SE SENSIBILIZE A POPULAÇÃO 
PARA A REDUÇÃO DO CONSUMO DE SAL



DÊ UM MEDICAMENTO
A QUEM PRECISA

JORNADA DE RECOLHA DE MEDICAMENTOS 2018

Todas as farmácias que participam na jornada inscrevem-se mediante o pagamento de um donativo

Consulte a lista de farmácias aderentes em www.bancofarmaceutico.pt

sábado 17 de FEVEREIRO

2008-2018
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Jorge Simões

“OS CIDADÃOS PORTUGUESES PAGAM PELA SAÚDE, POR ANO, MAIS DO QUE  
OS FRANCESES, OS BRITÂNICOS E OS  ALEMÃES”
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Dizer que a sua experiência em saúde pública é vasta parece um pleonasmo. Atual presidente 
do Conselho Nacional de Saúde, passou também pela direção da Entidade Reguladora da 
Saúde, entre 2010 e 2016. É ainda coordenador do HiT Portugal do Observatório Europeu 
dos Sistemas e Políticas de Saúde. Mas também não lhe é estranho o universo académico: 
é professor catedrático convidado do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) da 
Universidade Nova de Lisboa e na Universidade de Aveiro. O currículo de Jorge Simões inclui, 
ainda, um conhecimento sobre as políticas públicas de saúde em África. E é nesta gama 
diversa de temas que fala, em entrevista à ROF, antes de mais uma ida a África.

ROF: É presidente do Conselho Nacional de 
Saúde e foi presidente do conselho de admi-
nistração da Entidade Reguladora da Saúde. 
O que guarda desses anos?
Jorge Simões: Guardo a constatação de uma 
extraordinária complexidade das funções, que 
exige competência e independência no seu 
exercício. A atividade de regulação da saúde é 
bastante complexa, desde logo pela dimensão 
do setor: no registo de prestadores de cuidados 
de saúde, a ERS conta com mais de 25 mil es-
tabelecimentos, de várias tipologias distintas 
e geridos por entidades de todas as naturezas 
jurídicas. E isto só no território de Portugal 
Continental. Em agosto de 2014, a ERS passou 
a tratar as reclamações também dos prestado-
res públicos, o que significou passar de cerca 
de 10 mil reclamações, por ano, para 70 mil; 
passou a ter competência exclusiva em maté-
ria de licenciamento, o que obriga a vistorias, 
auditorias e ações de fiscalização em todo o 
país; e passou a ter competência acrescida em 
matéria de mediação de conflitos entre finan-
ciadores e prestadores e entre estes e os utentes 
do sistema de saúde.

De que modo se articula com o setor far-
macêutico?
Existe um conjunto de atividades que, tendo 
afinidade com o sistema de saúde, não tem um 
enquadramento legal claro que permita a ERS 
(ou qualquer outro regulador) atuar de forma 
efetiva. São exemplos disto as terapêuticas não 
convencionais. De modo similar, há áreas de 
prestação de cuidados de saúde em que, não 
havendo dúvidas sobre o tipo de atividade em 
causa, existem, no entanto, dúvidas quanto ao 
enquadramento institucional, e sobretudo, em 

matéria de regulação e supervisão. São exemplos 
os cuidados de saúde prestados em farmácias.

Tem-se falado, ao longo dos últimos anos, 
numa degradação do SNS, por via do subfi-
nanciamento. Até que ponto é verdade que 
essa degradação existe?
O foco no financiamento é compreensível face 
aos constrangimentos orçamentais que limi-
taram, de forma evidente, o desenvolvimento 
da componente pública do sistema de saúde 
e porque sem o financiamento adequado não 
há cuidados de saúde com qualidade. 
Em Portugal, o valor relativo da despesa pública 
em saúde face ao PIB decresceu desde 2009, 
havendo em 2016 uma diferença de cerca de 
0,6 pontos percentuais do PIB face à média 
da despesa pública em saúde observada nos 
países da OCDE.

Como se refletiu nos utentes?
Para além de um nível baixo da despesa pública 
em saúde, a grande diferença reside no nível 
significativo de despesas pagas diretamente 
pelo utente (27,6% da despesa total em saúde, 
em 2015). Os cidadãos portugueses pagam, 
de forma direta, cerca de 700 dólares por ano 
– o que, em termos absolutos, é superior ao 
que é pago pelos franceses (250 dólares), pe-
los britânicos (350 dólares) e pelos alemães 
(500 dólares).

Mas não é só o subfinanciamento que está 
em causa. O envelhecimento da população 
no mundo ocidental tem lançado o debate 
da sustentabilidade do SNS. Poderá ele so-
breviver às curvas demográficas das últimas 
décadas, se esta tendência se mantiver?

O enfoque no financiamento, só por si, é redu-
tor e não permite responder aos desafios que 
enfrenta o sistema de saúde e, em particular, o 
SNS. Hoje, a esperança de vida à nascença, em 
Portugal, está em linha com a média da União 
Europeia, mas a esperança de vida saudável 
aos 65 anos é baixa, quando comparada com 
a de outros países europeus. Como justificar 
este mau resultado? Provavelmente porque, ao 
longo da vida, não tivemos o acompanhamento 
clínico de que necessitávamos e porque os nos-
sos hábitos – alimentares, de exercício físico, 
de consumo de álcool, tabaco – não serão os 
mais saudáveis. Por outro lado, a intervenção 
da segurança social no apoio a uma população 
cada vez mais envelhecida, dependente e isola-
da é ainda demasiado tímida, deixando para o 
setor da saúde uma vasta lista de intervenções 
que não são sua missão e que, como tal, não 
cumpre eficientemente.

E como se poderá inverter esta tendência?
Um programa integrado de promoção da saúde 
que envolva todas as políticas públicas que in-
fluenciam a saúde das pessoas é imprescindível 
para conseguir resultados a longo prazo. Tudo 
isto passa pela escola, pelo local de trabalho, 
pela autarquia, pelo ambiente, agricultura, 
economia, finanças, ordenamento do territó-
rio. Podem ser dados pequenos passos, mas 
que obedeçam a uma estratégia conhecida e 
legitimada. A saúde em todas as políticas deve 
deixar de ser uma afirmação retórica para dar 
lugar e a uma estratégia integrada. 
Outro desafio consiste em alcançar um equilíbrio 
entre a sustentabilidade financeira e a possibili-
dade de expansão do SNS. De facto, os elevados 
gastos em saúde e a eficiência insatisfatória do 

Ricardo Nabais, jornalista convidado.

“OS CIDADÃOS PORTUGUESES PAGAM PELA SAÚDE, POR ANO, MAIS DO QUE  
OS FRANCESES, OS BRITÂNICOS E OS  ALEMÃES”
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SNS impediram a possibilidade de melhoria em 
áreas carenciadas, como os cuidados dentários, 
a saúde mental ou os cuidados paliativos. A 
maioria dos custos do sistema está associada à 
prestação de cuidados a doentes com patologias 
crónicas. Tem sido discutido que a sustentabi-
lidade financeira só será alcançada através da 
redução da incidência destas doenças, do de-
senvolvimento de novos modelos de prestação 
de cuidados de saúde para estes doentes e da 
garantia de que a evidência seja sistematicamente 
aplicada e o desperdício seja reduzido ao mí-
nimo. A sustentabilidade financeira dependerá 
da vontade política em introduzir a saúde em 
todas as políticas e promover, de forma eficaz, 
a saúde e as ações concertadas dos cidadãos, 
da sociedade civil e dos profissionais de saúde. 

Outra discussão é a dos custos com tratamen-
tos e terapias de última geração, que têm per-
mitido a cura de doenças que até há poucos 
anos eram crónicas, como a hepatite C. Qual 
é a margem de negociação dos estados com os 
laboratórios, para que estes medicamentos se 
tornem acessíveis e menos onerosos?
O SNS deve ser universal, por imperativo cons-
titucional, mas sustentável financeiramente. O 
mercado português do medicamento foi sujeito 
a um grande número de medidas políticas na 
última década. Estas incluíram a introdução de 
um sistema de preços de referência sempre que a 
concorrência dos genéricos seja possível (desde 
2003) e alterações na forma como o preço de 
referência é definido; reduções administrativas 
dos preços (2005, 2007 e 2010); várias mudan-
ças nas regras e valores de comparticipação; e o 
aumento da utilização da avaliação económica 
previamente à introdução de novos produtos, 
tanto em ambulatório como em hospitais. Desde 
2010, o pacote de medidas parece ter tido um 
impacto assinalável na despesa pública, com 
uma redução dos gastos públicos com medica-
mentos nos cuidados ambulatórios e um ligeiro 
abrandamento no aumento da despesa hospi-
talar. As reduções administrativas de preços, 
introduzidas em 2010, incluíram mudanças na 
definição de preços máximos para medicamen-
tos e mudanças nas regras de comparticipação 
para produtos incluídos na cobertura do SNS.

A presença da troika em Portugal acelerou 
esse processo? 
O Memorando de Entendimento, assinado em 
maio de 2011, trouxe importantes alterações à 

política farmacêutica: estabeleceu metas para 
a despesa pública em medicamentos e exigiu 
mudanças na estrutura das margens de distri-
buição. Estas duas exigências constituem novas 
abordagens para conter o elevado crescimento 
da despesa pública em medicamentos. Os re-
quisitos adicionais do Memorando incluíram 
a promoção dos medicamentos genéricos, o 
uso de normas de orientação clínica e a rede-
finição das regras de referência internacionais 
usadas para estabelecer o preço dos novos me-
dicamentos. O Memorando de Entendimento 
definiu objetivos claros para a despesa pública 
em medicamentos: o governo português deveria 
diminuir esta despesa tanto no setor hospitalar 
como nos cuidados ambulatórios. O objetivo 
era atingir 1,25% do PIB no final de 2012 e 1% 
até ao final de 2013. Contudo, o total de despe-
sa pública em medicamentos no final de 2011 
foi de 1,35% do PIB e só em 2014 foi possível 
atingir 1,23% do PIB. Em suma, o processo 
de introdução de novos medicamentos deve 
passar pelo máximo de conhecimento, através 
da avaliação do seu impacto clinico e pela ne-
gociação com os laboratórios, de forma a que 
a inovação tecnológica se acomode aos limites 
orçamentais da saúde.

A propósito dos medicamentos e dos seus 
preços, é possível ir mais longe? Como pode 
articular-se a comunidade médica com a co-
munidade farmacêutica?
O aumento do uso de genéricos tem sido um dos 
objetivos mais relevantes de controlo de custos 
da política do medicamento em Portugal. Várias 
medidas políticas visaram aumentar a concor-
rência dos genéricos, com foco na regulação de 
preços do mercado e forçando a descida admi-
nistrativa dos preços. As medidas incluíam fixar 
o preço máximo do primeiro genérico a entrar 
no mercado, na sua classe, em 60% inferior ao 
preço do medicamento de marca de referência 
(inicialmente, foi fixado em 50% mas alterado 
posteriormente), a redução automática do preço 
do medicamento de marca de referência quando 
expirar a patente, resolver a disputa legal sobre 
propriedade intelectual para garantir a entrada 
mais rápida de genéricos no mercado, e permi-
tir a substituição na farmácia de medicamentos 
prescritos por medicamentos genéricos sob 
certas condições. Além disso, as farmácias são 
obrigadas, por lei, a ter disponíveis pelo menos 
três dos cinco genéricos de mais baixo preço em 
cada classe definida por um produto de marca. 

A tendência contínua de queda dos preços dos 
medicamentos reduziu as receitas para farmá-
cias e distribuidores, uma vez que suas recei-
tas resultam de uma margem regressiva sobre 
o preço do produto. As medidas mencionadas 
contribuíram para reduzir os preços dos me-
dicamentos e as receitas das farmácias e, con-
sequentemente, as farmácias reclamam estar a 
atravessar condições económicas e financeiras 
difíceis, incluindo a recusa dos distribuidores 
em fornecerem medicamentos devido a atraso 
no pagamento.

A propósito da relação do Estado com os 
privados, como vê as mais recentes polémi-
cas em relação às Parcerias Público-Privadas 
(PPP) na saúde?
Em estudo realizado pela ERS, em 2016, tendo 
em vista a análise da gestão em regime de PPP 
de hospitais do SNS, concretamente os hospitais 
de Cascais, Braga, Vila Franca de Xira e Beatriz 
Ângelo (Loures), da análise empreendida em 
quatro vertentes – eficiência, eficácia, qualida-
de e custos da regulação – não se retirou uma 
ilação global a respeito da vantagem ou des-
vantagem da gestão em regime de PPP, pelo 
que os juízos de valor são fundamentalmente 
de índole política.

Ainda a este respeito, o que pensa da interna-
lização das análises clínicas?
As análises clínicas são meios complementa-
res de diagnósticos prestados com frequência 
relativamente elevada. Tendo por base dados 
de 2014, um habitante de Portugal continental 
realiza, em média, mais de uma análise clínica 
publicamente financiada por mês, num hospital 
público ou num prestador que tenha celebrado 
uma convenção com o SNS. Trata-se da maior 
área convencionada com o SNS, concentran-
do cerca de 42% da despesa total com todas 
as áreas. Os hospitais públicos devem proce-
der à realização destes exames prescritos nos 
centros de saúde se tiverem capacidade para a 
sua realização nas melhores condições, ou seja, 
com um tempo de resposta semelhante ao da 
praticada pelos laboratórios privados conven-
cionados com o SNS. 

Tem uma vasta experiência com a saúde pú-
blica em África. O VIH continua a ser uma 
grande preocupação neste continente, que 
lidera a estatística dos novos infetados e do 
maior número de casos sem tratamento. 

HÁ ÁREAS DE PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE EM QUE, NÃO HAVENDO DÚVIDAS 
SOBRE O TIPO DE ATIVIDADE EM CAUSA, EXISTEM, NO ENTANTO, QUANTO AO 
ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL E, SOBRETUDO, EM MATÉRIA DE REGULAÇÃO 
E SUPERVISÃO. SÃO EXEMPLOS DISSO OS CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS EM 
FARMÁCIAS
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Como será possível mudar esta realidade? 
A cobertura universal é uma estratégia que vai 
demorar muito tempo a ser alcançada e até lá é 
necessário fazer escolhas para identificar e pro-
teger os mais vulneráveis, ou então os serviços 
devem ser acessíveis a todos, mas nem todos os 
serviços podem ser fornecidos. Muitos países 
africanos já definiram um pacote de serviços 
mínimo, básico ou essencial, cuja prioridade é 
atribuída a partir do peso da doença a nível na-
cional. Em alguns casos estão disponíveis para 
segmentos específicos da população em primeira 
instância, depois alargado, quer no seu âmbito, 
quer a outros segmentos da população. Mas a 
defesa da cobertura universal tem de incluir a 
qualidade. Por vezes, os serviços têm um nível 
de qualidade tão reduzido que só são procura-
dos pelos mais desesperados.
É um continente fundamental para quem 
segue uma carreira numa instituição com a 
especialidade do IHMT?
A Região Africana da OMS tem cerca de 12% da 
população mundial, mas suporta mais de 25% da 
morbilidade, só conta com 1,4% dos médicos e 
2,8% dos enfermeiros existentes no mundo, gasta 
em saúde per capita 89 dólares, contrastando 
com 2.217 na região europeia e com 3.373 na 

região das Américas; mas também desigualdades 
dentro dos países: por exemplo, na África do 
Sul 85% dos gastos em saúde são realizados por 
17% da população. A situação agrava-se com 
o panorama epidemiológico que está a ocorrer 
em vários países, com a transição de doenças 
transmissíveis para doenças não transmissíveis, 
também conhecidas como doenças dos ricos, 
como a hipertensão, a diabetes, as doenças car-
diovasculares, o cancro. A cooperação pode ser 
o melhor amigo da saúde em África, mas pode 
ser o pior inimigo do sistema de saúde, ao fo-
mentar a emigração de quadros qualificados. 
A cooperação externa deve apoiar claramente 
a aplicação de políticas locais, garantindo que 
estas políticas não sejam do interesse da elite 
intelectual, mas representem antes as necessida-
des e aspirações das populações locais. Depois, 
é necessário conferir um espaço importante aos 
recursos humanos, porque certamente a maior 
carência em África diz respeito à escassez de 
pessoal qualificado e identifica-se o problema 
da migração dos países pobres para os ricos, 
mas, também, dos sistemas de financiamento, 
com estratégias para diminuir os pagamentos 
diretos – o out of pocket representa mais de 
40% da despesa total em saúde.

O PROCESSO DE INTRODUÇÃO 
DE NOVOS MEDICAMENTOS 
DEVE PASSAR PELO MÁXIMO 
DE CONHECIMENTO, ATRAVÉS 
DA AVALIAÇÃO DO SEU 
IMPACTO CLÍNICO E PELA 
NEGOCIAÇÃO COM OS 
LABORATÓRIOS, DE FORMA A 
QUE A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
SE ACOMODE AOS LIMITES 
ORÇAMENTAIS DA SAÚDE
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JOSÉ MARIA ROQUE LINO

Tinha 79 anos e uma carreira de mais de 40 anos 
dedicada à Ordem dos Farmacêuticos (OF) e aos 
farmacêuticos, que o reconheceram como um 
dos seus, atribuindo-lhe, por unanimidade, em 
Assembleia Geral realizada em 2004, a mais alta 
distinção da instituição, a de Membro Honorário 
da OF. Ao longo destes anos de colaboração com 
a Ordem, José Maria Roque Lino demonstrou 
sempre total disponibilidade, empenho e elevação 
na reflexão sobre os desafios da profissão, apoian-
do e emitindo inúmeros pareceres jurídicos que 
suportaram as decisões dos órgãos sociais da OF.
Dedicou também milhares de horas a consultas 
e apoio jurídico aos membros da OF, sendo uma 
das faces mais visíveis para os farmacêuticos por-
tugueses em questões relacionadas com a regula-

mentação do setor e da atividade farmacêutica.
A sua relevante contribuição para a profissão 
reflete-se no processo de preparação, discussão 
e redação do Estatuto da OF, e das suas suces-
sivas alterações, a mais recente das quais em 
2015, mas também na elaboração dos diversos 
regulamentos internos. Deixa, por isso, um im-
portante legado jurídico na área farmacêutica e 
uma marca visível no enquadramento legal que 
hoje rege a profissão farmacêutica.
“Todos os farmacêuticos sentirão a sua falta. Os 
de ontem porque conviveram com ele. Os de hoje 
e amanhã porque saberão quem foi e o que fez 
pela profissão farmacêutica. Por isso jamais será 
esquecido”, disse a bastonária Ana Paula Martins.
José Maria Roque Lino foi também figura impor-

tante na construção da democracia portuguesa, 
enquanto membro fundador do Partido Socia-
lista, que também veio publicamente manifestar 
o pesar pela sua morte, colocando a bandeira do 
partido a meia haste nas suas sedes. As suas co-
laborações e intervenções cívicas estendem-se a 
outras instituições e coletividades, com especial 
destaque para o clube do seu coração, o Spor-
ting Clube de Portugal, onde assumiu funções 
nos órgãos sociais.
A OF manifestou o seu profundo pesar pelo 
desaparecimento de uma das mais importantes 
personalidades portuguesas, figura preponderan-
te no desenvolvimento e prestígio da profissão 
farmacêutica, apresentando à sua família as mais 
sentidas condolências.

José Maria Roque Lino, o histórico consultor jurídico da OF, figura assídua 
nas reuniões e assembleias, sempre disponível para esclarecer as 

dúvidas dos farmacêuticos sobre os mais variadíssimos aspetos da sua 
atividade profissional, faleceu a 16 de novembro de 2017. 

Recordar

A Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa (FFUL) homenageou 
a professora e investigadora Maria Odette Santos-Ferreira, atribuindo 
o seu nome ao auditório da faculdade. A proposta partiu da Associação 
de Estudantes, foi aprovada pelo Conselho de Escola e concretizou-se na 
cerimónia realizada a 19 de dezembro, na presença de representantes de várias 
instituições, figuras públicas e personalidades ligadas ao Ensino e à Saúde, do 
corpo docente e não docente da FFUL e dos seus alunos. 
O auditório da FFUL passa assim a chamar-se Auditório Maria Odette Santos-
Ferreira, assinalando a relevância da ação da sua professora catedrática 
jubilada nos domínios da investigação, do ensino e na defesa da saúde pública, 

bem como para o prestígio da Faculdade, da Universidade de Lisboa e do País.
As intervenções durante a cerimónia de homenagem, a cargo da representante 
do reitor da UL, da presidente da Associação de Estudantes da Faculdade 
de Farmácia da Universidade de Lisboa, do Conselho de Escola da FFUL - 
António Almeida, presidente, e Maria de Belém Roseira -, do presidente do 
Departamento de Microbiologia e Imunologia, José Moniz Pereira, da diretora 
da FFUL, da bastonária da Ordem dos Farmacêuticos (OF), e da diretora-geral 
da Saúde, Graça Freitas, em representação do ministro da Saúde, foram 
intercaladas por testemunhos e relatos em vídeo de diferentes personalidades 
que estiveram envolvidas nos variadíssimos projetos em que Maria Odette 
Santos-Ferreira participou ao longo do seu percurso científico-profissional.
A bastonária da OF, Ana Paula Martins, recordou alguns marcos e episódios 
da vida e obra de Odette Ferreira, que são motivo de “orgulho para toda a 
profissão”. Lembrou também as distinções já atribuídas pela instituição que 
representa os farmacêuticos portugueses: a Medalha de Ouro, que lhe foi 
atribuída em 2012, e o Prémio de Investigação Científica com o seu nome, 
que foi instituído em 2010, e que desde então tem impulsionado a realização 
de trabalhos de investigação por farmacêuticos. “Os farmacêuticos nunca 
esquecerão a sua ação no desenvolvimento do Programa de Troca de Seringas 
nas farmácias ou na Comissão Nacional de Luta Contra a Sida e todo o 
empenho que coloca no seu trabalho”, disse ainda a bastonária.
Odette Ferreira endereçou um agradecimento especial aos alunos, que sempre 
acarinhou e apoiou na sua vida académica, e confessou ser esta distinção da 
sua faculdade a que mais lhe “toca o coração”. “Este auditório simboliza para 
mim a eternidade, a eternidade da alma. Sempre aqui estarei para reforçar a 
nossa entidade farmacêutica, o nosso rigor e a nossa missão de olhar para o 
doente como a nossa razão de ser”, disse a homenageada.

HOMENAGEM DA FFUL A ODETTE SANTOS-FERREIRA
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SECÇÃO REGIONAL DO NORTE INAUGUROU EDIFÍCIO

O novo edifício da Secção Regional do Norte (SRN) 
da Ordem dos Farmacêuticos (OF) foi oficialmente 
inaugurado a 11 de outubro, numa cerimónia que 
contou com a presença do secretário de Estado 
das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, 
da bastonária da OF, Ana Paula Martins, e do 
presidente da SRN, Franklim Marques, além de 
vários outros convidados nacionais e estrangeiros.
A nova infraestrutura, contígua à sede da SRN, 
fica à disposição dos farmacêuticos do norte 
e de todo o País, assumindo-se também como 
espaço diferenciado para organização de eventos 
formativos e culturais na cidade do Porto.
Os pressupostos para a concretização deste 
projeto assentaram na necessidade de 
dinamizar a organização de atividades dirigidas 
aos farmacêuticos, designadamente no âmbito 
da formação profissional, da musealização, 
interpretação e desenvolvimento das Ciências 
Farmacêuticas. O projeto esteve a cargo 
da JBMM Arquitetos e a empreitada foi da 

responsabilidade da Norcep Construções.
Além dos custos associados à aquisição do 
terreno e à elaboração e aprovação dos projetos 
de construção, a direção regional assumiu, 
integralmente, os encargos decorrentes da 
obra, em equilíbrio com as suas receitas, e de 
modo a não comprometer a ação de futuras 
direções. O conceito de gestão subjacente a este 
investimento assenta ainda na sustentabilidade 
do edifício, otimizando a utilização dos recursos 
necessários ao seu funcionamento (mediante 
a aposta na eficiência energética e hídrica), 
garantindo custos reduzidos de manutenção do 
edifício.
O ato oficial de inauguração do novo edifício 
foi assinalado com a construção de uma placa 
comemorativa, cujas peças foram colocadas 
pelo presidente da SRN, pela bastonária da 
OF, pelo presidente do Conselho Federal de 
Farmácia do Brasil, Walter Jorge João, pelo 
bastonário da Ordem dos Farmacêuticos de 
Angola, Boaventura Moura, pela representante da 
Agência de Regulação e Supervisão dos Produtos 
Farmacêuticos e Alimentares de Cabo Verde, Carla 
Djamila Reis, e pelo secretário de Estado das 
Comunidades Portuguesas.
A partir de 2018, o atendimento aos membros 
da OF passa a ser efetuado neste novo edifício, 
situado na rua cantor Zeca Afonso 793, 4200-534 
Porto.

OF COM NOVA SEDE NOS AÇORES

A Ordem dos Farmacêuticos (OF) inaugurou no dia 
30 de outubro as novas instalações da Delegação 
Regional dos Açores (DRA), em Angra do Heroísmo, 
na ilha Terceira. A cerimónia contou com a 
presença de representantes do Governo Regional, 
dirigentes da OF, farmacêuticos, parceiros e 
várias individualidades ligadas ao setor da Saúde 
açoriano, entre as quais o secretário regional da 
Saúde, Rui Duarte Luís, a presidente da Secção 
Regional do Sul e Regiões Autónomas, Ema 
Paulino, e a presidente da DRA, Margarida Martins.
O membro do Governo Regional, realçou, na 
ocasião, a importância do conhecimento 
transmitido pelos farmacêuticos. “Da nossa 
parte, continuaremos, quer com a OF, quer 
com todas as outras ordens, a desenvolver 
um trabalho conjunto. Tem sido essa a nossa 
política”, destacou o governante, sublinhando 
a importância da formação contínua dos 
profissionais de saúde e o papel determinante 
da Universidade dos Açores, neste domínio. 
“Aproveitem os recursos que a Universidade 
dos Açores tem, nomeadamente o facto de 

continuarmos a ter uma licenciatura do Ciclo 
Preparatório em Ciências Farmacêuticas para, 
em conjunto com a Universidade dos Açores, 
promoverem outras atividades e formações”, 
desafiou o secretário regional.
A cerimónia ficou também marcada pela 
assinatura de um protocolo entre a OF e a 
Secretaria Regional da Saúde, que possibilita 
o alargamento do projeto Geração Saudável 
à Região Autónoma dos Açores. A primeira 
ação decorreu no mesmo dia, na Escola Básica 
Integrada de Angra de Heroísmo, na presença da 
Secretaria Regional da Educação e Cultura, Paula 
Cabral, tendo abrangido cerca de 150 alunos e 
10 professores com formações nas temáticas 
do projeto: Uso Responsável do Medicamento, 
Diabetes e Comportamentos aditivos e 
dependências.
O espaço escolhido para acolher a sede da DRA 
vem dar resposta a uma carência identificada 
há vários anos pelos farmacêuticos açorianos. 
Situada numa das principais artérias da cidade, 
a representação da OF na Região Autónoma dos 
Açores congrega os serviços administrativos da 
OF a nível local e disponibiliza um espaço para 
a realização de ações de formação, encontros 
ou reuniões com farmacêuticos, autoridades e 
parceiros institucionais e sociais. A Delegação 
Regional tem um horário de abertura ao público 
entre as 16:00 e as 18:30 horas, nos dias úteis, 
podendo também ser agendadas por telefone 
visitas no horário de expediente normal.

ASSEMBLEIAS DA OF 
APROVAM ATIVIDADES, 
ORÇAMENTO E 
REGULAMENTOS
A Assembleia Geral da Ordem dos Farmacêuticos 
(OF) realizada no dia 7 dezembro aprovou o 
Plano de Atividades e o Orçamento da instituição 
para o ano de 2018. Os delegados eleitos nas 
Assembleias Regionais que precederam esta 
reunião aprovaram também quatro regulamentos 
internos da OF – Regulamento Eleitoral e 
Referendário; Regulamento de Recrutamento 
e Seleção de Pessoal; Regulamento do Cento 
de Documentação Farmacêutica – tendo sido 
igualmente informados sobre o processo de 
construção da nova sede da OF.
No decurso desta Assembleia, a Direção Nacional 
apresentou as prioridades políticas para o 
ano de 2018, designadamente em relação à 
regulamentação da Carreira Farmacêutica, que 
deverá estar regulamentada até final de fevereiro, 
e anunciou a realização de dois estudos sobre a 
atividade em Farmácia Hospitalar e sobre o setor 
das Análises Clínicas, ambos a cargo de uma 
entidade independente.
A reunião ficou também marcada pela 
homenagem prestada ao farmacêutico João 
Almiro, fundador do grupo Labesfal, e ao consultor 
jurídico da OF José Maria Roque Lino, ambos 
falecidos em 2017.

MADEIRA: MAIS FORMAÇÃO 
NA ÁREA DA ONCOLOGIA 
A Ordem dos Farmacêuticos (OF) e o Núcleo 
Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro (NRM-LPCC) assinaram um protocolo de 
colaboração que prevê a realização conjunta de 
formações e eventos para farmacêuticos e outros 
profissionais de saúde, bem como para utentes do 
NRM-LPCC, em vários domínios relacionados com as 
doenças oncológicas. 
O acordo vem dinamizar o plano de formação 
contínua da Delegação Regional da Madeira 
da OF, ao reforçar a relevância da intervenção 
farmacêutica junto do doente oncológico, e as ações 
que vierem a ser organizadas serão implementadas 
numa ótica de confiança mútua, preservando os 
princípios da humanização e da solidariedade e os 
valores da sensibilidade, da equidade, da ética, do 
respeito, do compromisso,  
da responsabilidade e da transparência.
O acordo foi assinado pela bastonária da OF, Ana 
Paula Martins, e pelo presidente do CNRM-LPCC, 
Emanuel Ricardo Sousa, durante o 1o Congresso 
Regional de Sobreviventes de Cancro, organizado 
pelas duas entidades, nos dias 28 e 29 de outubro, 
no Funchal. O evento juntou cuidadores, voluntários, 
profissionais de saúde e de intervenção social, 
responsáveis políticos e população em geral, para 
debaterem diferentes aspetos relacionados com a 
sobrevivência a doenças oncológicas.
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OF TEM 73 NOVOS ESPECIALISTAS
A Ordem dos Farmacêuticos (OF) entregou os 
diplomas aos farmacêuticos que concluíram, 
durante o ano de 2017, as especialidades em 
Análises Clínicas, Assuntos Regulamentares, 
Farmácia Hospitalar, Indústria Farmacêutica 
e Genética Humana. 
A cerimónia de entrega dos diplomas de 
especialidade decorreu no dia 7 de dezembro, 
no Salão Nobre da sede da OF, em Lisboa, na 
presença da bastonária, Ana Paula Martins, 
e dos quatro presidentes dos Conselhos dos 
Colégios de Especialidade – Análises Clínicas 
e Genética Humana, Rui Pinto, Assuntos 
Regulamentares, Pedro Freitas, Farmácia 
Hospitalar, António Melo Gouveia, e Indústria 
Farmacêutica, Nuno Moreira. 
Os dirigentes da OF saudaram os colegas 
pela conclusão do exigente processo 
de especialização e destacaram o valor 
desta diferenciação profissional no seio 

do sistema de saúde e na prestação de 
cuidados de saúde multidisciplinares. Para 
os responsáveis da OF, a especialidade 
proporciona novas oportunidades, ao 
validar competências complementares, 
mas também implica responsabilidades 
acrescidas perante a sociedade e para com 
os próprios colegas.
Ao todo, foram atribuídos 73 novos títulos 
de especialista, a maioria dos quais 
em Farmácia Hospitalar (39), seguido 
de Genética Humana (15), Assuntos 
Regulamentares (8), Análises Cínicas (7) 
e Indústria Farmacêutica (4). Atualmente, 
existem 1.815 farmacêuticos com o título 
de especialista atribuído pela OF: 759 
em Análises Clínicas, 672 em Farmácia 
Hospitalar, 241 em Indústria Farmacêutica, 
118 em Assuntos Regulamentares e 25 em 
Genética Humana.

A Ordem dos Farmacêuticos (OF) convidou representantes de várias associações 
de doentes a testemunharem a sua relação com a medicação e com os 
profissionais de saúde, em especial com os farmacêuticos. O Seminário “Pessoas 
que (con)vivem com doença: uma conversa na primeira pessoa”, realizado no 
dia 22 de novembro, no Salão Nobre da OF, revelou experiências de pessoas com 
doenças diversas, e seus cuidadores, procurando identificar áreas de intervenção 
dos farmacêuticos comunitários que respondam às suas principais necessidades 
e preferências em saúde.
Sob a moderação de Sofia Crisóstomo, assessora da OF para o envolvimento dos 
cidadãos, a conversa contou com as participações da Liga Portuguesa Contra 
as Doenças Reumáticas (LPCDR), da Associação Portuguesa de Psoríase (PSO 
Portugal), da Associação Nacional dos Doentes com Artrites e Reumatismos na 
Infância (ANDAI), da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson (APDPk) e da 
Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP).
A representante da LPCDR, Elsa Mateus, falou sobre a necessidade de 
desmistificar receios em relação à toma de medicamentos e sobre o 
reconhecimento de reações adversas; Catarina Figueiredo, em representação 
da PSO Portugal, salientou a relevância do acompanhamento regular pelos 
profissionais de saúde, para promover a adesão ao tratamento; Ana Pais, da ANDAI, 
relatou a sua experiência nos cuidados com crianças com artrite e as estratégias 
para administração de medicamentos; João Bello, em representação dos doentes 
de Parkinson, debruçou-se sobre a literacia do doente em relação à própria 
doença e sobre a participação dos doentes nas decisões relacionadas com o seu 
tratamento; por fim, a representante da APDP, Alexandra Costa, destacou a relação 
de parceria e confiança entre doentes e profissionais de saúde, enfatizando a 
importância dos profissionais pensarem nas pessoas que vivem com uma doença, 
não apenas como doentes, pois essa é apenas uma dimensão da sua vida.
Após estas intervenções, coube aos farmacêuticos Filipa Alves da Costa, 
assessora para o planeamento estratégico profissional, e Luís Lourenço, do 
Grupo Profissional de Farmácia Comunitária, realçarem a relação de proximidade 
e a disponibilidade dos farmacêuticos comunitários para uma intervenção 
profissional integrada junto dos doentes. 
Foram abordados alguns projetos de cuidados farmacêuticos em farmácia 

comunitária desenvolvidos em vários países europeus no âmbito da adesão 
à terapêutica, que podem ser implementados no nosso país com o devido 
enquadramento regulamentar, como o serviço de nova dispensa, a preparação 
individualizada de medicamentos ou a revisão da medicação.
Durante o debate, foi salientada a necessidade de os farmacêuticos serem 
reconhecidos como parte integrante do SNS e terem acesso a dados relevantes 
sobre os utentes, através da Plataforma de Dados em Saúde. Os participantes 
realçaram também a importância destes espaços de partilha de experiências 
entre profissionais de saúde e doentes, que colocam, de facto, o doente no centro 
dos cuidados, lançando o apelo para a realização de novas edições, que juntem 
também médicos, enfermeiros e outros profissionais, sugestão que a OF irá 
procurar concretizar.

ORDEM OUVE NECESSIDADES DE QUEM (CON)VIVE COM A DOENÇA

FARMACÊUTICOS NO GRUPO 
DE TRABALHO QUE AVALIA 
TRANSFERÊNCIA DO INFARMED 
PARA O PORTO
O Ministério da Saúde nomeou um Grupo de Trabalho para avaliação 
da deslocalização do Infarmed para a cidade do Porto. Sob a 
coordenação do anterior presidente da instituição, Henrique Luz 
Rodrigues, o grupo de trabalho inclui 12 farmacêuticos, entre os seus 
27 membros, onde estão também médicos, economistas e um jurista. 
Estes farmacêuticos provêm de diferentes áreas de intervenção 
profissional, do ensino, à farmácia hospitalar e comunitária: Angelina 
Martins; António Melo Gouveia; Domingos Ferreira; Carminda Martins; 
Fátima Falcão; Francisco Batel; Hélder Mota Filipe; Jorge Gonçalves; 
Jorge Manuel Gonçalves Aperta; José António Aranda da Silva; 
Margarida Caramona; Nuno Barros.
Até 30 de junho, este conjunto de peritos deverá apresentar um 
relatório com propostas, modelos de intervenção e cenários de 
deslocalização da agência nacional do medicamento, tendo em conta 
o seu impacto estratégico, técnico, económico e socioprofissional. 
Este relatório deve contemplar também uma avaliação da relação de 
custo-benefício desta transferência, deve identificar os seus riscos e 
constrangimentos, bem como as suas vantagens e oportunidades e 
deve ainda envolver uma análise do impacto para os colaboradores 
da instituição, apresentando potenciais soluções neste domínio. Em 
simultâneo, e de forma complementar, o despacho que veio criar 
este grupo de trabalho prevê ainda a realização de uma avaliação 
externa independente às atividades do Infarmed.
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A farmacêutica Teresa Luciano foi 
nomeada pelo Governo Regional dos 
Açores como presidente do Conselho 
de Administração da Unidade de 
Saúde de Ilha de São Miguel (USISM). 
Depois da experiência como diretora 
executiva dos Agrupamentos de 
Centros de Saúde do Oeste Norte e 
da Amadora e de vogal do Conselho 
de Administração do Centro 
Hospitalar do Algarve, onde esteve 
até setembro passado, regressa 
aos Açores, onde já tinha estado 
entre 2006 e 2008, como presidente 
do Conselho de Administração da 
Saudaçor.
Licenciada em Ciências 
Farmacêuticas pelas Faculdade 

de Farmácia da Universidade 
Lisboa, desde 1990, do currículo de 
Teresa Luciano constam também 
duas pós-graduações em Saúde 

e Desenvolvimento, pelo Instituto 
de Higiene e Medicina Tropical, da 
Universidade Nova de Lisboa, onde 
frequenta um doutoramento em 
Saúde Internacional, e em Marketing 
e Negócios Internacionais, pelo ISCTE 
– Instituto Universitário de Lisboa, 
bem como uma especialização no 
Programa Avançado para Dirigentes 
de Instituições de Saúde, pela 
Universidade de Navarra.
Do seu percurso profissional, 
sobressaem os cargos de diretora 
executiva dos Agrupamentos de 
Centros de Saúde do Oeste Norte, 
em 2013, e da Amadora, em 2014. Até 
setembro do ano passado, ocupou 
o cargo de vogal do Conselho de 

Administração do Centro Hospitalar 
do Algarve.
Antes disso, havia já sido nomeada 
como presidente do Conselho de 
Administração da Saudaçor, de 
2006 a 2008, e coordenadora do 
projeto Medicamentos Genéricos do 
Infarmed, entre 2001 e 2002.
Foi também conselheira do diretor 
geral do Serviço Autónomo dos 
Medicamentos e Equipamentos da 
Saúde, em Díli, Timor, e integrou o 
Departamento Internacional do Grupo 
Tecnimede, com responsabilidades 
nas normas de abertura da fábrica 
de medicamentos oncológicos em 
Marrocos e na abertura da Tecnimede 
na Colômbia.

A Associação Portuguesa de 
Farmacêuticos Hospitalares (APFH) 
homenageou a bastonária da Ordem dos 
Farmacêuticos (OF), Ana Paula Martins, 
pelo trabalho desenvolvido em prol da 
criação da Carreira Farmacêutica no 
Serviço Nacional de Saúde (SNS). De 
forma simbólica, durante a cerimónia de 
abertura do seu 10o Congresso Nacional, 
que decorreu entre os dias 22 e 25 de 
novembro, no Centro de Congressos 
do Estoril, a presidente da associação, 
Catarina Luz Oliveira, ofereceu à 
dirigente da OF um fio com uma caravela, 
como reconhecimento pelo “mar de 
dificuldades” já ultrapassado e como 
motivação para “dobrar o nosso Cabo das Tormentas, 
transformando-o no da Boa Esperança”, numa alusão 
ao trabalho de regulamentação ainda por concretizar 
e que permitirá o ingresso dos farmacêuticos 
hospitalares portugueses na sua carreira. 
“Neste momento, é fundamental proceder à sua 
regulamentação e não menos importante à criação 
do Internato Farmacêutico. […] Ainda temos muito 
para desbravar e a nossa luta tem de continuar”, 
disse a presidente da APFH na abertura do evento.
A bastonária assegurou, por seu turno, o empenho 
da OF neste processo de regulamentação, cujo prazo 
de 180 dias previsto nos diplomas que instituíram a 
Carreira Farmacêutica termina no final do mês de 
fevereiro.  Nesta fase, aguardava-se a publicação da 
tabela remuneratória, negociada entre o Ministério 
da Saúde e o Sindicato Nacional dos Farmacêuticos, 
e a regulamentação do internato farmacêutico, 
matéria em que os Colégios de Especialidade 
da OF assumem um papel de especial relevo, ao 
enumerar o conjunto de requisitos, competências, 
responsabilidades e condições para a progressão 
profissional dos farmacêuticos que trabalham no 
SNS.
Ana Paula Martins considerou que o Estado deve 
criar condições para a contratação de novos 

profissionais farmacêuticos, promovendo a transição 
geracional de que o setor carece, em virtude de 
quase 20 anos sem uma carreira autónoma e 
diferenciada, ao contrário do está atualmente a fazer 
com outros profissionais de saúde. 
Sobre este tema em concreto, a bastonária reforçou 
a ideia de que a contratação de novos farmacêuticos 
se traduz em poupanças adicionais para o sistema, 
mas também que o financiamento dos hospitais 
públicos deve contemplar a atividade e serviços 
desenvolvidos na Farmácia Hospitalar.
Ao longo do projeto Roteiros Farmacêuticos, os 
dirigentes da OF têm testemunhado carências 
de recursos humanos em alguns Serviços 
Farmacêuticos hospitalares, razão pela qual a 
bastonária entende como prioritária a definição 
de um plano estratégico que permita suprimir as 
necessidades ao longo dos anos, num trabalho que 
deverá ser iniciado já no próximo ano. 
Para o próximo ano, anunciou também a bastonária, 
a OF irá realizar um estudo para conhecer o valor 
da prestação de atos farmacêuticos hospitalares 
em contexto real, quer no plano clínico quer no 
plano económico. Na sua opinião, a produção de 
evidência científica sobre o real valor da intervenção 
dos farmacêuticos hospitalares virá sustentar os 

argumentos que a profissão tem para 
apresentar sobre a relevância da Farmácia 
Hospitalar.
A área dos ensaios clínicos foi também 
alvo do comentário da dirigente da OF, 
referindo-se à revisão legislativa em 
curso e à necessidade de uma vigilância 
apertada para que o envolvimento dos 
farmacêuticos no circuito do medicamento 
experimental não seja omito. 
Para a bastonária, a falta de recursos 
farmacêuticos nos hospitais públicos 
não pode justificar a transferência desta 
responsabilidade para outros profissionais. 
Ana Paula Martins lembrou, a este 
propósito, que a OF está a desenvolver um 

modelo de atribuição de competências transversais 
e específicas de determinadas áreas de atividade, 
onde se poderá incluir o desenvolvimento e o 
reconhecimento de competências na área da 
investigação clínica.
No capítulo da regulação profissional, a bastonária 
destacou a necessidade de a OF ser capaz de 
antecipar os desafios dos profissionais e do Estado 
respeitar a delegação de poderes nas Ordens, 
em matérias onde a sua intervenção é realmente 
importante, designadamente no respeito pelas das 
Boas Práticas e na proteção dos doentes. Como 
exemplo, a bastonária referiu os sucessivos alertas 
lançados sobre a preparação de citotóxicos em 
algumas unidades do SNS, com condições exíguas e a 
cargo de outros profissionais, a que o Estado tem de 
conseguir dar resposta atempada.
No final da sua intervenção, a dirigente da OF 
agradeceu o reconhecimento da APFH, destacou 
a elevada qualificação técnico-científica 
dos farmacêuticos hospitalares, as suas 
responsabilidades na garantia da segurança de todo 
o circuito do medicamento hospitalar, bem como 
o impacto da sua intervenção na qualidade dos 
cuidados de saúde que são prestados aos doentes e 
para a sustentabilidade do SNS.

TERESA LUCIANO NA PRESIDÊNCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL

APFH RECONHECE CONTRIBUTO DA BASTONÁRIA PARA CRIAÇÃO DA CARREIRA 
FARMACÊUTICA



Com a criação em meados dos anos oitenta do 
século passado de sistemas de financiamento do 
preço dos medicamentos (comparticipação) o 
acesso de toda a população a esta tecnologia de 
saúde, além de ter sido fundamental em termos 
de saúde pública, criou um mercado significativo 
do medicamento com crescimento exponencial 
da despesa pública. Nessa época – recordemos 
– mais de metade da população não tinha aces-
so a cuidados de saúde e a comparticipação de 
medicamentos estava reduzida a alguns setores 
da população, nomeadamente aos funcionários 

públicos, forças militares e militarizadas, bancá-
rios e grupos profissionais que tinham “caixas 
de previdência”.
Com o aumento do acesso e, consequentemente, 
da procura, o mercado de medicamentos cresce, 
instalam-se no país as grandes companhias in-
ternacionais até ali representadas por empresas 
locais. Com o crescimento do mercado do me-
dicamento, as farmácias portuguesas melhoram 
significativamente a sua rentabilidade e os farma-
cêuticos, por outro lado, através da atuação das 
suas associações profissionais, investem na forma-

ção contínua, nas infraestruturas das farmácias, 
nomeadamente nos sistemas de informação e na 
melhoria qualitativa de recursos humanos, sendo 
também de realçar que o número de licenciados 
em ciências farmacêuticas por farmácia duplica 
no espaço de uma década.

HISTÓRIA DA SAÚDE  
– HISTÓRIA DO MEDICAMENTO
A partir de 1 de Janeiro de 1986, Portugal passa 
a ser um membro da então denominada Comu-
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A criação e desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde (SNS) nos anos 80 levou  
a investimentos públicos muito significativos em infraestruturas, recursos humanos e 
tecnologias ligadas à Saúde. A construção de dezenas de novos hospitais e centenas  

de centros de saúde, a assinatura de convenções e acordos com prestadores de cuidados 
e serviços privados, o aumento do número de médicos e enfermeiros induziram,  

por outro lado, um aumento crescente da despesa do SNS, nomeadamente  
na rubrica da despesa com medicamentos.

José Aranda da Silva

Testemunho do primeiro presidente do Infarmed: 

O QUE FOI, O QUE É E O QUE  
DEVE SER O  NOSSO REGULADOR  

DO MEDICAMENTO

nidade Económica Europeia (CEE). Esta adesão 
exigiu grandes alterações em diversas estruturas do 
Estado, nomeadamente no setor do medicamento.
A tutela da Saúde esteve muitos anos na depen-
dência do Ministério do Interior, cuja Direcção-
-Geral da Saúde continha um serviço técnico de 
”Exercício da farmácia e comprovação de medi-
camentos”. Com a reorganização, em 1971, do 
Ministério da Saúde, o organismo de tutela dos 
medicamentos e da atividade farmacêutica conti-
nua a ser a Direcção-Geral da Saúde (DGSaúde), 
que continha na sua estrutura orgânica uma Di-

reção de Serviços de Farmácia e Medicamentos. 
A comprovação da qualidade dos medicamentos 
fica na tutela do Instituto Nacional de Saúde Dr. 
Ricardo Jorge (INSA), onde também funcionava 
a Comissão Técnica dos Novos Medicamentos 
(CTNM), criada em 1957, e que contava com o 
apoio de um novo laboratório de comprovação 
de medicamentos. O controlo dos medicamentos 
era também efetuado pela Comissão Reguladora 
de Produtos Químicos e Farmacêuticos (CRP-
QF), que tinha instalações laboratoriais próprias.
A entrada de Portugal na CEE, em 1986, teve um 

importante impacto na área do medicamento. 
Como resultado do tratado de adesão, Portugal 
e Espanha obtiveram uma derrogação de cinco 
anos na aplicação das diretivas comunitárias re-
lacionadas com o medicamento. Desde os anos 
sessenta que a CEE vinha a adotar diversas di-
retivas na área do medicamento. Em Portugal, 
não se publicava legislação estruturante na área 
do medicamento desde 1957 (Decreto-Lei n.º 
41448, de 18 de dezembro).
Em 1985, acompanhando o que se tinha passado 
desde os anos sessenta na maioria dos países eu-
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ropeus desenvolvidos, é criada a Direcção-Geral 
dos Assuntos Farmacêuticos que adquire as com-
petências da DGSaúde e CRPQF, mantendo-se, no 
entanto, no INSA o laboratório de comprovação 
de medicamentos. 
Criada num período de contenção orçamental, a 
estrutura deste órgão da administração pública, 
regulador das farmácias e dos medicamentos, 
apresentava numerosas fragilidades. Foi um passo 
importante na política do medicamento, mas a 
nível estrutural e de recursos humanos, nomea-
damente de capacidade científica, esteve longe 
de poder satisfazer as exigências resultantes da 
adesão à CEE.
De acordo com o tratado de adesão, Portugal 
tinha de adotar até 1991 as dezenas de diretivas 
europeias que ao longo de duas décadas tinham 
já sido publicadas na área do medicamento.
A experiência anterior nesta área não era brilhante. 
Em 1957 tínhamos sido pioneiros a nível europeu 
na aprovação de legislação sobre o medicamento, 
no entanto, na prática, poucos desenvolvimentos 
teve o sistema regulador do medicamento nos 
trinta anos posteriores.

A CONSTITUIÇÃO DO INFARMED, IP
A década de 90 foi decisiva para o sistema euro-
peu de avaliação e supervisão do medicamento e 
determinou o grande salto qualitativo na regula-

ção do medicamento em Portugal. Considerou-se 
então como prioridade, além da publicação da 
legislação resultante da aplicação das diretivas 
(o primeiro estatuto do medicamento – Decre-
to-Lei n.º 72/91, de 8 de fevereiro), organizar um 
sistema de garantia da qualidade e da segurança 
do medicamento suportado por uma instituição 
eficaz e credível perante os profissionais de saúde, 
consumidores e indústria farmacêutica. 
A construção de um laboratório de comprovação 
da qualidade dos medicamentos, a organização 
do sistema de farmacovigilância e a informação 
independente aos profissionais de saúde foram 
também prioridades no plano aprovado pelo 
Ministro da Saúde, por proposta do novo Dire-
tor Geral de Assuntos Farmacêuticos, em 1990.
Os recursos materiais e humanos necessários ao 
projeto exigiam financiamento, uma infraestrutura 
adequada e recursos humanos qualificados, pelo 
que se optou pela criação de um instituto público 
com autonomia administrativa e financeira que 
abrangesse todas as competências relacionadas 
com o medicamento, nomeadamente as ativi-
dades ligadas ao seu ciclo de vida, investigação 
e desenvolvimento, avaliação e licenciamento, 
fabrico, distribuição, prescrição, dispensa nas 
farmácias e utilização pelos cidadãos. O sistema 
de comparticipação dos medicamentos e a infor-
mação aos profissionais de saúde e aos doentes 
seriam também competência do novo Instituto.

A carência de meios financeiros foi o primei-
ro obstáculo colocado à concretização destes 
projetos. Esta dificuldade foi resolvida com a 
proposta de financiamento baseada em taxas, já 
existentes desde a criação da CRPQF e que eram 
então absorvidas pelo orçamento do Ministério 
da Saúde. Alcançado consenso político em sede 
da Assembleia da República, e com o apoio de 
todos os partidos políticos, foi concedida au-
torização legislativa ao governo que permitia a 
transferência para o futuro Infarmed, do valor 
das taxas, cobradas há anos, pela comercialização 
dos medicamentos.
O segundo foco de resistência, com o apoio de 
alguns sectores da Indústria Farmacêutica e da 
Ordem dos Médicos, considerava desnecessária 
a criação de um novo Instituto dado que ia ser 
constituída uma Agencia Europeia do Medica-
mento. Esta oposição foi confrontada com argu-
mentos fortes, demonstrando que a criação de um 
instituto regulador credível e com massa crítica a 
nível científico, eram a melhor forma de Portugal 
não perder, na área do medicamento, o controlo 
das decisões a nível europeu numa área cientifi-
camente sensível e economicamente importante. 
A participação ativa durante a presidência portu-
guesa da União Europeia, em 1992, permitiu-nos 
conhecer os mecanismos de decisão do processo 
comunitário na área do medicamento e intervir de 
forma eficaz. A proposta da Comissão Europeia 

A INSTITUIÇÃO PRESTIGIADA NACIONAL E INTERNACIONALMENTE QUE HOJE É O 
INFARMED RESULTOU […] DE UMA VISÃO ESTRATÉGICA NA SUA CONSTITUIÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO, […] E DE PEQUENOS PASSOS AO LONGO DE MAIS DE DUAS 
DÉCADAS QUE ENVOLVERAM MAIS DE UM MILHAR DE FUNCIONÁRIOS, TÉCNICOS E 
PERITOS DE DIFERENTES ESPECIALIDADES
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para a criação da Agência Europeia do Medica-
mento tinha a oposição de numerosos países. O 
apoio da nossa representação permanente em 
Bruxelas foi determinante nas negociações bila-
terais com alguns países, obtendo-se um consen-
so entre os Estados-Membros e a Comissão em 
reunião realizada no Centro Cultural de Belém. 
A proposta elaborada por Fernand Sauer, da Co-
missão Europeia, com o apoio da presidência por-
tuguesa, alterava profundamente a versão inicial, 
prevendo a criação de uma Agência Europeia de 
Medicamentos baseada no apoio ativo das auto-
ridades reguladoras nacionais e dos peritos dos 
diversos países da Comunidade Europeia. O êxito 
da proposta reforçou a tese de que tinha de ser 
criado em Portugal um Instituto ou Agência re-
guladora forte que pudesse participar ativamente 
no novo Sistema Europeu do Medicamento e cuja 
aprovação se concretizou em 1993 (Regulamento 
CEE n.º 2309/93 do Conselho de 22 de julho). 
Nesse ano, é também criado o Infarmed, (Decre-
to-Lei n.º 353/93, de 7 de outubro) como instituto 
regulador com autonomia financeira e adminis-
trativa e financiado com as taxas de comerciali-
zação, que, a partir de Janeiro de 1994, passavam 
a constituir receitas próprias do Instituto.
O novo Infarmed necessitava de infraestruturas 
adequadas e massa crítica suficiente para respon-
der aos desafios europeus. É assim que se inicia a 
transferência para novas instalações, no interior 
do campus do Hospital Júlio de Matos, que, en-
tretanto, tinha passado a denominar-se Parque 
de Saúde de Lisboa.

Ocupando inicialmente um pavilhão (21A), o 
crescimento das estruturas do Infarmed obrigou 
à remodelação de um outro edifício (24) e avan-
çar com a construção do denominado edifício 
Tomé Pires, que incluía o laboratório. Durante 
tês anos o embrião do laboratório esteve instala-
do provisoriamente em instalações cedidas pelo 
Instituto Nacional de Investigação Industrial, no 
Lumiar. Formou-se assim o pessoal qualificado, 
recrutado por concurso público, e testaram-se os 
equipamentos que iriam ser transferidos para o 
novo edifício, em 1999.

UM NOVO LABORATÓRIO,  
UMA NOVA LEI ORGÂNICA,  
MAIS AUTONOMIA 
A construção do edifício Tomé Pires com o novo 
Laboratório do Infarmed, termina em 1999, altura 
em que também é aprovada a nova lei orgânica 
(Decreto-Lei n.º 495/99, de 18 de novembro) que 
conferiu maior autonomia, alterou a estrutura do 
instituto e permitiu maior flexibilidade na gestão 
e no recrutamento de pessoal, nomeadamente de 
peritos qualificados.
Convites efetuados a docentes e investigadores 
das Faculdades de Farmácia e Medicina de Lis-
boa, Porto e Coimbra permitiram integrar nas 
diversas comissões técnicas dezenas de peritos na 
área da tecnologia farmacêutica, farmacologia e 
terapêutica, até então marginalizados do proces-
so regulamentar do medicamento em Portugal.
Com o início, em 1995, do funcionamento da 

Agência Europeia, em Londres, dezenas de pe-
ritos portugueses passaram a participar de forma 
ativa nas diversas estruturas da agência, nomea-
damente nas comissões científicas e nos diversos 
grupos de trabalho.
Foi, entretanto, estabelecido um plano de forma-
ção em exercício “que obrigava” todos os mem-
bros da Comissão Técnica do Medicamento a 
participarem como observadores nas reuniões 
do Comité de Especialidades Farmacêuticas 
efetuadas em Londres na Agência Europeia do 
Medicamento (EMA).
A partir de 1995 organizou-se um sistema de 
informação, com utilização das melhores ferra-
mentas existentes na época, o que permitiu dotar 
o instituto de um sistema, considerado na altura, 
dos mais avançados na administração pública 
(sítio na Internet interativo, comunicação por 
correio eletrónico, digitalização da documenta-
ção, por exemplo). De forma regular, o Infarmed 
reinicia a publicação do Formulário Hospitalar, 
da Farmacopeia Portuguesa, inicia a publicação 
do Prontuário Terapêutico e diversas publicações 
destinadas aos profissionais de saúde. Seguindo 
uma política de transparência e abertura para os 
seus clientes, inicia-se a realização periódica das 
Jornadas do Infarmed e realizam-se anualmente 
dezenas de sessões informativas.
Em 1998, Portugal é dos primeiros países euro-
peus a publicar orientações metodológicas para 
estudos de avaliação económica do Medicamen-
to. Em 1999 são criadas as Unidades Regionais 
de Farmacovigilância e termina a construção 

DECLARAÇÃO DE ARANDA DA SILVA A PUBLICAÇÃO DO INFARMED  
A PROPÓSITO DOS SEUS 25 ANOS
“Estamos  todos de parabéns: o país em geral, os 
cidadãos com a confiança depositada, os funcionários, 
peritos e dirigentes que construíram o Infarmed em vinte 
e cinco anos. Partindo praticamente do zero, temos hoje 
centenas de funcionários dedicados e tecnicamente 
preparados, peritos praticamente todos os centros 
universitários e de investigação, uma infraestrutura 
consolidada de alto valor, prestígio internacional, 
respeito por parte das entidades reguladas e a confiança 
do cidadão. O Infarmed, entre as cerca de trinta Agências 
Nacionais, está em 4.o lugar no “ranking” em diversos 
indicadores (medicamentos europeus avaliados, análises 
efetuadas) ainda incluindo o Reino Unido. Com o “Brexit” 
no quadro de competição existente entre as agências 
Europeias, colocam-se novos desafios. 
O Infarmed, financeiramente, é totalmente autónomo 
do OE e fatura cerca de 20 milhões de euros a diversas 
instituições europeias por serviços prestados. É isso 
que esperamos para que o sistema regulador dos 
medicamentos e produtos de saúde continue na senda 
de sucesso dos últimos anos. Portugal e o seu sistema 
científico e regulador na área do medicamento e 
produtos de saúde não pode retroceder vários anos, 
sob pena de se pôr em causa a saúde pública e a nossa 
eficaz e prestigiante integração no processo de decisão 
Europeu.”
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do novo laboratório de controlo da qualidade. 
É também publicada a segunda lei orgânica do 
Infarmed que além de conferir maior autonomia, 
permite a constituição de delegações regionais e 
junto da EMA.
A partir de 2002 perdem-se algumas competên-
cias, nomeadamente a tutela dos medicamentos 
de uso veterinário e intervenção no controlo dos 
suplementos alimentares.
Reforça-se nessa altura o sistema de informação 
do medicamento com a criação de um Centro de 
Informação e criação do Infomed. Ao longo desta 
década dão-se importantes passos com Acredita-
ção do Laboratório e no desenvolvimento de uma 
plataforma nacional de ensaios clínicos.
A publicação do novo estatuto do medicamento 
(Decreto-Lei n.º176/2006, de 30 de agosto) e da 
terceira lei orgânica do Infarmed, IP, (Decreto-Lei 
n.º 269/2007, de 26 de julho), também denomi-
nado Autoridade Nacional do Medicamento e 
Produtos de Saúde, são instrumentos importantes 
para a execução de uma estratégia que, além do 
interesse nacional, garanta também uma adequada 
intervenção a nível internacional.
Com esta descrição superficial e incompleta, pre-
tendo demonstrar que a instituição prestigiada 
nacional e internacionalmente que hoje é o In-
farmed, resultou não só de uma visão estratégica 
na sua constituição e desenvolvimento, mas de 

numerosos pequenos passos ao longo de mais de 
duas décadas que envolveram mais de um milhar 
de funcionários, técnicos e peritos de diferentes 
especialidades, muitos deles a trabalhar hoje 
noutras áreas ou em instituições internacionais.

SÓLIDO, RECONHECIDO, 
PARTICIPATIVO, INTEGRADOR
O Infarmed, IP, possui hoje uma estrutura sólida, 
com massa crítica cientificamente reconhecida a 
nível nacional e internacional. Mais de uma cen-
tena de peritos nacionais nas diversas áreas (far-
macologistas, farmacêuticos, médicos, biólogos, 
economistas, juristas) participam regularmente 
nas decisões comunitárias estabelecendo uma 
rede entre a comunidade científica nacional, a 
universidade e o Sistema Europeu Regulador 
dos Medicamentos.
O Infarmed, IP, terá de ter condições para reno-
var e alargar o leque de peritos nacionais e de-
senvolver competências científicas em algumas 
áreas, sob pena de corrermos os mesmos riscos de 
marginalização que também existiam em 1993. É 
também de salientar a constituição de uma rede 
de contatos com os países de língua portuguesa, 
que culminou com a criação do Fórum das Agên-
cias Reguladoras dos Países do Espaço Lusófono 
(FARMED).

O quadro de contenção orçamental em que o 
país vive neste momento, não deve ser fator con-
dicionante da indispensável resposta aos desafios 
colocados pelo desenvolvimento do Sistema Eu-
ropeu Regulador dos Medicamentos, sob pena 
de a marginalização científica poder também 
contribuir a curto prazo para dificuldades no 
controlo da despesa por falta de massa crítica 
para responder eficazmente à natural pressão da 
inovação terapêutica sobre o mercado. Por outro 
lado, além das três competências consagradas 
no atual Sistema Europeu (avaliação, inspeção 
e farmacovigilância), está na ordem do dia uma 
quarta competência que tem a ver com a infor-
mação e utilização racional do medicamento. A 
divulgação de informação aos profissionais de 
saúde e consumidores e, por outro lado, a reco-
lha sistemática, de forma estruturada, de dados 
sobre a prescrição e consumo são hoje elementos 
indispensáveis para se avaliar a evidência clínica e 
garantir a qualidade da prescrição e sustentáveis 
padrões de utilização dos medicamentos.
A União Europeia em cerca de vinte anos mon-
tou um sistema regulador da avaliação e super-
visão técnica e científica do medicamento, que 
teve como paradigma o modelo dos EUA e os 
consensos obtidos nas diversas Conferências In-
ternacionais de Harmonização (ICH) realizadas 
durante os anos noventa. O resultado traduziu-

É IMPERATIVO DESENVOLVER-SE UM SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS 
DA SAÚDE COM INTERVENÇÃO DE PERITOS QUALIFICADOS E INDEPENDENTES, 
NAS ÁREAS DA AVALIAÇÃO TERAPÊUTICA, ECONÓMICA E EPIDEMIOLÓGICA, COM 
PROCESSOS TRANSPARENTES E AUDITÁVEIS, SENDO UMA GARANTIA PARA QUE 
EXISTA EQUIDADE NO ACESSO ÀS NOVAS TECNOLOGIAS E SE TOMEM DECISÕES 
POLÍTICAS QUE NÃO PONHAM EM CAUSA A SUSTENTABILIDADE DO SNS 
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A homenagem da U.Porto é justificada pela “qua-
lidade excecional do percurso profissional” e 
“extensa obra publicada”, mas muito especial-
mente pela colaboração que Aranda da Silva tem 
mantido com a Faculdade, em particular com os 
laboratórios do Departamento de Ciências do 
Medicamento, que “muito tem contribuído para 
o reforço das ligações da Faculdade à sociedade 
e para a sua afirmação a nível nacional e inter-
nacional”, refere a U.Porto.
O elogio do homenageado esteve a cargo do pro-
fessor da FFUP e antigo vice-reitor da U.Porto, 
Jorge Gonçalves, que explicou que “o itinerário 
biográfico do Dr. Aranda da Silva assenta numa 
carreira técnico profissional repleta de feitos no-
táveis, mas está complementado com uma contí-
nua militância cívica na defesa da causa pública 
e de combate pela liberdade, o que o torna o Dr. 
Aranda da Silva numa personalidade de exceção 
dos nossos tempos”. Jorge Gonçalves considerou 
“justa e sábia” a decisão de conceder o título a 
Aranda da Silva, “por tal ser a forma digna e 
justa da Universidade do Porto reconhecer um 
dos seus alumni que tanto a tem prestigiado”.
José Aranda da Siva sublinhou o sentimento de 
“grande honra” por receber a distinção: “Foi nesta 
Universidade que me licenciei em Farmácia, foi 
nesta Universidade e na Cidade do Porto que vivi 
os momentos mais intensos da minha vida, que 
me casei e tive o primeiro filho. Foi nesta cidade 
e nesta Universidade que desempenhei, enquanto 
jovem, intensa atividade cívica e política”, disse. 
“O título que me é atribuído resulta de um longo 
percurso académico, profissional e cívico que só 
foi possível pela formação a que tive o privilégio 
de aceder e pelo apoio ao longo da vida de nu-
merosas pessoas”, acrescentou, lembrando vários 
momentos e pessoas determinantes na sua vida. 
Aranda da Silva apontou no seu discurso al-
guns desafios que o Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) atualmente enfrenta, designadamente o 
subfinanciamento crónico e a necessidade de 

reflexão sobre o seu futuro, que, em sua opinião, 
deve “investir mais na prevenção e promoção da 
saúde em articulação com os Sistemas de Segu-
rança Social e Educativo”. Para aquele que foi o 
primeiro presidente do Infarmed (1993-2000) 
e é atualmente Presidente da Associação de De-
senvolvimento e Investigação em Saúde Pública 
(INODES), o SNS não deve ficar dependente dos 
ciclos políticos. “Temos de procurar novas formas 
organizacionais que permitam a integração dos 
diversos níveis de cuidados de saúde tornando 
mais fácil a ´navegabilidade´ do cidadão no sis-
tema de saúde, tornando-o mais acessível e mais 
eficiente”, defendeu.
Aranda da Silva considera que “os farmacêu-
ticos, através da sua qualificação académica e 
proximidade da população, estão em excelentes 
condições para dar um importante contributo 
para a mudança”, lembrando que “diariamente 
mais de 400 mil cidadãos contactam com os 
farmacêuticos portugueses, quatro vezes mais 
dos que os que acedem todos os dias ao SNS nas 
consultas a diversos níveis e serviços de urgên-
cia”. Por isso, o ex-bastonário da OF considera 
“inaceitável” o SNS desperdiçar a qualificação, 
tecnologia e acesso que os farmacêuticos dispo-
nibilizam ao país”. No entanto, sublinhou, “esta 
mudança também tem de passar pela alteração 
do sistema de remuneração das farmácias, de 
forma a não ficarem totalmente dependentes 
de margens comerciais”. “A capacidade técnica 
e científica dos farmacêuticos tem de ser colo-
cada ao serviço do sistema de saúde e do SNS 
através de maior número de programas estru-
turados de promoção da saúde e prevenção da 
doença com parcerias concretas com entidades 
públicas e privadas”, disse ainda.
A sua intervenção terminou com um apelo a uma 
utilização adequada e integrada dos recursos far-
macêuticos – farmácias e laboratórios de análises 
clínicas, principalmente, enquanto estruturas de 
proximidade – nos programas de saúde do SNS.

DOUTOR HONORIS 
CAUSA PELA UP
O bastonário da Ordem dos Farmacêuticos entre 2001 e 2007, José 
Aranda da Silva, foi distinguido pela Universidade do Porto (U.Porto) com 
a atribuição do título Doutor Honoris Causa, por proposta da Faculdade 
de Farmácia (FFUP), numa cerimónia presidida pelo reitor da U.Porto, 
Sebastião Feyo de Azevedo, que contou também com a participação do 
diretor da FFUP, José Manuel Sousa Lobo, como padrinho do doutorando.

-se numa mais rigorosa e mais rápida avaliação e 
controlo dos medicamentos, aumentando a sua 
acessibilidade ao mercado e melhorando o grau 
de proteção da Saúde Pública no que se refere a 
qualidade e segurança. 
Como afirmava um relatório do Parlamento Eu-
ropeu “Os medicamentos não são produtos como 
as outras mercadorias” e a sua regulação tem de 
levar também em conta as características do Siste-
ma de Saúde e os sistemas de financiamento que 
sustentam o crescimento do mercado da saúde 
e do medicamento a ritmos significativamente 
superiores ao crescimento geral da economia. 
Por outro lado, tem de promover-se a utilização 
eficiente das tecnologias disponíveis.

NOVAS FASES E NOVOS DESAFIOS
As novas fases de construção europeia na área do 
medicamento criam desafios e colocam as questões 
do medicamento num novo patamar que tem de 
ter em conta o desenvolvimento da investigação 
de novas soluções terapêuticas na Europa; a ne-
cessidade de melhorar o conhecimento dos pa-
drões de consumo; a utilização de metodologia 
científica na avaliação das novas tecnologias; e a 
criação de um sistema de informação eficiente e 
útil para as autoridades, consumidores e parcei-
ros económicos. 
Não basta colocar medicamentos seguros e efi-
cazes no mercado, é necessário assegurar que a 
sua prescrição seja adequada às indicações tera-
pêuticas aprovadas e a sua utilização seja segura e 
conte com a adesão dos doentes aos tratamentos. 
O desenvolvimento de estudos sobre a utilização 
dos medicamentos e o seguimento farmacotera-
pêutico dos doentes tem de ser uma prioridade 
dos sistemas de saúde. Estudos robustos provam 
que, muitas vezes, os custos associados à mor-
talidade e morbilidade, por incorreta utilização 
dos medicamentos, são superiores aos custos da 
terapêutica instituída, pois nem sempre um diag-
nóstico correto, prescrição e dispensa adequada 
correspondem a uma correta utilização do me-
dicamento por parte do doente.
Não é social e economicamente aceitável que 
novas tecnologias, que implicaram enormes in-
vestimentos na investigação e desenvolvimento, 
sejam mal utilizadas sem benefício para o doen-
te, envolvam riscos desnecessários e constituam 
desperdício económico para a sociedade.
O desenvolvimento da rede EUnetHTA e a articu-
lação com a avaliação económica do medicamen-
to é um passo importante para que se ajustem as 
estruturas europeias aos novos desafios.
É um imperativo nacional desenvolver-se um 
sistema de avaliação de tecnologias da saúde com 
intervenção de peritos qualificados e independen-
tes, nas áreas da avaliação terapêutica, económica 
e epidemiológica, com processos transparentes 
e auditáveis, sendo uma garantia para que exis-
ta equidade no acesso às novas tecnologias e se 
tomem decisões políticas que não ponham em 
causa a sustentabilidade do SNS.

José Aranda da Silva
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HÁ 10 ANOS A DAR  
MEDICAMENTOS A QUEM PRECISA

Na última Jornada de Recolha de Medica-
mentos, realizada em 18 de fevereiro de 2017 
participaram duzentas e vinte farmácias, 
seiscentos voluntários e também milhares de 
portugueses que ajudaram cem Instituições 
de Solidariedade Social, através da doação de 
catorze mil medicamentos e produtos de saú-
de, com o valor estimado de 56.000 mil euros.
Desde que a iniciativa começou em Portugal, 
o Banco Farmacêutico ajudou instituições de 
solidariedade social com 74.000 medicamen-
tos e produtos de saúde.
O empenho das equipas das farmácias aderen-
tes é essencial para o sucesso desta iniciativa, 
através da ajuda na divulgação, da ligação às 
comunidades onde se inserem e ainda pela 
sensibilização dos seus utentes para esta causa. 
Igualmente importante, é o papel dos volun-
tários através da sua presença viva em cada 
farmácia, divulgando o Banco Farmacêutico 
a todos os utentes. 
O Banco Farmacêutico conta também com o 
apoio da Associação Nacional de Farmácias, 

O Banco Farmacêutico é uma iniciativa da Associação para a Assistência 
Farmacêutica, uma associação criada para uma intervenção na área da 
saúde e do medicamento. 

Jornada 2017 – Voluntários do 
Centro Comunitário da Paróquia 
da Parede (IPSS beneficiária)
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da Companhia das Obras, da Logista Pharma 
e da Ordem dos Farmacêuticos.
No seguimento do apoio que a Ordem dos 
Farmacêuticos dá ao Banco Farmacêutico, 
e no âmbito dos “Roteiros Farmacêuticos”, 
a Senhora Bastonária da Ordem dos Farma-
cêuticos – Prof. Ana Paula Martins, marcará 
presença ativa no dia da X Jornada.
Mobilizado também para esta iniciativa, o Dr. 
Paulo Cleto Duarte – Presidente da Associação 
Nacional de Farmácias participará igualmente 
nesta Jornada de Recolha de Medicamentos.
Na 10ª edição da Jornada de Recolha de Me-
dicamentos, que decorrerá a 17 de fevereiro 
de 2018, o Banco Farmacêutico planeia estar 
presente em todos os distritos de Portugal 
Continental e Regiões Autónomas. 
Já está disponível no site do Banco Farmacêu-
tico, o formulário de inscrição para as farmá-
cias e voluntários que desejem participar na 
iniciativa. Apelamos à participação de todos 
para fazermos chegar um medicamento a 
quem mais precisa.

FAZER DESTAQUE FAZER DESTAQUE FAZER 
DESTAQUE FAZER DESTAQUE FAZER DESTAQUE 
FAZER DESTAQUE FAZER DESTAQUE FAZER 
DESTAQUE FAZER DESTAQUE FAZER DESTAQUE 
FAZER DESTAQUE FAZER DESTAQUE FAZER

“Presidente com a Senhora 
Bastonária – A Ordem dos  

Farmacêuticos apoia o  
Banco Farmacêutico  

desde a primeira hora”
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WWW.BANCOFARMACEUTICO.PT
BANCOFARMACEUTICO.JRM@GMAIL.COM
TELEM. 918331144

SAIBA MAIS:

É COLOCAR A CENTRALIDADE NA PESSOA. O Banco Farmacêutico 
tem no centro das suas acções a pessoa, o que significa abraçá-la 
na sua integridade sem a reduzir a uma necessidade particular. 
A ajuda concreta – através da doação de medicamentos – pode 
tornar-se ocasião para uma partilha mais profunda que abrange 
todos os aspetos da vida.

É EDUCAR PARA A PARTILHA E GRATUIDADE.  A proposta que o 
Banco Farmacêutico faz àqueles que participam nas Jornadas de 
Recolha de Medicamentos (farmacêuticos, voluntários, utentes, ...) é 
também uma proposta educativa: a todos, através da partilha com 
os mais necessitados do seu tempo e dos seus próprios recursos, 
é feita uma proposta de vida: viver a gratuidade como dimensão 
permanente da vida.

É COLABORAR E TRABALHAR EM CONJUNTO COM AS IPSS 
PORTUGUESAS. O Banco Farmacêutico opera em conjunto com as 
realidades assistenciais que operam na primeira linha de ajuda 
aos mais carenciados, a quem é reconhecido um trabalho válido 
na ação social, caritativa e solidária, valorizando os recursos e as 
capacidades disponíveis segundo o princípio da subsidiariedade.

É VALORIZAR O FARMACÊUTICO. O medicamento é um bem 
cuja natureza reclama a intervenção do farmacêutico. O Banco 
Farmacêutico apela à intervenção do farmacêutico, com o 
seu conhecimento e competência técnica, de modo a que os 
mais necessitados possam ter acesso a cuidados de saúde e 
medicamentos com qualidade e em segurança.

É UMA SOCIEDADE MAIS ACTIVA E SOLIDÁRIA. O Banco 
Farmacêutico contribui para o desenvolvimento do relacionamento 
entre sujeitos com experiências e funções diferentes na sociedade 
– farmacêuticos, voluntários, indústria farmacêutica, cidadãos, 
instituições de solidariedade social – com o objetivo da construção 
do bem comum e para uma sociedade civil mais forte, participativa 
e responsável.

O QUE É O BANCO FARMACÊUTICO?
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Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A.
Sede: Rua Gonçalo Sampaio, 39, Apart. 4076, 4002-001 Porto. Tel. 22 608 1100
Matrícula / Pessoa Coletiva N.º 503 454 109. Conservatória de Registo Comercial do Porto. Capital Social 36.870.805 Euros

contact 
center

Somos uma equipa 
sempre ao seu lado.
Agora à distância 
de uma videochamada. 

Ageas Portugal, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Sede: Edifício Ageas, Av. do Mediterrâneo, 1, Parque das Nações, Apart. 8063, 1801-812 Lisboa. Tel. 21 350 6100
Matrícula / Pessoa Coletiva N.º 502 220 473. Conservatória de Registo Comercial de Lisboa. Capital Social 10.000.000 Euros

www.ageas.pt
Ageas Portugal | siga-nos em

www.coloradd.net

Os nossos profissionais dedicados têm uma novidade para si:
a videochamada.
Um serviço Ageas Seguros inovador que pretende simplificar
o atendimento e melhorar a comunicação a olhos vistos,
acrescentando proximidade e interatividade à nossa linha
de apoio exclusivo a Farmacêuticos.

Ao seu dispor em ageas.pt/farmaceuticos no ícone click to video.linhas de apoio exclusivo a Farmacêuticos
217 943 021 | 226 081 621
dias úteis, das 8h30 às 19h00
farmaceuticos@ageas.pt
www.ageas.pt/farmaceuticos
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Todos nesta família
têm um plano
Agora é mais fácil fazer parte de uma das mais importantes Associações 

Mutualistas de Portugal. Podem ser novos Associados todos os proprietários 

de farmácias ou sócios de sociedade proprietária de farmácia, assim como 

todos os colaboradores efetivos de farmácia e todos os cônjuges, ascen-

dentes ou descendentes em 1º grau de um Associado efetivo. Mais de 3000 

Associados já beneficiam do MONAF por inteiro. Junte-se à família.  

Seja Associado

Montepio Nacional da Farmácia, A.S.M.
Rua Marechal Saldanha, 1 | 1249-069 Lisboa | Telf.: 213 400 690 - 213 400 693 
monaf@monaf.pt | www.monaf.pt

Add_MONAFgeral(160x230).indd   1 28/09/15   15:52
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