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Entre o apelo do Presidente  
e uma nova Lei de Bases
Os profissionais da Saúde e as suas Ordens, 
respondendo a um reiterado apelo do Presi-
dente da República, expressaram a vontade 
de contribuir para um pacto na Saúde, mas, 
apesar dos encontros, das iniciativas comuns 
e das promessas de amplo consenso, foi mo-
desto o caminho percorrido. Se queremos 
– como confessamos – alcançar um acordo 
que nos permita assegurar um planeamento 
de médio e longo prazo e a fixação de objeti-
vos e políticas para melhores cuidados para 
todos, ainda muito temos a fazer.
O debate em torno de uma nova Lei de Ba-
ses da Saúde (LBS), agora em velocidade de 
cruzeiro, constitui o momento ideal para 
darmos o passo seguinte. Por esta razão 
dedicamos parte substancial desta nossa 
ROF à revisão daquele diploma. Ouvimos 
Maria de Belém Roseira, coordenadora da 
equipa que deverá apresentar até setembro 
uma proposta que faça a síntese das diver-
sas sensibilidades do setor, encontrando o 
máximo divisor comum de um sistema que 
integre cuidados, aponte ao futuro e, acima 
de tudo, coloque o cidadão no centro. “O 
doente deve circular pelo sistema ajudado 
pelo próprio sistema”, assim nos resumiu o 
fundamento da nova LBS.
Também ouvimos, sobre esta e outras ma-
térias relevantes para os profissionais da 
saúde e para os farmacêuticos, em parti-
cular, o bastonário da Ordem dos Médicos 

Dentistas, Orlando Monteiro da Silva, que 
preside atualmente ao Conselho Nacional das 
Ordens Profissionais. Das suas declarações 
à ROF destaco a necessidade do reforço da 
“complementaridade entre o setor público 
e privado numa sã evolução pragmática, no 
sentido de assegurar cuidados de saúde de 
qualidade por quem estiver melhor colocado 
para os disponibilizar, seja no setor público 
ou no privado”.
Em texto próprio, resumem-se as ideias que 
foram surgindo no nosso debate interno, subli-
nhando os contributos dos Colégios da nossa 
Ordem, dos Grupos Profissionais e do Conse-
lho Nacional Farmacêutico. Os princípios que 
elegemos balizam a nossa atuação e mostram 
o que, sem corporativismos, desejamos para 
o Sistema de Saúde e para o Serviço Nacional 
de Saúde (SNS), numa perspetiva de melhor 
servir os cidadãos. Insisto: quer na resposta 
ao apelo do Presidente da República, quer 
nos contributos para uma nova e moderna 
Lei de Bases, a nossa atitude não pode ser a 
de olhar para a Saúde apenas de um ponto 
de observação. O nosso olhar não é exclusivo 
nem é o mais importante.
Porque o Sistema de Saúde e o SNS existem 
para servir as pessoas, os profissionais da 
Saúde e as suas organizações, contribuindo 
para melhor saúde, mais próxima, mais rá-
pida e mais inovadora, têm de adotar uma 
atitude positiva, de colaboração interpares, 

e propor com racionalidade o que melhor 
serve os portugueses, garantindo-lhes os cui-
dados de que precisam e a que têm direito, 
com qualidade garantida e com liberdade 
de escolher quem melhor os serve. Esta é a 
liberdade que se tem de assumir numa de-
mocracia. Temos que olhar mais a factos, a 
resultados, e menos a preconceitos e ver-
dades adquiridas. Mantendo, no essencial, 
um modelo que, sendo universal, promove 
a solidariedade. Feito por todos e sem deixar 
ninguém para trás. 
É inadiável a reflexão sobre o seu futuro, 
quer no âmbito de um pacto quer nos con-
tornos de uma nova LBS. Não podemos 
perder mais tempo.
Por último e também olhando o futuro, 
chamo a vossa atenção para o tema de capa 
– a reportagem sobre o Laboratório Militar, 
obra de farmacêuticos e outros técnicos de-
dicados à profissão e ao País onde se produ-
zem medicamentos abandonados e que, de 
outra forma, não chegariam aos hospitais 
e aos portugueses que deles necessitam. 
O Laboratório Militar, rejuvenescido por 
novos desafios e a aguardar o investimento 
que o projete como “indústria de pequena 
dimensão”, merece a nossa homenagem à 
passagem do seu 100º aniversário.  

Lisboa, 8 de maio de 2018
Ana Paula Martins

EditorialBastonária da Ordem  
dos Farmacêuticos 

OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E SUAS ORGANIZAÇÕES TÊM DE ADOTAR UMA 
ATITUDE POSITIVA E PROPOR COM RACIONALIDADE O QUE MELHOR SERVE OS 
PORTUGUESES
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FARMACÊUTICOS APROVAM RESTRIÇÕES AOS DESCONTOS     NOS MEDICAMENTOS

A prática de descontos sobre o preço dos 
medicamentos, legalmente possibilitada pelo 
Decreto-Lei n.o 65/2007, desregulou o preço final 
dos medicamentos a suportar pelos cidadãos e 
introduziu uma realidade singular face a qualquer 
outra atividade económica sanitária ou de preço 
regulado em saúde.   
Por razões éticas e de interesse público, a Ordem 
dos Farmacêuticos manifestou sempre a sua 
oposição à prática de descontos sobre o preço 
dos medicamentos sujeitos a receita médica, 
por considerar ser uma fonte de desigualdade 
no acesso aos medicamentos, a nível nacional. A 
relevância deste tema está também plasmada no 
Decreto-Lei n.o 62/2016, em que o atual Governo 
assume a possibilidade de serem estabelecidas 
limitações aos descontos sobre o preço dos 
medicamentos. 
Nos termos do Estatuto e Código Deontológico da 
Ordem dos Farmacêuticos, "a primeira e principal 
responsabilidade do farmacêutico é para com 
a saúde e o bem-estar do doente e do cidadão 

em geral, devendo privilegiar o bem-estar destes 
em detrimento dos seus interesses pessoais ou 
comerciais e promover o direito de acesso a um 
tratamento com qualidade, eficácia e segurança".  
A dispensa de medicamentos sujeitos a receita 
médica é um serviço público prestado pelas 
farmácias, contratualizado com o Serviço Nacional 
de Saúde, que deve assentar em princípios de 
igualdade de acesso e de tratamento entre os 
cidadãos que necessitem de medicamentos.  
As obrigações transversais de equidade e de 
garantia de acesso são indissociáveis de qualquer 
atividade em saúde, com especial relevo para 
intervenções financiadas solidariamente através do 
Estado. 
Em nenhuma outra atividade em saúde existe 
desregulação da componente final do preço 
(estando proibidas práticas promocionais ou 
estratégias de incentivo ao consumo), sujeitando 
cidadãos a diferentes encargos reais (por exemplo, 
não existem diferentes taxas moderadoras 
consoante a dimensão de um centro de saúde, nem 

se aceita que o co-pagamento dos cidadãos varie 
consoante o código postal).
Também, em nenhum país europeu se aceita 
que um medicamento comparticipado tenha um 
desconto no seu preço e que se façam variar 
preços no ponto de acesso aos medicamentos.  
A Ordem dos Farmacêuticos tem vindo a alertar 
as autoridades para os efeitos perversos de 
diferenciações no preço dos medicamentos 
em duas dimensões: na afetação dos princípios 
elementares de equidade de acesso dos cidadãos 
a medicamentos e na distorção da concorrência 
entre farmácias. 
Para a Ordem dos Farmacêuticos, a concorrência 
no setor das farmácias tem de ser centrada na 
qualidade dos serviços e das suas intervenções 
profissionais, e não centrada no preço dos 
medicamentos (recordando que uma farmácia 
se afasta claramente de leis concorrenciais pelo 
preço nos medicamentos porquanto: não define 
livremente a sua a sua margem de remuneração, 
não fixa a composição do preço, não determina 

RESOLUÇÃO DA DIREÇÃO NACIONAL DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS 
- Descontos no preço dos medicamentos sujeitos a receita médica -

Os farmacêuticos portugueses, reunidos em Assembleia Geral, aprovaram, por 
unanimidade, a Resolução apresentada pela Direção Nacional da Ordem dos 
Farmacêuticos (OF) relativa à prática de descontos sobre o preço dos medicamentos.
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FARMACÊUTICOS APROVAM RESTRIÇÕES AOS DESCONTOS     NOS MEDICAMENTOS
A OF entende que a oferta de descontos 
sobre o preço dos medicamentos 
nas farmácias é geradora de 
desigualdades no acesso à saúde 
entre os portugueses, que, por 
uma questão de equidade e justiça 
social, independentemente da zona 
geográfica onde se encontrem ou da 
sua disponibilidade financeira, devem 
todos poder aceder à medicação de que 
necessitam nas mesmas condições.
A Ordem adverte para o facto de estas 
diferenças de preços provocarem 
assimetrias regionais, favorecendo 
cidadãos que residem em zonas com 
maior densidade populacional, onde 
existe maior concorrência entre 
farmácias, em detrimento dos cidadãos 
de regiões mais isoladas. Para a OF, a 
concorrência no setor das farmácias 
não deve estar centrada no preço 
dos produtos que dispensam, mas na 
qualidade dos serviços que prestam aos 
utentes.
A dispensa de medicamentos de 
prescrição médica obrigatória é 
um serviço público prestado pelas 
farmácias, contratualizado com o 
Serviço Nacional de Saúde (SNS), que 
não deve estimular qualquer tipo de 
diferenciação entre cidadãos no acesso 

aos cuidados de saúde. Em nenhum 
outro serviço de saúde prestado ou 
co-financiado pelo Estado são aplicados 
descontos aos utentes. E em nenhum 
outro país europeu se autorizam 
descontos nos medicamentos 
comparticipados.
Nos termos da Resolução aprovada na 
Assembleia Geral, os farmacêuticos 
portugueses manifestam a sua 
oposição à prática de descontos 
sobre o preço dos medicamentos, em 
especial dos medicamentos sujeitos 
a receita médica comparticipados, 
por considerarem ser uma fonte de 
desigualdades e iniquidades no acesso 
ao medicamento.
A OF aguarda a publicação do despacho 
do Ministério da Saúde que poderá 
concretizar as restrições sobre a 
prática de descontos no preço dos 
medicamentos por razões de interesse 
público, não deixando, contudo, de 
manifestar desde já a sua discordância 
com qualquer medida que permita 
que os portugueses adquiram os seus 
medicamentos com preços diferentes, 
independente da região onde vivem.

Saiba mais:
www.ordemfarmaceuticos.pt

a extensão da comparticipação, nem determina 
que medicamentos ou em que quantidades são 
prescritos pelos médicos). 
Admitir que a concorrência entre farmácias pode 
ser centrada no preço tem conduzido a quebras na 
relação de confiança dos cidadãos nos farmacêuticos 
(por desconhecerem os motivos da variação de um 
preço, supostamente, regulado e fixo). Também no 
relacionamento com outros profissionais de saúde 
se adensam dúvidas e desconfianças, porquanto 
os médicos passam a desconhecer os encargos 
económicos reais da sua prescrição ou, até, a pela 
existência de diferenças de encargos entre utentes 
seus com uma mesma prescrição. 
Estas incoerências e desigualdades têm, contudo, 
gerado impactos mais profundos na cobertura 
e acesso a medicamentos no nosso país. De 
forma transversalmente conhecida, o impacto do 
abrupto e gigantesco ajustamento dos preços 
dos medicamentos nos últimos anos colocou um 
significativo número de farmácias abaixo do limiar 
da sua sustentabilidade. Nestas circunstâncias 

vem-se assistindo a um aumento de agressividade 
comercial entre farmácias, agravando fenómenos 
perversos de concorrência pelo preço. 
As diferentes condições económicas e 
de localização estão a gerar assimetrias, 
desprotegendo farmácias e cidadãos em zonas 
mais pobres, mais isoladas e com maiores 
carências de acesso a cuidados de saúde. 
Perante esta situação há um risco crescente de que 
as farmácias nessas zonas sejam vítimas da erosão 
dos seus utentes face a publicidade e concorrência 
feroz de farmácias de centros urbanos maiores e, 
por esta via, forçando as farmácias mais isoladas 
a deslocalizarem-se também para zonas mais 
urbanas sob pena de insustentabilidade. 
A Ordem dos Farmacêuticos não pode assim ser 
conivente ou espectadora de uma degradação da 
cobertura farmacêutica e perda de equidade entre 
portugueses. Os medicamentos são tecnologias de 
saúde essenciais, cujo interesse público determina 
uma forte regulação de todo o seu circuito onde se 
inclui o preço e a comparticipação.

A Ordem dos Farmacêuticos reconhece as 
dificuldades de muitos portugueses para adquirir 
todos os medicamentos que precisam e tem-se 
empenhado, fortemente, na dinamização de várias 
iniciativas para apoiar os cidadãos com maiores 
dificuldades. Mas os descontos sobre o preço dos 
medicamentos não são uma via socialmente justa 
e correta para solucionar este problema, nem são 
uma garantia de que os seus beneficiários são 
aqueles que realmente precisam.   
A Ordem dos Farmacêuticos aguarda a publicação 
do despacho do Ministério da Saúde, previsto no 
Decreto-Lei n.o 62/2016, o qual deverá materializar 
as restrições sobre a prática de descontos 
no preço dos medicamentos, de forma a 
restabelecer o acesso equitativo dos portugueses, 
independentemente da geografia da sua residência, 
e assim fazer prevalecer o primado do interesse 
público. 

Lisboa, 23 de março de 2018 
A Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos

Atividades e Contas 
aprovadas
A Ordem dos Farmacêuticos concluiu no mês de março o ciclo 
de Assembleias ordinárias para discussão e apreciação do 
Relatório de Atividades e Contas referentes ao ano de 2017. 
Antes da Assembleia Geral, estes documentos estiveram tam-
bém em análise nas Assembleias das Secções Regionais do 
Norte, do Centro e do Sul e Regiões Autónomas, que elegeram 
os delegados que têm direito de voto na Assembleia Geral. 
Em cada uma destas reuniões, a bastonária e os membros da 
Direção Nacional apresentaram as linhas gerais de atuação da 
OF, destacando vários projetos, iniciativas e posições adotadas.
A Direção Nacional e as Direções Regionais apresentaram aos 
farmacêuticos as atividades desenvolvidas pelas diferentes 
estruturas da Ordem no ano passado e o respetivo resultado 
financeiro da instituição, que mereceram voto de confiança 
dos farmacêuticos presentes. 
Outro dos pontos da Ordem de Trabalhos destas Assembleias 
foi a discussão do projeto de renovação da sede da OF. Em 2017, 
a Secção Regional do Norte e a Delegação Regional dos Açores 
inauguraram novos edifícios e instalações e a Direção Nacional 
deu um forte impulso à concretização de uma pretensão com 
vários anos.
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O Infarmed, a Direção-Geral da Saúde (DGS) 
e a Autoridade Central do Sistema de Saúde 
(ACSS) vão elaborar normas e definir requisitos 
para prestação do serviço, num processo 
que vai envolver várias outras entidades – 
Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, os 
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, a 
Ordem dos Farmacêuticos (OF), a Ordem dos 
Médicos, a Associação Nacional das Farmácias, 
a Associação de Farmácias de Portugal, a 
Associação Portuguesa dos Analistas Clínicos, 
a Associação Nacional dos Laboratórios, 
a Associação Portuguesa dos Médicos 
Patologistas Clínicos e o Fórum Nacional da 
Sociedade Civil para o VIH/SIDA, Tuberculose e 
Hepatites Virais.
Em concreto, serão estabelecidas exigências 
em termos estruturais e organizacionais, bem 
como a existência de um programa de gestão 
da qualidade, do qual faça parte integrante 
a participação em programa de avaliação 
externa da qualidade. Entre os aspetos a 
definir por este grupo de trabalho, está o 
processo de referenciação para os serviços de 
saúde e a rede hospitalar. A prestação deste 
serviço envolver também a disponibilização de 
informação e aconselhamento à população 
sobre comportamentos de risco e medidas 
preventivas.
A intervenção dos profissionais de saúde 
será também regulamentada por normativo 

técnico, abordando questões como a 
confidencialidade e privacidade dos utentes, 
mas também ao nível do aconselhamento pré 
e pós-teste. A OF vai assegurar a qualificação 
dos farmacêuticos para prestação deste 
serviço, tal como já acontece com a 
administração de vacinas ou medicamentos 
injetáveis ou para dispensa de medicamentos 
para o VIH/Sida nas farmácias, entre outras.
Durante o processo legislativo que levou 
à publicação do diploma, a OF destacou a 
disponibilidade destas estruturas de saúde 
de proximidade para participação em 
programas de saúde pública, ajudando ao 
cumprimento das metas e objetivos definidos 
pelo país e pelas organizações internacionais. 
Portugal apresenta ainda uma das taxas mais 
altas de diagnóstico tardio de VIH na Europa, 
o que constitui motivo de preocupação e 
motivação para implementação de novas 
medidas de prevenção e combate à doença. 
A posição é partilhada pelas associações 
de doentes e médicos infeciologias que 
apoiaram a realizam de testes rápidos nas 
farmácias. Para a OF, a generalização do 
acesso a este tipo de testes rápidos nas 
farmácias e nos laboratórios de análises, 
com acompanhamento por profissionais 
qualificados, vem potenciar ao máximo as 
estratégias de deteção precoce destas 
infeções e o encaminhamento dos doentes 

para os serviços de saúde numa fase cada 
vez mais precoce da infeção.
Esta iniciativa do Governo consta nos 
Programas Prioritários para a Infeção VIH, 
SIDA e Tuberculose e para as Hepatites Virais, 
onde se realça a importância de envolver as 
farmácias comunitárias na deteção precoce 
de infeção por VIH, VHC e VHB. Também o 
projeto internacional “Cidades na via rápida 
para acabar com a epidemia do VIH”, no 
âmbito do qual foi criado em 2017 o grupo 
de trabalho para definir uma estratégia em 
rede para a eliminação da epidemia do VIH/
sida nas cidades de Cascais, Lisboa e do Porto, 
insistiu na mobilização dos diferentes atores 
sociais, reconhecendo que o rastreio com 
recurso aos testes rápidos para VIH, VHB e 
VHC nas farmácias comunitárias potencia a 
acessibilidade a indivíduos mais vulneráveis à 
infeção.
A experiência internacional comprova 
igualmente a importância do envolvimento 
das farmácias comunitárias na deteção 
precoce destas infeções. Em Espanha foi 
desenvolvido em três regiões um projeto-
piloto de disponibilização em farmácias 
comunitárias de teste rápido para deteção 
da infeção por VIH, com resultados muito 
positivos, verificando-se que 10% dos novos 
diagnósticos foram realizados a partir das 
farmácias. Em dezembro de 2016, no Reino 
Unido, foi publicado um guideline “HIV testing: 
increasing uptake among people who may 
have undiagnosed HIV", que recomenda 
a disponibilização do teste em farmácias 
comunitárias.
Em Portugal, as Orientações Programáticas 
2017-2020 do Programa Nacional para 
as Hepatites Virais visa a eliminação das 
hepatites virais em 2030, enquanto problema 
de saúde pública. Para o efeito será dado 
“enfoque na prevenção, com disseminação 
de informação junto da população e dos 
profissionais de saúde, através da distribuição 
de meios informativos e preventivos (incluindo 
a disponibilização de preservativos e gel 
lubrificante, e o programa troca de seringas), 
priorizando as intervenções de elevado 
impacto, dirigidas às populações mais 
vulneráveis à infeção por hepatites virais, e 
aumentar o número de rastreios para VIH, VHB 
e VHC, nos diferentes níveis de cuidados de 
saúde, através, designadamente, da integração 
do rastreio sistemático nas políticas gerais 
de saúde, de formação aos profissionais de 
saúde em relação a estes temas, da promoção 
da literacia da população e atualização e 
divulgação das recomendações nacionais para 
o rastreio do VIH, VHB e VHC”.

FARMÁCIAS E LABORATÓRIOS COM TESTES 
RÁPIDOS PARA O VIH, VHB E VHC

As farmácias comunitárias e os laboratórios de análises clínicas vão 
começar a disponibilizar testes rápidos para rastreio de infeções pelo 
vírus da imunodeficiência humana (VIH), da hepatite B (VHB) e da 
hepatite C (VHC). O Despacho publicado em Diário da República autoriza 
a realização de testes rápidos para orientação diagnóstica nestas 
unidades de saúde, sem prescrição médica obrigatória, como medida de 
reforço e promoção do diagnóstico precoce.
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O secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde, Fernando Araújo, deslocou-se 
ao distrito Bragança, onde estão a 
decorrer dois projetos-piloto destinados 
a aumentar a acessibilidade ao 
medicamento em situações de urgência 
e a promover a troca de informações 
entre farmacêuticos comunitários 
e médicos prescritores. O Serviço 
Nacional de Assistência Farmacêutica 
(SAFE) e as Notas Terapêuticas Simples 
(NTS) foram apresentados numa 
cerimónia realizada no Centro de Saúde 
de Mirandela II, que juntou as entidades 
envolvidas em ambas as iniciativas 
– Infarmed, Serviços Partilhados do 
Ministério da Saúde, Unidade Local 
de Saúde (ULS) do Nordeste, Ordens 
dos Farmacêuticos e dos Médicos e 
Associação Nacional das Farmácias.
Nas visitas realizadas pelo governante 
nesta deslocação a Trás-os-Montes 
foram reforçadas as preocupações da 
Tutela com a interioridade. O percurso 
iniciou-se na ULS do Nordeste, passando 
pelo serviço de urgência e os cuidados 
intensivos da Unidade Hospitalar de 
Bragança.
Durante a tarde, a comitiva deslocou-
se ao Centro de Saúde de Mirandela II, 
onde foi apresentado o projeto SAFE, 
um serviço inovador que permite 
o acompanhamento protocolado 
do utente, desde a prescrição da 
receita até à toma da medicação 
urgente. De segunda a sábado (das 
21 às 9 horas) e domingos e feriados 
(durante todo o dia), um centro de 
atendimento especializado (800 24 
14 00) encaminha o utente para uma 

farmácia com capacidade de satisfazer 
a sua prescrição, podendo adquirir o 
medicamento no local ou no domicílio 
(gratuitamente e no período de 
duas horas). O projeto iniciou-se em 
dezembro, em Bragança, com o envio 
de uma SMS ao utente elegível, com 
informação sobre o SAFE e o respetivo 
contacto.
O projeto NTS, por sua vez, contempla 
a criação de um canal de comunicação 
entre médicos e farmacêuticos. 
Com base na prescrição médica, 
o farmacêutico pode transmitir 
ao médico informações sobre a 
interação com o doente, indicando 
se cada medicamento prescrito foi 
dispensado ou não e que justificações 
farmacêuticas existiram. O médico 
recebe esta nota e pode dar 
informação de retorno sobre a utilidade 
da mesma. Este projeto já está a 
funcionar, em formato piloto e com 
resultados positivos, desde julho de 
2017, na ULS Alto Minho e nas farmácias 
do distrito de Viana do Castelo, sendo 
agora alargado ao distrito de Bragança.
Presente na apresentação destes 
projetos, o presidente da Secção 
Regional do Norte da Ordem dos 
Farmacêuticos, Franklim Marques, 
realçou o empenho do Ministério da 
Saúde em reforçar a cooperação 
das farmácias com as unidades e 
profissionais de saúde do Serviço 
Nacional de Saúde, e a vontade dos 
farmacêuticos em participar neste 
tipo de projetos que respondem a 
necessidades concretas dos doentes e 
do sistema de saúde.

DOIS PROJETOS PARA MELHORAR 
ACESSO AO MEDICAMENTO E TROCA  
DE INFORMAÇÕES COM PRESCRITORES 

ORDEM PROCURA 
CONSENSOS PARA 
HORÁRIOS, TURNOS E 
DISPONIBILIDADE DAS 
FARMÁCIAS
A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos (OF) e o 
presidente da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses (ANMP) estiveram reunidos ontem, em 
Coimbra, na sede da ANMP, para analisar a revisão do 
regime que regula os horários, turnos e disponibilidades 
das farmácias. A dirigente da OF liderou uma delegação 
que incluiu também representantes das associações de 
farmácias e explicou a posição da Ordem sobre a proposta 
de alteração ao diploma que o Governo submeteu à 
apreciação dos parceiros.
O encontro foi solicitado pela bastonária, na sequência das 
posições assumidas pelos diferentes parceiros relativamente 
à revisão dos horários de funcionamento das farmácias 
comunitárias e do regime de turnos e disponibilidade a que 
estas unidades estão sujeitas, um processo que decorre do 
acordo assinado entre o Ministério a Saúde e as associações 
de farmácias, em fevereiro do ano passado.
Em termos gerais, a OF manifestou concordância com a 
reorganização proposta pelo Governo, fundamentalmente 
por se consagrar um novo modelo de assistência 
farmacêutica e medicamentosa às populações, com reforço 
da cobertura e acesso aos medicamentos em situações de 
urgência, em especial junto dos cidadãos mais carenciados. 
Durante este encontro foram apresentados os objetivos 
do Serviço Nacional de Assistência Farmacêutica – SAFE, 
em fase de projeto-piloto na região de Bragança. O serviço 
permite o acompanhamento protocolado do utente, desde 
a prescrição da receita até à toma da medicação urgente. 
De segunda a sábado (das 21 às 09 horas) e domingos e 
feriados (durante todo o dia), um centro de atendimento 
especializado (800 24 14 00) encaminha o utente para uma 
farmácia com capacidade de satisfazer a sua prescrição, 
podendo adquirir o medicamento no local ou no domicílio 
(gratuitamente e no período de duas horas).
A bastonária registou as preocupações dos autarcas 
com a redução do horário de abertura das farmácias, 
que em muitas localidades são o único ponto de acesso 
das populações a cuidados de saúde, garantindo o 
acompanhamento e avaliação deste projeto-piloto, 
nomeadamente em termos de acessibilidade, qualidade 
e proximidade dos cuidados. Não obstante, Governo, 
municípios, associações setoriais e farmacêuticos devem 
consensualizar uma solução que assegure a cobertura 
assistencial farmacêutica em permanência às populações, 
num quadro de racionalização de recursos e de revisão das 
obrigações legais, que alivie os encargos das farmácias com 
serviços noturnos e de disponibilidade que muitas vezes 
se revelam desproporcionais, mas que são um importante 
serviço público prestado ao País.
No final da reunião, a OF e as associações setoriais 
assumiram o compromisso de elaborar e enviar à ANMP um 
dossier detalhado sobre a revisão legislativa em curso e o 
projeto-piloto em Bragança.
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A OF realça a responsabilidade do diretor 
técnico sobre todos os atos praticados na 
farmácia, e salvaguardando a autonomia do 
ato do nutricionista. Entre outros aspetos 
que a OF sugere clarificação, estão a 
utilização do espaço destinado à consulta de 
nutrição para prestação de outros serviços 
de saúde, a aquisição, manutenção e 
calibração de equipamentos e o documento 
de consentimento informado que deve ser 
assinado pelos utentes.
No parecer enviado à ON, a OF começa por 
saudar o desenvolvimento deste normativo 
e o envolvimento dos parceiros da área da 
Saúde no processo de elaboração. A OF 
considera “esta norma particularmente 
relevante e em falta desde há muito para 
orientar uma prática crescentemente 
mais comum nas farmácias portuguesas” 
e congratula-se pela inclusão de várias 
considerações enviadas sobre a versão 
anterior. 
Um dos pontos essenciais do parecer da 
OF diz respeito à responsabilidade pela 
prestação de serviços de nutrição. De 
acordo com o Decreto-Lei n.o 307/2007, 
que regula o regime jurídico das farmácias 
comunitárias, todos os atos praticados 
na farmácia estão sob a supervisão do 
diretor técnico, pelo que a presente NOP 
deve ser redigida de forma a deixar claro 
que a autonomia no ato do nutricionista se 

encontra assegurada. 
No entender da OF, o modelo de prestação 
de serviços consiste na aquisição do serviço 
por parte do utente à farmácia, que por sua 
vez subcontrata um nutricionista. Neste 
enquadramento, cabe também ao diretor 
técnico, ou ao proprietário da farmácia, a 
gestão de espaços destinados à realização 
de consultas de nutrição, de acordo com a 
procura do serviço pela população ou com o 
plano de desenvolvimento da farmácia. 
No que se refere em concreto à aquisição 
de equipamentos, a Ordem entende que é 
uma atividade que recai sob o proprietário 
ou nutricionista, dependendo do acordo 
estabelecido, mas que em qualquer 
dos casos a responsabilidade pela sua 
manutenção e calibração será do diretor 
técnico. 
Outro aspeto relevante do parecer da OF 
diz respeito à assinatura do documento 
de consentimento informado (DCI) e ao 
acesso à informação e processo clínico 
dos utentes. No modelo preconizado, é a 
farmácia que fatura o serviço prestado e é 
ela responsável pela gestão da informação 
do utente. Ora existindo já um modelo de DCI 
previsto e usado na maioria das farmácias, 
não fez sentido a existência de um segundo, 
razão pela qual se sugere uma revisão do 
atual modelo usado nas farmácias, por um 
grupo de trabalho que integre um perito 

nomeado pela ON, adequando-o também às 
necessidades específicas do nutricionista. 
A Ordem considera que a prestação de 
cuidados, sejam eles quais forem, a um 
utente nas farmácias, deve ter associado 
um processo clínico, cujo armazenamento 
deve ser autorizado pelo utente, mediante 
assinatura do DCI, que decide sempre 
quem tem acesso às diferentes secções 
integrantes do seu processo clínico. Assim, 
poderá querer um processo totalmente 
partilhado dentro da farmácia, em que 
todos os profissionais de saúde acedem 
à totalidade da informação, ou poderá 
optar por acessos restritos, definindo por 
exemplo que o nutricionista apenas acede 
à informação nutricional e antropométrica 
e que o farmacêutico apenas acede à 
informação farmacoterapêutica. 
No final do parecer a Ordem reforça 
também a utilidade do algoritmo de 
decisão proposto, como forma de “guiar 
os profissionais no terreno e padronizar 
os seus procedimentos”, sugerindo apenas 
clarificação em relação à melhoria contínua 
e à referenciação para outros serviços de 
saúde. 
A OF manifestou ainda disponibilidade para 
apoiar na divulgação e disseminação da 
Norma, em especial junto dos farmacêuticos 
comunitários, num apoio que acredita seja 
alargado às associações setoriais.

OF DEU PARECER SOBRE ATUAÇÃO DO NUTRICIONISTA NAS FARMÁCIAS

O Conselho do Colégio de Especialidade de Farmácia Hospitalar 
da Ordem dos Farmacêuticos antecipa um impacto significativo 
da transposição para o ordenamento jurídico nacional da diretiva 
europeia sobre medicamentos falsificados, pelo desvio de recursos 
humanos dos Serviços Farmacêuticos para funções administrativas 
e pela complexidade acrescida em processos relacionados com 
devoluções a fornecedores ou em empréstimos entre hospitais, que 
em muitos casos são a via mais expedita para garantir o acesso dos 
doentes a medicamentos que lhes são essenciais.
A implementação da diretiva poderá levar a ruturas de fornecimento 
de vários medicamentos, com graves consequências para os 
doentes, adverte o Conselho do Colégio de Especialidade em 
Farmácia Hospitalar, destacando também o incremento de custos 
e desperdício para os serviços farmacêuticos hospitalares no 

processo de devoluções de produtos a fornecedores.
O Conselho do Colégio de Especialidade considera importante 
sensibilizar desde já todos os intervenientes para a necessidade 
de investimentos em termos de software, hardware, instalações 
e recursos humanos na Farmácia Hospitalar, de forma a serem 
cumpridos os requisitos impostos pela Diretiva 2011/62/UE e pelo 
Regulamento Delegado (UE) 2016/161. 
A Ordem dos Farmacêuticos partilhou já estas e outras 
preocupações com o Infarmed, que, em conjunto com a 
Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) e os Serviços 
Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), estão a realizar visitas 
técnicas a diferentes farmácias hospitalares para avaliar as 
condições de implementação do novo regulamento e as alterações 
necessárias.

DIRETIVA DOS MEDICAMENTOS FALSIFICADOS 
COM IMPACTO NA FARMÁCIA HOSPITALAR

Terminou o período definido pela Ordem dos Nutricionistas (ON) para consulta pública 
sobre a Norma de Orientação Profissional (NOP) para Atuação do Nutricionista na 
Farmácia Comunitária. A Ordem dos Farmacêuticos (OF) enviou alguns comentários 
ao documento colocado em consulta pública pela ON sobre a atuação destes 
profissionais nas farmácias.
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O grupo nomeado pela Ordem dos 
Farmacêuticos (OF) para elaborar um parecer 
sobre a utilização de canábis com fins 
terapêuticos esteve no Parlamento para uma 
audição na Comissão de Saúde no âmbito dos 
projetos de lei do BE e PAN sobre a matéria. 
Os peritos designados pela Direção Nacional 
da OF manifestaram preocupações quanto 
à utilização da cannabis sativa l. para fins 
medicinais, “uma vez que não existe evidência 
científica que comprove a eficácia e segurança 
do seu uso, nem mais-valia comparativamente 
aos medicamentos já aprovados”.
No parecer que o grupo de trabalho da OF 
apresentou aos deputados, recorda-se que 
já existem medicamentos, cujas substâncias 
ativas são canabinóides, autorizados no 
mercado para as indicações terapêuticas com 
evidência clínica que suporta uma relação 
benefício-risco positiva, em termos de eficácia 
e segurança. No entanto, acrescentam, não 
existe evidência científica robusta relativamente 
à relação benefício-risco da utilização da planta 
cannabis sativa l. para fins medicinais. Pelo 
contrário, existem evidências robustas que 
demonstram o surgimento de problemas de 
segurança e potencial toxicológico.
Conclui-se, portanto, que a existência de 
medicamentos com canabinóides colmatam 
as necessidades terapêuticas atuais, 
dando-se como exemplo o Sativex®, extrato 
padronizado de THC e CBD, indicado na 
melhoria dos sintomas relacionados com a 
rigidez muscular (espasticidade) na esclerose 
múltipla, refratários a outros medicamentos 

de primeira linha. Este medicamento é 
comercializado em Portugal e pode também 
ser utilizado em regime off-label, nas situações 
consideradas clinicamente adequadas, 
sempre que haja evidência que suporte esta 
indicação. Mesmo para uso de medicamentos 
não comercializados em Portugal, esclarecem 
os peritos da OF, existem mecanismos legais 
que permitem a sua administração em 
território nacional, nomeadamente através de 
Autorização de Utilização Especial (AUE).
Ao longo do documento apresentado 
aos deputados são explicados os efeitos 
terapêuticos, tóxicos e adversos dos 
canabinóides e apresentados alguns desafios 
à utilização desta planta para fins medicinais. 
O parecer assenta em vários estudos e 
artigos científicos, sendo realçado que a 
planta cannabis sativa l. possui mais de 500 
compostos químicos com efeitos biológicos 
não totalmente conhecidos. Da literatura 
científica destaca-se ainda um conjunto 
alargado de efeitos tóxicos, entre os quais 
a carcinogenicidade dos componentes 

fumados da canábis, a indução de psicose 
e esquizofrenia e os efeitos aditivos, bem 
como vários efeitos adversos, alguns deles 
de extrema gravidade, nomeadamente 
alucinações, pensamentos suicidas, 
descoordenação motora e desregulação da 
função endócrina.
O grupo de trabalho constituído pela OF 
para analisar o uso de canábis para fins 
terapêuticos é composto pelos farmacêuticos 
Bruno Fonseca, investigador da UCIBIO-
REQUIMTE, da Faculdade de Farmácia da 
Universidade do Porto (FFUP), Hélder Mota 
Filipe, professor da Faculdade de Farmácia 
da Universidade de Lisboa, Félix Dias Carvalho, 
professor catedrático da FFUP e vice-diretor 
do UCBIO-REQUIMTE, e Maria da Graça Campos, 
professora da Faculdade de Farmácia da 
Universidade de Coimbra e coordenadora 
do Observatório de Interações Planta-
Medicamento. 

Saiba mais:
www.ordemfarmaceuticos.pt

Regional do Norte promoveu debate 
A Secção Regional do Norte (SRN) da Ordem dos Farmacêuticos realizou, no dia 22 de fevereiro, em mais 
uma sessão de Noites na Ordem, um debate sobre a “Utilização da canábis para fins terapêuticos”, em que 
foram apresentadas duas visões distintas sobre a mesma problemática. O evento, que contou com uma 
vasta audiência, teve como convidados o professor da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, 
Félix Carvalho, membro do Grupo de Trabalho da OF que elaborou o parecer da Ordem sobre o assunto, e 
o presidente do Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, Laranja Pontes, que participaram num 
debate moderado pelo presidente da SRN, Franklim Marques.

OF APRESENTOU PARECER SOBRE USO DE CANÁBIS  
COM FINS TERAPÊUTICOS
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A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, 
Ana Paula Martins, e a presidente do CDS-PP, 
Assunção Cristas, estiveram reunidas no 
dia 23 de janeiro, na sede da OF, em Lisboa, 
num encontro que teve como tema central 
o financiamento da Saúde em Portugal, 
matéria que esteve posteriormente em 
debate num evento organizado pelo CDS-PP 
na Assembleia da República.
Assunção Cristas quis ouvir a opinião das 
Ordens profissionais da área da Saúde sobre 
questões relacionadas com o financiamento 
do setor, matéria que tem motivado algumas 
posições conjuntas dos representantes 
dos profissionais da Saúde, que defendem 
uma estratégia a médio e longo prazo para 
lidar com aquilo que consideram ser um 
subfinanciamento crónico do setor.
A bastonária destacou as implicações ao 
nível das infraestruturas e equipamentos da 
Saúde e, fundamentalmente, na escassez 
e motivação dos profissionais de saúde, e, 

consequentemente, o impacto na qualidade 
dos cuidados de saúde prestados aos 
portugueses. 
“Sabemos que o que o país gasta é apenas 
5,4% do PIB, estamos no fim da tabela dos 
países da OCDE. O que assistimos é a um 
desânimo muito grande por parte dos 
profissionais, a um sistema que vai andando, 
mas que não responde e que, sobretudo, não 
tem perspetiva de futuro quando a população 
está mais envelhecida e vai precisar de mais 
cuidados de saúde”, disse a líder do CDS-PP 
em declarações à comunicação social.
A bastonária apresentou também as 
prioridades políticas da instituição e as 
principais preocupações dos farmacêuticos 
portugueses, relatando experiências 
e contactos que tem mantido com 
profissionais e unidades de saúde no 
âmbito do projeto Roteiros Farmacêuticos. 
Descreveu, em particular, o processo de 
regulamentação da recém-criada Carreira 

Farmacêutica no Serviço Nacional de 
Saúde (SNS), como a criação do Internato 
Farmacêutico, a contratação de novos 
farmacêuticos e a renovação geracional do 
quadro farmacêutico no SNS.
Ana Paula Martins referiu-se também aos 
problemas de sustentabilidade que ainda 
persistem no setor da Farmácia Comunitária. 
Neste capítulo, enfatizou as vantagens 
da implementação de novos serviços 
farmacêuticos nas farmácias comunitárias 
e o desenvolvimento de novos modelos 
de remuneração em função dos atos 
farmacêuticos praticados.
No setor das Análises Clínicas, a bastonária 
relembrou as dificuldades que atravessam 
os pequenos e médios operadores privados 
das regiões do interior, em virtude das 
decisões das administrações hospitalares 
de internalizar as análises clínicas nos 
respetivos hospitais e laboratórios do 
Estado. Ana Paula Martins realçou que o 
modelo de complementaridade entre o 
setor público e privado, materializado no 
regime de convenções entre o SNS e os 
prestadores privados, garantiu durante 
vários anos aos portugueses a qualidade e 
proximidade dos meios complementares de 
diagnósticos.
No final do encontro, a presidente do 
CSD-PP explicou a importância de “discutir 
soluções” com os profissionais da Saúde. 
Assunção Cristas reteve “preocupações 
em relação à escassez de recursos 
humanos na Saúde, não só de médicos e 
enfermeiros, mas também de farmacêuticos”, 
situação agravada pelo envelhecimento da 
população, o que torna a intervenção destes 
profissionais cada vez mais necessária.
Esta reunião entre a bastonária da OF e a 
presidente do CDS-PP contou também com 
as presenças de João Rebelo, deputado do 
CDS-PP, Helena Farinha, da Direção Nacional 
da OF, e Clara Carneiro, diretora da OF para 
Área Institucional e Polícias de Saúde.

BASTONÁRIA E PRESIDENTE DO CDS-PP REUNIDAS PARA ANALISAR 
PRIORIDADES NA SAÚDE

As Ordens dos Farmacêuticos e dos Médicos foram recebidas no dia 
7 de março em audiência pela secretária de Estado da Saúde, Rosa 
Valente de Matos, para apresentarem os respetivos pontos de vista 
sobre o setor das Análises Clínicas/Patologia Clínica, em especial o 
Manual de Boas Práticas para o Laboratório Clínico e as portarias de 
licenciamento destas unidades de saúde.
A representar a OF nesta reunião estiveram o presidente da Secção 
Regional do Norte, e membro da Direção Nacional com o pelouro das 

Análises Clínicas, Franklim Marques, e o presidente do Conselho do 
Colégio de Especialidade de Análises Clínicas e de Genética Humana, Rui 
Pinto.
A OM esteve representada pelo presidente da Secção Regional 
do Centro, e membro do Conselho Nacional, Carlos Cortes, e pelo 
presidente do Colégio de Especialidade de Patologia Clínica, João Tiago 
Guimarães, que esteve também acompanhado pelo seu antecessor no 
cargo Manuel Cirne de Carvalho.

FARMACÊUTICOS E MÉDICOS REUNIRAM COM SECRETÁRIA DE ESTADO
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Pela primeira vez, o projeto desenvolvido pela 
Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas 
da Ordem dos Farmacêuticos juntou os seus 
dois principais públicos-alvo: os jovens em 
idade escolar e a população senior, para um 
conjunto de ações subordinadas aos temas do 
Uso Responsável do Medicamento, da Diabetes 
e das Dependências e Comportamentos 
Aditivos.
Foi numa ação realizada em colaboração com 
a Câmara Municipal de Albufeira na Escola 
de Trânsito de Albufeira e no Agrupamento 
de Escolas de Ferreiras, que a GS e GS Senior 
participaram em conjunto, no dia 2 de fevereiro, 
na sensibilização da população sobre o Uso 
Responsável do Medicamento, transmitindo 
conselhos, informações úteis e conhecimentos 
em saúde a um grupo de participantes de 
várias idades.
Com um programa próprio, os formadores 
da GS, a mascote e o autocarro didático 
percorreram várias escolas da região e 
participaram em algumas ações de rua, 
num contacto com a população que visa 
também estimular a adoção de estilos de 
vida saudáveis. As ações junto dos mais 
novos decorrem num ambiente descontraído, 

informal, sem deixar de ter uma forte 
componente formativa, em que alunos, 
professores, auxiliares, pais e encarregados 
de educação são convidados a ouvir vários 
conselhos em saúde e, muito especialmente, 
sobre a utilização de medicamentos.
As iniciativas da GS Senior abarcam os temas 
focados também junto dos jovens em idade 
escolar, acrescentando-se abordagens a 
questões específicas da população mais 
idosa, como a importância de cumprir o plano 
terapêutico ou as estratégias para gestão da 
medicação.
O projeto Geração Saudável nasceu em 2011, 
somando, durante este período, intervenções 
em 310 escolas, que abrangeram 59.600 alunos 

e 2.600 professores, num total de mais de 
7.200 horas de formação que contribuíram 
diretamente para a promoção da saúde dos 
jovens nas escolas.
Lançado no final de 2016, a Geração Saudável 
Senior dirige-se a uma população mais 
envelhecida e abrange visitas a Centros de Dia 
e Instituições Particulares de Solidariedade 
Social (IPSS), em ações de formação 
ministradas por farmacêuticos voluntários, que, 
sempre que possível, são também provenientes 
das áreas geográficas visitadas, fomentando-
se assim o contacto e a proximidade da 
população com o farmacêutico, por um lado, e 
um aconselhamento em saúde prestado por 
profissionais qualificados, por outro.

GERAÇÃO SAUDÁVEL E GSENIOR JUNTAS NO ALGARVE

A Farmácia Latina, organização que congrega 
representantes dos farmacêuticos e farmácias 
comunitárias de Portugal, Espanha, França 
e Itália, promoveu um evento em Bruxelas 
para debater o contributo destes agentes 
para a sustentabilidade e acessibilidade aos 
cuidados de saúde na Europa. O evento contou 
com a participação de altos responsáveis das 
instituições europeias, chamando a atenção 
para o número crescente de serviços de saúde 
prestados por farmacêuticos comunitários em 
toda a Europa.
A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, 
Ana Paula Martins, foi oradora do evento 
promovido pela Farmácia Latina. Numa 
conferência que antecedeu o encerramento 
dos trabalhos, a dirigente da OF, em 
representação dos farmacêuticos dos países 
latinos, lançou um “apelo à ação” para que 
o importante papel dos farmacêuticos 
nos sistemas de saúde seja devidamente 
valorizado em todos os países europeus. Entre 
os aspetos defendidos está o envolvimento 
das unidades de saúde (farmácias) na 
execução de estratégias nacionais de saúde, 
reconhecendo-se a sua proximidade e 
centralidade no sistema de saúde, bem como 

a relação custo-efetividade das intervenções 
dos farmacêuticos comunitários junto das 
suas populações.
Do painel de oradores fez parte a 
eurodeputada portuguesa Cláudia Monteiro 
de Aguiar e a eurodeputada italiana 
Elisabetta Gardini, que nas suas intervenções 
expressaram o apoio no aumento da 
sensibilização do público sobre o largo alcance 
dos serviços existentes nas farmácias no 
território Europeu, assim como focaram o 
papel dos farmacêuticos e das farmácias para 
a contribuição da maior sustentabilidade dos 
sistemas de saúde na Europa. Em particular, 
as representantes do Parlamento Europeu 
apontaram o potencial das farmácias para 
a redução das discrepâncias no acesso a 
cuidados de saúde entre os diferentes Estados 
membros da União Europeia.
Ana Paula Martins considera que as 
autoridades de saúde deveriam apoiar 
o desenvolvimento de programas de 
promoção da adesão à terapêutica, 
programas que estimulem a comunicação e 
acompanhamento dos cidadãos e de projetos 
tecnológicos inovadores no setor. Neste 
“apelo à ação”, a bastonária sugeriu também 

o estabelecimento de alianças estratégicas 
entre farmácias, utentes e associações 
científicas, e o diálogo com a indústria 
farmacêutica e universidades, aproveitando 
potenciais sinergias no trabalho desenvolvido 
por estes agentes.
A conclusão do evento ficou a cargo de Jesús 
Aguilar, presidente do Conselho Geral de 
Farmácia de Espanha e do Grupo Farmacêutico 
da União Europeia (PGEU), que focou a 
redefinição dos sistemas de saúde através da 
transformação digital e o papel dos diferentes 
profissionais de saúde neste processo.
A reunião promovida pela Farmácia Latina 
representou um importante passo para 
melhorar a integração dos farmacêuticos 
nos sistemas de saúde europeus. Os 
farmacêuticos dos países que integram esta 
estrutura comprometem-se a contribuir para 
a sustentabilidade e acesso aos cuidados de 
saúde na Europa, nomeadamente através da 
adoção de novas soluções de base tecnológica 
e na reorganização de sistemas de saúde 
fragmentados.

Saiba mais:
www.ordemfarmaceuticos.pt

FARMACÊUTICOS LATINOS DESTACAM CONTRIBUTO DAS FARMÁCIAS 
PARA OS SISTEMAS DE SAÚDE
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A ideia de constituição da PEP foi pela primeira 
vez debatida durante o Conselho Farmacêutico 
Nacional realizado em Coimbra, em julho de 
2016, tendo sido formalmente constituída 
no ano seguinte, em março de 2017. Desde 
então, esta estrutura reuniu em três ocasiões 
distintas (março, julho e dezembro do ano 
passado), com a presença de representantes 
de cada uma das nove instituições de ensino 
superior que lecionam MICF em Portugal e dos 
representantes dos Colégios de Especialidade 
e Grupos Profissionais da OF.
Estas primeiras reuniões tiveram o principal 
propósito de definir a missão, a visão e os 
valores desta nova plataforma e auscultar os 
seus membros sobre o plano de trabalhos e 
atividades a desenvolver. Uma das sugestões 
apresentadas foi a realização de um workshop 
em que todas as faculdades pudessem 
partilhar o seu plano curricular, as suas áreas 
de investigação e a evolução do número de 
alunos, bem como dados de empregabilidade 

dos seus ex-estudantes.
O evento decorreu no dia 24 de março, 
no Salão Nobre da OF, em Lisboa, e, logo 
na abertura, a bastonária destacou a 
relevância do encontro para o presente e 
o futuro da profissão. A coordenadora da 
PEP, Margarida Caramona, referiu-se às 
orientações da Organização Mundial de 
Saúde para alinhamento entre o ensino e a 
prática profissional na prestação de cuidados 
de saúde, alertando para a necessidade 
de reformar o ensino para ser possível 
redesenhar prática. Ou seja, centrando 
igualmente o ensino na pessoa com doença.
Margarida Caramona referiu também o 
recente relatório emitido pela Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE) sobre a Estratégia para o 
Futuro do Ensino Superior em Portugal, que 
foi apresentado durante a última reunião do 
Conselho Nacional de Educação.
Foi igualmente partilhada informação sobre 

a parceria estabelecida entre a PEP e o 
Observatório da Empregabilidade no Setor 
Farmacêutico, com vista à recolha de dados 
sobre a adequação do ensino à profissão 
e ao mercado de trabalho e sobre as 
perspetivas dos estudantes. Esta parceria será 
materializada através do desenvolvimento 
de dois inquéritos, um destinado aos 
estudantes, o outro dirigido aos profissionais 
farmacêuticos. 
Na primeira parte deste workshop coube 
às faculdades apresentarem as linhas 
gerais dos respetivos planos curriculares e 
áreas científicas, a evolução do numero de 
estudantes, a oferta pós-graduada e dados 
sobre empregabilidade dos seus diplomados.
Seguidamente, os quatro Colégios de 
Especialidade (Análises Clínicas e Genética 
Humana, Assuntos Regulamentares, Farmácia 
Hospitalar e Indústria Farmacêutica) e 
dois Grupos Profissionais (Distribuição 
Farmacêutica e Farmácia Comunitária) 
focaram-se na identificação das áreas 
funcionais que consideram prioritárias para os 
respetivos ramos profissionais.
No final do encontro foi anunciada a aprovação 
por parte da Direção Nacional de um 
Protocolo de Colaboração entre a OF e as nove 
instituições de ensino, com vista a colaboração 
na formação pós-graduada, mediante temas 
identificados como prioritários pela OF, após 
auscultação dos Colégios de Especialidade e 
Grupos Profissionais.

OF APROXIMA ENSINO E PRÁTICA PROFISSIONAL

A Ordem dos Farmacêuticos (OF) criou uma plataforma de diálogo entre 
as instituições de ensino superior que lecionam o Mestrado Integrado 
em Ciências Farmacêuticas (MICF) e os profissionais que integram a OF, 
representados pelos Colégios de Especialidade e Grupo Profissionais. 
A Plataforma Ensino-Profissão (PEP) vai promover uma aproximação 
entre o ensino e a prática profissional, na perspetiva de integração das 
diversas áreas de intervenção dos farmacêuticos e dos novos desafios e 
exigências que se colocam à profissão. 
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Quinze mil medicamentos, 230 farmácias, 600 voluntários, 100 instituições 
de solidariedade social. São estes os números da X Jornada de Recolha de 
Medicamentos, promovida pelo Banco Farmacêutico no passado dia 17 de 
fevereiro. Durante o dia, milhares de cidadãos foram convidados a fazer doações 
de medicamentos e outros produtos de saúde identificados pelas instituições de 
solidariedade social. A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos e o presidente da 
Associação Nacional das Farmácias (ANF) associaram-se à iniciativa. Visitaram duas 
farmácias aderentes da região de Lisboa e deslocaram-se à associação Ajuda de 
Berço, testemunhando o valor da iniciativa para as instituições beneficiárias.

O projeto tem vindo a crescer de ano para 
ano, quer no número de farmácias, voluntários 
e instituições envolvidas, quer no volume de 
doações que são realizadas ao balcão das 
farmácias. Este ano, o Banco Farmacêutico 
contabilizou 15 mil medicamentos e produtos 
de saúde doados pelos portugueses, com um 
valor estimado de 60 mil euros. Desde 2009, 
ano em que a iniciativa decorreu pela primeira 
vez no país o Banco Farmacêutico ajudou 
instituições de solidariedade social com 97 mil 
medicamentos e produtos de saúde.
A Jornada abrangeu, pela primeira vez, todos 
os distritos do país, numa dimensão nacional 
que espelha a maturidade do projeto, a adesão 
dos portugueses à iniciativa e a sua relevância 
para os beneficiários. Os voluntários que 
estiveram nas farmácias no dia 17 de fevereiro 
abordaram milhares de pessoas, explicando o 
projeto e o destino dos produtos angariados, 

convidando à realização de doações de 
produtos previamente identificados pelas 
instituições de destino. Durante as visitas 
a duas farmácias da região de Lisboa, a 
bastonária destacou o caráter altruísta desta 
iniciativa, que apela à solidariedade dos 
portugueses e os sensibiliza para as principais 
necessidades em saúde de grupos mais 
desfavorecidos.
Ana Paula Martins contactou com as diretoras 
técnicas destas unidades, bem como 
com a restante equipa de colaboradores, 
agradecendo o seu envolvimento numa 
iniciativa que espelha a intervenção social 
dos farmacêuticos. Contactou também 
com os voluntários, alguns dos quais jovens 
farmacêuticos, destacando o seu relevante 
papel na abordagem às comunidades. A 
dirigente da OF fez também uma doação ao 
balcão da farmácia e deslocou-se ao Centro de 

Acolhimento de Monsanto da Ajuda de Berço, 
testemunhando a importância da Jornada 
para instituições com recursos limitados, em 
que qualquer ajuda constitui um importante 
contributo ao desenvolvimento da sua 
atividade.
No final, a bastonária e o presidente da 
ANF juntaram-se a alguns responsáveis do 
Banco Farmacêutico para soprar as velas 
do 10o aniversário da Jornada de Recolha de 
Medicamentos do Banco Farmacêutico. Com a 
sua participação nestas Jornadas, os dirigentes 
da OF e ANF procuraram compreender a 
dinâmica e a logística associada à organização 
de uma iniciativa com estas características 
e dar uma maior notoriedade pública a 
um projeto com que os portugueses já se 
habituam a ver todos os anos nas farmácias.

Saiba mais: www.ordemfarmaceuticos.pt

BASTONÁRIA DEU IMPULSO À X JORNADA DE RECOLHA  
DE MEDICAMENTOS
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O LABORATÓRIO 
DE TODOS 
OS PORTUGUESES 
Nasceu de uma guerra e muitos foram os militares que ajudou a salvar no 
Ultramar. Ao fim de um século, continua a garantir a logística sanitária e o 
abastecimento farmacêutico às Forças Armadas. Mas o Laboratório Militar é mais 
do que isso: produz medicamentos que a Indústria abandonou e que, de outra 
forma, não chegariam aos hospitais e aos doentes do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS). No horizonte, está uma reforma inédita que promete fazer nascer uma 
«indústria de pequena dimensão». 

Sónia Graça, jornalista convidada



Tema de capa

REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS | 17

Duas da tarde. Sede do Laboratório Militar, em 
Lisboa. Uma máquina de enchimento automá-
tico de frascos trabalha a todo o vapor, vigiada 
por quatro técnicos que acomodam os recipien-
tes na embalagem final. Numa sala ali perto, a 
máquina de enchimento de saquetas repousa 
por agora. Este é um processo diário e industrial 
de transformação de metadona, que será depois 
distribuída a cerca de 13 mil doentes inseridos 
em programas de substituição opiácea. Ao todo, 
por ano, são ali produzidos mais de dois milhões 
de saquetas e mais de dez mil frascos de cloreto 
de metadona, transportados para os centros de 
tratamento em todo o país.  
É assim desde 1998, fruto de um protocolo com 
o então Serviço de Prevenção e Tratamento da 
Toxicodependência, hoje Serviço de Intervenção 
nos Comportamentos Aditivos e Dependências 
(SICAD). Mas esta é apenas uma das muitas ta-
refas que ilustram a importância do Laboratório 
Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos 
(LMPQF) no apoio a necessidades do SNS. «Ne-
nhum dos medicamentos que aqui se produzem 
existe no mercado. Mas os hospitais (civis) têm 
doentes que precisam muito deles e, por isso, 
fazem-nos pedidos com frequência», sublinha 
Margarida de Sá Figueiredo, a primeira mulher 
a dirigir esta instituição centenária, que aceitou 
conduzir a ROF numa visita ao edifício-sede, 
onde se concentram os serviços industriais e os 

laboratórios de análises clínicas, de microbiologia 
e de controlo da qualidade. 
Começamos pelo segundo piso, todo dedica-
do à produção industrial. Aqui, trabalham oito 
técnicos de farmácia (civis) sob a supervisão de 
Inês Martins, oficial farmacêutica que dirige o 
serviço há 11 anos e onde, garante, o trabalho 
é «tudo menos rotineiro»: «A cada dia, somos 
surpreendidos com novas solicitações e desafios 
por parte das Forças Armadas e da sociedade ci-
vil. O desenvolvimento de novas formulações e 
a resposta a necessidades específicas do SNS são 
algumas tarefas.»

MEIO MILHÃO DE MANIPULADOS 
PARA HOSPITAIS DO SNS 
Em causa, está um leque variado de medicamen-
tos, abandonados ou órfãos, que deixaram de ser 
produzidos pela indústria farmacêutica pelo seu 
baixo custo ou pela baixa procura, dando lugar 
a lacunas terapêuticas que o Laboratório Militar 
tem mitigado desde 2013. Cloreto de potássio (em 
soluções pediátricas), hidrato de cloral (em seda-
ção), xarope de isoniazida (tuberculose), vaselina 
líquida esterilizada e clorohexidina (para grandes 
queimados) e pasta de cocaína (analgésico usado 
em cirurgias de otorrinolaringologia) são alguns 
dos manipulados produzidos com mais frequên-
cia - sempre em pequena escala e, nalguns casos, 
uma única vez. 

«Varia muito em função das necessidades do 
mercado e dos doentes. Por exemplo, se aparece 
uma criança com uma doença rara, produzimos 
enquanto ela precise», sublinha Inês Martins. Foi 
o caso da histidina cobre, com a qual estão a ser 
tratadas três crianças com síndrome de Menkes, 
nos centros hospitalares de Gaia e do Porto. O 
fabrico de cápsulas e soluções pediátricas é, de 
resto, a atividade que mais ocupa o pessoal. «No 
ano passado, houve um surto de tuberculose 
num infantário, no Norte, e a ARS pediu a nossa 
colaboração para produzir isoniazida em xarope, 
na formulação pediátrica (no mercado, só existe 
para adultos). Fizemo-lo num dia e na manhã 
seguinte estava a ser administrado às crianças», 
acrescenta a coronel Margarida de Sá Figueiredo.
Recentemente, também o Instituto Português de 
Oncologia (IPO) requereu a adaptação de uma 
formulação de metadona, a usar como analgésico 
na dor oncológica. O departamento de desen-
volvimento farmacêutico (criado em 2017 para 
dar resposta às crescentes solicitações externas) 
respondeu ao pedido e os doentes de Lisboa já 
começaram a ser tratados. «É uma atividade em 
que a resposta a necessidades reais, e muitas vezes 
críticas, nos demonstra constantemente a impor-
tância e o impacto do nosso trabalho, discreto e 
diário, em prol da saúde dos portugueses», realça 
Inês Martins. Ao todo, por ano, o Laboratório 
Militar produz cerca de meio milhão de medi-
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camentos manipulados (comprimidos, xaropes, 
cápsulas) para hospitais do SNS. 
Isto, a par do apoio primordial à Defesa nacional. 
«É o Laboratório Militar que, como órgão logís-
tico do Exército, faz o aprontamento de medica-
mentos e dispositivos médicos (adquiridos no 
mercado) às nossas forças nacionais destacadas 
nos vários teatros de operações, como é o caso 
da República Centro-Africana», sublinha Marga-
rida de Sá Figueiredo. Além disso, o Laboratório 
também produz medicamentos e substâncias para 
as Forças Armadas, sobretudo antídotos, como o 
iodeto de potássio.

«FAZEMOS MILAGRES 
DIARIAMENTE»
«Isto com apenas nove oficiais farmacêuticos, na 
sede e nas sete sucursais espalhadas pelo país. 
Somos pouquíssimos», reconhece a diretora do 
LMPQF, onde trabalham, no total, 90 funcionários: 
70 civis, dos quais apenas duas são farmacêuticas, 
e 20 militares. A escassez de recursos humanos é 
uma «preocupação» que Margarida de Sá Figuei-
redo tem transmitido: «Os anos vão passando, as 
pessoas ficam à beira da reforma e não são substi-
tuídas enquanto cá estão - a passagem testemunho 
é muito importante. Por isso, costumo dizer que 
fazemos milagres diariamente...»
Uma breve passagem pelos corredores e pelas 
secções é suficiente para o comprovar. Há poucos 
funcionários, mas a sua competência e espírito de 
missão ajudam a colmatar a lacuna. «Esta é a mi-
nha segunda casa», confessa Maria José Ribeiro, 
farmacêutica que trabalha no serviço de análises 
clínicas há 40 anos e está prestes a reformar-se. 
«A secção foi-se modernizando. Quando entrei, 

era tudo manual, levávamos duas horas a fazer o 
que hoje se faz em 10 minutos», conta a especia-
lista, que faz um pouco de tudo. «Não me limito 
a validar. Vou rodando pelos aparelhos, coro lâ-
minas e tudo». Neste serviço, dirigido por uma 
oficial farmacêutica e que regista uma média de 
15 colheitas por dia, trabalham cinco pessoas. 
Estamos no primeiro piso e seguimos para o bio-
banco, inaugurado pelo Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, aquando da cerimónia 
do centenário, em Fevereiro passado; este equipa-
mento permitirá a identificação genética dos restos 
mortais de militares portugueses quando não for 
possível a identificação pelos registos dentários 
ou pelas impressões digitais. «Aqui (aponta para 
o módulo) poderão caber cerca de mil amostras. 
Para já, vamos começar pelos militares que estão 
nas forças destacadas no estrangeiro», diz a dire-
tora do Laboratório, que prevê que este sistema, 
resultante de uma parceria com o Instituto Nacio-
nal de Medicina Legal e Ciências Forenses, esteja 
operacional em menos de três anos.
Na sala contígua, fica o laboratório de microbio-
logia. Quem nos recebe é Sílvia Xisto, a única 
funcionária que aqui trabalha e a mais antiga 
da casa, com 41 anos de serviço. A farmacêutica 
lembra-se bem do tempo em que o laboratório 
fabricava antibióticos (injetáveis de penicilina 
para os hospitais militares e civis). Tinha acabado 
de entrar, em 1977. Mas a microbiologia sempre 
foi a sua predileção. «Atualmente, fazemos aná-
lise de águas para consumo humano às unidades 
militares, controlo da água de piscinas militares e 
também o controlo da qualidade do ar em blocos 
operatórios dos hospitais militares», descreve, 
olhando com satisfação para a sua carreira: «Foi a 

melhor opção que fiz. Aprendi tudo aqui. E nunca 
senti que tinha de fazer uma rotina - o trabalho 
é muito variado». 
Gabriela Felismino, engenheira química com 31 
anos de serviço, tem um discurso semelhante. 
«Trabalhar aqui foi sempre o meu sonho». É que a 
sua rotina no laboratório de química farmacêutica 
é tudo menos rotineira, garante: «Num laboratório 
de química, lá fora, praticamente só se faz maté-
ria-prima, enquanto aqui todos os dias há coisas 
diferentes para fazer. Neste momento, temos em 
mãos quatro análises de água de indústria, qua-
tro análises de águas de consumo, um produto 
acabado de citrato de cafeína (usado na apneia do 
prematuro) e três metadonas» Em suma, é neste 
espaço, dirigido por uma oficial farmacêutica 
e onde trabalha mais uma técnica de farmácia, 
que se faz o controlo da qualidade de tudo o que 
entra e sai do Laboratório Militar - das amostras 
da matéria-prima aos produtos acabados expe-
didos do serviço industrial (incluindo excipientes 
e rótulos). Mais: ficamos a saber que aqui tam-
bém se fazem testes de identificação rápida de 
estupefacientes, a pedido da Polícia Judiciária. 
«Qualquer pó suspeito é analisado nestes kits. 
Estes, por exemplo, detetam liamba e haxixe», 
indica a especialista, abrindo as caixas pousadas 
numa bancada.  

PROJETOS INOVADORES:  
DA MALÁRIA À AMEAÇA QUÍMICA  
E NUCLEAR  
A «necessidade de aprender mais e de estar a par 
da investigação» tem sido, sublinha Margarida de 
Sá Figueiredo, uma prioridade para quem dirige 
e trabalha na instituição - que, recorde-se, tem or-

Margarida de Sá  
Figueiredo, primeira 
mulher a dirigir o 
Laboratório

Marcelo Rebelo de Sousa nas 
cerimóniasdo centenário do 

Laboratório Militar
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çamento privado, vivendo de receitas próprias. Foi 
por essa razão que se criou, em 2015, o núcleo de 
estudos científicos, que promove sessões regulares 
sobre temas diversos, convidando especialistas de 
entidades externas, e do qual têm nascido muitos 
projetos inovadores. 
É o caso do Lungshield, fruto de uma parceria 
com a Faculdade de Farmácia da Universidade 
de Lisboa, que permitirá o desenvolvimento de 
antídotos para agentes químicos, integrados no 
equipamento de proteção individual NBQR. «Ba-
sicamente, consiste na transformação da máscara 
(usada num cenário de guerra) num dispositivo 
médico: carregando num botão, é libertado um 
antídoto que protege o militar da ameaça quími-
ca», sintetiza a diretora do Laboratório. Também 
com aquela faculdade está em desenvolvimento 
uma tecnologia farmacêutica para obter compri-
midos purificadores e esterilizadores de água, a 
integrar num kit de sobrevivência do soldado 
português. E, além do biobanco, serão também 
criadas plataformas de identificação e monitori-
zação da malária, em cooperação com o Instituto 
de Investigação em Ciências da Vida e Saúde da 
Universidade do Minho. 
«Somos realistas, porém sonhadores. E acredito 
que pela diferença conseguiremos marcar a nossa 
posição e estar onde é preciso e onde outros não 
estão, na área do medicamento.» É assim que a 
coronel farmacêutica responde quando lhe per-
guntamos como será o futuro da instituição, que 
em 2015 esteve à beira da extinção, na sequência 
de uma resolução do Conselho de Ministros a 
que o então Presidente da República, Cavaco 
Silva, se opôs. «Capacidade já se provou que 
temos, mas é preciso algum investimento, quer 

ao nível financeiro, quer ao nível de recursos 
humanos», acrescenta. 
Isso mesmo concluiu o grupo de trabalho intermi-
nisterial para a área do sangue e do medicamento, 
criado no ano passado através de um despacho 
conjunto da Defesa e da Saúde, com a missão de 
avaliar o potencial da instituição nestas áreas. «O 
Laboratório Militar apresenta uma flexibilidade 
produtiva ímpar, em resultado de uma estrutura 
desenhada para se adequar às necessidades de 
apoio sanitário da Defesa Nacional, ao mesmo 
tempo que prossegue missões com relevância 
direta para a Saúde Nacional», lê-se no relatório 
final a que a ROF teve acesso e segundo o qual a 
instituição «reúne as condições técnicas e cientí-
ficas» para a produção de uma lista inicial de oito 
medicamentos, em falta no mercado (dexameta-
sona, fludrocortisona, metoxsaleno, minoxidil, 
nitrato de prata, trientina, hidrato de cloral e 
isoniazida - esta última já fabricada atualmente).  

MODERNIZAÇÃO VAI CUSTAR 17 
MILHÕES E DEMORAR DOIS ANOS
No entanto, ressalvam os especialistas que inte-
gram organismos de ambos os ministérios, será 
necessário «modernizar e aumentar as condições» 
técnico-científicas e infraestruturais «para que, no 
final, possam estar reunidas as condições para a 
concessão de autorização de fabrico, de acordo 
com as regras e exigências da legislação europeia e 
nacional». O investimento inerente a esta operação, 
estimam, será de 16,75 milhões de euros, sendo, 
além disso, necessário um reforço de 20 técnicos 
de várias áreas, nomeadamente farmacêuticos 
especialistas em indústria. «O tempo expectável 
para a readaptação do Laboratório Militar, após 

AO TODO, POR ANO, O 
LABORATÓRIO MILITAR 
PRODUZ CERCA DE MEIO 
MILHÃO DE MEDICAMENTOS 
MANIPULADOS PARA 
HOSPITAIS DO SNS. E SÃO ALI 
PRODUZIDOS MAIS DE DOIS 
MILHÕES DE SAQUETAS E 
MAIS DE DEZ MIL FRASCOS 
DE CLORETO DE METADONA, 
TRANSPORTADOS PARA OS 
CENTROS DE TRATAMENTO EM 
TODO O PAÍS.
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disponibilização de meios financeiros, humanos 
e de equipamentos, estima-se, no mínimo, em 
24 meses». Esta reforma resultará, por fim, na-
quilo a que os peritos chamam de «indústria de 
pequena dimensão».
Em simultâneo, há um conjunto de legislação a 
alterar. Lembrando que o atual enquadramento 
legal do Laboratório não faz referência explícita à 
possibilidade de este produzir medicamentos para 
outros fins que não os relacionados com a missão 
militar, os especialistas apontam a necessidade de 
introduzir alterações legislativas (nomeadamente 
no Estatuto do Medicamento) para que as Forças 
Armadas possam fazer uso da sua capacidade 
produtiva em benefício da saúde pública. 
Outro aspeto avaliado pelo grupo de trabalho diz 
respeito à constituição e gestão de uma reserva 

estratégica de medicamentos, que garanta apoio 
em cenários de catástrofe, trauma generalizado, 
infeções bacterianas e virais, pandemias e ame-
aças nucleares, radiológicas ou químicas. E, mais 
uma vez, foi reconhecido o potencial do Labo-
ratório neste domínio, embora seja preciso um 
upgrade nas infraestruturas de armazenamento 
(obras de pequena dimensão) e um reforço de 
meios humanos (um farmacêutico e um técnico 
de farmácia). Por outro lado, deverá ser criada le-
gislação específica sobre a criação de uma comis-
são de gestão, num processo que deverá envolver 
diversas entidades (Infarmed, DGS, IPST, ACSS, 
SPMS, INEM e SICAD) de forma a «promover a 
rotação do stock, em especial na gestão dos prazos 
de validade». A reserva será, portanto, dinâmica.
Não é a primeira vez, de resto, que o Laboratório 

Militar esteve envolvido em missões deste géne-
ro. A pandemia de gripe A, entre 2009 e 2010, 
foi disso exemplo: a reserva de oseltamivir, a 
granel, ficou sob custódia conjunta da DGS e do 
Laboratório Militar, que também foi responsável 
pelo seu armazenamento, distribuição e fraciona-
mento para todo o país, incluindo ilhas, para que 
todas as unidades de saúde, públicas e privadas, 
dispensassem o medicamento em tempo útil. Ao 
todo, foram preparadas e distribuídas cerca de 
um milhão de doses. 

INSTALAÇÕES AMPLAS E EQUIPA 
JOVEM E COMPETENTE
«Sempre houve disponibilidade dos diferentes di-
retores do Laboratório em colaborar e responder 
às necessidades da saúde civil, pondo à disposição 
o seu know-how, apesar dos escassos recursos», 
atesta Helder Mota Filipe, que durante 12 anos 
esteve à frente do Infarmed, como presidente e 
vice-presidente. A verdade é que «a tecnologia 
farmacêutica e os requisitos para o licenciamento, 
produção e distribuição evoluíram muitíssimo nas 
últimas décadas, e o Laboratório Militar, que tinha 
uma filosofia muito virada para a guerra (foi criado 
no final da I Guerra Mundial e apoiou o contin-
gente militar durante toda a Guerra Colonial), 
não conseguiu acompanhá-los, por vicissitudes 
várias». No entanto, «se se modernizar e manti-
ver de acordo com o estado da arte, terá mais 100 
anos para servir a saúde dos portugueses». Eis a 

Tratamento do plasma, antibióticos  
e citotóxicos ficam de fora
O Laboratório Militar «não dispõe das infraestruturas necessárias» para o tratamento indus-
trial do plasma, com vista à produção de medicamentos derivados do mesmo, pois este é um 
«processo complexo e de elevada exigência tecnológica e científica», que exigirá um investimento 
avultado, na ordem dos 360 milhões de euros. Neste capítulo, foi esta a conclusão do grupo de 
trabalho, que recomendou mais estudos, caso haja interesse em aprofundar a decisão de cons-
truir, em Portugal, uma unidade de fracionamento do plasma. Quanto ao fabrico de antibióticos e 
citotóxicos, dados os «elevados requisitos técnicos e de segurança» inerentes, essa hipótese foi 
excluída pelos peritos.
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grande transformação que está em jogo: tornar o 
Laboratório Militar numa «indústria farmacêutica 
de pleno direito, que produz lotes para o circuito 
normal», salienta o professor da Faculdade de 
Farmácia da Universidade de Lisboa, que inte-
gra a equipa de coordenação para a Estratégia 
Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde.
E o Governo, defende, devia tirar partido das 
«vantagens e características específicas desta es-
trutura». Por um lado, «tem instalações amplas, 
o que permite alojar facilmente a tecnologia, que 
hoje em dia não é tão pesada e vem em módulos»; 
por outro, tem «uma equipa jovem, com pessoal 
competente, dedicado e bem preparado». Mais: 
em cenários de catástrofe, «só a estrutura militar 
tem logística preparada para dar resposta», pois, 
«pela sua própria natureza, tem obrigação de 
prestar apoio em ambientes hostis e, por isso, é 
um recurso fundamental». Em suma, diz, o La-
boratório Militar é «muito importante para suprir 
necessidades da saúde civil e pública».
João Goulão, diretor geral do SICAD, afina pelo 
mesmo diapasão. «No que nos diz respeito, a 
parceria com o Laboratório Militar é importan-
tíssima. É uma colaboração que se tem revelado 
muito proveitosa. Creio até que terá sido uma ân-
cora que ajudou a garantir a sua sobrevivência.» É 
que, lembra, toda a metadona usada em Portugal 
é processada pelos funcionários da instituição e 
colocada, também sob custódia militar, nas ARS 
(donde é, depois, distribuída a centros de trata-

mento, prisões e algumas ONG que gerem comu-
nidades terapêuticas). «Isto liberta-nos de custos 
com empresas de segurança», nota Goulão. Anu-
almente, o encargo público com a transformação 
e transporte de metadona ronda os 300 mil euros. 
O futuro dependerá, em larga medida, de decisões 
políticas. «Este século é um exemplo eloquen-
te» de como «é fundamental uma intervenção» 
como a do Laboratório Militar - desde logo por-
que produz medicamentos abandonados que o 
mercado já não quer ou consegue fabricar - e de 
como as Forças Armadas têm um «papel único 
e insubstituível» no quadro da Defesa Nacional, 
disse o Presidente da República, Marcelo Rebelo 
de Sousa, no passado dia 16 de Fevereiro, duran-
te a cerimónia do centenário da instituição. Em 
sintonia, o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, 
sublinhou que o Laboratório «tem de ver refor-
çada a sua autonomia» e lembrou que não deve 
ser descurado o seu papel na cooperação entre 
os países e na ação externa da Defesa, evocando 
a recente visita a São Tomé e Príncipe, em que o 
Exército entregou medicamentos produzidos pelo 
laboratório. No âmbito da CPLP, de resto, estão 
identificadas as capacidades e áreas passíveis de 
cooperação técnico-militar, diz a diretora da ins-
tituição, citando como exemplos a produção de 
medicamentos orais pediátricos, de antimaláricos, 
tuberculostáticos e antídotos, além da capacidade 
técnica e científica para análise, controlo da qua-
lidade da água e medidas de desinfeção.

«HOUVE UM SURTO DE 
TUBERCULOSE NUM 
INFANTÁRIO DO NORTE. A ARS 
PEDIU A NOSSA COLABORAÇÃO 
PARA PRODUZIR ISONIAZIDA 
EM XAROPE, NA FORMULAÇÃO 
PEDIÁTRICA. FIZEMO-LO NUM 
DIA E NA MANHÃ SEGUINTE 
ESTAVA A SER ADMINISTRADO 
ÀS CRIANÇAS», DIZ A CORONEL

Aspetos do dia-a-dia da  
produção no LMPQF
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Aqui ao lado

A entrada de médicos dentistas no SNS é uma das novidades na área da saúde pública em 
Portugal. A lei de bases, a relação com outras ordens profissionais e o que falta fazer no setor 
– seja no público, seja na sua articulação com os atores privados e sociais – são o mote de 
uma conversa com o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas (OMD), Orlando Monteiro 
da Silva. À frente daquela ordem desde 2001, Monteiro da Silva juntou a prática privada com 
a medicina dentária no setor militar (Força Aérea), além da atividade letiva. Foi o primeiro 
português eleito para presidir à World Dental Federation (WDE) e ao Council of European 
Dentists (CED). É Doutor Honoris Causa pela Universidade do Porto. Preside, atualmente, 
ao Conselho Nacional das Ordens Profissionais, que agrupa 15 Ordens, entre as quais sete 
ligadas à saúde, que em junho terão a sua primeira convenção nacional. O diálogo entre os 
protagonistas do setor é, aliás, primordial para o bastonário da OMD, em nome dos primeiros 
visados pelo sistema: “Os profissionais de saúde devem trabalhar em conjunto pela saúde do 
utente. A doença não é estanque”. 

Quais os principais objetivos da OMD nos 
próximos anos?
Temos quatro prioridades definidas: o acesso à 
saúde oral, a regulação da profissão, a valorização 
do médico dentista e a organização da OMD.

A entrada de dentistas no Serviço Nacional 
de Saúde (SNS) pode vir a colmatar uma das 
grandes lacunas do sistema de saúde pública. 
A cobertura será nacional?
A indicação que temos do Ministério da Saúde, 
responsável pelo projeto-piloto de integração de 
médicos dentistas nos centros de saúde, é que 
todos os Agrupamentos de Centros de Saúde 
(ACES) em Portugal vão ter pelo menos um 
médico dentista até ao final deste ano. Este é o 
compromisso já assumido publicamente pelo 
Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fer-
nando Araújo.

Qual será o relacionamento com o SNS?
O Ministério da Saúde já aprovou a criação de 
uma carreira específica para a medicina den-

tária que aguarda luz verde do Ministério das 
Finanças. É o que falta para a integração total 
e irrevogável de médicos dentistas no SNS. É o 
derradeiro passo para que se acabe com uma 
lacuna que existe desde que o SNS foi criado.

Que contributos poderá ter a entrada de den-
tistas no sistema público a nível das políticas 
de saúde oral?
A entrada de médicos dentistas no sistema 
público vai permitir colocar a saúde oral nos 
cuidados primários, o que nunca aconteceu. Há 
uma parte da população portuguesa que nun-
ca foi a uma consulta de medicina dentária. Só 
este facto diz bem do atraso que Portugal vive. 
Acredito que a entrada de médicos dentistas no 
SNS vai permitir ter utentes mais informados e 
com melhor saúde oral, mas também contribuir 
para uma melhor interação com outras vertentes 
da medicina. Os profissionais de saúde devem 
trabalhar em conjunto pela saúde do utente. A 
doença não é estanque. Doenças cardiovasculares 
e diabetes, para nomear duas das doenças mais 

comuns em Portugal, são fortemente condicio-
nadas pela saúde oral. Vai deixar de haver esta 
separação entre saúde oral e saúde em geral, e 
isso terá seguramente um grande impacto po-
sitivo na definição de políticas no setor. 

O que falta fazer para melhor servir os cida-
dãos ao nível da saúde oral?
Infelizmente falta ainda muito. É preciso garantir 
que todos têm acesso a cuidados de saúde oral, 
o que está ainda muito longe de acontecer, e é 
também preciso que as pessoas percebam que 
sem saúde oral não há saúde em geral. Esta se-
paração tem sido muito lesiva para a saúde dos 
portugueses, com custos para o Estado e para 
os próprios doentes.

REFORÇAR A 
COMPLEMENTARIDADE ENTRE 
PÚBLICO E PRIVADO
Em que sentido deve atualizar-se a Lei de Ba-
ses da Saúde, na ótica dos médicos dentistas?
Deve reforçar-se a complementaridade entre 

Orlando Monteiro da Silva, bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas

Ricardo Nabais, jornalista convidado.

“VAI DEIXAR DE HAVER 
SEPARAÇÃO ENTRE SAÚDE ORAL 
E SAÚDE EM GERAL”
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o setor público e privado numa sã evolução 
pragmática, no sentido de assegurar cuidados 
de saúde de qualidade por quem estiver melhor 
colocado para os disponibilizar, seja no setor 
público ou no privado. Pela primeira vez, a Lei 
de Bases da Saúde deve nomear em concreto 
o domínio da saúde oral de forma a garantir 
uma universalidade efetiva no direito funda-
mental à saúde. 

O sistema deve aprofundar a inter-relação 
público-privado-social ou deve reforçar-se 
o lado público?
Ambos. Tendo em conta o atraso de 40 anos 
do Estado quanto à ausência quase absoluta de 
prestação de cuidados de saúde oral no setor 
público, não pode ir senão no sentido de dever 
privilegiar-se a inter-relação público, privado e 
social. A prioridade tem de ser garantir o acesso 
a todos os portugueses a consultas de medicina 
dentária, por isso todas as opções são válidas 
para a OMD alargar o cheque-dentista, integrar 
médicos dentistas no SNS e estabelecer uma con-
venção entre o SNS e os consultórios e clínicas. 
De notar que temos cerca de seis mil clínicas 
e consultórios registados e licenciados na ERS. 
Um mix com o que já existe - e produz bons re-
sultados - é provavelmente a solução mais fácil 
para recuperar estas quatro décadas de atraso.  

Como vai evoluir o relacionamento com as 
outras ordens de profissionais de saúde?
O formato de colaboração entre as Ordens da 
Saúde tem sido exemplar. Ilustrativo disso é o 
Conselho Nacional das Ordens, ao qual tenho 
a honra de presidir. Juntos, temos sabido en-
contrar consensos e denominadores comuns 
expressos publicamente. Recordo o inventário 
nacional dos prestadores de saúde a que nos 
opusemos e que jamais veio a lume. A publici-
dade em saúde foi um objetivo alcançado por 
todos com sucesso. As audiências mantidas com 
o Presidente da República deram o mote para 
uma iniciativa em que a OF esteve particular-
mente empenhada, relativamente à discussão 
sobre o financiamento e a sustentabilidade do 
SNS, raízes da atual Convenção Nacional da 
Saúde. De salientar, ainda, a sinergia que tem 
sido mantida no sentido de alertar o legislador 
sempre que surgem ímpetos de criação de novas 
ordens, sem a tónica presente e fundamental do 
interesse público imperativo ou independência 
funcional de atividades com pretensão no cam-
po da autorregulação.   

TEMOS SABIDO ENCONTRAR 
CONSENSOS E DENOMINADORES 
COMUNS
E, em particular, com a Ordem dos Farma-
cêuticos?
Os médicos dentistas, cerca de dez mil, enquanto 
segundo grupo prescritor após os médicos, de 
medicamentos, dispositivos médicos e meios au-
xiliares de diagnóstico, e ainda com um conjunto 

também como alguém pragmático e, dentro das 
condicionantes que todos conhecem, capaz de 
alcançar os objetivos a que se propõe e definidos 
no Governo. Temos lidado mais com o Secretário 
de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, 
pelo seu envolvimento na área da Saúde Oral. É 
alguém de grande competência técnica e política 
e de uma verticalidade assinalável no relacio-
namento com a OMD e os médicos dentistas.

Os bastonários das ordens profissionais anun-
ciaram a realização de uma convenção nacio-
nal de saúde em junho. O que espera desta 
convenção? Que novidades podem resultar 
deste encontro?
O objetivo é fazer um pacto para o setor da saú-
de para os próximos dez anos. Planear o longo 
prazo. Esperam-se contributos de todos os inter-

de outros utensílios e medicamentos de venda 
livre, estão naturalmente muito próximos dos 
farmacêuticos. É nas farmácias que uma par-
te substancial destes produtos são adquiridos. 
Acresce que a rede de clínicas e consultórios de 
Medicina Dentária, a par da rede de farmácias, 
são provavelmente as maiores fatias de cuida-
dos de proximidade junto das populações no 
território nacional. 

Como classifica o atual momento da saúde 
em Portugal?
Como um momento de grande desafio e opor-
tunidade. É preciso retirar a carga ideológica do 
debate sobre os sistemas de saúde e colocá-lo na 
órbita da cidadania, abordá-lo numa perspetiva 
pragmática, transversal, de responsabilização 
individual e sustentabilidade financeira. Os 
portugueses querem, acima de tudo, acesso a 
cuidados de saúde. É preciso assegurar a sus-
tentabilidade do sistema no seu todo, público, 
privado e social. Todos têm um papel a desempe-
nhar. É urgente promover acordos de regime na 
saúde, acordos de longo prazo, para que sempre 
que existe uma alteração governamental não se 
coloque em causa o valor da estabilidade e das 
políticas em curso. 

O que mudaria no SNS? E nas políticas de 
saúde?
O SNS necessita de menos ilhas profissionais, 
de menos horizontalidade e mais celeridade na 
tomada de decisões, pois está compartimentado 
em serviços, ao invés de uma lógica de prestação 
integrada que ajudaria mais o utente. Ao nível do 
financiamento, a visão tem de definitivamente 
assentar na sustentabilidade, na previsibilidade 
plurianual, na seleção de prioridades, ou seja, na 
seleção criteriosa da despesa pública.  

Como classifica o atual ministro? Tem bom 
relacionamento com ele?
O atual ministro da saúde é alguém muito bem 
preparado para o cargo que exerce. Considero-o 

A CARREIRA ESPECÍFICA 
PARA A MEDICINA DENTÁRIA 
“É O QUE FALTA PARA A 
INTEGRAÇÃO TOTAL E 
IRREVOGÁVEL DE MÉDICOS 
DENTISTAS NO SNS”
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venientes, profissionais e todos os stakeholders, 
incluindo doentes e sociedade civil organizada, 
de forma a gerar consensos e caminhos viáveis 
que possam ser adotáveis pelo poder político.  

É bastonário da OMD desde 2001. Como vê 
a evolução da saúde dentária em Portugal?
É mais do que a saúde dentária, é a saúde em 
geral. Uma não existe sem a outra. A OMD está 
a comemorar 20 anos. Foram duas décadas de 

uma evolução tremenda. A medicina dentária 
organizou-se como profissão e estabeleceu regras 
de autorregulação. Criámos novas especialidades. 
Estamos no state of the art da medicina dentária 
a nível mundial. Somos reconhecidos nacional 
e internacionalmente. Como médico dentista, 
sinto um enorme orgulho do nosso trajeto.

O que falta ainda fazer para tornar mais uni-
versais os cuidados dentários no nosso país? 

Neste momento, não creio que possamos re-
ferir-nos a uma “maior universalidade”. Ainda 
não chegámos a esse ponto. Persiste ainda a 
necessidade de criar condições para uma efe-
tiva universalidade. Falta passar à pratica, no-
meadamente política, uma visão da saúde oral 
como parte integrante fundamental da saúde 
em geral e um direito humano fundamental. 
É verdade que a visão já existe e é consensual, 
mas ainda não é realidade.

“A ENTRADA DE MÉDICOS DENTISTAS NO SNS VAI PERMITIR TER UTENTES MAIS 
INFORMADOS E COM MELHOR SAÚDE ORAL E CONTRIBUIR PARA UMA MELHOR 
INTERAÇÃO COM OUTRAS VERTENTES DA MEDICINA”
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Cerca de 150 farmacêuticos hospitalares 
portugueses estiveram uma vez mais reunidos 
no Hotel Olissippo Oriente, em Lisboa, para 
participar na décima edição das Jornadas de 
Farmácia Hospitalar, organizada pelo Conselho 
do Colégio de Especialidade de Farmácia 
Hospitalar da Ordem dos Farmacêuticos 
(CCEFH-OF). Sob o tema “Novos caminhos 
para os desafios de hoje”, o evento juntou 
diretores e colaboradores farmacêuticos 
de unidades de saúde de diferentes pontos 
do país, públicas, privadas e do setor social, 
incluindo dos maiores centros hospitalares, 
numa demonstração de união de um grupo 
profissional que é responsável pela utilização 
de uma tecnologia de saúde que representa 
todos os anos mais de mil milhões de euros 
ao país.
António Melo Gouveia, presidente do CCEFH-
OF, saudou o recente reconhecimento pelo 
Estado português da importância deste 

grupo profissional, através da criação da 
Carreira Farmacêutica no Serviço Nacional 
de Saúde (SNS), publicada em agosto do 
ano passado, mas já reivindicada pelos 
farmacêuticos hospitalares há quase 20 
anos. “Nunca a Carreira Farmacêutica foi 
tão longe”, afirmou, dando também nota 
do processo de regulamentação em curso, 
nomeadamente das normas para transição 
para nova carreira dos farmacêuticos com 
contratos individuais de trabalho, bem como 
dos farmacêuticos não especialistas, e 
muito particularmente para criação prevista 
do Internato Farmacêutico, que considera 
ser um “pilar fundamental para o futuro da 
Farmácia Hospitalar”. “O cenário em que 
nos movemos é de instabilidade constante, 
em que a substituição de colegas por baixa 
médica, licença ou outros impedimentos 
revela a ineficiência de um sistema 
carregado de burocracia, evidente também 

nos processos de compra centralizada de 
medicamentos”, disse ainda o presidente do 
Colégio na abertura do evento.
Estas foram as últimas Jornadas da Farmácia 
Hospitalar organizadas pelos atuais membros 
do CCEFH-OF, circunstância realçada por 
António Melo Gouveia, que anunciou o 
abandono do cargo no final do presente 
mandato. Lembrou a este propósito o 
trabalho desenvolvido ao longo de vários 
anos, na revisão da matriz dos exames de 
especialidade, na definição da matriz de 
competências e do programa de Internato 
Farmacêutico, na elaboração e publicação de 
vários manuais, entre os quais o Manual de 
Boas Práticas em Farmácia Hospitalar, cujo 
primeiro capítulo, dedicado aos Processos 
de Suporte, foi apresentado durante estas 
Jornadas.
O presidente do Colégio destacou por fim 
o projeto DIFH – Divulgar Iniciativas em 

“SOMOS TODOS FARMÁCIA HOSPITALAR”
Foi ao som de uma versão adaptada de Yellow Submarine, dos Beatles, que os farmacêuticos 
hospitalares portugueses afirmaram o seu compromisso com a saúde, com a qualidade 
dos cuidados prestados aos doentes e com a segurança na utilização dos medicamentos 
nos hospitais, num dos momentos de convívio proporcionados pelas X Jornadas de Farmácia 
Hospitalar, que decorreram nos dias 23 e 24 de fevereiro, em Lisboa. O evento esteve centrado na 
apresentação de projetos e trabalhos desenvolvidos em Serviços Farmacêuticos hospitalares, em 
especial nas áreas da gestão, produção, infeciologia, oncologia e dispositivos médicos.
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O PAÍS PRECISA DE “UMA 
FARMÁCIA HOSPITALAR FORTE, 
COM FARMACÊUTICOS
HOSPITALARES (...) 
ABNEGADAMENTE 
EMPENHADOS NA DEFESA  
DOS DIREITOS DOS DOENTES”

Farmácia Hospitalar, uma concretização do 
CCEFH-OF para promover as melhores práticas 
nas farmácias hospitalares portuguesas, que 
envolve a constituição Grupos de Interesse (GI) 
dedicados a áreas específicas, para debate e 
partilha de DIFH, de boas práticas profissionais 
e de procedimentos e normas de segurança, 
controlo e diminuição do risco em prática nas 
diferentes unidades de saúde.

BASTONÁRIA DESTACOU  
UNIÃO DA CLASSE
A bastonária da OF, presente na sessão de 
abertura, agradeceu o “intenso trabalho de 
suporte à Direção Nacional” desenvolvido 
pelo Conselho de Especialidade. Ana Paula 
Martins considerou que o país precisa de “uma 
Farmácia Hospitalar forte, com farmacêuticos 
hospitalares motivados para um exercício 
profissional de excelência, com sentido crítico 
e abnegadamente empenhados na defesa 
dos direitos dos doentes”. A dirigente da OF 
recordou a ação política da instituição na 
área da Farmácia Hospitalar, destacando a 
consonância com a Tutela, que levou à criação 
da Carreira Farmacêutica no SNS. “Há um ano, 
estávamos aqui a reivindicar a criação de 
uma carreira especial para os farmacêuticos. 
Hoje temos um novo caminho pela frente”, 
afirmou. “Foi o resultado da união de toda a 
classe em torno de uma carreira diferenciada 
no serviço de saúde público. Uma carreira 
que valoriza a importantíssima intervenção 
destes profissionais nos nossos hospitais 
e nos cuidados aos doentes. E que só foi 

possível alcançar porque toda a profissão, da 
Academia à Farmácia Comunitária, às Análises, 
à Indústria e à própria Farmácia Hospitalar, 
todos ergueram a voz para dizer que a 
Farmácia Hospitalar é uma parte fundamental 
da profissão, sem a qual deixaríamos de ser 
farmacêuticos”, vincou a dirigente da OF.
Ana Paula Martins referiu-se também ao 
financiamento das atividades desenvolvidas 
nos Serviços Farmacêuticos hospitalares. “O 
modelo atual não serve, pois mais não faz do 
que assegurar os custos fixos das farmácias 
hospitalares; não valoriza a qualidade e os 
resultados em saúde alcançados”, entende 
a bastonária. A OF tem atribuído particular 
relevo ao tema, tendo promovido a realização 
de um estudo, atualmente em curso, para 
determinar o valor associado às diferentes 
atividades desenvolvidas nas farmácias 
hospitalares. No final da sua intervenção, a 
bastonária lançou um repto ao envolvimento 
dos farmacêuticos hospitalares no debate 
sobre a revisão da Lei de Bases da Saúde, uma 
discussão que a Direção Nacional vai também 
encetar no seio da classe, com a organização 
de algumas iniciativas para debater o rumo e 
futuro do SNS.
A sessão de abertura terminou com a 
visualização de um vídeo produzido pelo 
CCEFH-OF, que retrata o dia-a-dia dos 
farmacêuticos hospitalares, as suas diferentes 
funções e responsabilidades e o seu empenho 
com a saúde dos doentes. O trabalho serviu 
também de mote para o início dos diferentes 
painéis de debate.
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SESSÕES DINAMIZADAS  
PELOS GRUPOS DE INTERESSE
A Infeciologia foi o tema central do primeiro 
painel, com a participação do presidente 
da associação alemã de farmacêuticos 
hospitalares (ADKA), Torsten Hoppe-Tichy, 
que apresentou a realidade do exercício 
profissional na Alemanha e os principais 
desafios que se colocam aos farmacêuticos 
hospitalares europeus. Durante este painel, o 
GI de Infeciologia apresentou uma checklist 
para apoio à validação da prescrição de 
antibióticos em Serviços Farmacêuticos de 
instituições hospitalares, num contributo para 
a uniformização de procedimentos e para o 
controlo das resistências antimicrobianas em 
ambiente hospitalar.
No painel seguinte, dedicado à Oncologia, a 
moderadora, Florbela Braga, do GI Oncologia, 
começou por apresentar o Prémio Inovar em 
Farmácia Hospitalar, criado este ano pela 
companhia farmacêutica Biojam. Seguiram-
se apresentações de casos práticos de 
intervenções farmacêuticas nesta área 
terapêutica.
O painel seguinte foi iniciado com a 
apresentação do Novo Portal para notificação 
de Reações Adversas a Medicamentos (RAM), 
que esteve a cargo das responsáveis da 
Direção de Gestão de Risco de Medicamentos 
do Infarmed, tendo sido sublinhado o relevante 

contributo dos farmacêuticos hospitalares na 
notificação de RAM.
No domínio dos Dispositivos Médicos, houve 
lugar a um debate sobre a sua classificação 
e utilização em farmácia hospitalar, com 
perspetivas da autoridade reguladora, da 
associação representativa das empresas 
produtoras e do respetivo GI.
O evento contou ainda com um debate sobre 
aquisição de medicamentos nos hospitais, 
moderado pela bastonária da OF e com a 
participação do presidente do CCEFH-OF, do 
presidente do IPO de Lisboa, Francisco Ramos, 
de um elemento do conselho de administração 
dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, 
Artur Mimoso, e outro da Administração Central 
do Sistema da de Saúde (ACSS), João Paulo Cruz.
Estes responsáveis ouviram as preocupações 
dos farmacêuticos hospitalares portugueses 
relativamente aos procedimentos para compra 
centralizada de medicamentos, que implica 
uma burocracia adicional e complexa, que 
dificulta a gestão de stocks e os processos 
de aprovisionamento da farmácia. Em 
discussão estiveram também temas como o 
acesso e avaliação da inovação terapêutica, o 
financiamento das atividades desenvolvidas 
pelos Serviços Farmacêuticos ou o contributo 
destes profissionais através da otimização e 
validação da terapêutica ou na evidência que 
produzem para suporte à decisão.

PRÉMIO E DISTINÇÃO  
NO ENCERRAMENTO
No encerramento do evento, o Conselho de 
Especialidade homenageou a farmacêutica 
Maria Luz Clara, ex-diretora dos Serviços 
Farmacêuticos do Hospital de Santa Maria 
(Centro Hospitalar de Lisboa Norte), atribuindo 
o seu nome à edição deste ano do “Prémio 
Pegadas – deixe a sua marca no percurso da 
Farmácia Hospitalar”, que distingue o melhor 
projeto DIFH –  Divulgar Iniciativas em Farmácia 
Hospitalar, desenvolvido por farmacêuticos 
portugueses.
Dos 11 projetos submetidos este ano à 
apreciação dos GI, nove foram apresentados 
durante estas X Jornadas, juntando-se a outros 
dez DIFH aprovados na primeira edição, num 
total de 21 DIFH sobre matérias de elevado 
interesse para a prática diária em Farmácia 
Hospitalar. AS candidaturas encontram-se 
acessíveis através do microsite desenvolvido 
pelo CCEFH-OF.
O Prémio, no valor de 1.500 euros, foi atribuído 
ao projeto apresentado pelos Serviços 
Farmacêuticos do Centro Hospitalar da Cova 
da Beira (CHCB), na Covilhã, para registo de 
intervenções farmacêuticas em Farmácia 
Hospitalar, garantindo a sua rastreabilidade e 
uma avaliação qualitativa e quantitativa das 
atividades do farmacêutico hospitalar nas 
diferentes áreas de atuação.

FOI HOMENAGEADA A FARMACÊUTICA MARIA LUZ CLARA E FOI PREMIADO 
O PROJETO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DO CHCB PARA REGISTO DE 
INTERVENÇÕES FARMACÊUTICAS
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Foi publicado em Diário da República o Decreto Regulamentar que 
estabelece os níveis remuneratórios dos trabalhadores com contrato 
de trabalho em funções públicas integrados na carreira especial 
farmacêutica, abrangidos pelo Decreto-Lei n.o 109/2017. O Ministério da 
Saúde e Sindicato Nacional dos Farmacêuticos continuam as negociações 
para regulamentar também a transição para a carreira especial 
farmacêutica dos trabalhadores com contratos individuais de trabalho, 
abrangidos pelo Decreto-Lei n.o 108/2017.
O Decreto Regulamentar n.o 4/2018, de 12 de fevereiro, identifica os níveis 
de vencimentos da tabela remuneratória dos trabalhadores com vínculo 
de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas integrados na carreira especial farmacêutica. A publicação deste 

diploma decorre do artigo 14.o do Decreto-Lei no 109/0217, que estabelece o 
regime da carreira especial farmacêutica, aplicável aos farmacêuticos com 
contrato de trabalho em funções públicas.
A partir de março, estes farmacêuticos são integrados na carreira 
especial farmacêutica, com remuneração de acordo com as tabelas 
agora publicadas, cabendo aos hospitais efetuar a necessária transição e 
adaptação.
A transição dos farmacêuticos com contrato individual de trabalho carece 
ainda de regulamentação específica, decorrendo negociações entre o 
Ministério da Saúde e o Sindicato Nacional dos Farmacêuticos tendo em 
vista a definição dos requisitos de habilitação profissional, percurso de 
progressão profissional e de diferenciação técnico-científica.

NOVO GRUPO PROFISSIONAL JUNTA FARMACÊUTICOS DA DISTRIBUIÇÃO

O novo Grupo Profissional de Distribuição 
Farmacêutica da Ordem dos Farmacêuticos 
reuniu, pela primeira vez, a 8 de fevereiro, na 
sede da OF, em Lisboa. Formado no final do 
ano passado, com cerca de 20 farmacêuticos 
que trabalham em várias empresas do setor, 
este novo grupo profissional da Ordem dos 
Farmacêuticos pretende dar maior visibilidade 
à atividade farmacêutica na área da 
Distribuição, assegurar a representatividade 
em plataformas e fóruns de discussão 
dedicados ao setor e evidenciar a importante 
intervenção destes profissionais na cadeia de 
valor do medicamento.
Nesta primeira reunião do Grupo Profissional 
de Distribuição Farmacêutica, os membros 

presentes partilharam experiências e opiniões 
sobre o funcionamento e prioridades do 
grupo, sobre a conjuntura atual do setor e 
sobre os desafios que se colocam ao exercício 
profissional farmacêutico neste ramo de 
atividade.
Numa primeira fase, o grupo pretende efetuar 
um levantamento do conjunto de profissionais 
farmacêuticos que trabalham na área, 
conhecer as suas responsabilidades e funções 
e perceber as suas necessidades formativas, 
tendo em vista a organização workshops, 
ações de formação e de atualização técnico-
científica dirigidas aos colegas. Perspetiva-se 
também a realização de um evento anual 
dedicado ao setor, que suscite o interesse 

de todos os farmacêuticos da área da 
Distribuição, mas que dê também alguma 
visibilidade externa à ação destes profissionais 
junto da população e dos restantes 
stakeholders.
O estabelecimento de pontes e relações 
com os grupos profissionais e colégios de 
especialidade da OF, empresas, associações 
setoriais e com os restantes operadores 
do circuito do medicamento foi, aliás, uma 
das prioridades elencadas pelo grupo, 
que perspetiva também a elaboração de 
documentação de referência para esta 
área profissional, bem como a descrição 
de competências e de um plano de 
desenvolvimento profissional.

MAIS UM PASSO NA REGULAMENTAÇÃO DA CARREIRA FARMACÊUTICA
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A Ordem dos Farmacêuticos (OF) acolheu, 
no dia 16 de fevereiro, uma Reunião da 
Académie Nationale de Pharmacie (ANP), 
organizada em parceria com dois dos seus 
membros correspondentes estrangeiros, 
os farmacêuticos portugueses José Aranda 
da Silva e Rui Santos Ivo. A iniciativa juntou 
cerca de 60 participantes para discussão e 
debate sobre vários tópicos de relevo na área 
da Saúde Pública e da política europeia do 
medicamento. Antes do evento, a bastonária 
esteve reunida com os representantes da 
organização francesa para analisar eventuais 

pontos de colaboração com a OF.
“As novas questões da segurança e risco 
dos medicamentos”; os “desafios do sistema 
europeu na avaliação e supervisão dos 
medicamentos”; e “as necessidades dos 
sistemas de saúde: da eficácia à efetividade” 
foram os temas dos três painéis de debate 
do evento, que registaram intervenções 
de oradores franceses e portugueses, 
especialistas nas respetivas áreas. Foi assim 
possível compreender a visão portuguesa, 
francesa e, de um modo geral, a nível 
europeu da regulação de medicamentos 

e produtos de saúde, tendo também sido 
destacado o carácter pioneiro, a nível 
europeu, do sistema nacional português de 
avaliação de tecnologias de saúde.
Esta iniciativa da ANP, que teve o apoio 
da Embaixada de França, insere-se no 
conjunto de Sessões Deslocalizadas que 
são promovidas uma vez por ano em países 
estrangeiros, visando dar a conhecer 
as atividades da Academia e destacar 
especificidades regionais da atividade 
farmacêutica, nos planos científico e 
profissional.

ACADÉMICOS PORTUGUESES E FRANCESES DEBATERAM POLÍTICA 
EUROPEIA DO MEDICAMENTO

O Presidente da República agraciou 
diversas personalidades portuguesas 
que “têm como denominador 
comum o serviço à pátria”. Entre os 
homenageados esteve a professora e 
investigadora Maria Odette dos Santos-
Ferreira, por um percurso de vida 
“dedicado à Academia e ao prestígio 
de toda uma classe dos farmacêuticos 
portugueses”.
Odette Santos-Ferreira foi condecorada 
com a Grã-Cruz da Ordem da Instrução 
Pública, o mais alto grau desta Ordem 
de Mérito portuguesa, que se destina a 

galardoar serviços prestados à causa 
da educação e do ensino.
Na mesma cerimónia, o Presidência 
da República distingui também o 
general Jorge Brochado Miranda, o 
ex-presidente da Confederação dos 
Agricultores de Portugal, João Machado, 
a professora de dança Anna Mascolo, 
e, a título póstumo, o ex-ministro da 
Defesa, Rui Pena, e o médico pediatra 
Nuno Cordeiro Ferreira.
“A todos agradeço, a todos homenageio. 
Com admiração, em nome de Portugal”, 
disse o Presidente.

ODETTE SANTOS-FERREIRA CONDECORADA
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Os farmacêuticos que trabalham nas 
Administrações Regionais de Saúde (ARS) 
e nas Unidades Locais de Saúde (ULS) 
estiveram reunidos este sábado, no Marvão, 
para participar no Encontro Nacional dos 
Serviços Farmacêuticos dos Cuidados 
de Saúde Primários 2018. Sob o lema da 
“Qualidade e Segurança para o Doente”, foram 
apresentadas experiências, projetos e novos 
serviços desenvolvidos nestas unidades, que 
se traduzem em importantes ganhos para 
os doentes, e que estimulam a ligação com 
os colegas farmacêuticos comunitários e 
hospitalares.
A abertura do evento esteve a cargo do 
presidente do Conselho de Administração da 
ULS Nordeste Alentejano, João Moura Reis, e da 
bastonária da Ordem os Farmacêuticos (OF), 
que enfatizou a relevância das intervenções 
dos colegas que trabalham nos cuidados 
de saúde primários, quer no plano da 
distribuição, assegurando o fornecimento de 
medicamentos e outros produtos de saúde 
às unidades de cuidados de saúde primários, 

quer no plano clínico, pelo desenvolvimento de 
programas de cuidados farmacêuticos, de que 
a consulta farmacêutica ou a reconciliação da 
terapêutica são alguns exemplos.
O programa contemplou espaços para 
apresentação destes novos projetos, como 
foram os casos do Projeto de Melhoria 
Contínua na ULS Matosinhos, a Consulta 
Farmacêutica na ULS Castelo Branco ou 
Consulta de Telefarmácia na ULS Litoral 
Alentejano. Este tipo intervenções nos 
cuidados de saúde primários são já 
reconhecidas e valorizadas em países como o 
Reino Unido ou a Espanha, onde se assiste à 
contratação de mais recursos farmacêuticos 
e à sua integração nas equipas de saúde, 
conforme foi também recomendado, pelo 
Royal College of General Practitioners.
Em análise durante o evento estiveram 
também as responsabilidades das Comissões 
de Farmácia e Terapêutica (CFT) das ARS e os 
contributos dos farmacêuticos que integram 
estas estruturas para os processos de 
contratualização com os agrupamentos de 

centros de saúde e hospital, essencialmente 
pelo seu profundo conhecimentos sobre o 
uso de medicamentos nos cuidados de saúde 
primários.
O tema da Carreira Farmacêutica no Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) esteve também 
em debate. Logo na abertura, a bastonária 
destacou o seu caráter inclusivo, ao abranger 
todos os colegas com vínculo à Administração 
Publica. Ana Paula Martins explicou o 
processo de regulamentação em curso, 
lembrando, contudo, a ação da Ordem e dos 
farmacêuticos que trabalham nesta área na 
apresentação de propostas que espelhem as 
atividades aí desenvolvidas e que perspetivem 
a sua evolução futura, em função das 
necessidades do sistema de saúde.
A bastonária destacou ainda a relação de 
proximidade destes profissionais com os 
colegas da Farmácia Comunitária e Hospitalar, 
num posicionamento que pode ser importante 
para promover uma maior articulação e uma 
maior integração de esforços, com vista à 
otimização da terapêutica.

FARMACÊUTICOS DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS  
REUNIRAM NO MARVÃO
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Um grupo de farmacêuticos finlandeses esteve 
no dia 7 de março na sede da Ordem dos 
Farmacêuticos (OF), em Lisboa, para conhecer a 
realidade da prática profissional no nosso país, em 
especial na área da Farmácia Comunitária. A visita, 
liderada por Eeva Teräsalmi, Vice-Presidente da 
Federação Internacional Farmacêutica (FIP), integra 
um programa de contactos e reuniões em Portugal 
com associações setoriais e entidades reguladoras.
Durante esta visita à OF, o grupo de cerca de 20 
farmacêuticos finlandeses, a maioria dos quais 
proprietários de farmácia, ficou a conhecer a 
organização do setor e do próprio sistema de saúde 
português, bem como a ação da OF, enquanto 
entidade reguladora da profissão. Também neste 
encontro foram partilhadas as principais atividades, 
projetos e eventos da Ordem dos Farmacêuticos, 
assim como a sua história, atribuições e missão.
A comitiva foi recebida pela presidente da Secção 
Regional do Sul e Regiões Autónomas, Ema Paulino, 
que falou também sobre alguns desafios que se 
colocam à Farmácia Comunitária, em especial no 
domínio da integração dos serviços disponibilizados 
pelos farmacêuticos nos cuidados de saúde 
primários.

FARMACÊUTICOS FINLANDESES VISITAM OF

Foi formalmente constituída na cidade 
do Porto a Academia das Ciências 
Farmacêuticas de Portugal, uma nova 
associação científica de direito privado 
sem fins lucrativos que tem como principal 
objetivo a investigação e o estudo em 
Ciências Farmacêuticas. A escritura pública 
de constituição desta nova academia 
realizou-se no dia 9 de março, na presença 
de alguns dos mais ilustres académicos das 
Faculdades de Farmácia das Universidades 
de Lisboa, Porto e Coimbra.
A Academia de Ciências Farmacêuticas de 
Portugal vai estar sedeada no antigo edifício 
da Secção Regional do Norte da Ordem dos 
Farmacêuticos e prestar serviços no domínio 
da investigação científica, promovendo a 
realização de ações de formação, apoio à 
formação avançada de recursos humanos 
nesta área, nomeadamente através do 
acolhimento de bolseiros de doutoramento, 
pós-doutoramento e mestrado.
Entre as suas atribuições está também 
a elaboração de pareceres, consultas 
e opiniões sobre os distintos ramos de 
que se ocupa, especialmente em temas 
de política farmacêutica que possam 
ter transcendência no desenvolvimento 
científico e tecnológico em Portugal. As suas 
atividades estendem-se à publicação de 
memórias, comunicações, relatórios e outros 

documentos de referência para as Ciências 
Farmacêuticas; organização de reuniões de 
carácter científico; atribuição de prémios 
e concessão de bolsas estimulantes das 
atividades pedagógicas de investigação em 
Ciências Farmacêuticas e suas aplicações.
Está igualmente previsto fomentar e 

estimular a incorporação na Academia de 
todas as fontes documentais e materiais 
relacionadas com o âmbito do mundo 
científico farmacêutico, a fim de criar e 
preservar um património próprio que garanta 
o legado cultural da Ciência Farmacêutica 
Portuguesa.

NOVA ACADEMIA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE PORTUGAL
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O PAPEL DO FARMACÊUTICO  
NA DOENÇA DE HUNTINGTON

A Associação Portuguesa dos Doentes de Hun-
tington (APDH) é uma instituição particular 
de solidariedade social, IPSS, constituída em 
2001 por um grupo de familiares e amigos de 
doentes com Huntington. Prossegue, priori-
tariamente, fins de natureza social conducen-
tes à promoção das condições e qualidade de 
vida dos portadores da doença de Huntington 
e apoio aos seus familiares. Surgiu da neces-
sidade de apoio perante o sentimento de de-
samparo, experimentado pelos doentes e seus 
familiares, após o diagnóstico. Em regime de 
voluntariado, todos os elementos da APDH 
procuram proporcionar apoio não só aos seus 
associados como também a todos aqueles que 
os procuram.

A sua intervenção passa pelo acompanhamento e 
encaminhamento de doentes e seus familiares nas 
áreas médica, genética, jurídica e social, entre ou-
tras. A associação disponibiliza ainda informação 
sobre a doença sob a forma de livros e brochuras.
Promove grupos de autoajuda psicoeducativos 
para familiares e prestadores de cuidados.
Realiza sessões de formação para prestadores de 
cuidados (formais e informais) quer na sede da 
associação quer nos vários pontos do país onde 
é solicitada a sua intervenção.
A associação é membro da Associação Interna-
cional e da Associação Europeia de Doentes de 
Huntington, recebendo informação privilegiada 
e atualizada sobre a investigação a decorrer no 
âmbito da doença.

O QUE É A DOENÇA  
DE HUNTINGTON?
A doença de Huntington, por vezes também 
conhecida como coreia de Huntington, é uma 
doença hereditária, rara e degenerativa do sis-
tema nervoso central que se caracteriza por 
uma tríade de sintomas: motores, cognitivos 
e comportamentais.
A sintomatologia varia de pessoa para pes-
soa e pode incluir, entre outros, movimentos 
involuntários, bruscos e irregulares (coreia), 
rigidez muscular; dificuldade na realização de 
atividades básicas de vida, depressão, agressi-
vidade, perturbações do sono, dificuldades na 
fala e disfagia.

A doença de Huntington, por vezes também conhecida como coreia de Huntington, é 
uma doença hereditária, rara e degenerativa do sistema nervoso central. Altamente 
incapacitante, continua desconhecida quer por grande parte dos profissionais 
de saúde, quer pela sociedade civil. Porque há muito a fazer no que toca à sua 
divulgação, consideramos que o farmacêutico é um dos profissionais de saúde que, 
devido à sua posição privilegiada, pode ter uma intervenção fundamental junto da 
sociedade civil e dos seus pares.
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É uma doença de início mais habitual na vida 
adulta, na faixa etária dos 30-50 anos, podendo, 
no entanto, manifestar-se ainda antes dos 20 
anos, ou mesmo antes dos 10 anos de idade. 
A esperança de vida é, em média, de 10 a 15 
anos após manifestação.
Sendo uma doença hereditária autossómica 
dominante, a descendência de um doente com 
Huntington tem 50% de probabilidades de vir a 
herdar o gene mutado, independentemente do 
sexo. Através da realização de testes preditivos 
genéticos é possível determinar precocemente 
se a pessoa é ou não portadora desta mutação. 
Estes testes assumem extrema importância 
principalmente quando se pretende ter filhos, 
dado que é possível a um portador da doença 
de Huntington ter filhos livres da mutação ge-
nética. Basta para isso recorrer ao Diagnostico 

Genético Pré-implantatório (DGPI). Embora 
seja um processo moroso, é, até ao momen-
to, uma das poucas alternativas que existem 
de conceber descendência livre da mutação.
Em Portugal, a prevalência da doença é mui-
to semelhante à da maioria dos outros países 
estimando-se que atinja cerca de 8000 pessoas 
entre doentes, portadores e pessoas em ris-
co. O impacto desta doença faz-se sentir não 
apenas nos doentes e familiares em risco, mas 
também em toda a família alargada, em que se 
incluem cuidadores, amigos e profissionais de 
saúde, sendo que o número de pessoas de al-
gum modo afetadas pela patologia é, portanto, 
muitíssimo maior. 
O impacto psicológico, emocional, familiar 
e social da doença de Huntington é muito 
grande, sendo que conduz, frequentemente, 

a atitudes de discriminação e estigmatização 
no seio da sociedade (na educação e ensino, 
no emprego, no acesso aos cuidados médicos) 
ou até dentro da própria família. 
Até ao momento não existe nenhum medica-
mento específico capaz de travar esta doença, 
a investigação em novas formas de tratamento 
é ainda escassa, sendo que os doentes vêm al-
guns dos seus sintomas mitigados apenas com 
terapêutica dirigida à sintomatologia.
O diagnóstico é muitas vezes dificultado não só 
pelo estigma, mas também pela falta de conhe-
cimento e de educação específica de médicos 
e outros profissionais de saúde.

FARMACÊUTICO, UM PARCEIRO  
DE EXCELÊNCIA
Pela exposição, facilmente se conclui que se 
torna urgente e necessário dar visibilidade a 
esta doença de que tão pouco se fala e que tão 
poucos conhecem. O farmacêutico, principal-
mente com ação comunitária, é o parceiro de 
excelência na medida em que tem um papel 
preponderante junto da sociedade civil. É o 
profissional de saúde que está mais próximo 
quer dos doentes quer das suas famílias, es-
tabelecendo com eles relações de confiança 
e empatia. 
Desta forma pode identificar e encaminhar 
indivíduos cuja sintomatologia (facilmente 
reconhecida) seja compatível com a doença de 
Huntington. Assim a Associação Portuguesa 
dos Doentes de Huntington considera que o 
farmacêutico pode ser o parceiro ideal no com-
bate à falta de conhecimento e isolamento que 
afeta quer os doentes quer os seus familiares. 
O encaminhamento pode ser feito para a sede 
da Associação Portuguesa dos Doentes de 
Huntington, através dos contactos: 
Morada: Praça António Baião nº7 Loja A 
1500-567 Buraca
TM: 925 065 777 
E-mail: huntington@sapo.pt  
Facebook: huntingtonfacebook@hotmail.com 
Site: http://huntington-portugal.com
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APDP PIONEIRA NA EDUCAÇÃO  
E NO COMBATE À DIABETES
A Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal (APDP) é a associação de pessoas com 
diabetes mais antiga do mundo. Fundada em 1926, é uma instituição particular de solidariedade 
social (IPSS) que, desde então, se dedica ao apoio às pessoas com diabetes. A sua evolução 
ao longo dos tempos, tanto na vertente associativa, como nas vertentes cientifico-assistencial, 
e o foco na educação desde a sua criação permitiram que, em 2009, fosse reconhecida pela 
Federação Internacional de Diabetes como Centro de Educação, tendo merecido ainda a 
menção de ser a primeira organização a receber tal distinção em todo o mundo.

A APDP põe em prática os princípios da Edu-
cação Terapêutica que, segundo a Organiza-
ção Mundial de Saúde (1998), são atividades 
“essenciais na gestão das doenças crónicas. 
Devem ser geridas por profissionais de saúde 
treinados no campo da educação e são dirigidas 
a pessoas com doenças crónicas (ou grupos de 
pessoas) e famílias, para gerirem o tratamento, 
prevenirem as complicações e manterem ou 

melhorarem a qualidade de vida. A Educação 
Terapêutica produz efeitos terapêuticos adicio-
nais aos produzidos por outras intervenções 
(farmacológica, atividade física, …).” 
Em conformidade com as Recomendações Na-
cionais de Educação Terapêutica da Sociedade 
Portuguesa de Diabetologia (2018), quando 
é diagnosticada uma doença crónica como a 
diabetes, a equipa de saúde, onde se inclui o (a) 

farmacêutico (a), tem um papel fundamental na 
educação sobre a doença à pessoa e à família. 
Apesar de cada profissional ter o seu papel e 
atuação específica, as competências relaciona-
das com a educação terapêutica são comuns aos 
vários elementos da equipa multidisciplinar en-
volvida no tratamento da pessoa com diabetes. 
Os resultados do Estudo Dawn 2 (estudo das 
atitudes, desejos e necessidades das pessoas 

Alexandra Costa, técnica superior de Educação da APDP



Parceiros

REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS | 37

com diabetes, família e profissionais de saúde) 
realçam a importância não só da multidisci-
plinaridade, mas também da interdisciplina-
ridade na equipa. O relacionamento com a 
equipa de saúde deve proporcionar informação, 
aconselhamento e educação, de uma forma 
complementar, para apoiar o empowerment 
da pessoa com diabetes.

FARMACÊUTICOS AJUDAM  
A RECONHECER A DIABETES
A diabetes tipo 2 é o tipo de diabetes mais 
frequente, abrangendo cerca de 95% do total 
dos casos em Portugal. A prevalência estima-
da da diabetes na população portuguesa, com 
idades compreendidas entre os 20 e os 79 anos 
(7,7 milhões de indivíduos), é de 13,3%, isto 
é, neste grupo etário mais de um milhão de 
portugueses tem diabetes (Relatório Anual 
do Observatório Nacional da Diabetes – Edi-
ção de 2016). No entanto, quase metade desta 
população não está diagnosticada. 

Eis um ponto em que o papel dos (as) farma-
cêuticos (as) é essencial. Estes profissionais 
têm uma relação de proximidade privilegiada 
com os cidadãos, pois as farmácias são mui-
tas vezes o primeiro local onde as pessoas se 
dirigem para tirar uma dúvida ou para pedir 
um conselho. É necessário que a comunidade 
farmacêutica esteja atenta e que saiba identi-
ficar sintomas, de forma a poder realizar um 
adequado encaminhamento. 
A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, 
isto é, não está relacionada com estilos de vida, 
sedentarismo, alimentação ou excesso de peso, 
que são fatores de risco associados à diabetes 
tipo 2. Quando nos deparamos com crianças 
e jovens com diabetes, deverão ter, à partida, 
diabetes tipo 1, visto que a diabetes tipo 2 em 
jovens ainda é muito rara. 
De salientar também que a hereditariedade e 
fatores genéticos podem ter um forte impacto 
no aparecimento da diabetes tipo 2, pelo que 
juízos de valor sobre os motivos de surgir a 

diabetes deverão ser evitados.
Considera-se fundamental que os (as) farma-
cêuticos (as) estejam informados (as) sobre 
as diferenças de tratamento dos dois tipos de 
diabetes mais frequentes, que entendam que as 
pessoas com diabetes tipo 1 e algumas pessoas 
com diabetes tipo 2 têm um tratamento inten-
sivo que implica fazer insulina e pesquisas de 
glicemias diversas vezes por dia, precisando, 
por exemplo, de um número de caixas de tiras 
de glicemia muito maior do que as pessoas com 
diabetes tipo 2 sem insulinoterapia; ou que o 
uso das tiras de sangue para medir os corpos 
cetónicos é, hoje em dia, frequente para as 
pessoas com esquema intensivo de insulina e 
não, necessariamente, para pessoas que estão 
mal compensadas, ou que só têm valores de 
glicemia altos. 

UMA BOA RELAÇÃO COM O CIDADÃO
Diz o bom senso que comentários ou expres-
sões de crítica deverão ser evitados, pois mes-

É NECESSÁRIO QUE, NO CASO DA DIABETES, A COMUNIDADE FARMACÊUTICA  
ESTEJA ATENTA E QUE SAIBA IDENTIFICAR SINTOMAS DE FORMA A PODER REALIZAR 
UM ADEQUADO ENCAMINHAMENTO

Luís Gardete Correia, em nome 
da APDP, recebe a condecora-

ção concedida pelo Presidente 
da República em 2016 
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mo que pensemos que a pessoa com diabetes 
não está a tratar-se corretamente, a abordagem 
deverá acontecer no sentido da educação, de 
tentar conhecê-la e perceber se se pode inter-
vir, e como. 
Visto que um elevado número de diagnós-
ticos da diabetes tipo 1 é em crianças e em 
jovens, são os pais/cuidadores que vão à far-
mácia adquirir os produtos necessários para 
o tratamento diário do (a) seu (sua) filho (a). 
Mais uma vez, é fundamental que os comen-
tários sobre a diabetes se adaptem à situação 
concreta pois, como agentes de saúde, os (as) 
farmacêuticos (as) podem desempenhar um 
papel fulcral no pós-consultas, sobretudo se se 
tratar de pessoas cuja informação, adquirida 
junto dos diferentes profissionais da equipa 
de saúde multidisciplinar, ainda precise de ser 
validada ou complementada. 
A farmácia será o último ponto de contacto 
de um dia recheado de educação terapêutica.
Considera-se também que os termos uti-
lizados no contacto do profissional com o 
cidadão têm impacto na relação da pessoa 
com a sua doença e com os profissionais de 
saúde que a rodeiam. “Pessoa com diabetes” 
e “diabético(a)” podem ter cargas diferentes 
para a própria pessoa. O termo “diabético” 
faz-nos interpretar a pessoa como se fosse a 
própria diabetes, como se fosse só associada a 
ter diabetes, como se fosse a sua única carac-
terística. “Pessoa com diabetes” é a expressão 

preferencial, pois ter diabetes é apenas uma 
das suas características pessoais. A diabetes 
não a define, não a caracteriza. Tanto a Fede-
ração Internacional de Diabetes (IDF) como 
a APDP têm fomentado o desuso do termo 
“diabético”, devido ao estigma que pode pro-
vocar na sociedade.
A APDP tem ao dispor Cursos de Formação 
para Profissionais de Saúde e para Pessoas 
com Diabetes, cuja consulta está disponível 

através do link http://www.apdp.pt/formacao/
cursos-de-formacao. 
Existe também o Núcleo Jovem APDP que 
todos os meses organiza encontros gratuitos 
para pessoas com diabetes tipo 1, familiares 
e amigos, nas últimas quartas-feiras de cada 
mês às 18h00, na APDP. Todos os eventos or-
ganizados pela APDP estão na sua página de 
Facebook (https://www.facebook.com/apdp-
diabetes/). Estão todos convidados a visitá-la.

Apresentação do estudo DAWN-2, 
fevereiro 2018

I Congresso da APDP, outubro 2017
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Não será exagero dizer que tem dedicado toda uma vida à saúde pública. É, por isso, natural que Maria 
de Belém Roseira integre a comissão encarregada de elaborar uma nova Lei de Bases da Saúde (LBS), 
com um primeiro esboço com propostas a entregar ao Governo já em setembro. As reformas ao 
sistema, que introduziu, enquanto ministra da Saúde, no primeiro Governo de António Guterres (entre 
1995 e 1999), serviram de trampolim para a sua mediatização. A quase 20 anos de distância desses 
anos – no segundo mandato do atual secretário-geral da ONU esteve na pasta para a Igualdade – 
recorda que algumas das medidas foram interrompidas, mas outras perduraram, como o incentivo 
ao aparecimento das USF, entre muitas outras. Antes, tinha feito parte dos gabinetes de ministros das 
áreas da saúde e da segurança social em diversos governos, desde o primeiro a surgir em democracia. 
Deputada pelo Partido Socialista (PS) durante várias legislaturas, a sua carreira política teve como 
episódio mais recente, em 2016, uma candidatura à Presidência da República. Foi ainda presidente do 
PS entre 2011 e 2014, durante os tempos de António José Seguro como secretário-geral.
No pico da crise financeira, juntou-se à recém-criada Associação Dignitude, que congrega diversas 
entidades – entre as quais a Associação Nacional de Farmácias e a Associação Portuguesa de Indústria 
Farmacêutica – que juntaram esforços para dar acesso ao medicamento aos mais carenciados. É “ 
Embaixadora” da Dignitude, organização que pretende beneficiar 25 mil pessoas até ao fim deste ano, e 
espera poder ajudar o dobro de cidadãos em 2019.
A sua última missão na área da saúde, a lei de bases e a importância dos farmacêuticos no sistema 
são os temas fortes desta entrevista de fundo que concedeu à ROF. 

ROF – Como vê, enquanto ex-governante, a 
evolução do SNS nos últimos anos?
Maria de Belém (MB) – Quando foi criado, 
não houve unanimidade na AR. E, quando 
foram comemorados os 35 anos da sua exis-
tência – o que até aconteceu num governo de 
coligação PSD-CDS, que tinha votado contra 
a sua criação em 1979 –, na altura da efeméri-
de, já todas as forças políticas o consideravam 
a mais bem conseguida instituição do pós-25 
de Abril. E realmente é. O que hoje vemos, na 
verdade, é que o SNS já é algo quase intrínseco 
à nossa democracia, por aquilo que conseguiu 
do ponto de vista dos ganhos em saúde para 
os portugueses, mas também na comparação 
internacional com os parceiros que nos são 
mais próximos. Portugal, no contexto das 
Nações, integra o grupo dos países mais de-

senvolvidos do mundo e os nossos indicadores 
de saúde colocam-nos muito bem em termos 
comparativos e até em posição bem melhor 
do que a de muitos países bastante mais ricos 
e avançados que nós.

ROF – Mas houve um período de grandes 
cortes no orçamento.
MB – Quando nos foi aplicado o programa de 
recuperação financeira, houve um grande corte 
nas verbas afetas ao SNS. Recentemente li um 
relatório sobre o impacto dos últimos anos no 
desenvolvimento dos sistemas de saúde e ve-
mos que noutros países que também tiveram 
programas de ajustamento a saúde foi preser-
vada. Foi o caso da Irlanda, de certa forma, em 
que não houve esta transferência de cortes e de 
custos para os beneficiários. Portanto, é preciso 

recuperar dessa fase, na medida em que a saúde 
é um bem precioso e as pessoas já não abdicam 
do SNS e exigem um serviço cada vez melhor. 

MELHOR ADQUIRIDO DO  
25 DE ABRIL: TRATAR IGUALMENTE 
O RICO E O POBRE
ROF – Está numa comissão que prepara uma 
nova lei de bases. Ela vai refletir sobre, por 
exemplo, parcerias público-privadas?
MB – A lei de bases não se mete em questões 
contratuais. Tem é de defender os princípios 
adequados para a relação entre o público, o 
privado e o social. Vai definir os grandes prin-
cípios que decorrem do modelo constitucional-
mente consagrado para o exercício do direito 
à proteção da saúde. 

Maria de Belém Roseira: 

Ricardo Nabais, jornalista convidado.

“O SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE 
É SINÓNIMO DE DIREITOS 
HUMANOS EM AÇÃO”
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ROF – Como têm decorrido os trabalhos?
MB – Dentro do programado. Previmos quatro 
fases, a primeira para a elaboração de um esbo-
ço, que é aquela em que agora nos encontramos 
e que está quase a chegar ao fim. Depois vamos 
discutir esse primeiro esboço com os parceiros 
institucionais e os agentes do setor. A seguir, va-
mos proporcionar, também, uma discussão pú-
blica. E a última fase será a elaboração final do 
trabalho, com base nos contributos colhidos nas 
audições realizadas. Está tudo a correr com muita 
tranquilidade e sobretudo com um grupo muito 
empenhado e que se está a sentir feliz com esta 
tarefa. E realmente é muito mobilizador dedicar-
mo-nos a uma área que é tão importante para a 
qualidade da democracia portuguesa. 

ROF – Em que medida?
MB – É a expressão, por excelência, da base de 
um regime democrático. A saúde tem uma in-
terface permanente com o direito à vida. E este 
é a fonte primária de todos os outros direitos. 
Tenho uma relação muito grande com a digni-
dade das pessoas, que é indispensável salvaguar-
dar, designadamente o facto de que quem está 
doente, está muito vulnerável, e há uma grande 
assimetria de conhecimento. É preciso ter esta 
noção para que as coisas corram como devem. 
E também há uma relação com o princípio da 
igualdade, uma vez que é o sítio por excelên-
cia onde a igualdade significa verdadeiramente 
alguma coisa. Não há melhor adquirido do 25 
de Abril do que tratar com a mesma qualidade 
e o mesmo grau de conhecimento científico o 

é muito delicado. Queremos também fazer com 
que a lei possa promover que o sistema sirva as 
pessoas, que estão no centro dele. E referir tudo 
aquilo que deve conjugar-se e articular-se para 
que tal aconteça.

ROF – Falou de outras áreas complementares…
MB – Vamos também ter a preocupação de levar 
em conta o que é anterior ao sistema, como as 
determinantes sociais da saúde. E ainda as ques-
tões ambientais, que são extraordinariamente 
importantes, e cada vez sabemos mais sobre a 
qualidade ambiental como fator desencadeador 
da saúde e da doença. Por sua vez, os cuidados 
de saúde devem estar articulados de maneira a 
falar-se mais em integração do que em níveis de 
cuidados. Porque é o facto de se falar em vários 
níveis de cuidados que tem levado a dificuldades 
de coerência do sistema e de fácil circulação. Pre-
cisamos de mais investimento na prevenção da 
doença e na promoção da saúde com múltiplos 
agentes e de mais integração entre os cuidados 
primários – a base do sistema -, os hospitalares e 
os cuidados continuados e paliativos. 

ROF – Outra das críticas ao SNS atual é justa-
mente essa falta de articulação. São os horários 
reduzidos dos centros de saúde, por exemplo...
MB – O doente deve circular pelo sistema ajudado 
pelo próprio sistema. Uma das coisas em que com 
certeza a lei de bases também se vai debruçar é no 
caráter instrumental dos sistemas de informação 
para ajudarem a que o cidadão esteja, realmente, 
no centro do sistema.  

rico e o pobre. E isto é tão diferente do que se 
passava antes...

ROF – Não era universal.
MB – Um SNS a funcionar em condições é sinó-
nimo de direitos humanos em ação. Não é só uma 
declaração de princípios, é trazer para a prática 
esses princípios e essas posições conceptuais. 

ROF – Qual é o prazo para as conclusões da 
lei de bases?
MB – Temos de as apresentar ao governo na pri-
meira quinzena de setembro. 

CONJUGAR E ARTICULAR  
PARA QUE AS PESSOAS FIQUEM  
NO CENTRO DO SISTEMA
ROF – Como podem o setor público, privado 
e social conviver dentro de um novo enqua-
dramento legal? Vai ser feita tábua rasa do que 
existia antes?
MB – Não será feita tábua rasa, mas vai definir-
-se o que compete a cada um. A lei de bases vai 
tentar definir melhor os papéis e há que estabe-
lecer as interfaces. Ainda não estão formuladas 
as expressões que lhes vão dar conteúdo. A lei de 
bases não é só sobre o SNS. Temos agentes priva-
dos e sociais e o seu exercício de atividade, que é 
livre porque decorre da iniciativa privada ou do 
impulso cívico dos cidadãos, é fortemente regu-
lado e fiscalizado. Tem de o ser, porque abrange 
prestação de serviços de saúde, a produção de 
medicamentos e dispositivos médicos, e tudo isto 
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ROF – A falta de um sistema mais alargado 
de cuidados paliativos é também uma crítica 
frequente ao SNS.
MB – A rede tem vindo a aumentar. Mas não 
podemos pensar que essa pressão não existe. Vai 
continuar a existir, numa população que tem a 
expressão demográfica que todos conhecemos 
o que reclama uma fortíssima articulação com a 
Segurança Social. Temos poucos filhos por mu-
lher para a renovação das gerações, o que significa 
um grande envelhecimento da população. Hoje 
temos uma esperança de vida à nascença maior, 
o que é muito importante e acaba por ser também 
uma conquista do SNS.

“TEMOS DE CUIDAR DAS CRIANÇAS 
PARA PODERMOS TER UM FUTURO 
EM CONDIÇÕES”
ROF – Foi conseguida em muito pouco tempo.
MB – Não é só isso. E não é o sistema que não está 
preparado. É o país que tem condições de vida 
muito difíceis. Se olharmos para os indicadores 
do INE, vemos que antes das distribuições sociais, 
temos 40% das pessoas em situação de pobreza. E 
depois das transferências sociais, são mais de 20%. 
Desses, uma grande parte é população ativa com 
filhos, o que significa que também temos muitas 
crianças pobres. E temos de cuidar das crianças 
para podermos ter um futuro em condições. 
Além disso, temos uma população muito pouco 
qualificada e, por isso, pouco produtiva. Por isso, 
ganha salários muito baixos. Temos de alterar 
completamente este ciclo, porque faz muito mal 
à saúde. Sabemos hoje que as pessoas com maior 
grau de habilitação adoecem menos, mais tarde 
e com melhor prognóstico. Mas, apesar deste 
contexto, o SNS é um sucesso. É o único sistema 
público que, em comparações europeias ou a 
nível da OCDE, nos faz ocupar lugares cimeiros 
em alguns indicadores de saúde e de qualidade. 

ROF – Há indicadores que se destaquem es-
pecialmente?
MB – A esperança de vida à nascença, a mortali-
dade infantil e a mortalidade materna, as hospita-
lizações evitáveis e a doença precoce evitável. Estes 
indicadores estão acima da média europeia e, em 
alguns casos, no patamar superior dessa média. 

ROF – Mas há quem fale em falta de qualidade 
de vida, à medida que aumenta a longevidade.
MB – Temos um diferencial de quase dez anos com 
vida saudável relativamente aos países nórdicos. 
Por isso é que uma lei de bases tem de começar 
a tratar da saúde antes que as pessoas entrem no 
sistema propriamente dito, sem prejuízo de uma 
intervenção, cada vez maior, na promoção da 
saúde e na prevenção da doença. Tem de haver 
uma grande centralidade no domínio da saúde 
pública, como seja a questão da vacinação, que 
vive momentos conturbados por ignorância das 
pessoas. E hoje em dia parece que, quanto mais 
avançados estamos, mais fenómenos esporádicos 
irracionais e de ignorância aparecem para pôr 
em causa trabalhos e ações que estão cientifica-
mente comprovados, absolutamente essenciais 

na melhoria dos indicadores de saúde que nós 
hoje conseguimos. 

ROF – Reconhece, também, que há outros 
problemas.
MB – Hoje temos muito mais problemas com as 
doenças crónicas do que com as doenças trans-
missíveis, que as vacinas conseguiram evitar. 
E, em alguns casos mesmo erradicar. Mas há 
que dar também uma grande centralidade às 
questões de saúde mental, porque as determi-
nantes têm um enorme impacto: o desempre-
go é uma das coisas mais desestruturadoras da 
saúde mental das pessoas. A falta de capacidade 
para pagar os nossos compromissos também é 
outra. Temos fragilidades especiais, que levam 
a que haja uma atenção redobrada a alguns as-
petos que o sistema de saúde deve cobrir, mas 
não pode cobrir sozinho, porque depende de 
rendimentos adequados, da qualificação das 
pessoas, de condições de habitação adequadas, 
de capacidade para aquecer as casas no inverno, 
para ter algum refrescamento no verão… Há 
ainda o trabalho precário, que não dá saúde a 
ninguém. Outro aspeto muito importante é a 
qualidade da alimentação. Hoje temos a noção 
de que um dos riscos que a humanidade enfren-
ta é a resistência antimicrobiana, que deriva do 
facto de não termos antibióticos novos há muito 
tempo e os que ingerimos são e devem ser objeto 
de normas de qualidade e de prescrição muito 
estritas. Mas já tomamos muitos antibióticos na 
nossa alimentação, por causa da utilização que 
deles se faz para a produção animal. 

ROF – A questão económica parece fundamen-
tal. Outra das críticas que se faz ao sistema diz 
respeito à subcontratação generalizada de mé-
dicos e de enfermeiros. A lei de bases também 
vai recomendar uma mudança nestas práticas?
MB – A lei de bases não pode contemplar esses 
pormenores. Vamos apresentar um conjunto de 
propostas, que o governo vai analisar – pode ou 
não aceitá-las – e depois a proposta de lei que o 
governo apresentar será discutida no parlamen-
to. E nessa fase também poderá sofrer alterações, 
como é evidente. Da lei que resultar, haverá de-
corrências para o estatuto do SNS. Obviamente 
que temos de olhar para a saúde como uma área 
com um extraordinário potencial de modernização 
da administração pública, porque desenvolve um 
tipo de atividade que não é de secretária nem de 
gabinete, tem de ter regras próprias, que motivem 
os profissionais, que sejam capazes de reconhecer 
o mérito de quem o tem. Temos de olhar para as 
profissões da saúde naquela marca que as carrei-
ras médicas introduziram e imprimiram de uma 
tríplice função, que é de prestação de cuidados, de 
investigação – para que a melhoria da prestação 
de cuidados seja um processo permanente – e de 
formação aos mais novos. Mas essa hierarquia 
é assente no mérito. As pessoas progridem na 
carreira através da prestação de provas públicas.
 

“UM PAÍS COM DOENTES NÃO É 
UM PAÍS QUE POSSA PRODUZIR”
ROF – Nessa área também tem havido evolução?
MB – Grande parte do que conseguimos crescer 
em inovação advém de novas ciências, que trazem 
um grande contributo ao conhecimento em saú-
de. A biologia, já há muitos anos, e a engenharia. 
Conhecemos as suas aplicações nos chamados 
equipamentos pesados, mas cada vez vai ter mais 
expressão em variadíssimas coisas, que passam 
por novas ferramentas, que vão ter, no futuro, 
um papel cada vez maior no sistema de saúde. 
Precisamos de ter essa mente aberta, até porque 
a saúde é um verdadeiro investimento em termos 
económicos, porque um país com doentes não é 
um país que possa produzir. É também um país 
que terá sempre um sistema de Segurança Social 
sujeito a pressões enormes. Mas, além disso, é 
uma área onde a investigação que se pode fazer e 
que se converte em atividades produtivas de alto 
valor acrescentado é extraordinariamente impor-
tante e deve ser tida em conta. Neste momento, 
o cluster da saúde já conseguiu exportar mais do 
que o setor dos vinhos, por exemplo, que é uma 
atividade económica tradicional.         

ROF – É curioso, ninguém sabe disso.
MB – É verdade. Portugal, mercê da política de 
apoio à ciência que foi introduzida e consisten-
temente prosseguida por Mariano Gago – a cuja 
memória também presto homenagem – conseguiu 
crescer em número de pessoas qualificadas – e, 
já agora, de mulheres qualificadas. A quantida-
de e qualidade de doutorados que temos, e de 
pessoas que estão, ou nos seus próprios centros 
de investigação em Portugal – que os temos, 
excelentes, e com enorme prestígio internacio-

O DOENTE DEVE CIRCULAR 
PELO SISTEMA AJUDADO PELO 
PRÓPRIO SISTEMA. A LEI DE 
BASES VAI-SE DEBRUÇAR NO 
CARÁTER INSTRUMENTAL DOS 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
PARA AJUDAREM A QUE O 
CIDADÃO ESTEJA, REALMENTE, 
NO CENTRO DO SISTEMA
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nal – ou integrados em grupos de investigação 
multicêntricos, estão a avançar em produção de 
conhecimento a tal velocidade que é um orgu-
lho. E a informação sobre esses sucessos devia 
ser mais disseminada, até para os portugueses 
terem maior autoestima. Como disse muitas ve-
zes, até durante a crise económica e financeira, 
nunca percebi porque é que os governos não 
divulgam mais aquilo que é a nossa excelência 
na saúde, porque isso acrescentaria um valor re-
putacional extraordinário ao país, numa altura 
em que nossa autoestima caiu tanto por causa 
da assistência financeira internacional. Este é 
um valor altamente importante, também em 
termos da marca Portugal.

ROF – Seria melhor ser essa a nossa bandeira 
lá fora, mais do que o turismo?
MB – Sim, até porque a saúde também pode ter 
um papel muito importante no turismo através 
da prestação de cuidados de saúde. Sempre de-
fendi essa ideia. Se queremos captar turistas de 
países com grande poder de compra, devemos 
ter um sistema de saúde robusto, que mereça 
confiança, para que essas pessoas, sobretudo 
quando já estão reformadas, possam passar 
grandes temporadas da sua vida no nosso país. 
Ou então que usem os nossos sistemas de saú-
de, através de acordos de prestação de serviços, 
designadamente em áreas de cuidados em que 
a demora média seja relativamente elevada. 
Até porque temos instalações localizadas em 
sítios paradisíacos, como o antigo sanatório do 
Outão, o sanatório de Valadares, ou o hospital 
de Sant’Ana, na Parede. Não aproveitar isto é 
perder potencialidades que o país poderia pôr 
a render a seu favor. 

A NOVA LBS CONTEMPLARÁ 
“UMA LIGAÇÃO A TODAS 
AS PROFISSÕES DA SAÚDE 
E AOS FARMACÊUTICOS TAMBÉM”
ROF – E como contempla a nova lei de bases 
uma ligação aos farmacêuticos?
MB – Contempla uma ligação a todas as profis-
sões da saúde e aos farmacêuticos também, cujo 
papel é extraordinariamente relevante, seja no 
domínio hospitalar, seja no de oficina, seja no 
domínio das análises clínicas, seja na indústria. 
No âmbito do SNS, os farmacêuticos podem es-
tabelecer uma relação com os centros de saúde 
também, no seguimento dos doentes crónicos. 
Temos farmácias nos cantos mais recônditos do 
país, sobretudo com a retração que se seguiu 
à crise financeira, de encerramento de exten-
sões de centros de saúde, onde o farmacêutico 
pode desempenhar um papel muito relevante. 
São profissionais indispensáveis, mas como são 
muito discretos, por vezes são invisíveis. E acho 
que têm de adquirir alguma visibilidade. A atual 
bastonária tem tido uma presença de uma força 
fantástica em todas as sessões públicas a que te-
nho assistido. E acho que estamos numa época 
em que as próprias ordens sentem a necessida-
de de ter um papel mais ativo no pensamento, 
na salvaguarda e no desenvolvimento do SNS. 

ROF – Presidiu ao Conselho Geral e de Supervi-
são da Associação Dignitude. Ela surgiu devido 
à pressão financeira gerada pela crise? Permitiu, 
de facto, o acesso das pessoas ao medicamento?
MB – O preço do medicamento em ambulató-
rio foi o que mais baixou. Apesar de haver uma 
comparticipação dos medicamentos prescritos, 
e dessa grande descida de preços, o acesso das 
pessoas aos medicamentos não aumentou. Se 
os orçamentos são limitados, uma despesa com 
medicamentos pode vir a desequilibrar completa-
mente o orçamento familiar. A Dignitude nasceu, 
precisamente, para cumprir a função de apoiar as 
pessoas que têm dificuldade em pagar essa parte 
não comparticipada dos medicamentos. Nesse 
sentido, resolveu desenvolver um programa, a 
Rede Solidária do Medicamento, que tem várias 
entidades promotoras, a Associação Nacional de 
Farmácias, a Associação Portuguesa de Indústria 
Farmacêutica, a Associação das Farmácias de Por-
tugal, a Caritas, a União das Misericórdias, a que 
se juntaram depois as IPSS e a um conjunto de 
outros atores. E tem muitos associados farmacêu-
ticos. É um projeto de responsabilidade social de 
duas entidades empresariais que suportam todos 
os custos de estrutura. Há um fundo solidário, 
alimentado através das quotas que os associados 
pagam, com os donativos que se recebem de vá-
rias entidades, bem como com as receitas obtidas 
com a organização de outras atividades. Todas as 
receitas que se angariam são aplicadas no objetivo 
do programa. Nada é gasto em custos de estrutura, 
isso é assumido pelas entidades financiadoras. O 
que é muito bom, porque permite ir alargando 

progressivamente este programa à medida que 
o fundo cresce. Já fizemos campanhas a apelar à 
generosidade das pessoas, como fizemos no ano 
passado a Dê Troco a quem Precisa. Vamos fazer 
outra campanha este ano e estamos agora, altura 
de entrega do IRS, a pedir às pessoas que façam 
uma afetação dos 0,5 % de que podem dispor a 
favor do projeto. 

“UM EM CADA CINCO PORTUGUESES 
NÃO TINHA CAPACIDADE 
PARA PAGAR OS MEDICAMENTOS”
ROF – Quantas pessoas beneficiam do pro-
grama?
MB – Já vamos, praticamente, com quatro mil 
beneficiários e queremos crescer aos 25 mil até ao 
fim deste ano, aos 50 mil para o ano e, depois, aos 
75 mil no ano seguinte. De acordo com o estudo 
que foi feito antes da montagem do programa, um 
em cada cinco portugueses não tinha capacidade 
para pagar esta despesa com os medicamentos. 
Toda a gente pensava que era a população idosa 
quem essencialmente passava por estas dificulda-
des. Mas, afinal, a maior parte dos beneficiários é 
a população ativa e, quase 25%, crianças. 

ROF – Em alguns casos, também passa por di-
ficuldades quem está empregado… 
MB – Temos essa tragédia dos trabalhadores 
pobres. É uma fatalidade portuguesa, porque o 
nosso salário mínimo é muito baixo e às vezes, 
até, nem se recebe o salário mínimo. Temos fa-
mílias em que ambos trabalham e o agregado 
familiar é pobre. 

ROF – As farmácias e os municípios estão, por 
isso, muito ligados aos desígnios da associação?
MB – Sim. As farmácias, por natureza. As ade-
rentes são aquelas às quais as pessoas se podem 
dirigir, porque uma das grandes marcas deste pro-
grama é a salvaguarda da dignidade das pessoas. 
Elas não têm de exibir que são pobres para terem 
acesso, num qualquer balcão, a umas embalagens 
que alguém não gastou e que foi entregar a um 
banco de medicamentos. As pessoas vão, com 
toda a dignidade e discrição, onde toda a gente 
vai aviar os medicamentos – o balcão da Farmá-
cia – e “paga” com um cartão com o formato de 
um qualquer cartão multibanco. Mensalmente, 
as farmácias são ressarcidas desse adiantamento 
que fazem. Queremos cada vez mais farmácias 
a aderirem ao programa.

ROF – E como avalia o atual momento da saúde? 
Aparentemente, não recuperámos dos anos do 
garrote financeiro...
MB – É natural, houve uma travagem tão grande, 
que só se tivéssemos um Maserati é que consegui-
ríamos outra vez atingir os 200 km/h em poucos 
segundos. Temos de compatibilizar coisas que são 
relativamente antagónicas – temos de ter mais 
recursos, numa área em que eles são altamente 
produtivos, mas temos de garantir finanças sólidas 
e menos esforço no serviço da dívida. E quanto 
menos esforço tivermos na dívida, mais dinheiro 
dos impostos pode ser canalizado para o SNS. 

A EXPRESSÃO DEMOGRÁFICA 
RECLAMA UMA FORTÍSSIMA 
ARTICULAÇÃO COM A 
SEGURANÇA SOCIAL. O PAÍS 
TEM CONDIÇÕES DE VIDA 
MUITO DIFÍCEIS: SE OLHARMOS 
PARA OS INDICADORES DO 
INE, VEMOS QUE ANTES DAS 
DISTRIBUIÇÕES SOCIAIS, 
TEMOS 40% DAS PESSOAS EM 
SITUAÇÃO DE POBREZA
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ROF – Fez parte de vários governos, mas só 
uma vez como ministra, nos dois mandatos 
do governo de António Guterres, nos Minis-
térios da Saúde, primeiro, e para a Igualdade, 
depois. Como vê hoje a situação do Ministé-
rio da Saúde?
MB – Na época em que fui ministra, as priori-
dades estratégicas eram a luta contra a pobreza 
e a melhoria da educação. Aceitei-as muito bem, 
precisamente porque como eu não tinha uma 
visão político-partidária do exercício do man-
dato, considerava que o importante era criarmos 
condições para que a prazo o país estivesse me-
lhor no domínio das determinantes de saúde de 
que falámos há pouco, o que teria sempre um 
efeito positivo enorme nos indicadores de saúde.

ROF – Conseguiu implementar reformas no 
sistema?
MB – Levei algumas a cabo, todas avaliadas po-
sitivamente. Mas algumas foram, de certa forma, 
interrompidas. Outras continuaram, como a re-
muneração experimental nos cuidados de saú-
de primários, a medicina familiar, com as USF, 
os sistemas locais de saúde, a contratualização 
do financiamento, a qualidade, a primeira Via 
Verde, a linha de atendimento telefónico para a 
pediatria – o Trrim Trrim Dói Dói – experiências 
inovadoras a nível da gestão dos hospitais, com 
regras que fossem ajustáveis à sua especificida-
de, e muitos outros domínios. Ferro Rodrigues 
era o ministro da Segurança Social na altura e 
eu estivemos juntos na criação das redes locais 
de intervenção social, que felizmente ainda se 

mantêm em muitos municípios... E ainda as es-
colas promotoras da saúde, em conjunto com o 
Ministério da Educação, entretanto interrompi-
das. Não havia sequer uma dezena quando tomei 
posse, quando terminei o mandato havia mais de 
mil. E é aí também se faz a promoção da saúde. 
Foram processos interrompidos disparatada-
mente, porque a nossa grande preocupação é 
acrescentar algo àquilo que já tinha ficado feito 
antes. O meu único lamento é esse: podíamos 
estar há muito mais avançados...

ROF – Presidiu, ainda, à Assembleia Mun-
dial de Saúde.
MB – Fui eleita presidente dessa entidade por 
unanimidade e à primeira volta em reconheci-
mento das reformas feitas na Saúde. Dediquei 
uma enorme atenção às relações com os países 
de expressão portuguesa. Até porque a saúde é 
um canal diplomático alternativo com uma for-
ça extraordinária. É discreto, eficaz, e funciona 
com base nas relações afetivas. 

ROF – Se hoje voltasse ao ministério…
MB – Não imagino. Acho que não devemos 
voltar aos mesmos sítios. 

ROF – Mas qual lhe parece ser a prioridade 
política para o ministério atualmente?
MB – Sou muito pouco dada a esses exercícios 
abstratos. Se me perguntar o que me parece im-
portante fazer, digo que é tentar pôr a pessoa no 
centro do sistema. E creio que é mesmo o que 
se está a tentar fazer.

O SNS É UM SUCESSO. É O 
ÚNICO SISTEMA PÚBLICO 
QUE, EM COMPARAÇÕES 
EUROPEIAS, NOS FAZ OCUPAR 
LUGARES CIMEIROS EM 
ALGUNS INDICADORES DE 
SAÚDE. UMA LEI DE BASES 
TEM DE COMEÇAR A TRATAR 
DA SAÚDE ANTES QUE AS 
PESSOAS ENTREM NO SISTEMA 
PROPRIAMENTE DITO
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EM NOME DO CIDADÃO,  
PELA SAÚDE DE TODOS
Na Ordem dos Farmacêuticos e atravessando todas as  
suas estruturas, o debate sobre a Lei de Bases da Saúde (LBS)  
teve, entre outras, perguntas de partida como estas:

O FUTURO MODELO ASSISTENCIAL
Vindos dos Colégios de especialidades , dos gru-
pos profissionais e da discussão que ocorreu no 
Conselho Nacional Farmacêutico, os contributos 
que foram sendo reunidos permitiram alinhar 
os fundamentos em que, na perspetiva dos far-
macêuticos, melhor se poderão defender todos 
os cidadãos e reforçar o caráter universal e geral 
do acesso aos cuidados de saúde.
Assim, o futuro modelo assistencial deve contar 
com todos os operadores do Sistema de Saúde 
- públicos e privados ou sociais -, constituindo 
uma verdadeira rede de cuidados capaz de pro-
mover sinergias; deve garantir uma racional e 
eficiente cobertura do território nacional pelos 
diferentes operadores do Sistema de Saúde, onde 
se complementam as atividades desenvolvidas 
pelas entidades públicas e privadas; deve, igual-
mente, sujeitar todos os prestadores, sejam eles 
públicos e privados ou sociais, às mesmas regras 
de funcionamento e à mesma disciplina e fisca-
lização, de modo a garantir padrões adequados 
de eficiência e qualidade dos vários prestadores 
de cuidados; deve, finalmente, reforçar o papel 
das autarquias na saúde pública, na promoção da 
saúde e bem-estar e na prevenção da doença, em 
parcearia com os agentes locais de saúde, quer 
sejam públicos, privados ou sociais.

Por outro lado, para promover a articulação e 
integração entre os vários níveis de cuidados, 
o futuro modelo, cuja arquitetura ficará baliza-
da na nova LBS, deve garantir a circulação e a 
confidencialidade da partilha de informação; a 
transição segura e adequada dos cidadãos (em 
particular as pessoas com doença) entre os vá-
rios níveis de cuidados de saúde; e a continui-
dade de cuidados, em condições de igualdade e 
equidade, quer a prestação seja feita no público, 
no privado ou no social.

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA  
E GANHOS EM SAÚDE
No que diz respeito à sustentabilidade do Sis-
tema e do SNS há que contemplar os seguintes 
aspetos: as políticas, os planos e os orçamentos 
devem ser plurianuais (investimentos, equipa-
mentos, recursos humanos), tendo por base os 
resultados em saúde; as políticas de oferta e de 
procura de cuidados devem orientar-se tendo 
por base o levantamento das necessidades das 
populações (nomeadamente, o perfil de mor-
bilidade e mortalidade em função da alteração 
demográfica) a nível regional e local. 
Este levantamento deve resultar da articulação 
entre as estruturas regionais e locais e o Minis-
tério da Saúde; as políticas devem promover 

a utilização responsável dos recursos - como 
medicamentos e outras tecnologias - através 
da (i) avaliação contínua da gestão e da pres-
tação de cuidados e da (ii) partilha de riscos e 
incentivos/financiamento com base nos resul-
tados em saúde.

ADESÃO VOLUNTÁRIA NA 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Para as entidades prestadoras de cuidados de 
saúde, o binómio qualidade-custos (referido 
na atual LBS) pode e deve ser melhorado para 
que não existam dúvidas sobre o benefício da 
participação das entidades privadas e sociais no 
Sistema de Saúde.  Assim, deverá ficar claro que 
é o Estado que estabelece os modelos de contra-
tualização com estes prestadores  e deve caber ao 
Ministério da Saúde a definição das regras (in-
cluindo preços), que têm de ser comuns a todos 
os prestadores (públicos, privados e sociais) e 
para que, em total transparência,  não haja assi-
metrias de exigências. 
Sublinha-se, por outro lado, que os contratos 
devem ir além das convenções (modelo atual), 
podendo ser estabelecidos contratos nacionais 
(em vez de procedimentos regionais), de adesão 
voluntária e em condições e exigências pré-defi-
nidas pelo Ministério da Saúde.

Que futuro modelo assisten-
cial melhor pode defender os 
cidadãos, reforçando o caráter 
universal e geral do acesso aos 
cuidados de saúde? Pode garantir 
que a rede de prestadores é mais 
ampla e equitativamente distri-
buída? Pode reforçar e alargar 
a rede de prestação pública? 
Concorrência ou complementari-
dade público/privado?

 Como combinar as políticas 
de oferta e de procura para 
racionalizar e garantir a susten-
tabilidade financeira do sistema 
de saúde? Que incentivos devem 
existir? Deverá existir uma malha 
regional mais apertada do que a 
atual, concretizada nas ARS, para 
avaliar capacidades instaladas 
e necessidades das populações 
(planeamento efetivo na saúde), 
reclamar as respetivas verbas e 
que seja responsabilizada e ava-
liada pelos resultados em saúde 
alcançados?

Como melhor defender a digni-
dade dos cidadãos, garantindo a 
qualidade dos profissionais e da 
prestação de cuidados? Quem 
promove e avalia a contínua 
formação profissional, a investi-
gação e a inovação em saúde? 

Como deve a política de saúde 
mobilizar as outras políticas cum-
prindo o objetivo de manter as 
pessoas mais anos sem doenças 
e com mais qualidade de vida? 
Como deve o Serviço Nacional de 
Saúde (SNS) relacionar-se com os 
profissionais que, sem vínculo à 
função pública, devem colaborar 
neste desiderato? A relevância 
das doenças crónicas leva a 
reconhecer que o doente é ator 
da gestão da sua própria doença 
e parte integrante da equipa de 
saúde?
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“AS DISPOSIÇÕES DA NOVA 
LBS SOBRE OS PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE DO SNS DEVEM 
APLICAR-SE DE IGUAL FORMA 
A TODOS OS PROFISSIONAIS, 
INDEPENDENTEMENTE DO TIPO 
DE CONTRATO DE TRABALHO”

PROFISSIONAIS DE SAÚDE  
COMO UM TODO
Relevo especial deve ser dado à formação, à 
competência e à valorização dos profissionais 
da Saúde, sem necessidade de os comparti-
mentar pela especialização ou competência 
específica. A política de recursos humanos 
tem de responder às necessidades de profis-
sionais qualificados que assegurem a presta-
ção dos cuidados de saúde necessários a uma 
adequada cobertura do território. Além disso, 
em articulação com as Universidades, as Or-
dens e as associações profissionais, o Estado 
deve ser referência na formação dos recursos 
humanos e no seu desenvolvimento técnico-
-científico e profissional.
A prestação de cuidados deve assentar numa 
abordagem colaborativa e multidisciplinar. E 
a  remuneração deve ser feita de acordo com a 
diferenciação técnica e o conteúdo funcional, 
com incentivos ao desempenho, ou por mérito.
Os farmacêuticos sublinham, de um modo 
geral, que as disposições da nova LBS sobre os 
profissionais de saúde do SNS devem aplicar-se 
de igual forma a todos os profissionais indepen-
dentemente do tipo de contrato de trabalho.
Na nova Lei, deve estar previsto o papel das 
Ordens e associações profissionais no que res-
peita à definição e controlo do acesso, exercí-
cio e qualificação das respetivas profissões, à 
elaboração de normas técnicas e de princípios 
e regras deontológicas específicas e ao regime 
disciplinar autónomo, por imperativo de tutela 
do interesse público prosseguido.
A atual Base XXXII , “Médicos”, só especifica 
os médicos, enquanto profissionais de saúde, 
devendo adotar-se na futura LBS uma perspe-
tiva mais abrangente, abordando-se os profis-
sionais de saúde em geral e remetendo para a 
legislação específica relativa aos atos em saúde

ALTERAR A BASE XXI  
– “ATIVIDADE FARMACÊUTICA”
Sugere-se no que toca à atual Base XXI, sobre 
a atividade farmacêutica,  uma alteração nes-
tes termos: face ao desenvolvimento e estado 
atual nesta área, incluindo matéria de regula-
ção e supervisão, deve ser considerada uma 
maior abrangência, passando a sua designação 
para "Medicamentos, Dispositivos Médicos e 
outras Tecnologias de Saúde". Deve ainda ser 
contemplada a responsabilidade do Estado em 
assegurar a disponibilidade e o fornecimento 
adequado e contínuo de medicamentos, dispo-
sitivos médicos e outras tecnologias de saúde 
consideradas essenciais.

APOSTA NA INVESTIGAÇÃO  
E INOVAÇÃO
A investigação e a inovação têm de ser desen-
volvidas na nova LBS, em todas as suas ver-
tentes. Na formação pré e pós-graduada; na 
constituição de redes que incluam as universi-
dades, os centros de investigação, as entidades 
prestadoras de saúde e as empresas; na integra-
ção no âmbito da prestação de cuidados e na 
constituição de equipas multiprofissionais; no 
financiamento dedicado.

REORIENTAÇÃO DA LEI DE BASES  
DA SAÚDE
De um modo particularmente incisivo, a nova 
LBS deve considerar o Sistema de Saúde cen-
trado no Cidadão (com ou sem doença). Isso 
deve ser feito em nome da dignidade da pessoa 
humana, da liberdade de escolha, considerando 
a tríade indissociável da equipa de saúde que 
tem por base (i) o cidadão (com ou sem doen-
ça), (ii) o profissional de saúde e (iii) a entidade 
prestadora de cuidados. Neste processo a LBS 
deve dar resposta, enquanto fundamento ju-
rídico, à necessidade de capacitar o cidadão a 
participar na promoção da sua saúde e do seu 
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A NOVA LBS DEVE CONSIDERAR O SISTEMA DE SAÚDE CENTRADO  
NO CIDADÃO. ISSO DEVE SER FEITO EM NOME DA DIGNIDADE DA PESSOA  
HUMANA, DA LIBERDADE DE ESCOLHA

bem-estar e na gestão da sua doença. Deve 
por isso ser feita uma abordagem centrada na 
partilha das decisões em saúde entre cidadãos 
e profissionais.

PROMOÇÃO DA SAÚDE E SAÚDE  
EM TODAS AS POLÍTICAS
Duas outras prioridades formais a incluir na 
nova LBS, merecedoras de relevo especial em 
toda a atividade que aos cuidados de saúde diz 
respeito, são, em primeiro lugar, a promoção 
da saúde e bem-estar, pois a sustentabilidade 
financeira do Sistema de Saúde pode melhorar 
se o foco deste for a prevenção da doença e a 
educação para a saúde. 
Em segundo lugar, a adoção explícita do concei-
to de "saúde em todas as políticas" e avaliação 
do impacto de todas as políticas na saúde. Ou 
seja, estabelecimento de uma estratégia de in-
tersetorialidade na saúde, garantindo que esta 
é considerada nas políticas de outras áreas que 
têm impacto na saúde e que as prioridades das 
outras políticas são coerentes com as da própria 
política de saúde.

UM PROVEDOR DO UTENTE  
DO SISTEMA DE SAÚDE
Na nova LBS deve ponderar-se a possibilidade de 
instituir a figura independente do Provedor do 
Utente do Sistema de Saúde, em representação 
da sociedade civil e com a missão de defender 
e promover os seus direitos.
No que se refere aos dados pessoais em saúde têm 
que ser cumpridos, por todas as entidades do se-
tor da saúde, os requisitos da legislação aplicável.
Deve ser promovido o respeito entre todos os 
profissionais e entre os profissionais e os cida-
dãos utilizadores. E deve ser promovida uma 
utilização criteriosa e responsável dos recursos 
por parte dos cidadãos e dos profissionais
Finalmente, pela sua evolução e crescente im-
portância,  alguns outros aspetos poderão ser 
contemplados na nova LBS. Tem aqui cabimen-
to a transformação digital no setor da saúde e 
as matérias da  cibersegurança e da tele-saúde; 
a área da saúde mental; e a classificação das 
farmácias comunitárias e dos laboratórios de 
análises clínicas como entidades prestadoras 
de cuidados de saúde.

1.  O Sistema de Saúde deve ser centrado no cidadão e nas suas necessi-
dades em saúde. 

2.  Os cidadãos e os representantes dos doentes devem ter maior parti-
cipação e serem considerados nas decisões em matéria de saúde, no-
meadamente na avaliação de tecnologias de saúde e outros processos 
de introdução de inovação. 

3.  Deve ser dada na Lei de Bases maior ênfase à educação para a saúde e 
à prevenção da doença. 

4.  Para o financiamento do Serviço Nacional de Saúde deve ser desenvol-
vida uma lei de meios que preveja as despesas e as receitas correntes, 
os investimentos a realizar pelas instituições que o integram, os pro-
gramas de prevenção e os programas verticais e prioritários de saúde 
a definir pelas entidades que constituem o Serviço Nacional de Saúde. 

5.  O subfinanciamento crónico do Serviço Nacional de Saúde, o envelhe-
cimento da população, o aumento da esperança média de vida e os 
desafios trazidos pela investigação científica na cura ou minimização 
da doença exigem a aprovação de orçamentos plurianuais. 

6.  O Sistema de Saúde deve evoluir no sentido de alargar e diversificar 
as formas de prestação e de gestão dos serviços de saúde, em bene-
fício dos cidadãos, independentemente da natureza pública, privada 

ou social das instituições prestadoras de saúde, salvaguardados os 
princípios de transparência, da prestação de contas e da avaliação de 
resultados.

7.  Não obstante a primazia do sector público na prestação dos cuidados 
de saúde, as instituições de saúde privadas e sociais têm contribuído 
e devem contribuir, em complementaridade e de forma solidária e 
sustentável, para a prestação dos cuidados em Portugal. 

8.  Na efetivação do direito à saúde o Estado deve atuar através de 
serviços próprios e por via de acordos com entidades privadas e sociais 
e complementar a sua atividade com o restante sector privado e social 
da área da saúde. 

9.  Deve ser definido o apoio ao envelhecimento saudável e ao acom-
panhamento e tratamento da doença crónica, bem como da doença 
mental. 

10.  Deve ser apoiada a investigação e desenvolvimento científicos com in-
teresse para a saúde, estimulando-se a colaboração entre os serviços 
do Ministério da Saúde, a Agência de Investigação Clínica e Inovação 
Biomédica, as unidades de cuidados de saúde públicas, privadas e 
sociais, as instituições científicas e académicas, e outras organizações 
nacionais e internacionais que atuam neste âmbito.

CARTA DE PRINCÍPIOS ASSINADA POR 44
44 personalidades da sociedade civil, entre as quais os farmacêuticos Clara Carneiro, Francisco Batel Marques, Francisco Carvalho Guerra, Helder 
Mota Filipe, João Silveira, Jorge Gonçalves, Odette Santos-Ferreira  e Rogério Gaspar, apresentaram à Assembleia da República, ao ministro da Saúde 
e à coordenadora da equipa que prepara a revisão legislativa, os “Princípios Orientadores para uma Lei de Bases da Saúde”. Trata-se da última das 
iniciativas destinadas a contribuir para novo diploma. Por constituir uma síntese do que está em causa e porque se identifica com o texto supra, 
transcrevemos esses 10 princípios:
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29 DE MAIO

apoios:

10:30
AUDITÓRIO

Secção Regional do Norte
da Ordem dos Farmacêuticos



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
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