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Um verão diferente,  
mas com a Ordem presente...
São tempos agitados num verão atípico. Os far-
macêuticos e a sua Ordem não podem baixar os 
braços, e isto não quer dizer outra coisa que não 
seja querermos ser parte da solução e não do pro-
blema. Recordamos as promessas, batemo-nos pela 
justiça. Sempre, pois disso depende a qualidade dos 
cuidados de saúde e a assistência aos doentes e aos 
cidadãos em geral. 
O processo da carreira farmacêutica está em mar-
cha. Tardou duas décadas, mas – acreditamos – veio 
para ficar. Mantêm-se, porém, interrogações quan-
to ao internato, isto é, ao período pós-letivo que, 
já em ambiente laboral, deve garantir a aquisição 
de competências específicas - no caso a especiali-
dade de farmácia hospitalar e de análises clínicas e 
genética humana - de modo a que o farmacêutico 
possa iniciar o seu percurso profissional. Por outras 
palavras, é como se pudéssemos fazer carreira, mas 
não iniciá-la...
Por duas vezes, os farmacêuticos do SNS dispuse-
ram-se a uma paralisação – o que, a acontecer, seria 
inédito – para, na véspera, prorrogarem o benefí-
cio da dúvida. Preferiu-se o diálogo. De momento, 
quando para a maioria se inicia o tempo das férias, 
estamos num compasso de espera. A essa incerteza 
veio juntar-se uma outra sombra sobre a qualidade 
do atendimento aos doentes no SNS: com a passa-
gem, a partir de 1 de Julho, ao regime laboral das 
35 horas semanais, impôs-se a todo o profissional 
com contrato individual a perda de uma hora de 
trabalho por dia (e bem, pois essa hora não estava 
a ser paga), mas o Ministério não preveniu atem-
padamente, com as administrações hospitalares, os 
efeitos potencialmente nefastos dos novos horários 
sobre a qualidade dos serviços, particularmente em 
serviços abertos 24 sobre 24 horas, com trabalho or-
ganizado por escalas, como as urgências ou os que 
têm internamento.
Porque os farmacêuticos estão na sua grande maioria 
neste grupo de profissionais e porque o risco para 
a qualidade do atendimento é real, escrevemos ao 
Ministro da Saúde (como se dá conta nas NOTÍ-
CIAS desta ROF) solicitando-lhe ação rápida e ofe-
recendo-nos para o que fosse necessário para evitar 

a tempestade perfeita que se avizinhava à entrada de 
julho e que, caso nada fosse feito, se intensificaria 
com o aumento da pressão assistencial após as férias 
de Verão. Por isso a nossa intervenção impunha-se 
no sentido de clarificar a necessidade de recursos 
humanos na farmácia hospitalar e de modo a que a 
segurança dos doentes e o risco moral dos farma-
cêuticos fossem preservados. 
Da parte do Ministério – é preciso dizê-lo –, foi ime-
diato e total o espírito de diálogo e a abertura para 
integrar a equipa das farmácias hospitalares nas ne-
cessidades de contratação. A Ordem fez um trabalho 
aprofundado de avaliação dos recursos necessários 
através de um inquérito, como pode ler-se nas páginas 
desta ROF. Hoje, sabemos quantos farmacêuticos e 
técnicos são efetivamente necessários para garantir 
os serviços farmacêuticos com a qualidade que os 
nossos doentes merecem. E sabe-o o Ministério da 
Saúde e cada administração hospitalar que recebeu 
os resultados do nosso inquérito pelo respeito insti-
tucional e pela transparência que não podemos nem 
queremos deixar de adicionar ao processo.
Além de atravessar estes temas, a presente ROF le-
va-nos ao mundo da Distribuição, uma importante 
valência da atividade farmacêutica. Com a perícia 
jornalística, em linguagem simples e abrangente, 
fomos ver como funcionam no seu dia-a-dia as em-
presas do setor, o que fazem de tão relevante para 
os doentes (para os cidadãos) do nosso País. Fomos 
saber também as suas grandes responsabilidades, as 
suas dificuldades e os desafios que enfrentam hoje e 
no futuro imediato.
Chamo a vossa atenção para duas entrevistas, am-
bas merecedoras de uma leitura em profundidade: 
com o presidente da ANF e com o bastonário da 
Ordem dos Médicos. 
O dirigente da Associação Nacional de Farmácias, 
o nosso colega Paulo Duarte, entre outros assuntos 
importantes para todos os farmacêuticos, enuncia 
os princípios em que deve assentar uma nova Lei de 
Bases da Saúde agora em discussão: 
A proximidade: o sistema tem de estar ao lado de 
cada cidadão, muito antes de este ficar doente, e 
orientá-lo nos estilos de vida saudáveis e na pre-

venção da doença. 
A igualdade: quando chega a doença, o sistema 
tem de responder com qualidade e os portugueses 
que vivem no interior têm de ser tratados em pé de 
igualdade com os que vivem nas cidades. “Para as 
farmácias – diz-nos Paulo Duarte –, a discrimina-
ção consoante o local de residência é tão inaceitável 
como a económica”. 
A transparência no financiamento: neste ponto, o pre-
sidente da ANF diz concordar com a nova geração de 
políticas públicas que defende a avaliação das tecno-
logias em função dos resultados na sobrevivência e na 
qualidade de vida da população. “Ora – afirma Paulo 
Duarte – dessa avaliação devem decorrer critérios de 
financiamento baseados na evidência, pondo todos 
os prestadores e tecnologias em pé de igualdade”.
Miguel Guimarães, por seu turno, com a fronta-
lidade que todos lhe reconhecemos, chama-nos a 
atenção para a mudança do paradigma na Saúde, 
que arrasta consigo “alguma degradação” e insatis-
fação dos profissionais. “Não me recordo de ouvir 
tanto os políticos elegerem a saúde como a principal 
prioridade” – diz-nos o dirigente médico. “Só por 
isso, todas as ordens profissionais, incluindo, natu-
ralmente, a dos Farmacêuticos, que tem tido um 
papel importantíssimo na sua área, têm cumprido 
o seu papel no sentido de salvaguardar o direito das 
pessoas à saúde.”
O bastonário da Ordem dos Médicos, entre as impor-
tantes declarações que faz à ROF diz, por exemplo, 
que “as farmácias de ambulatório são um elo fun-
damental do SNS”. E explica: “Temos duas grandes 
formas de aproximar a saúde das pessoas: através dos 
centros de saúde e através das farmácias”.  
Uma palavra final para sublinhar que recordamos 
os dois bastonários da Ordem dos Farmacêuticos 
recentemente falecidos – Alfredo Albuquerque e 
Carlos Silveira. Deixo aqui a nossa sentida homena-
gem e às famílias transmito uma vez mais as nossas 
condolências.
Para os que trabalham no mês de agosto e para 
os que estão ou vão entrar de férias, boas leituras!

Ana Paula Martins

EditorialBastonária da Ordem  
dos Farmacêuticos 

OS FARMACÊUTICOS E A SUA ORDEM NÃO PODEM BAIXAR OS BRAÇOS, E ISTO NÃO 
QUER DIZER OUTRA COISA QUE NÃO SEJA QUERERMOS SER PARTE DA SOLUÇÃO E NÃO 
DO PROBLEMA. RECORDAMOS AS PROMESSAS, BATEMO-NOS PELA JUSTIÇA. SEMPRE. 
DISSO DEPENDE A QUALIDADE DOS CUIDADOS DE SAÚDE E A ASSISTÊNCIA AOS DOENTES
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OF REITERA URGÊNCIA NA CONTRATAÇÃO 
DE FARMACÊUTICOS PARA O SNS 

A carta assinada, a 20 de junho, pela bastonária 
da Ordem dos Farmacêuticos (OF) esteve na 
origem do agendamento, no dia seguinte à 
sua receção, de uma reunião com a secretária 
de Estado da Saúde, Rosa Valente de Matos, 
durante a qual se avaliou o impacto do novo 
regime laboral nos serviços farmacêuticos 
hospitalares e se procuraram soluções de 
aplicação imediata. À reunião, que fora aliás 
sugerida na comunicação ao ministro da 
Saúde, acorreram também Helena Farinha, 
da Direção Nacional da OF, António Melo 
Gouveia, presidente do Conselho do Colégio da 
Especialidade de Farmácia Hospitalar e João 
Alves, diretor de Farmácia do Centro Hospitalar 
de Lisboa Central, que testemunharam as 
preocupações dos diretores técnicos sobre as 
limitações de recursos humanos na grande 
maioria das farmácias hospitalares.

NÃO HÁ MARGEM PARA MAIS FALTAS
“Com a maior preocupação”, Ana Paula Martins 
diz na referida carta acreditar que “todos 
tínhamos consciência do impacto elevado 

que a medida de alargamento das 35 horas 
de trabalho semanal teria no Serviço Nacional 
de Saúde (SNS). Sobretudo num SNS já de si 
fragilizado pelos anos de crise, cortes e menor 
investimento em recursos humanos.” 
E explica: “Durante dois anos e meio fizemos 
visitas a muitos serviços farmacêuticos 
hospitalares. Ficou claro para nós a falta 
de recursos farmacêuticos, mas também 
de técnicos superiores de diagnóstico e 
terapêutica (TSDT) e outros profissionais, 
com que a generalidade destes serviços se 
debate. (…) Já não há margem para acomodar 
mais faltas e desespera-se pela contratação 
de novos recursos humanos. Sem Carreira 
Farmacêutica durante muitos anos, sem 
estágios para a formação especializada de 
farmacêuticos, chegamos, nas Farmácias 
Hospitalares do SNS – como, aliás, fomos 
dizendo nos últimos anos –, a um ponto crítico 
que responsabiliza todos os governos de 
Portugal das últimas duas décadas.”
“Temos recebido – continua a bastonária 
– vários apelos à intervenção da Ordem 

que lhe tenho de transmitir, pois estará em 
causa a segurança dos doentes no que ao 
medicamento diz respeito. E não queremos, 
nem podemos, pela responsabilidade que o 
Estatuto da Ordem nos confere, deixar de 
alertar o governo, através do ministro da 
Saúde, para esta situação. (…) A situação vivida 
na maioria dos serviços farmacêuticos é tão 
grave que está posta em causa a segurança 
dos doentes. E também o bom nome dos 
profissionais.”
E conclui o diagnóstico: “Na presente 
realidade, o risco de ocorrência de erros 
graves, por cansaço, excesso de pressão 
assistencial, acumulação de funções e tarefas 
é demasiado elevado para poder ser ignorado 
ou negligenciado. Antecipa-se uma rutura de 
prestação de cuidados farmacêuticos como 
não há memória.” 
E mais concretamente: “A maioria dos serviços 
farmacêuticos hospitalares está a reportar 
impactos na dispensa de medicamentos 
aos doentes em regime de ambulatório, 
na validação/preparação de citotóxicos e 
nutrição parentérica e também no processo 
de distribuição de medicamentos em dose 
unitária/stock nivelados e no circuito do 
medicamento experimental ou dos ensaios 
clínicos, áreas em que a intervenção 
farmacêutica no processo de validação da 
terapêutica, monitorização da utilização 
do medicamento, farmacovigilância, entre 
outas, têm impacto importante na melhoria, 
qualidade e segurança da utilização do 
medicamento.” 
“Existem, porém, outras atividades de 
carácter mais clínico (ex.: reconciliação 
da terapêutica, consulta farmacêutica, 
pareceres farmacêuticos que acompanham 
os medicamentos com justificação clínica, 
farmacocinética clínica, etc.) que também 
podem sofrer um impacto indesejado caso 
a situação se venha a agudizar conforme se 
alerta. O alargamento em breve ao regime 
das 35 horas de trabalho semanal vai agravar 
o problema de base, há muito identificado, 
podendo comprometer a qualidade da 

A falta de planeamento e avaliação dos impactos da passagem ao regime das 35 horas de trabalho 
semanais sobre a segurança da prestação de cuidados no que toca à atividade farmacêutica  
no Serviço Nacional de Saúde levou a bastonária Ana Paula Martins a dirigir-se ao ministro  
da Saúde, alertando o governo e as administrações hospitalares para os riscos que uma assistência 
menos eficiente pode constituir para os doentes hospitalizados ou em ambulatório e para  
a necessidade de avançar, sem perdas de tempo, para o reforço dos quadros.

A bastonária dos farmacêuticos e a secretária de Estado da Saúde
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atividade assistencial e com isso potenciar 
riscos de segurança dos doentes que 
servimos no SNS”, prossegue.
A carta de Ana Paula Martins elenca exemplos 
daquilo que gera “elevadíssima preocupação” 
e que “traduzem uma realidade bem mais 
extensa e que ultrapassa em muito a 
função farmacêutica”: “No norte do País, a 
assistência farmacêutica noturna só existe 
no Centro Hospitalar de São João (CHSJ) e 
Centro Hospitalar do Porto (CHP); os serviços 
farmacêuticos do Hospital Pedro Hispano e 
da Unidade Local de Saúde de Matosinhos 
(ULSM) encerraram no horário noturno no final 
do mês de março, estando acordado entre o 
Conselho de Administração do CHSJ e da ULSM 
que os serviços farmacêuticos do Hospital São 
João responderão, em caso de necessidade, 
à outra unidade, mediante contacto do chefe 
de urgência, e não da farmácia; o Centro 
Hospitalar Gaia-Espinho também já fechou 
à noite desde o ano passado; há situações 
em que a falta de pessoal (farmacêuticos 
e outros que com estes trabalham em 
interdependência) chega aos 40%, e com a 
introdução das 35 horas prevê-se o colapso 
dos serviços.”

RESPOSTA DO MINISTÉRIO  
SITUA-SE NOS 40%
“As dificuldades sentidas pelos colegas 
dos serviços farmacêuticos hospitalares – 
prossegue a bastonária na carta ao ministro 
– estão aliás em linha com o levantamento da 
OF sobre pedidos de contratação de recursos 
humanos farmacêuticos efetuados pelas 
unidades de saúde públicas nos anos de 2016 
e 2017. Os dados recolhidos revelam uma 
taxa de resposta do Ministério da Saúde de 
apenas 40%, independentemente da natureza 
destes pedidos – seja para contratações de 
novos recursos que assegurem a realização 
das atividades do quotidiano; seja para 
suprimir ausências prolongadas de colegas 
(…) Só no setor público, os 43 hospitais que 
responderam ao inquérito solicitaram a 
contratação de 209 farmacêuticos neste 
período, tendo o Ministério acedido a 92 
destes pedidos.” E conclui: “Existe, portanto, 
um grande diferencial entre as necessidades 
mínimas de recursos humanos farmacêuticos 
nos serviços farmacêuticos hospitalares, 
para a persecução das atividades correntes, 
e a capacidade de resposta da tutela na 
sua contratação, o que num cenário de 
implementação das 35 horas ainda mais se 
acentua.” 

A bastonária indica que “o maior desafio 
que enfrentamos atualmente é garantir 
o funcionamento normal dos serviços 
farmacêuticos, não abdicando de princípios 
basilares de qualidade e segurança, 
garantindo a máxima cobertura possível em 
termos de horários, com cada vez menos 
colaboradores.” “Temos fundados receios de 
que possa acontecer alguma situação que 
coloque os doentes em risco e profissionais 
numa situação insustentável”, alerta na carta 
Ana Paula Martins, sugerindo ao governo 
“prorrogar o prazo para a entrada em vigor da 
medida, permitindo assim um planeamento 
atempado e minimização do impacto nos 
serviços”

RESULTADOS DE INQUÉRITO 
ENTREGUES À SES
As consequências da passagem de um 
número alargado de trabalhadores do SNS 
ao regime de 35 horas semanais, em vigor 
desde 1 de julho, justificaram a reunião, a 21 de 
junho, entre dirigentes da OF e a secretária de 
Estado da Saúde. A comitiva da OF alertou a 
governante para o risco de rutura dos serviços 
farmacêuticos hospitalares, que enfrentam já 
profundas restrições em termos de recursos 
humanos, e que, com a entrada em vigor do 
regime das 35 horas de trabalho semanais, 
vão acentuar-se.
A bastonária entregou à secretária de 
Estado os resultados do inquérito realizado 

pela OF sobre pedidos de contratação 
de recursos humanos realizados pelos 
serviços farmacêuticos entre 2015 e 2017, 
comprometendo-se a manter atualizada 
esta informação sobre carências, facilitando 
um suporte às decisões do Ministério e das 
administrações hospitalares na contração de 
novos recursos.
Os resultados daquele estudo indicam que 
são necessários mais de 250 profissionais 
para cobrir necessidades permanentes 
(em resultado de rescisões, aposentações 
ou adaptação ao regime das 35 horas de 
trabalho semanal) e mais de uma centena 
para responder a necessidades temporárias 
(baixas médicas prolongadas, licenças de 
maternidade ou sem vencimento).
A grande maioria (cerca de 70%) dos 
farmacêuticos hospitalares em funções nas 
unidades de saúde públicas têm contratos 
individuais de trabalho (CIT) assentes num 
regime de 40 horas semanais, pelo que a 
transição agora imposta vem intensificar 
as dificuldades na gestão de inúmeros 
processos e tarefas realizadas nas farmácias 
hospitalares, podendo constituir um risco de 
segurança e qualidade.
A um primeiro inquérito, em abril deste ano, e 
relativo ao período 2015-2017, responderam 41 
dos 50 serviços farmacêuticos contactados. 
O diferencial entre os pedidos de contratação 
e a sua real efetivação ficou assim fixado: 
foram solicitados 218 farmacêuticos para 

Profissionais necessários atualmente nos Serviços  
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160

140

120

100

80

60

40

20

0

Farmacêuticos TSDT Assistentes
Operacionais

Assistentes
Técnicos

n Temporários

n Permanentes

3 3
61

82
16

41
17
7

111



8  | REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS

assegurar o normal funcionamento dos 
serviços farmacêuticos e foram contratados 
apenas 90 (41,3%), pelo que, no final de 
2017, as necessidades eram ainda de 128 
farmacêuticos.

NÚMEROS SUJEITOS A AJUSTE  
PELAS 35 HORAS
Num segundo inquérito, realizado mais 
recentemente e a que responderam todos os 
diretores técnicos dos serviços farmacêuticos 
dos hospitais do SNS, verificou-se que, 

para assegurar o normal funcionamento 
daqueles serviços, são agora necessários 
144 farmacêuticos, 143 técnicos superiores 
de diagnóstico e terapêutica, 57 assistentes 
operacionais e 24 assistentes técnicos. Há 
um total de 368 profissionais em falta nas 
farmácias hospitalares.
Apesar de ter sido solicitado que os dados 
contemplassem o impacto das 35 horas, alguns 
Serviços Farmacêuticos não consideraram 
esse facto, por desconhecerem ainda o real 
impacto que o alargamento da medida terá no 

respetivo serviço. Por esse motivo, os números 
agora avançados podem estar subvalorizados 
em consequência da implementação mais 
alargada das 35 horas semanais e do ajuste a 
que os serviços serão sujeitos.
O relatório agora enviado ao Governo refere 
também a necessidade de avaliação das 
necessidades de farmacêuticos na área 
dos laboratórios de análises clínicas e 
genética humana, bem como dos restantes 
profissionais de saúde que integram os 
serviços de Patologia Clínica do SNS.

Contratação de Farmacêuticos para ausências  
de Longa Duração (2015-2017)

84

24
29%

60
71%

EM
 FA

LTA

SO
LIC

ITA
DOS

CONTRATADOS
Contratação de Farmacêuticos para necessidades 

permanentes (2015-2017)

134
66
49%

68
51%

CO
NT

RATADOS

SO
LIC

ITA
DOS

EM FALTA

O relatório final do estudo “Delegação da 
dispensa de terapêutica antirretrovírica 
nas farmácias comunitárias: avaliação dos 
ganhos em saúde e das consequências 
económicas” revela uma “elevada satisfação” 
dos doentes com o serviço prestado e uma 
maior comodidade e conveniência no acesso 
à medicação.
O trabalho realizado pelo Centro de Estudos 
de Medicina Baseada na Evidência (CEMBE) 
da Faculdade de Medicina da Universidade 
de Lisboa, pelo Centro de Estudos Aplicados 
(CEA) da Universidade Católica Portuguesa, 
e pelo Centro de Estudos e Avaliação em 
Saúde (CEFAR) da Associação Nacional 
das Farmácias abrangeu 43 doentes e 29 
farmácias, de um total de 253 farmácias com 
formação para a dispensa da terapêutica 
antirretrovírica (TARV).
“Durante o período do estudo, foram 
realizados um total de 342 atendimentos 
com dispensa de medicamentos TARV. O 

número médio de atendimentos com TARV 
por PVIH foi de 8 atendimentos. No total dos 
atendimentos analisados foram dispensadas 
779 embalagens de 13 medicamentos TARV 
diferentes. Os atendimentos foram mais 
frequentes durante a semana de trabalho 
(96%) e menos frequentes ao fim de semana 
(4%)”, pode ler-se no relatório final.
A maioria dos participantes (79%) deslocou-
se “a pé” até à farmácia onde levantava 
a medicação, o que não aconteceria se 
a dispensa fosse realizada na farmácia 
hospitalar. Comparando o tempo médio 
para estas deslocações, verifica-se um 
ganho de quase 30 minutos, tendo sido 
reportado tempos de deslocação até à 
farmácia de 12 minutos e de 46 minutos até 
ao hospital. Também o tempo de espera 
para atendimento foi menor nas farmácias 
comunitárias, de 5 minutos, comparado com 
16 minutos quando a dispensa era realizada 
nos hospitais.

“Verificou-se um aumento substancial nos 
níveis de satisfação das PVIH, no atendimento 
em geral, na avaliação das condições de 
privacidade, no horário de atendimento e no 
tempo de espera. Por outro lado, não houve 
impacto significativo na qualidade de vida das 
PVIH relacionada com a saúde nem na adesão 
à terapêutica decorrente da alteração do local 
de cedência. Simultaneamente ocorreram 
reduções substanciais em termos do tempo 
gasto no acesso aos medicamentos”, referem 
ainda o relatório. No entanto, os autores 
advertem para uma interpretação prudente, 
“uma vez que se trata de uma amostra num 
contexto urbano, muito específico, com PVIH 
seguidas apenas num hospital”.
“Em suma, do conjunto de resultados obtidos 
emergem ideias de base que incluem a 
elevada satisfação das PVIH com o serviço 
prestado, e uma maior comodidade e 
conveniência nas deslocações à farmácia das 
PVIH”, concluem.

DOENTES SATISFEITOS COM DISPENSA DE ANTIRRETROVÍRICOS  
NA FARMÁCIA 
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A Ordem dos Farmacêuticos (OF) foi uma 
das entidades que integraram o Conselho 
Superior da Convenção Nacional da Saúde, 
impulsionando a participação e envolvimento 
dos demais parceiros da área da Saúde no 
estabelecimento de um consenso generalizado 
em torno do financiamento do setor. 
Criada para proporcionar “o maior debate 
nacional de sempre sobre o presente e o 
futuro da saúde em Portugal”, esta Convenção, 
nas palavras do presidente da Comissão 
Organizadora, Eurico Castro Alves, procurou 
“pôr de lado as diferenças e olhar para o que 
pode servir de base a um compromisso futuro”. 
Este responsável considerou que há condições 
para se estabelecer um "pacto nacional 
para a saúde”, como tem sido advogado 
pelo Presidente da República, e classificou 
como incontornável a discussão sobre o 
financiamento do setor, nomeadamente a 
necessidade de orçamentos plurianuais, uma 
ideia inicialmente defendida pelas Ordens 
profissionais ligadas à área da Saúde.
"Bem hajam todos quantos decidiram assumir, 
entre outros, o meu repto lançado em 2016 e 
relançado em 2017 para que o maior número 
de entidades ligadas à saúde se reunissem 
para apreciar e dar passos maiores no sentido 
de um verdadeiro pacto da saúde para os 
portugueses", disse o Presidente da República 
na sessão de abertura. Marcelo Rebelo de 
Sousa apontou três potenciais clivagens 
associadas a este debate: a forte aposta na 
área da Saúde poder trazer prejuízos a outras 
áreas; a gestão a médio e longo prazo, em 
detrimento da resolução de questões de curto 
prazo, naquilo que denominou de “estrutura 
versus conjuntura”; e a conjugação entre os 
setores público, privado e social. 
Neste capítulo, o chefe do Estado fez a ligação 
com a discussão em curso sobre a revisão 
da Lei de Bases da Saúde, tendo destacado 
a escolha complexa "entre formulações mais 
seguras no tocante à garantia do direito à 
saúde ou mais fixistas quanto à orgânica 
correspondente", de um lado, "e bases mais 
genéricas, mais vagas, contendo sobretudo 
princípios e valores e remetendo para a 
concretização posterior das orgânicas e das 
estruturas correspondentes". 
Para o Presidente, “o ideal seria que o 
enquadramento fosse claro na consagração 
de princípios constitucionais, mas flexível, 
para permitir adaptação ao que é e vai ser 

cada vez mais a galopante mudança científica 
e tecnológica no domínio da saúde", no que 
considera ser “um equilíbrio difícil".
Intervindo também durante esta Convenção, 
Maria de Belém Roseira, presidente da 
Comissão para a Revisão da Lei de Bases 
da Saúde, revelou que a proposta que será 
apresentada no Parlamento “vai prever 
financiamento plurianual no que se refere 
a investimentos em recursos humanos, 
infraestruturas e equipamentos”. Do mesmo 
modo, o novo diploma irá consagrar a 
autonomia e o respeito pelas carreiras 
dos profissionais de saúde e uma forte 
componente na promoção da saúde e na 
prevenção da doença.
No encerramento do evento, o bastonário 
da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, 
apresentou algumas conclusões e consensos 
focados durante a convenção, desde logo a 
definição de um plano de emergência para a 
rede de cuidados continuados, mas também 
uma verba específica para investimentos 
em equipamentos e estruturas de saúde 
e um gabinete de controlo da fraude. O 
representante dos médicos atribuiu ainda 
especial relevância ao estatuto do cuidador 
informal. 
Para este responsável será muito difícil 
melhorar o setor, sem o estabelecimento de 
um pacto nacional, que se sobreponha a lutas 
partidárias e coloque o interesse nacional 
acima de ideologias políticas.

COM CONTRIBUTOS 
FARMACÊUTICOS
Mais de uma dezena de farmacêuticos 
participaram, na qualidade de oradores, em 
diferentes sessões e painéis de debate, em 

especial durante as conferências temáticas 
simultâneas que decorreram durante a tarde 
do primeiro dia de trabalhos. Foi assim possível 
ouvir a opinião destes profissionais sobre a 
complementaridade entre público, privado 
e social; sobre a revisão da Lei de Bases da 
Saúde; sobre a inovação em Saúde; sobre os 
desafios demográficos relacionados com a 
natalidade e o envelhecimento; sobre o valor 
económico da Saúde; sobre os recursos 
humanos no setor; e sobre os futuros 
profissionais de saúde.
No painel dedicado à inovação, presidido pela 
bastonária da OF, foram destacadas três 
dimensões muito importantes associadas ao 
tema: o acesso e equidade; a investigação e 
desenvolvimento; e a sustentabilidade. Sobre 
cada uma delas, geraram-se alguns consensos, 
nomeadamente o reforço do financiamento 
das instituições que sejam promotoras de 
maior equidade no acesso à saúde, e assumir a 
inovação tecnológica como uma oportunidade 
para melhorar o acesso e a qualidade da 
prestação de cuidados de saúde. 
Os oradores deste painel falaram também 
sobre o cumprimento dos prazos previstos no 
Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias 
de Saúde (SiNATS) para as decisões relativas 
aos novos medicamentos e outras tecnologias 
de saúde e sobre modelos de avaliação que 
monitorizem e garantam o custo-efetividade 
da inovação no mundo real. 
Houve ainda lugar para a questão dos ensaios 
clínicos, onde o investimento e a criação 
de incentivos para que os profissionais e 
instituições se foquem na investigação clínica 
foram considerados fundamentais, assim 
como o envolvimento, no próprio desenho dos 
ensaios clínicos, das pessoas com doença.

À PROCURA DE UM PACTO PARA A SAÚDE
As Ordens dos profissionais do setor da Saúde deram o mote; o Presidente da 
República o alto patrocínio. Cerca de uma centena de entidades do setor público, 
privado e social associaram-se à Convenção Nacional da Saúde, uma iniciativa  
que juntou mais de 1.200 participantes em torno de um objetivo: definir a agenda 
da Saúde para a próxima década. 
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A Ordem dos Farmacêuticos (OF) convidou 
deputados de todos os grupos parlamentares, 
autarcas e administradores hospitalares a 
visitarem o Laboratório de Análises Clínicas 
Fernanda Galo, em Tomar, um bom exemplo 
entre os laboratórios privados espalhados 
pelo país, convencionado com o Serviço 
Nacional de Saúde (SNS), que presta um 
serviço de qualidade e proximidade que é 
valorizado pelas populações locais.
A visita decorreu no dia 15 de maio e teve 
como objetivo primordial partilhar com 
decisores e responsáveis políticos o relevante 
papel que estas unidades de saúde assumem 
no acesso dos portugueses aos meios 
complementares de diagnóstico e terapêutica 
(MCDT), em especial nas regiões do interior. 
A bastonária e o presidente do Conselho 
do Colégio de Especialidade de Análises 
Clínicas explicaram que o modelo de 
complementaridade entre o setor público, 
privado e social tem vindo a garantir a 
cobertura e proximidade na prestação 
de cuidados de saúde no nosso país. No 
setor das análises, os pequenos e médios 
laboratórios fora dos grandes centros 
urbanos efetuaram avultados investimentos 
em equipamentos e na qualificação 
dos seus recursos humanos, lutando 
contra a desertificação e assegurando a 
homogeneidade territorial no acesso aos 
serviços de saúde.
Na atual conjuntura, estas unidades 
enfrentam dificuldades acrescidas por 
decisões das autoridades de saúde e de 
administrações hospitalares, que obrigam os 
utentes do SNS a realizar as suas análises 
nas unidades públicas, colocando em causa o 

regime de convenções a que estas unidades 
voluntariamente aderiram. A Ordem tem 
vindo a defender que o país deve aproveitar 
a capacidade instalada nos hospitais e 
laboratórios públicos, promovendo uma 
gestão cada vez mais eficiente dos recursos 
e prestando um serviço de qualidade aos 
doentes da sua área influência. Não pode, 
contudo, apoiar decisões administrativas 
desprovidas de evidência, que colocam 
em causa a sustentabilidade e viabilidade 
económica de operadores que têm um papel 
social importantíssimo em determinadas 
zonas do país. Por outro lado, a OF não 
entende também por que motivo se obrigam 
doentes a uma deslocação, por vezes de 
algumas dezenas de quilómetros, até a um 

hospital central para realização das suas 
análises de rotina, com todas as dificuldades 
associadas ao transporte, tempo de espera e 
conforto dos utentes.
O Laboratório de Análises Clínicas Fernanda 
Galo é um de vários exemplos de laboratórios 
de proximidade visitados pela bastonária no 
âmbito da iniciativa Roteiros Farmacêuticos. 
O mesmo cenário e os mesmos problemas 
foram encontrados em unidades semelhantes 
situadas em Évora, Beja, Lamego, Ponte de 
Lima, Chaves, apenas para citar alguns outros 
exemplos.
Durante a visita a esta unidade, os dirigentes 
da OF procuraram sensibilizar para a dura 
realidade que estes agentes enfrentam, 
tendo recordado também o acordo de 
sustentabilidade assinado entre o Ministério a 
Saúde e operadores do setor, que define um 
teto de 170 milhões de euros para a despesa 
com MCDT, e que, em 2017, significou a 
realização de cerca de 46 milhões de exames 
no setor privado. Por outro lado, foi também 
realçado que as análises clínicas representam 
perto de 40 por cento da despesa dos Estado 
com as convenções, sendo responsáveis por 
mais de 70 por cento das decisões tomadas 
pelos médicos.
A OF está a desenvolver um estudo para 
avaliar as implicações da internalização das 
análises clínicas nos hospitais e laboratórios 
do SNS. O trabalho realizado por uma 
entidade independente, abarca a qualidade 
e satisfação com o serviço, a sua eficiência 
e capacidade de resposta e o impacto 
económico a nível nacional e regional, seja 
na perspetiva da criação de emprego ou da 
descentralização e proximidade de serviços.

DEPUTADOS E AUTARCAS VISITARAM LABORATÓRIO CLÍNICO  
DO INTERIOR
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A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos 
(OF) recebeu em audiência, no dia 9 de maio, 
os membros da Comissão de Trabalhadores 
do Infarmed, para analisar o processo de 
deslocalização da agência nacional do 
medicamento e produtos de saúde para 
cidade do Porto. Os representantes dos 
trabalhadores apresentaram um relatório de 
avaliação sobre o impacto desta decisão, que 
pode comprometer o regular funcionamento 
do circuito do medicamento e dos dispositivos 
médicos e fragilizar a competitividade 
internacional do Infarmed e da Indústria 
Farmacêutica nacional.
O relatório da Comissão de Trabalhadores 
incide sobre o impacto da relocalização 
na continuidade da atividade da agência 
reguladora, em resultado da potencial perda 
de trabalhadores com experiência e elevado 
grau de diferenciação e especialização. 
Conforme adverte a Comissão, a retenção 
de menos de 65% dos atuais funcionários 
teria impacto direto no aumento da despesa 
do Estado e cidadãos com medicamentos 
e dispositivos médicos, contribuiria para o 
descrédito dos parceiros nacionais, europeus 
e internacionais sobre sistema regulamentar 
português e criaria dificuldades acrescidas 
aos processos de internacionalização 
da indústria farmacêutica nacional, com 
consequente diminuição do investimento no 
setor farmacêutico português.
Num cenário de fragilização da imagem do 
Infarmed, com impacto ao nível da saúde 
púbica, existe ainda o risco de incapacidade 
de regulação e supervisão do mercado e 
uma redução da confiança dos profissionais 

de saúde e dos cidadãos na ação da 
autoridade nacional do medicamento e 
produtos de saúde. O relatório da Comissão 
de Trabalhadores aponta para a necessidade 
urgente de “transformar o Infarmed 
numa verdadeira entidade administrativa 
independente com sede em Lisboa”, 
considerando ser este o momento indicado 
para resolver muitos dos seus problemas, 
“transformando-a numa verdadeira entidade 
reguladora, robusta, estável e com melhor 
capacidade de resposta para os cidadãos e 
para os stakeholders”.
A bastonária da OF reiterou a posição já 
vinculada publicamente quando foi anunciada 
a decisão, lembrando o carácter político desta 
iniciativa do Governo. As preocupações da OF 
centram-se na capacidade de regulação do 
mercado e na competitividade internacional 
do setor farmacêutico português. Respeitando 
as sensibilidades políticas, a Ordem não 
pode deixar de alertar para a capacidade 
instalada existente no Infarmed, quer em 
equipamentos, quer em termos de recursos 
humanos altamente qualificados. Neste 
domínio, entende que qualquer processo de 
relocalização deve prever uma abordagem 
específica junto das pessoas e profissionais 
que integram o quadro de pessoal.
A bastonária considerou ainda que a 
discussão em curso deve constituir uma 
oportunidade para perspetivar o papel do 
Infarmed no futuro e para definição de um 
Plano Estratégico com um horizonte de dez 
anos, de forma a garantir a competitividade, 
o reforço de competências, a renovação e o 
desenvolvimento do capital humano.

COMISSÃO DE TRABALHADORES DO INFARMED 
APRESENTOU IMPACTOS DE EVENTUAL 
DESLOCALIZAÇÃO

O Sindicato Nacional dos Farmacêuticos 
(SNF) suspendeu a greve dos farmacêuticos 
que trabalham no Serviço Nacional de Saúde, 
convocada para os dias 28, 29 e 30 de maio, 
após o compromisso do Ministério da Saúde 
para inclusão da "formação farmacêutica 
especializada, conducente à aquisição do 
título de especialista, efetuada sob a tutela 
do SNS” no conjunto de matérias reguladas 
pela Carreira Farmacêutica.
A greve decretada pelo SNF foi justificada 
com a passagem de 14 meses sobre o 
fim das negociações que permitiram a 
restituição da Carreira Farmacêutica; 
oito meses sobre a sua publicação em 
Diário da República; e dois meses sobre o 
término do prazo legal previsto para que 
toda a legislação acessória necessária à 
sua regulamentação fosse implementada, 
nomeadamente o Acordo Coletivo de 
Trabalho para os farmacêuticos com 
Contratos Individuais de Trabalho (CIT) e a 
Avaliação de Desempenho, Recrutamento e 
Progressão na Carreira e Internato.
Em comunicado, o SNF esclareceu que o 
acordo com o Ministério não representa 
uma vitória, mas "obriga-nos a suspender 
a greve”, assegurando que a estrutura 
sindical não poderá "baixar os braços”. 
"Desmarcamos agora esta greve, mas não 
desmarcamos o movimento que criámos, 
porque só a força de todos consegue 
mover a montanha de dificuldades que 
sistematicamente nos é apresentada pelo 
Ministério da Saúde”, revela a Direção do SNF 
na nota enviada à imprensa.
A Ordem dos Farmacêuticos (OF) 
acompanhou a evolução das negociações 
entre o Sindicato e a tutela e saúda o 
entendimento em torno da regulamentação 
da Carreira Farmacêutica, designadamente 
do Internato Farmacêutico, peça 
fundamental para a modernização do 
SNS e para a qualidade e segurança da 
assistência farmacêutica e medicamentosa 
nas unidades públicas de saúde de todo 
o país. Para a OF, a regulamentação do 
Internato Farmacêutico garante a existência 
de um percurso formativo pós-graduado 
de especialização que assegura adequadas 
competências e a preparação de novos 
farmacêuticos para o desempenho de todas 
as atividades que lhes competem.

MINISTÉRIO DA SAÚDE 
E SINDICATO DOS 
FARMACÊUTICOS 
ASSUMEM 
COMPROMISSO
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MAIORIA DOS 
EUROPEUS  
ESTÁ A CINCO 
MINUTOS DE  
UMA FARMÁCIA
O Grupo Farmacêutico da União 
Europeu (PGEU) publicou o relatório 
“Measuring Health Outcomes in 
Community Pharmacy”, onde são 
apresentados indicadores sobre o 
setor das farmácias na Europa e 
uma descrição sobre os principais 
serviços disponibilizados por estas 
unidades de saúde. 
O documento revela que 58% dos 
cidadãos europeus estão a menos 
de cinco minutos de distância de 
uma farmácia e 98% dos cidadãos 
a menos de 30 minutos. Em 
média, cada farmácia europeia 
emprega mais de sete pessoas, 
entre farmacêuticos, técnicos, 
assistentes e outros auxiliares. Há 
2,35 farmacêuticos, em média, por 
farmácia. 
O relatório descreve ainda os 
principais serviços farmacêuticos 
prestados nas mais de 160 mil 
farmácias comunitárias do espaço 
europeu. Além da dispensa da 
medicação, estas unidades de saúde 
disponibilizam outros serviços 
com relevante impacto na saúde 
dos seus utentes, em especial no 
domínio das doenças crónicas, da 
promoção da adesão à terapêutica 
e do uso racional e responsável 
dos medicamentos, os testes para 
medição de parâmetros bioquímicos 
e a administração de vacinas e 
medicamentos injetáveis, entre 
outros.
Numa resenha histórica dos 
resultados atingidos ao longo do ano 
2017, focam-se principalmente os 
trabalhos desenvolvidos no âmbito 
das ruturas de stock na cadeia 
de distribuição de medicamentos, 
os serviços de ehealth, a diretiva 
europeia da proporcionalidade 
na regulação profissional e a 
colaboração entre profissionais 
de saúde, nomeadamente 
médicos e farmacêuticos. Com 
especial enfoque na resistência 
antimicrobiana, o relatório explora 
ainda o documento de Boas Práticas 
adotado pelo PGEU.

A Ordem dos Farmacêuticos (OF) voltou a 
reunir os representantes dos doentes para 
mais uma edição do Simpósio “Pessoas que 
(con)vivem com doença: uma conversa na 
primeira pessoa”, desta feita em Coimbra, no 
auditório da Secção Regional do Centro. A 
elevada adesão ao evento e os importantes 
testemunhos apresentados tornam 
evidente o interesse e a responsabilidade 
dos farmacêuticos em conhecer melhor os 
problemas diários e as necessidades em 
saúde destas pessoas e dos seus cuidadores.
O debate foi moderado pela assessora da 
OF para envolvimento dos cidadãos, Sofia 
Crisóstomo, e contou com as intervenções 
dos representantes da Associação Nacional 
dos Doentes com Artrites e Reumatismos na 
Infância, da Associação Portuguesa da Doença 
Inflamatória do Intestino, da Associação 
Protetora dos Diabéticos de Portugal, da 
Europacolon Portugal e da Liga Portuguesa 
Contra as Doenças Reumáticas.
Numa fase inicial foi efetuado um 
enquadramento das respetivas doenças, 
as suas limitações, tratamentos disponíveis 
e impacto a nível profissional, social, 
psíquico, entre outros. Os membros destas 
organizações apresentaram também os 
serviços e apoio que estas associações 
prestam aos seus membros. De forma 
consensual, foi sublinhado que estas pessoas 
são portadoras de uma doença crónica, com 
que se habituaram a conviver, que exige 
cuidados e uma monitorização permanente, 
mas que é já encarada como uma condição 
ou caraterística intrínseca desses indivíduos, 
que procuram uma sã convivência com a 
doença.
Ao longo do debate, foram mencionadas 
necessidades e prioridades na gestão destas 

doenças e da sua medicação a importância 
de envolver os doentes na decisão sobre os 
tratamentos que lhes são administrados. 
Foram também analisadas questões 
relacionadas com os efeitos secundários de 
alguns medicamentos e a sua notificação 
à autoridade reguladora ou unidades de 
farmacovigilância, bem como estratégias 
para administração em crianças e noutros 
grupos populacionais com necessidades 
particulares. Foi dada ainda enfase particular 
à relação dos doentes e das associações 
que os representam com os profissionais de 
saúde, em especial com os farmacêuticos 
comunitários.
A assessora da OF para o Planeamento 
Estratégico Profissional, Filipa Alves da Costa, e 
o membro do Grupo Profissional de Farmácia 
Comunitária, Luís Lourenço, falaram sobre os 
serviços disponibilizados nas farmácias que 
podem responder a necessidades concretas 
dos doentes, como a revisão da medicação, 
os serviços de monitorização e promoção da 
adesão à terapêutica, incluindo a preparação 
individualizada da medicação e o serviço 
de primeira dispensa de medicação (ou o 
aconselhamento na primeira toma). Estes dois 
responsáveis procuraram também esclarecer 
algumas dúvidas levantadas pela assistência, 
disponibilizando-se para apoiar na resolução 
de questões práticas (concretas) levantadas 
pelos doentes.
No final da sessão foi realçado o 
posicionamento privilegiado dos 
farmacêuticos para contacto com a 
população e com estes doentes em concreto, 
que deles esperam uma atenção e um 
aconselhamento profissional e informação 
credível, cientificamente validada que ajude a 
lidar com os constrangimentos da doença.

OF VOLTA A REUNIR PESSOAS QUE (CON)VIVEM 
COM DOENÇA
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ENCONTROS DA PRIMAVERA REALÇAM VALOR FARMACÊUTICO EM 
ONCOLOGIA

A audição juntou no Parlamento entidades 
como a Direção-Geral da Saúde, a Direção-
Geral da Educação, o Instituto Nacional 
de Saúde Dr. Ricardo Jorge, as Ordens dos 
Enfermeiros, dos Farmacêuticos e dos 
Médicos, sociedades científicas, associações 
setoriais, médicos pediatras e de saúde 
pública, entre outros.
Na intervenção inicial, a diretora-geral 
da Saúde, Graça Freitas, explicou que 
as pessoas infetadas no presente surto 
de sarampo "desenvolveram uma forma 
modificada da doença e não transmitem”. 
Além disso, realçou que 80% dos casos de 
infeção estavam vacinados com duas doses, 
razão pela qual se tem vindo a questionar a 
necessidades de mais uma dose de reforço 
da vacina contra o sarampo. "Neste momento, 
está muita gente a pensar em fazer mais um 
reforço contra o sarampo”, frisou a diretora-

geral, no entanto, "até agora não há evidência 
científica de que isto deva ser feito”.
Entre as entidades convidadas para 
esta audição esteve a OF, representada 
pela bastonária e a pela farmacêutica 
Paula Abreu, da ARSLVT. Esta responsável 
começou por realçar a responsabilidade dos 
profissionais de saúde na manutenção dos 
níveis de confiança das populações em torno 
das vacinas incluídas no Plano Nacional de 
Vacinação (PNV).
Paula Abreu destacou também o papel dos 
farmacêuticos que trabalham nos cuidados 
de saúde primários na gestão, no controlo 
de qualidade e na segurança dos produtos 
vacinais. Uma das preocupações elencadas 
por esta responsável está relacionada com 
produção de vacinas a nível mundial, tendo 
sublinhado que se trata de um bem cada 
vez mais escasso. Segundo adiantou, nos 

próximos 15 anos é expectável que o fabrico 
de vacinas esteja abaixo das necessidades 
dos diferentes países.
Os farmacêuticos envolvidos na gestão 
do circuito das vacinas incluídas PNV têm 
preocupação constante com a logística 
associada à sua distribuição pelos centros de 
saúde e locais de vacinação.
Paula Abreu confirmou que a ARSLVT não 
tem problemas de financiamento para 
esta rubrica em concreto, nem se registam 
ruturas de stock e falhas de vacinas. O 
stock atual de vacinas da ARSLVT, revelou 
aos deputados, ascende às 36.590 doses, 
distribuídas pelos quase 4.000 locais de 
vacinação abrangidos pela ARSLVT, sendo 
que o consumo médio mensal é de cerca de 
7.800 doses, o que assegura o fornecimento 
para quase cinco meses. Esta especialista 
referiu-se também aos horários dos locais 
de vacinação, referindo a existência de 
realidades distintas. Em algumas regiões do 
país, pode justificar-se um alargamento dos 
horários, no entanto as medidas a adotar 
neste domínio devem ser adequadas às 
especificidades locais.
No final da audição, a bastonária recordou 
a relevância do Sistema Nacional de 
Farmacovigilância para o reforço da 
confiança e da segurança das vacinas e 
também como informação de suporte às 
hesitações vacinais que possam existir em 
Portugal.

Évora recebeu, entre os dias 11 e 14 de abril, 
mais uma edição dos Encontros da 
Primavera Oncologia, um dos maiores 
eventos nacionais da área médica, com a 
participação de médicos, farmacêuticos, 
enfermeiros, psicólogos e outros 
profissionais ligados à área da Oncologia. 
A sessão solene de abertura teve uma 
conferência inaugural sobre "A importância 
da medicina narrativa na era da tecnologia”, 
a cargo de Isabel Fernandes, da Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa, que 
serviu de mote para as intervenções da 
presidente do Infarmed, Maria do Céu 
Machado, e da bastonária da OF, Ana Paula 
Martins. 
A responsável da OF falou sobre a relação 
médico-doente, e com os profissionais de 
saúde em geral, lembrando valores 

humanísticos e a importância de um 
acompanhamento personalizado e de uma 
relação próxima com os doentes, escutando 
os seus problemas, as suas queixas e 
anseios, partilhando com eles o seu 
percurso no tratamento oncológico. 
Ana Paula Martins insistiu também na 
abordagem transdisciplinar junto destes 
doentes e nos diferentes contributos de 
uma vasta equipa de profissionais de saúde 
para o sucesso terapêutico. 
Lembrou, em especial, os novos desafios que 
se colocam aos profissionais farmacêuticos 
da área da oncologia, como sejam o 
acompanhamento da inovação terapêutica e 
do desenvolvimento de cuidados nesta área, 
bem como na otimização da terapêutica, em 
estreita articulação com médicos e restante 
corpo clínico.

No segundo dia de trabalhos, a sessão sobre 
"O papel do farmacêutico na equipa 
multidisciplinar de oncologia” foi moderada 
pela diretora dos Serviços Farmacêuticos do 
Instituto Português de Oncologia do Porto, 
Florbela Braga, membro do Conselho do 
Colégio de Especialidade de Farmácia 
Hospitalar da OF.  Nazaré Rosado, do 
Hospital da Luz, Cristina Soares, do Centro 
Hospitalar do Porto, Paulo Carinha, diretor 
dos Serviços Farmacêuticos do Hospital de 
São João, e Sebastião Ferreira da Silva, do 
Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra, abordaram questões como a 
adesão à terapêutica, o controlo de 
qualidade, a segurança e os ensaios clínicos, 
num painel em que foi evidente o relevante 
contributo dos farmacêuticos para o 
sucesso das terapêuticas oncológicas.

PERITOS E AGENTES COM RESPONSABILIDADES NA VACINAÇÃO 
OUVIDOS NA AR
A Comissão Parlamentar de Saúde, por requerimento do PCP e PS, 
promoveu a 3 de abril, uma audição pública sobre o surto de sarampo 
e vacinação, em que participaram vários especialistas e agentes com 
responsabilidades nesta área, entre os quais a Ordem dos Farmacêuticos 
(OF). A bastonária esteve acompanhada pela farmacêutica Paula Abreu, 
dos Serviços Farmacêuticos da Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), que testemunhou a realidade do 
abastecimento de vacinas nos cuidados de saúde primários e  
das competências dos farmacêuticos na gestão dos produtos vacinais.
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NOVOS SERVIÇOS, MAIS PROXIMIDADE

Por um lado, mantêm-se os serviços de apoio 
domiciliário, administração de primeiros 
socorros, administração de medicamentos, 
utilização de meios auxiliares de diagnóstico 
e terapêutica, administração de vacinas não 
incluídas no Plano Nacional de Vacinação e 
programas de cuidados farmacêuticos. A 
estes serviços, juntam-se agora as consultas 
de nutrição, programas de adesão à 
terapêutica, de reconciliação da terapêutica 
e de preparação individualizada de 
medicamentos, assim como programas de 
educação sobre a utilização de dispositivos 
médicos.
As farmácias vão também poder realizar 
testes rápidos para o rastreio de infeções 
por VIH, VHC e VHB (testes ‘point of care’), 
incluindo o aconselhamento pré e pós 
-teste e a orientação para as instituições 
hospitalares dos casos reativos, de acordo 
com as redes de referenciação hospitalar 
aprovadas e os procedimentos estabelecidos 
pelas entidades do Ministério da Saúde com 
competência na matéria.

O diploma consagra também alguns serviços 
simples de enfermagem, nomeadamente 
tratamento de feridas e cuidados a doentes 
ostomizados, bem como cuidados de nível 1 
na prevenção e tratamento do pé diabético, 
de acordo com as orientações estabelecidas 
pela Direção-Geral da Saúde.
De forma genérica, prevê-se também o 
desenvolvimento de campanhas e programas 
de literacia em saúde, prevenção da doença 
e de promoção de estilos de vida saudáveis.

BASTONÁRIA EXPLICA MUDANÇAS
Para assinalar a publicação da Portaria 
que atualiza os serviços farmacêuticos 
que podem ser prestados nas farmácias, 
a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos 
(OF) e a secretária de Estado da Saúde, Rosa 
Matos, visitaram uma farmácia na região 
de Lisboa, destacando algumas vantagens 
destas novas valências, a formação dos 
profissionais farmacêuticos e a publicação 
de normativo técnico de apoio à prestação 
destes serviços. 

Ana Paula Martins explicou que alguns 
serviços previstos neste diploma são já 
disponibilizados em muitas farmácias, 
mas ficam agora com um enquadramento 
legal que reconhece o seu importante 
contributo para o sistema de saúde e, muito 
especialmente, para os doentes. Para a 
responsável da OF, serviços de reconciliação 
da terapêutica ou de preparação 
individualizada de medicamentos devem ser 
implementados em estreita articulação com 
os médicos, que devem ter oportunidade 
para os conhecer, perceber as vantagens 
para os seus doentes e até prescreve-los.
Ana Paula Martins assegurou o empenho 
da OF na qualificação dos farmacêuticos 
comunitários para a prestação destes serviços, 
lembrando que a profissão foi pioneira em 
Portugal na implementação de um sistema 
de desenvolvimento profissional contínuo 
que garante a atualização permanente de 
conhecimentos destes profissionais.
A Ordem tem estado também a desenvolver 
um programa de formação nas áreas 

O Ministério da Saúde publicou a primeira alteração à Portaria n.o 1429/2007, que definiu, pela primeira 
vez, o conjunto de serviços que as farmácias podem prestar aos seus utentes. A tutela justifica 
a alteração com a evolução do setor das farmácias nestes últimos dez anos, procurando agora 
englobar novos serviços de promoção da saúde. Com a entrada em vigor da Portaria n.o 97/2018, as 
farmácias vêm alargado o leque de serviços que podem disponibilizar aos cidadãos. 
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O financiamento e sustentabilidade 
do Serviço Nacional de Saúde (SNS), a 
qualidade e a cobertura geográfica da 
rede de cuidados de saúde, a investigação 
clínica e o acesso à inovação terapêutica 
foram alguns dos temas em análise no 
encontro. A bastonária Ana Paula Martins 
entregou ao líder social-democrata um 
conjunto de documentos com algumas 
preocupações da OF para área da Saúde 
e sobre o setor farmacêutico. 
A representante dos farmacêuticos 
insistiu no problema de subfinanciamento 
crónico do SNS, que coloca o país abaixo 
da média da União Europeia em termos 
de percentagem do Produto Interno Bruto 
(PIB) afeta à Saúde. A bastonária defende, 
por isso, a aprovação de orçamentos 
plurianuais para o setor, dissociados de 
ciclos e eleitorais e disputas partidárias, 
num esforço que exige um compromisso 
a longo prazo entre decisores e agentes 
em prol da sustentabilidade do sistema 
de saúde português.
No plano político, a bastonária reiterou 
também a relevância da discussão 
sobre a Lei de Bases da Saúde e alguns 
dos seus principais pilares, como a 
complementaridade entre os setores 
público, privado e social que é apenas um 
dos exemplos.
No plano económico, Ana Paula Martins 
destacou o peso das exportações 
na área da Saúde para a balança 
comercial nacional, lembrando que os 
medicamentos, dispositivos médicos e 
outras tecnologias de saúde produzidas 
no nosso país superam exportações do 
Vinho do Porto. 
A bastonária entende que os Ministérios 
das Finanças e da Economia devem atribuir 
a devida importância ao setor também 
em termos económicos, dando condições 
para a sustentabilidade, crescimento 
e desenvolvimento dos agentes e 
operadores do setor. Neste domínio, 
sugeriu a introdução de novos impulsos à 
investigação clínica no nosso país, voltando 
o tema na agenda política e impulsionando 
ganhos de competitividade com restantes 
países europeus, nomeadamente na área 
dos ensaios clínicos.

Os responsáveis da OF e os dirigentes do 
PSD partilharam também preocupações 
com o acesso das populações das 
regiões do interior a cuidados de saúde 
de proximidade. A bastonária referiu-
se às dificuldades das unidades de 
saúde do interior em fixar profissionais, 
enaltecendo os exemplos de serviços 
prestados às populações mais 
isoladas, como é o caso da entrega de 
medicamentos ao domicílio em aldeias.
Ana Paula Martins advertiu também 
para o facto de o País ter de estar 
preparado para acolher a inovação 
terapêutica que se avizinha, mais 
dispendiosa, que requer um esforço 
financeiro suplementar, mas que uma 
política de incentivo aos genéricos 
poderia minimizar, canalizando as 
poupanças para o financiamento e 
comparticipação de novos fármacos 
com valor terapêutico acrescentado.
O líder do PSD esteve acompanhado na 
reunião com os dirigentes da OF pelo ex-
ministro da Saúde, Luís Filipe Pereira, que 
coordena a área da Saúde do Conselho 
Estratégico Nacional do partido. Rui Rio 
defendeu uma atuação de proximidade 
das farmácias, em especial no interior 
e nas regiões onde hoje "é difícil fixar 
profissionais”. As farmácias podem "levar 
medicamentos e ajudar na terapêutica” 
junto da população mais envelhecida, 
disse o presidente do PSD. 
Rui Rio criticou a falta de ambição do 
Ministério da Saúde no crescimento do 
mercado de medicamentos genéricos 
em Portugal, com uma quota atual na 
ordem dos 48%, "herdada” dos governos 
do PSD, mas deveria, segundo o líder 
social-democrata, ser elevada para os 
60%, poupando na despesa das famílias 
e do SNS. 
Rui Rio considerou também que há 
margem para melhorar a qualidade 
dos serviços de saúde prestados aos 
cidadãos. "Há muito desperdício na área 
da Saúde. Temos de encontrar modelos 
adequados, mas temos a consciência de 
que há muita despesa que não deveria 
ser feita, se fossem otimizados os 
recursos”, sublinhou.

DIRIGENTES DA ORDEM REUNIRAM COM 
NOVO PRESIDENTE DO PSD

abrangidas por esta Portaria, além de um 
conjunto de normativos técnicos e protocolos 
de intervenção para prestação de alguns destes 
serviços, num trabalho conjunto com os Colégios 
de Especialidade e Grupos Profissionais da OF, 
mas também com as Ordens dos Enfermeiros e 
Nutricionistas. 

QUALIFICAÇÃO GARANTIDA
No caso específico dos testes rápidos para o 
rastreio de infeções por VIH, VHB e VHC (testes 
‘point of care’), que serão disponibilizados 
tanto em farmácias, como nos laboratórios de 
análises clínicas, a Direção-Geral da Saúde (DGS), 
a Administração Central do Sistema de Saúde 
(ACSS), a Autoridade Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde - Infarmed, o Instituto 
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) 
e os Serviços Partilhados do Ministério da 
Saúde (SPMS) emitiram uma Circular Normativa 
Conjunta que define os requisitos para a 
prestação deste serviço, apontando desde 
logo para a existência de espaço próprio com 
isolamento visual e sonoro e demais condições 
que assegurem a confidencialidade e privacidade 
do utente.
A Ordem dos Farmacêuticos (OF) foi uma das 
entidades ouvidas durante o processo de 
redação do normativo, tendo sugerido a inclusão 
dos termos da qualificação dos farmacêuticos 
responsáveis para a realização dos testes 
rápidos, a assegurar pela OF, de acordo com o 
conteúdo programático definido e a creditação 
de atividades formativas específicas.
A norma estabelece que a utilização destes 
dispositivos deve ser assegurada por elementos 
com formação específica comprovada em 
matéria de infeção por VIH e hepatites virais.
Entre outros aspetos que mereceram a atenção 
da OF está a elaboração e distribuição pelo 
Ministério da Saúde, em colaboração com as 
Ordens e associações setoriais, de um folheto 
por cada infeção a rastrear, com o objetivo de 
assegurar a uniformização dos esclarecimentos 
prestados aos cidadãos. Estes folhetos devem 
conter informação sobre a infeção, vias de 
transmissão, janela imunológica e significado do 
resultado, entre outros aspetos considerados 
relevantes.
De igual modo, foi sugerida a definição de 
um modelo de boletim com o resultado a 
entregar ao utente, para que os resultados dos 
testes de rastreio sejam fornecidos de forma 
idêntica por todas as farmácias e laboratórios. 
Também a identificação do profissional de 
saúde responsável pela realização do teste 
mereceu a atenção da OF, tal como o processo 
de referenciação dos utentes com resultados 
reativos e as listagens das consultas nas 
unidades hospitalares.
A breve prazo, a OF vai disponibilizar 
oferta formativa complementar dirigida a 
farmacêuticos comunitários e analistas clínicos 
para prestação deste serviço.

A Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos (OF) esteve 
reunida com o presidente do Partido Social Democrata (PSD), 
Rui Rio, numa semana que o novo líder do principal partido da 
oposição dedicou ao setor da Saúde, visitando instituições e 
reunindo com dirigentes e representantes da área. 
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Às 11h30 da manhã, o bulício é grande no ar-
mazém da Plural, em Coimbra. Os pedidos das 
farmácias não param de cair, e o aviamento das 
encomendas já arrancou. Num espaço amplo 
com cerca de 16 mil referências, dois autómatos 
chamam a atenção: o a-frame faz sair, a uma ve-
locidade estonteante, os medicamentos de maior 
rotatividade e, no extremo oposto, o carrossel 
(como lhe chamam) vai girando e expedindo as 
substâncias controladas e outros produtos menos 
solicitados. Ao meio-dia, para tudo para almoçar 
e a operação é retomada meia hora depois. As car-
rinhas deverão começar a sair às 13h30 para fazer 
as entregas da tarde. Por dia, são feitas duas a três. 

É assim de segunda a domingo, das 7h às 23h, 
365 dias por ano. Estamos a falar de 854 rotas 
por semana e de sete milhões de quilómetros 
percorridos anualmente por motoristas da em-
presa, para fazer chegar medicamentos, dis-
positivos médicos e outros produtos de saúde 
e bem-estar a farmácias de todo o país. Tudo 
assenta numa logística muito bem organizada, 
apoiada numa forte automação, o que permite 
que o tempo médio de entrega de uma enco-
menda, desde que é recebida até chegar à far-
mácia, seja de duas horas. 
Visto de perto, o circuito, monitorizado por 
câmaras de videovigilância, faz lembrar uma 

«autoestrada, com várias estradas secundárias 
e estações», ilustra Olga Simões, que assume 
a direção técnica deste armazém há dez anos. 
«É o pedido da farmácia que dita a trajetória 
da banheira, que pode circular pela zona de 
aviamento de frio, pelas dinâmicas...», explica 
a farmacêutica, enquanto conduz a ROF numa 
visita à sede da Plural, uma das mais antigas 
cooperativas a operar em Portugal (iniciou a 
sua atividade em 1974). É aqui, na maior pla-
taforma, que estão centralizados os principais 
serviços da empresa, como a gestão de stocks e 
o marketing e operações; e é também aqui que 
são processadas diariamente as encomendas 

Sónia Graça, jornalista convidada

OS ‘MARATONISTAS’ 
DO MEDICAMENTO
Compram, armazenam, vendem e distribuem fármacos e produtos  
de saúde a todas as farmácias do país. Os distribuidores 
farmacêuticos trabalham quase 24 horas por dia para que os cidadãos 
tenham acesso aos medicamentos. Mas o número de farmacêuticos  
a trabalhar neste setor é residual. E a Ordem quer mudar isso. 
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com destino a quatro das restantes cinco pla-
taformas logísticas (Maia, Covilhã, Caldas da 
Rainha, Lisboa e Faro). 
«A correta preparação das encomendas e a en-
trega na hora e no local acordados são os nos-
sos desafios diários», sublinha a farmacêutica. 
Neste momento, são 1264 as farmácias que a 
Plural abastece em todo o país.  

DISTRIBUIÇÃO GROSSISTA REDUZ 
TRANSAÇÕES EM 125 VEZES 
Além da Plural, há atualmente outros cinco dis-
tribuidores de medicamentos full line, que repre-
sentam cerca de 88% do mercado da distribuição 
farmacêutica em Portugal. «Não há nenhum 
modelo mais eficiente e económico do que o 
modelo de distribuição full line, que assegura 

uma entrega, duas vezes por dia, em todas as 
farmácias do país», diz Diogo Gouveia, coor-
denador do Grupo Profissional da Distribuição 
Farmacêutica da Ordem dos Farmacêuticos (OF)
realçando a importância destes intermediários na 
cadeia do medicamento: «Em Portugal, há mais 
de 200 laboratórios e cerca de 2900 farmácias. Os 
distribuidores compram aos primeiros e vendem 

VISTO DE PERTO, O CIRCUITO, MONITORIZADO POR CÂMARAS DE VIDEOVIGILÂNCIA, 
FAZ LEMBRAR UMA «AUTOESTRADA, COM VÁRIAS ESTRADAS SECUNDÁRIAS  
E ESTAÇÕES», ILUSTRA OLGA SIMÕES
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e entregam aos segundos. Imagine-se que teriam 
de ser os fabricantes a entregar os medicamentos 
a todas estas farmácias...» 
De acordo com um estudo realizado pelo Ins-
titute for Pharmaeconomic Research, em 2016, 
que teve como base os seis principais mercados 
europeus (Alemanha, França, Espanha, Itália, 
Holanda e Reino Unido), a distribuição de fár-
macos via grossistas full line reduz em 125 vezes 
o número de transações necessárias, quando 
comparado com uma distribuição direta da in-
dústria às farmácias. O mesmo estudo estima que 
cada euro investido por este setor contribui em 
dois euros para a economia nacional e que cada 
posto de trabalho criado pelo setor contribui em 
1,94 postos de trabalho na economia nacional. 
Na Plural, trabalham atualmente 290 funcioná-
rios, dos quais 11 são farmacêuticos. Olga Simões 
tem a cargo a supervisão do maior armazém, em 
Coimbra: «O meu dia-a-dia é muito preenchido 
com a gestão e tratamento das reclamações dos 
nossos clientes, acompanhamento da equipa de 
apoio ao cliente e atendimento telefónico.» En-
quanto diretora técnica, também é responsável 
por fazer cumprir as boas práticas de distribuição, 
documento alterado em 2015 - o que envolveu a 
«formação de todos os colaboradores» e colocou 
«alguns desafios, nomeadamente a instalação de 
um sistema de monitorização da temperatura 
em toda a frota». 
Além disso, foi atualizado o sistema de gestão 
da qualidade e anualmente são feitas autoinspe-
ções em todas as plataformas da cooperativa. De 
resto, garante a farmacêutica, os medicamentos 
fornecidos pela Plural são seguros, porque «ad-
quiridos a fornecedores nacionais, autorizados 
pelo Infarmed, e a sua entrada é devidamente 

validada». Igualmente importante, as substâncias 
controladas (psicotrópicos e estupefacientes) es-
tão «armazenadas em local fechado e de acesso 
restrito». Os colaboradores, por sua vez, estão 
sujeitos a um controlo de acessos, de acordo 
com as suas funções. 

FARMACÊUTICOS NA DISTRIBUIÇÃO 
SÃO APENAS 4% DA CLASSE
No armazém, a atividade é desenvolvida diaria-
mente em três turnos (de segunda a sexta, das 7h 
às 23h30, sábados, das 9h às 19h, e domingos e 
feriados, das 11h às 19h) e o pessoal está disper-
so por diferentes seções: uns tratam da receção 
e conferência de mercadorias, outros das recla-

mações e devoluções, outros da logística inversa 
(devoluções aos laboratórios) e outros concen-
tram-se na zona das estações e dinâmicas, onde 
o aviamento (picking manual) requer a presença 
de operadores que, através de um scanner que lê 
os códigos de barra das banheiras, vão às “ruas”, 
estantes e prateleiras buscar os medicamentos 
solicitados em cada pedido, introduzindo-os 
na banheira certa. 
«Raramente» há erros, mas, «num pico de avia-
mento, com várias banheiras seguidas, podem 
acontecer (ou são erros humanos ou do autó-
mato)», diz Olga Simões, que durante vários 
anos foi diretora técnica em farmácia comu-
nitária, antes de integrar a equipa da Plural, o 
que também lhe dá «uma perspetiva clara das 
necessidades e expectativas dos clientes». Mas 
há outras mais-valias: «Somos [farmacêuticos] 
muito motivados a desenvolver competências 
no âmbito da promoção da saúde e para o cor-
reto uso do medicamento, entre outras atitudes 
focadas no cliente e nos utentes.» 
Atualmente, estão inscritos na Ordem dos Far-
macêuticos (OF) 745 profissionais que exercem 
funções no setor da distribuição, o que representa 
apenas 4% da classe (15277 farmacêuticos). «Te-
mos a convicção de que serão muitos mais do 
que os inscritos na Ordem», diz Diogo Gouveia, 
lembrando que só quem exerce direção técnica 
é que está obrigado, por lei, a fazê-lo. Por outro 
lado, acrescenta o coordenador do GPDF e que 
é também presidente da Associação de Distri-
buidores Farmacêuticos (ADIFA), o número 
de farmacêuticos a trabalhar nesta área «tem 
aumentado substancialmente nos últimos anos», 
sobretudo em áreas não-técnicas (comerciais e 
relação com a Indústria): «Há dez anos, a maioria 

O stock que alimenta o autómato 
é arrumado em canais

Olga Simões

HÁ ATUALMENTE 
SEIS GROSSISTAS DE 
MEDICAMENTOS FULL LINE, 
QUE REPRESENTAM CERCA 
DE 88% DO MERCADO DA 
DISTRIBUIÇÃO FARMACÊUTICA 
EM PORTUGAL
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“Farmacêutico é o profissional mais 
habilitado para cumprir a missão do setor”
A gestão da qualidade é outra área essencial para a segurança dos medicamentos. Filipa Eiras 
trabalha na OCP Portugal há três anos, como técnica da qualidade do produto, e sabe bem disso. É o 
departamento da qualidade, onde ela se insere, que «define e aplica procedimentos que garantam 
a qualidade do produto em todas as fases das operações necessárias à distribuição, bem como 
formação aos colaboradores no âmbito das boas práticas de distribuição». Por outro lado, estes 
profissionais têm a cargo a «qualificação de fornecedores e clientes, o que se traduz na garantia 
de que apenas adquirimos medicamentos e outros produtos de saúde a fornecedores autorizados e 
qualificados, e de que apenas os entregamos a clientes autorizados». 
Eiras, que é também diretora técnica do armazém da Régua, considera que o farmacêutico tem um 
papel fundamental no setor, sendo «o profissional mais habilitado para, numa equipa multidisciplinar, 
garantir o cumprimento da sua missão». 
Liliana Batista também conhece bem os meandros do setor. Trabalha há 13 anos na empresa pré-
grossista Dilofar – Distribuição, Transportes e Logística, como diretora técnica e também como 
responsável da qualidade. A seu cargo tem um leque variado de tarefas inerentes a um diretor 
técnico. Por um lado, deve «garantir que os programas de formação são aplicados, participando 
ativamente na formação dos colaboradores». Por outro, acautela a «verificação de produtos 
recebidos», decide sobre o «destino de produtos devolvidos/rejeitados», participa em «auditorias à 
atividade da empresa e ao sistema de gestão da qualidade (quer internas, quer externas) e garante 
que as reclamações pertinentes são «eficazmente tratadas e que são executadas as medidas 
corretivas necessárias», entre outras atribuições. 
Na relação com os parceiros, a farmacêutica aponta alguns desafios: «Tem de existir uma enorme 
flexibilidade e capacidade de adaptação e, por outro lado, temos de conseguir responder no mais 
curto espaço de tempo a novos regulamentos e requisitos do setor.»

Filipa Eiras Liliana Batista

dos profi ssionais só exercia funções na direção 
técnica e isso tem mudado, pois há cada vez mais 
pessoas jovens e dinâmicas ligadas a novas áreas». 

“PARA UM FARMACÊUTICO, 
NEM TUDO SÃO NÚMEROS”
Na sede da Plural, além de Olga Simões, há mais 
três farmacêuticos a desempenhar funções nou-
tras áreas: um como diretor-geral, outro como 
diretor de compras e outro dedicado à logística 
inversa. Pedro Oliveira tem a cargo, desde 2007, 
a direção de compras, coordenando uma equipa 
que trata do aprovisionamento dos seis armazéns 
da cooperativa, da gestão e implementação de 
campanhas, de produtos próprios e de toda a 
relação comercial com os 220 laboratórios que 
fornecem a Plural atualmente.
«Colaboramos diariamente em várias áreas. A mais 
tradicional e visível é a distribuição dos produtos 
e a promoção de campanhas, mas há outras ações 
desenvolvidas, como é o caso das vendas diretas, 
das parcerias entre laboratórios e farmácias e/
ou grupos de farmácias, do telemarketing e da 
logística inversa», diz o farmacêutico. Garantir 
um relacionamento fl uído com a indústria far-
macêutica é uma das principais missões do seu 
departamento, mas isso representa um «desafi o 
constante», admite, cabendo ao distribuidor «ge-
rir as expectativas dos diferentes stakeholders». 
E é também neste aspeto que o farmacêutico 
representa uma mais-valia: «Temos a responsa-
bilidade de garantir que os interesses dos stake-
holders não põem em causa a saúde pública. 
Para um farmacêutico, nem tudo são “números”; 
temos uma ética profi ssional intrínseca que faz 
parte do nosso DNA». Ora, numa altura em que 
o relacionamento entre distribuidores e labora-

Fármacos e produtos de saúde 
têm um lugar codificado, numa 
prateleira de uma estante, 
numa determinada “rua”

Pedro 
Oliveira
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tórios está a ser redesenhado por força das novas 
tecnologias, o farmacêutico, defende Pedro Oli-
veira, «terá, mais uma vez, um papel preponde-
rante para que as ameaças que se avizinham não 
ponham em causa a qualidade e sustentabilidade 
da cadeia do medicamento». 

RELAÇÃO COM AS FARMÁCIAS 
“PERMITE PENSAMENTO 
ESTRATÉGICO” 
A relação com as farmácias é outro desafio. 
Flávio Monteiro é diretor regional de vendas da 
Alliance Healthcare há um ano e assegura que 
o facto de ser farmacêutico ajuda muito: «Esta-
mos mais capacitados, temos conhecimento de 
causa e também uma facilidade relacional e de 
contato com os pares. A classe farmacêutica é 
muito exigente e o farmacêutico gosta de falar 
com colegas.» Ele, que vai ao terreno quase todos 
os dias, sozinho ou acompanhando a sua equi-
pa (nove gestores de conta), sabe que o contato 
com a farmácia ajuda a «direcionar o negócio». 
A sua responsabilidade, entre outras, é angariar 
novos clientes. «Oiço, tento perceber o que po-
demos fazer diferente e projetar para o futuro», 
explica o jovem farmacêutico, confessando que 
este é um desafio «muito interessante», porque 
«permite mais pensamento estratégico». Em si-
multâneo, também é sua missão conceber novos 
serviços destinados às farmácias. E, nesta maté-
ria, o departamento comercial da Alliance tem 
apostado na consultoria e em formações dirigidas 
a farmacêuticos: «Este ano, temos um plano: em 
cada mês, falamos sobre um determinado tema 
(gravidez, diabetes...). Não falamos de produtos; 
trata-se de uma formação científica, ministrada 
por médicos, para melhorar o aconselhamento 
que os farmacêuticos prestam diariamente.» 
Flávio Monteiro, que trabalha no armazém de 

Alverca, coordena a equipa de gestores de conta 
que acompanha cerca de 1200 farmácias situa-
das na zona Sul do país. Ao todo, a Alliance tem 
seis armazéns (Alverca, Porto, Castelo Branco, 
Almancil, Madeira e Açores), fornecendo atu-
almente 2200 farmácias, o que equivale a 624 
rotas de distribuição executadas em todo o país. 
Isto não seria possível sem o trabalho de quatro 
centenas de colaboradores, dos quais 5% são 
farmacêuticos.

ARMAZÉM COM MAIS DE 75%  
DE AUTOMAÇÃO
Fomos conhecer a plataforma de Alverca, um 
espaço com 10.500 metros quadrados que alber-
ga 19 mil referências (17 a 18 milhões de euros 
em stock permanente). Aqui trabalham cerca de 

100 funcionários (entre engenheiros, analistas e 
operadores logísticos), que mantêm funcional 
um sistema de aviamento muito semelhante 
ao da Plural e de qualquer armazém moderno. 
A linha, em forma de U, tem uma parte au-
tomatizada, assente em dois autómatos cons-
tantemente alimentados com stock. «75% dos 
fármacos e produtos que vendemos saem dire-
tamente destas máquinas», diz à ROF Gonçalo 
Nolasco, diretor técnico do armazém. Na parte 
semiautomatizada, estão operadores que vão 
‘enchendo’ as banheiras, conforme o pedido de 
cada farmácia. No fim, a cada uma é adicionada a 
respetiva fatura, aposto um rótulo identificativo, 
uma tampa e uma cinta. E seguem para o cais 
de expedição, donde são levadas pelo motorista 
que, mais tarde, as trará vazias.
Por dia, na área da Grande Lisboa, podem ser 
feitas até quatro entregas: uma de manhã, duas 
à tarde e uma quarta, se a farmácia estiver de 
serviço 24h (fora da capital, apenas duas: uma 
de manhã e outra à tarde). De resto, o sistema é 
flexível. «Por vezes, há pedidos urgentes. Ainda 
ontem tivemos um: um carro específico foi en-
tregar um medicamento a um doente oncológico. 
Se podemos ajudar, claro que ajudamos», diz o 
diretor técnico, acrescentando que a Alliance 
também faz entregas em hospitais e clínicas, 
de forma residual. 
Tudo o que entra e tudo o que sai do armazém 
é exaustivamente validado. E tudo o que lá está 
dentro é sujeito a permanente videovigilância e 
a controlo de temperatura e humidade, como 
mandam as boas práticas. Numa das zonas do 
circuito, uma autêntica ‘gaiola’ sem ângulos 
mortos (todos os cantos são abrangidos por 
câmaras), só entra mesmo o diretor técnico e 
pessoal da sua confiança. É que aqui estão guar-
dados os medicamentos de acesso restrito, caso 

CADA EURO INVESTIDO PELO 
SETOR CONTRIBUI EM DOIS 
EUROS PARA A ECONOMIA 
NACIONAL E CADA POSTO DE 
TRABALHO CRIADO CONTRIBUI 
EM 1,94 POSTOS DE TRABALHO 
NA ECONOMIA NACIONAL

Gonçalo Nolasco

Na área da Grande Lisboa, os motoristas 
podem fazer até quatro entregas/dia

Flávio Monteiro
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dos psicotrópicos e estupefacientes. E o stock, 
aqui, é contado três vezes por semana. 

FORMAÇÃO PÓS E PRÉ-GRADUADA 
PARA ATRAIR MAIS JOVENS 
Mas as empresas de distribuição «não são me-
ros operadores logísticos. Têm também uma 
função de saúde pública», lembra o coordena-
dor do GPDF, Diogo Gouveia. Dois exemplos 
disso são o programa de troca de seringas e o 
projeto ‘Via Verde do Medicamento’ (que ga-
rante um stock SOS e uma entrega no prazo 
máximo de 12 horas), nenhum dos quais seria 
possível sem o apoio destes grossistas.  

A verdade é que estamos a falar de um grupo 
com pouco peso na classe profi ssional, como 
se disse atrás. E o desconhecimento sobre o 
setor não ajuda. «Recebemos com frequência 
estagiários de várias universidades (Coimbra, 
Porto e Lisboa) e apercebo-me constantemen-
te da falta de conhecimento que estes futuros 
profi ssionais têm do trabalho do farmacêuti-
co nestas estruturas», observa Olga Simões, 
diretora técnica do maior armazém da Plural.
Ciente disso, o GPDF quer começar por fazer 
um inquérito de modo a identifi car o número 
efetivo de farmacêuticos a trabalhar nesta área. 
Em simultâneo, vai apostar na visibilidade e na 

formação para atrair mais jovens. «Defi nimos 
uma estratégia de formação pós-graduada para 
os farmacêuticos no ativo e também uma estra-
tégia pré-graduada dirigida às universidades, a 
quem vamos propor a organização de um dia 
dedicado à distribuição. A ideia é irmos às fa-
culdades para dar a conhecer o setor e a função 
que o farmacêutico nele desempenha. Se pos-
sível, proporcionaremos também a visita a um 
armazém, no Porto, em Lisboa ou em Coimbra», 
adiantou à ROF Diogo Gouveia.

DIRETIVA DOS FALSIFICADOS 
É UM “GRANDE DESAFIO”
No horizonte, há outros desafi os. Um dos maio-
res diz respeito à Diretiva dos Medicamentos 
Falsifi cados, que entrará em vigor em Fevereiro 
do próximo ano. Na prática, os medicamentos 
terão de ser verifi cados ponto a ponto, isto é, 
na entrada e na saída do circuito do medica-
mento; no caso de pequenas unidades de saúde 
sem capacidade tecnológica para fazer a leitura 
e desativação do código único da embalagem, 
terão de ser os distribuidores a assumir essa 
responsabilidade. «Este é um grande desafi o, 
porque envolve alterações nos sistemas de in-
formação e a criação de redes de gestão de da-
dos», reconhece Diogo Gouveia. 
Os distribuidores já começaram a preparar-se 
e ultimamente têm participado em reuniões 
com o Infarmed e a Organização Europeia de 
Verifi cação de Medicamentos. Há ainda mui-
tas questões a esclarecer. Olga Simões, diretora 
técnica do armazém da Plural, aponta algumas: 
«Como vamos tratar a reintegração no stock de 
produtos resultantes de devoluções dos clientes 
ou até mesmo como vamos tratar as recolhas 
de produtos ordenadas pelo Infarmed ou pelo 
detentor de AIM.»

Fontes: ADIFA – IQVIA

Depois de um período de forte contração, iniciado em 2008, com uma quebra de 25% na margem de comercialização, só a partir de 
2014 é que o mercado começou a estabilizar. Mas a recuperação será lenta. «No pico da crise, foi acumulado um valor de dívida 
(das farmácias aos grossistas) superior a 200 milhões de euros e serão necessários muitos anos para recuperar do impacto da 
crise no setor», nota Diogo Gouveia.

Diogo Gouveia

Mercado da Distribuição de Medicamentos em Portugal
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Aqui ao lado

As carências que persistem no Serviço Nacional de Saúde (SNS) têm sido alvo da sua 
atenção, desde que tomou posse como bastonário da Ordem dos Médicos (OM), a 8 
de fevereiro do ano passado. Miguel Guimarães nota, ainda, com preocupação, que 
a nova lei de bases poderá legitimar as terapêuticas ditas alternativas. Urologista 
no Hospital de São João (Porto), foi presidente do Conselho Regional do Norte da OM 
antes de assumir o cargo de bastonário, para o qual foi eleito com a votação mais 
expressiva de sempre. Acérrimo defensor do SNS, acredita que é urgente a aplicação 
prática de uma carreira para os farmacêuticos hospitalares e sente-se preocupado 
com a escalada mediática anticientífica.    

A Ordem dos Médicos tem-se destacado 
como uma crítica ativa das carências do SNS. 
Exatamente. É um reflexo dos tempos mo-
dernos. Nos últimos anos, já com o governo 
anterior mas também com o atual – com graus 
de gravidade diferentes –, o paradigma dos 
cuidados de saúde tem mudado. Apesar de, 
publicamente, todos os governos e o próprio 
Ministério da Saúde defenderem o SNS, os 
doentes, a qualidade da medicina e a saúde, a 
verdade é que a situação tem sofrido alguma 
degradação. Isso reflete-se nas condições de 
trabalho dos profissionais, sem prejuízo de 
mais ou menos doentes terem acesso a cui-
dados de saúde. O sentimento das pessoas 
que trabalham no serviço público não é de 
satisfação. Isso tem-nos obrigado – tal como 
já tinha acontecido no mandato anterior, com 
o professor José Manuel Silva, e agora comigo, 
há um ano e uns meses – a uma intervenção 
pública na defesa dos doentes e do próprio 
serviço público de saúde. Há iniciativas que 
temos apoiado, como a do dr. Filipe Fróis, 
um colega nosso de pneumologia do Hospital 
Pulido Valente, que desenvolveu o SNS in bla-
ck. É uma iniciativa simpática, uma forma de 
chamar a atenção para os problemas, sem ter 
um prejuízo direto naquilo que é a atividade 
clínica: os doentes mantêm as suas consultas 

e as suas cirurgias. Estas iniciativas têm o seu 
impacto na sociedade, levam a que os políticos 
(não só o Governo, mas também os deputados) 
debatam mais a saúde.

A OF TEM TIDO UM PAPEL 
IMPORTANTÍSSIMO NA SUA ÁREA
Que acaba por estar na ordem do dia…
Acho que, apesar de tudo, considerando este 
último ano, nunca me recordo de ouvir tanto 
os políticos elegerem a saúde como a princi-
pal prioridade. Só por isso, todas as ordens 
profissionais, incluindo, naturalmente, a dos 
Farmacêuticos, que tem tido um papel impor-
tantíssimo na sua área, têm cumprido o seu 
papel no sentido de salvaguardar o direito das 
pessoas à saúde. 

Além desta conjuntura, temos a estrutura: 
quando se fala do envelhecimento da po-
pulação, e do alargamento dos cuidados de 
saúde, isso pode também comprometer a 
sobrevivência do SNS?
De facto, é uma questão importante. Portugal 
é um dos países da Europa com a esperança 
média de vida mais elevada. E sabemos que 
temos, também, uma característica negativa, 
que é uma carga muito elevada de  doença 

crónica a partir dos 65 anos. Temos, portanto, 
mais anos de vida, mais doenças, mais pesso-
as a necessitarem de fazer tratamentos para a 
diabetes ou para a hipertensão ou para outras 
doenças Apesar das medidas tomadas pelo dr. 
Paulo Macedo – que teve intervenção em duas 
ou três matérias importantes, entre as quais re-
duzir drasticamente o preço dos medicamen-
tos, a dificuldade no acesso a medicamentos 
aumentou nos últimos anos – 10% dos doentes 
não fizeram os tratamentos propostos pelos 
médicos devido a insuficiência económica. 
Acho, aliás, que a medida até foi exagerada, 
porque levou a que muitas farmácias de ambu-
latório ficassem numa situação difícil. Temos 
um orçamento de Estado para a Saúde cada 
vez mais baixo. Em 2018, está projetado para 
ficar na casa dos 5,2% do PIB. E se pensar-
mos só no SNS, o valor andará entre os 4,6% 
e os 4,7% do valor do PIB. Estamos a falar de 
um orçamento que fica claramente abaixo da 
média dos países da OCDE, que se situa na 
casa dos 6,5% do PIB, e abaixo da média dos 
países europeus, que anda perto dos 7,4% do 
PIB. Estamos a valorizar menos a saúde dos 
portugueses numa altura em que devíamos 
estar a investir um bocado mais, para tentar 
equilibrar o aumento das necessidades da po-
pulação. É quase um paradoxo. 

Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos 

Ricardo Nabais, jornalista convidado.

“ESTAMOS A VALORIZAR MENOS  
A SAÚDE DOS PORTUGUESES  
NUMA ALTURA EM QUE DEVÍAMOS 
ESTAR A INVESTIR MAIS”



CARREIRA FARMACÊUTICA  
É ESSENCIAL, COMO ACONTECE  
COM MÉDICOS
Tem defendido, também, a criação de uma 
carreira de farmacêutico no SNS.
O Governo tem de a implementar rapidamente. 
É essencial que a tenham no SNS, para ser pos-
sível fazer formação, tal como acontece com os 
médicos. Isto permite ter mais qualidade naquilo 
que fazemos todos os dias, porque permite uma 
formação contínua no que é a nossa área de in-
tervenção, que haja mais trabalho de equipa, não 
só entre farmacêuticos, mas destes com outros 
profissionais de saúde. É preciso também dotar 
os hospitais dos profissionais necessários para que 
possa ser dada resposta, em tempos adequado, às 
necessidades dos doentes que se encontram nos 
hospitais ou que a eles recorrem. É essencial e o 
Governo não o tem feito. Há falta de farmacêu-
ticos no SNS. Não consigo entender por que não 

se implementou ainda a carreira, mesmo que se 
se deixasse de parte a questão das remunerações 
para daqui a um ano ou dois. E há a questão da 
redução para as 35 horas…

Porque as 35 horas agravaram a situação, 
neste caso?
Faz mais diferença em relação aos farmacêuticos, 
aos enfermeiros, aos assistentes operacionais e 
técnicos, e aos técnicos auxiliares de diagnós-
tico e terapêutica. O Governo anterior passou 
das 35 para as 40 horas sem qualquer acrésci-
mo salarial uma parte destes profissionais. E 
agora este Governo fez regressar as 35 horas. É 
uma medida justa, mas, ao fazer isto, como as 
questões relacionadas com esta diminuição de 
horas têm implicações no tempo que as pessoas 
prestam serviço no SNS, é evidente que isto tem 
reflexos nas necessidades. Ou as pessoas estão 
disponíveis para fazer horas extraordinárias, e já 
compensam esta passagem, ou se contrata mais 

profissionais para colmatarem as necessidades 
que existem. Segundo as contas da Associação 
dos Administradores Hospitalares, para com-
pensar essa passagem das 40 para as 35 horas era 
preciso contratar seis mil profissionais de saúde. 

Falou de um maior acesso ao medicamento 
através do preço. Por outro lado, as farmácias 
acabaram por abrir, também, um leque de 
serviços de que antes não dispunham, como a 
entrega de medicamentos, por exemplo. Isso 
pode compensar, de alguma maneira, uma even-
tual sobrecarga dos estabelecimentos do SNS?
As farmácias de ambulatório são um elo fun-
damental do SNS. Não estando propriamente 
integradas dentro do conceito, por serem pri-
vadas, são essenciais. Temos um acesso fácil ao 
medicamento – até quando o comparamos à 
maior parte dos países europeus – porque temos 
milhares de farmácias que funcionam em proxi-
midade. Temos duas grandes formas de aproxi-

O SENTIMENTO DAS PESSOAS QUE TRABALHAM NO SERVIÇO PÚBLICO NÃO  
É DE SATISFAÇÃO. ISSO TEM-NOS OBRIGADO  A UMA INTERVENÇÃO PÚBLICA  
NA DEFESA DOS DOENTES E DO PRÓPRIO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE
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mar a saúde das pessoas: através dos centros de 
saúde (os cuidados de saúde primários) e através 
das farmácias. Falava há pouco da medida do dr. 
Paulo Macedo, que baixou muito o preço dos 
medicamentos, o que acabou por ter um efeito 
negativo nas farmácias. Há quem compre medi-
camentos pela internet. Não devemos adquiri-los 
pela net, eles devem ser vendidos nas farmácias. 
Defendo, aliás, que até os medicamentos de ven-
da livre o sejam, porque têm de ser vendidos em 
locais onde existe um farmacêutico e técnicos 
de farmácia. É fundamental explicar ao doente 
como vai fazer os medicamentos. Os médicos, já 
o explicam. Mas esta explicação adicional é um 
reforço, sobretudo numa altura em que estamos 
a utilizar a desmaterialização da receita médica. 

CASO NECESSÁRIO, FARMÁCIAS 
DEVEM TER APOIO DO MINISTÉRIO
A farmácia poderia ser um complemento aos 
cuidados de saúde primários?
A relação entre os médicos de família e os far-
macêuticos que trabalham na área dos centros 
de saúde é importante, para tirar dúvidas, para 
esclarecer algumas situações com a medica-
ção, e para um trabalho de cooperação mais 
próximo na área da saúde. Essa proximidade 
pode e deve existir. Mas também penso que 
os farmacêuticos devem defender a dignidade 
das suas farmácias. Não me parece que seja a 
situação mais correta, por exemplo, começar a 
ter outro tipo de atividades, como consultas de 
outras profissões da saúde. Os farmacêuticos 
devem defender a valorização e a essência da 
sua profissão que é absolutamente fundamental 
para a saúde dos portugueses. E as farmácias de 
ambulatório devem ter as condições necessárias 
para poderem exercer a sua missão em pleno, 
tendo, nos casos em que seja necessário, o apoio 
direto do Ministério da Saúde.

Haverá pseudociência a ser exercida nas far-
mácias?
Não posso afirmar isso. As queixas que eventu-
almente possam existir sobre essa matéria irão 
parar à bastonária da Ordem dos Farmacêuticos. 
Obviamente nunca interfiro nessa matéria, até 
porque a OF tem feito um trabalho notável e 
tem conseguido encontrar um equilíbrio bom 
em que defende os direitos dos doentes, mas 
também os dos farmacêuticos. É importante 
que os farmacêuticos sintam aquilo que é a es-
sência da sua profissão, que é extraordinaria-
mente importante dentro do que é a saúde em 

privado tem o seu papel, e se não fosse, muitas 
vezes, a capacidade de resposta desse setor, pro-
vavelmente não conseguiríamos corresponder 
a muitas necessidades dos doentes que recor-
rem ao SNS. A prova disso é que mais de 50% 
dos exames complementares de diagnóstico e 
terapêutica são feitos fora do SNS através das 
convenções, tal como muitas cirurgias e con-
sultas. O segundo aspeto que a lei de bases deve 
consagrar é o que diz respeito aos profissionais 
de saúde. E aqui é importante sublinhar que não 
é um programa de governo que define qual é 
o papel dos médicos ou dos farmacêuticos no 
SNS. Isso está definido pela essência das pro-
fissões. Não respeitar isso, ou deixar em aber-
to essa essência, ou não lhes atribuir um papel 
relevante é uma situação complexa. 

E quais serão os aspetos negativos da lei de 
bases?
Além disso – estou a falar genericamente –, o 
facto de esta comissão ter um artigo dedicado 
especificamente às terapêuticas não conven-
cionais é uma afronta a todas as profissões, que 
incluem os farmacêuticos, os nutricionistas, os 
psicólogos, os médicos dentistas, os médicos, 
os enfermeiros, os biólogos, os médicos vete-
rinários, e todas as outras profissões da saúde.

Ou seja, todos os que baseiam a sua profissão 
na evidência científica.
Sim. A evidência científica tem permitido que 
a saúde e a medicina tenham evoluções abso-
lutamente espantosas, que hoje se consigam 
tratar doenças que até há pouco tempo eram 
incuráveis. É uma péssima opção da comissão. 
As terapêuticas alternativas parecem estar na 
moda, e isso incomoda-me particularmente. 
Legalizar atividade clínica, chamemos-lhe as-
sim, das terapêuticas não convencionais através 
de portarias – como o fizeram recentemente os 
ministros da Ciência e da Saúde, ao considera-
rem a medicina tradicional chinesa como uma 
licenciatura; ou seja, que ela, na prática, passe 
a ter o estatuto de ciência –é um erro grave. E 
as pessoas que o fazem devem ser responsabi-
lizadas por ele. 

MEDICINA TRADICIONAL CHINESA  
É NEGÓCIO DE MILHÕES.  
PRESSÃO É ENORME 
Parece haver muita pressão social no sentido 
do reconhecimento dessas terapias alternativas.
Acho que há uma cedência a essa pressão social. 

Portugal. Apesar de as farmácias de ambulatório 
não serem propriamente o SNS, para mim, é 
como se fossem. São uma extensão importante 
de acesso ao medicamento e a conselhos sobre 
várias matérias na área da saúde. Todos sabem 
a nossa posição sobre a pseudociência. É mui-
to clara. Existirem nas farmácias consultas de 
homeopatia, das ditas terapêuticas tradicionais 
chinesas, parece-me um erro que depois, mais 
tarde, tem sempre um custo negativo para todos. 

ARTIGO ESPECÍFICO PARA 
TERAPÊUTICAS NÃO 
CONVENCIONAIS É AFRONTA 
A discussão sobre a nova lei de bases está, 
entretanto, em curso. Que aspetos concretos 
gostaria a OM de aí ver consagrados? 
Uma lei de bases de saúde não é um programa 
político. A comissão encarregada de a desen-
volver não tinha profissionais de saúde. É um 
erro. Em segundo lugar, uma lei de bases tem 
de consagrar princípios e valores e tem de dar 
algumas orientações. Mas não tem de ser de-
masiado exaustiva sobre o que são os problemas 
da saúde. Por exemplo: a proposta apresentada 
pela dra. Maria de Belém e pela comissão dá um 
enfoque muito grande à saúde mental, mas não 
fala de saúde materno-infantil. Ela deixou de ser 
importante? Não. A saúde mental é essencial, 
mas deve estar num programa de governo que 
tenha caracterizados os objetivos a atingir na 
saúde mental, que meios são utilizados para 
atingir esses objetivos e qual o papel que o Es-
tado, o privado e o setor social podem ter nesse 
aspeto, entre muitas outras coisas. Valorizar a 
importância de apostar em áreas charneira da 
Saúde parece-me essencial tal como apontar os 
princípios fundamentais que devem ser segui-
dos. Mas não mais do que isso. Os pormenores 
devem constar do programa político do Governo 
para a Saúde. Caso contrário, ninguém respeita 
a lei de bases da saúde. 

Que propostas lhe parecem, então, mais vá-
lidas?
A lei de bases tem de focar aspetos que na minha 
opinião são essenciais: qual é a importância que 
se dá ao SNS e como funciona, qual é o papel da 
medicina privada e da social. Penso que a pro-
posta que a dra. Maria de Belém apresenta está 
bem estruturada, dá uma boa resposta, reforça 
o papel do SNS e considera os serviços privado 
e social como complementares, importantes 
para o sistema como um todo. Hoje o sistema 

TEMOS UM ORÇAMENTO DO ESTADO PARA A SAÚDE CADA VEZ MAIS BAIXO. EM 2018, 
ESTÁ PROJETADO PARA FICAR NA CASA DOS 5,2% DO PIB. E SE PENSARMOS SÓ NO 
SNS, O VALOR ANDARÁ ENTRE OS 4,6% E OS 4,7% (...) FICA CLARAMENTE ABAIXO DA 
MÉDIA DOS PAÍSES DA OCDE
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E económica: a medicina tradicional chinesa 
é um negócio de milhares de milhões de eu-
ros em todo o mundo. Essa pressão é enorme, 
sobre o Governo, os deputados, e até sobre as 
Ordens. Eu próprio já fui pressionado várias ve-
zes. Temos de escolher o caminho a seguir, até 
porque a investigação é cara, porque temos de 
provar que um determinado medicamento tem 
vantagens sobre o medicamento padrão que já 
existe para tratar uma determinada patologia, 
ou porque tem mais eficácia, ou porque tem a 
mesma eficácia mas menos efeitos laterais, e 
que tem vantagens sobre o placebo. Isto custa 
dinheiro, mas tem permitido que tenhamos me-
dicamentos que são mais aferidos que muitos 
que acabam por ir para o balde do lixo e que 
não chegam a ser utilizados. 

Quando fala da medicina tradicional chinesa, 
refere-se à acupuntura?
Não apenas a acupuntura. O principal problema 
da medicina tradicional chinesa é a fitoterapia, 
ou seja, um conjunto de tratamentos que en-
globam, muitas vezes, vários princípios ativos 
e misturas que não foram devidamente testa-
dos, que não passaram o crivo da investigação 
científica. E que têm autorização para serem 
vendidos, não são comparticipados. Também 
é difícil que o Estado os comparticipe… Mas 
qualquer dia pode acontecer. Aí, chegaremos 

ao fim da linha: a partir desse ponto, a própria 
indústria farmacêutica poderá deixar de se sen-
tir obrigada a fazer tantos estudos e a ser tão 
rigorosa. Ou seja, corremos o risco de regredir 
muito no tempo... 

E onde se poderia investigar esses princípios 
ativos? Nos laboratórios?
Toda a fitoterapia que existe neste momento à 
venda, de forma livre, através da internet ou de 
outra maneira, devia ser alvo de investigação. 
Como? Não sei. O Infarmed não está disponível 
para isso, mas não faz propriamente investiga-
ção, é o órgão regulador. Mas talvez pudesse 
regular esta atividade. O caminho devia ser este 
e é, de resto, o que outros países estão a seguir. 
Está provado que a homeopatia não serve para 
nada, não tem nenhuma eficácia para além da 
eficácia do placebo. E mesmo a acupuntura está a 
passar por dificuldades, porque os estudos mais 
recentes estão a demonstrar que o seu efeito é 
semelhante ao do placebo. Mas aquilo que for 
útil depois da investigação, sublinho, deve ser 
integrado na medicina. Não há uma medicina 
tradicional chinesa e uma convencional, o que 
há é só uma medicina! E sempre que uma téc-
nica determinada ou tratamento se revela útil, 
se tem um efeito superior ao placebo, é eficaz e 
tem poucos efeitos laterais, deve ser absorvida 
pela medicina. 

O bioquímico David Marçal, que muito tem 
escrito sobre pseudociência, dizia (cito de cor) 
que a homeopatia consiste em comprar água 
a preços exorbitantes…
É verdade (risos). David Marçal, aliás, tem sido 
um grande defensor da ciência, tem feito um 
trabalho notável. 
Mas não crê que haja uma espécie de crise? 
Afinal, mesmo com o aumento do conheci-
mento e das qualificações, há quem acredite 
nestas alternativas…
O sentimento anticientífico sempre existiu. 
O que atrai as pessoas? O oculto. As pesso-
as têm alguns problemas. Alguns deles têm 
soluções objetivas, outros não. E qual de nós 
já não teve alguma curiosidade? As questões 
dos OVNIS, da bruxaria, do espiritismo, são 
seculares. Continuam a existir, não desapa-
receram. O que acontece na questão das te-
rapias não convencionais, é que um doente 
vai a um terapeuta, que não terá capacidade 
para fazer um diagnóstico objetivo, vai con-
versar e fazer as coisas à sua maneira. Não 
está preparado para fazer um diagnóstico. 
Se ele tratar, depois, o problema com fitote-
rapia, ou acupuntura ou com outra técnica 
qualquer, e se tiver um cancro em evolução? 
Este doente até poderia ser tratado se tivesse 
recorrido a um médico.

HÁ FALTA DE FARMACÊUTICOS NO SNS. NÃO CONSIGO ENTENDER POR QUE NÃO 
SE IMPLEMENTOU AINDA A CARREIRA, MESMO QUE SE SE DEIXASSE DE PARTE A 
QUESTÃO DAS REMUNERAÇÕES
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ASSUMIU A LIDERANÇA DA OF APÓS A NOMEAÇÃO 
DO BASTONÁRIO ENTÃO ELEITO PARA A 
SECRETARIA DE ESTADO DO ENSINO SUPERIOR E 
MANTEVE-SE NO CARGO.

Integrou a primeira direção da Ordem dos 
Farmacêuticos (OF) eleita após o 25 de abril, 
como vogal da Direção Nacional, por inerên-
cia do cargo de presidente da Secção Regional 
do Porto, que ocupava desde 1973. Assumiu a 
liderança da OF, de forma interina, após nome-
ação do bastonário então eleito, Alberto Ralha, 
para a Secretaria de Estado do Ensino Superior, 
em 1980, e mantém-se no cargo após dois atos 
eleitorais posteriores, até junho de 1989. Du-
rante estes oito anos à frente da OF, teve papel 
preponderante na resolução de vários dossiês 
relacionados com a atividade farmacêutica, 
em especial nas áreas das Análises Clínicas e 
da Farmácia Comunitária. Esteve profunda-
mente envolvido na defesa da especialização 
e da direção técnica dos laboratórios clínicos 
por farmacêuticos analistas, num litígio com a 
Ordem dos Médicos que, no Supremo Tribunal 
de Justiça, culminou numa decisão favorável 
aos farmacêuticos portugueses. 
Alfredo Albuquerque assumiu uma interven-
ção ativa em todo o processo de declaração de 
inconstitucionalidade da Lei da Propriedade 
de Farmácia, em 1987, com várias exposições 
escritas e presenciais na Comissão de Saúde 
da Assembleia da República e no Ministério 
da Saúde. Foi durante o seu mandato que se 
propôs à Direção-Geral dos Assuntos Farma-
cêuticos a regulamentação do uso obrigatório 
do cartão de identifi cação pelos farmacêuticos 
de ofi cina. Remonta também ao seu período 
na OF o processo de revisão das carreiras far-
macêutica e dos técnicos superiores de saú-
de, insistindo com a tutela para participação, 
pronúncia, conhecimento e acompanhamento 

da profi ssão, salientando-se ainda, neste do-
mínio, a sua participação ativa no Conselho 
de Deontologia da Associação Portuguesa da 
Indústria Farmacêutica (Apifarma), área pro-
fi ssional a que esteve mais ligado, fruto de uma 
colaboração de vários anos com a companhia 
farmacêutica portuguesa Paracélsia.
A sua ligação e experiência na área da Indústria 
Farmacêutica valeram-lhe o respetivo título de 
especialista, atribuído pela OF em 1972, sendo 
um dos primeiros farmacêuticos portugueses 
com essa especialidade. 
A Alfredo Albuquerque se deve também a or-
ganização dos Colégios de Especialidade e dos 
Grupos Profi ssionais da OF, com a elaboração 
dos respetivos regulamentos. Impulsionou 
ainda a criação do Conselho Consultivo para 
os Assuntos dos Jovens Farmacêuticos na OF, 
numa altura em que que foram negociadas as 
primeiras linhas de crédito para jovens farma-
cêuticos, bem como para a instalação, trespasse 
e remodelação de farmácias. É ainda deste pe-
ríodo a constituição do Conselho Nacional das 
Profi ssões Liberais, hoje denominado Conselho 
Nacional das Ordens Profi ssionais (CNOP).
O seu mandato como bastonário fi ca também 
marcado pela publicação do Boletim Infor-
mativo da OF, cuja produção ele próprio as-
sumia, tendo neste âmbito fi cado conhecidas 
as crónicas com a personagem Luciano, o far-
macêutico ardiloso que ele idealizou. Alfredo 
Albuquerque foi um apaixonado colecionador 
e antiquário, com múltiplas valências, saberes 
e ofícios, que vão desde a escrita ao desenho.
O seu vastíssimo trabalho na área das Ciências 
Farmacêuticos foi também reconhecido pelos 
colegas farmacêuticos espanhóis, que o nome-
aram “Consejero de Honor” do Consejo Ge-
neral de Colegios Ofi ciales de Farmacéuticos.
No fi nal do seu mandato como bastonário, 
continuou o seu notável trabalho na FFUP, 
onde foi regente de mais de 20 cadeiras, atin-
gindo a mais elevada categoria da carreira de 
docente universitário, com a nomeação como 
professor catedrático da FFUP.

ALFREDO ALBUQUERQUE 
(1928-2018)

Alfredo Ribeiro Guimarães de Amaral e Albuquerque, falecido a 28 de 
junho, licenciou-se em Medicina e em Farmácia pela Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto (FFUP) em 1957, tendo concluído o 
doutoramento em 1965, com a tese “Administração de Fármacos por 

Via Rectal”. Foi professor de disciplinas das áreas da Farmácia Galénica, 
Farmacognosia e Farmacodinamia/Farmacologia.

das alterações legislativas pela instituição que 
representa os farmacêuticos.
O seu mandato fi ca ainda associado à cria-
ção do Dia do Farmacêutico, assinalado a 26 
de setembro. Desde 1989, a data passou a ser 
comemorada com a realização de uma sessão 
solene durante a qual são atribuídas ainda hoje 
as medalhas comemorativas dos 50 anos de 
atividade profi ssional e o Prémio Sociedade 
Farmacêutica Lusitana, criado nessa altura, para 
distinguir os melhores alunos de cada institui-
ção de ensino superior que leciona o curso de 
Ciências Farmacêuticas. Foi também iniciativa 
da direção que presidiu a criação da Medalha 
de Honra da OF, atribuída pela primeira vez 
também em 1989, ao seu antecessor, Alberto 
Ralha, tendo sido ele próprio, em 2001, alvo 
daquela que é uma das mais altas distinções 
da OF, já no fi nal do mandato do bastonário 
João Silveira.
Deixou, por outro lado, uma marca indelével 
na organização da OF, com especial destaque 
para a criação do Centro de Informação do 
Medicamento (CIM), em 1984, e para os pri-
meiros passos na informatização dos serviços 
da Ordem, e diversos outros melhoramentos 
efetuados na sede nacional, bem como a com-
pra do edifício para a nova sede da Secção 
Regional do Porto, na Rua António Cândido. 
Foi ainda durante o seu mandato, em 1984, 
que se realizou o 1.º Encontro Nacional de 
Farmacêuticos, na Figueira da Foz, e se formou 
a primeira Comissão de Revisão dos Estatutos 
da OF, em 1986, cuja publicação ocorreu ape-
nas em 2001. É ainda desta altura a elaboração, 
pela primeira vez, do Código Deontológico 
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BASTONÁRIO ENTRE 1989 E 1995, FUNDOU O CENTRO 
DE METABOLISMOS E GENÉTICA DA UNIVERSIDADE 
DE LISBOA, EM 1976, E CRIOU O DE ANÁLISES 
FÁRMACO-TOXICOLÓGICAS DA MARINHA, EM 1980. 

Entrou para a Marinha aos 24 anos como far-
macêutico, onde permaneceu durante 43 anos, 
ascendendo ao posto de Capitão-de-Mar-e-Guer-
ra. Nos seus primeiros anos nas Forças Armadas, 
esteve ao serviço da Farmácia do Hospital da Ma-
rinha, dando os primeiros passos na preparação 
de medicamentos, na execução de análises quí-
micas, hidrológicas e bromatológicas, e naquilo 
que hoje se denomina Farmácia Clínica, sob a 
orientação informal do seu colega e amigo Alu-
ísio Marques Leal. 
Foi neste enquadramento que Carlos Silveira ini-
ciou a sua participação regular nas reuniões que 
os farmacêuticos hospitalares de Lisboa faziam 
habitualmente, tendo também integrado a Comis-
são responsável pelo Novo Formulário Hospitalar 
do Medicamento. Por convite do administrador 
hospitalar Coriolano Ferreira, então membro da 
Comissão Instaladora do Hospital de São João, 
no Porto, foi chamado a colaborar na organização 
e na formação do pessoal da Farmácia Hospita-
lar daquela unidade, recentemente inaugurada. 
Este foi o mote para um trabalho mais amplo, de 
importância estrutural para o país: a colaboração 
ativa na preparação do projeto de estruturação da 
Farmácia Hospitalar a nível nacional (Decreto-
-Lei n.º 44204/1962), que marca uma completa 
viragem na Farmácia Hospitalar portuguesa. No 
desempenho destas novas funções visitou inúme-
ros hospitais e, em relativamente pouco tempo, 
foi possível colocar farmacêuticos em todas as 
farmácias hospitalares dos hospitais regionais.
Participou em reuniões do Sindicato Nacional dos 
Farmacêuticos, onde foi admitido como obser-
vador nas reuniões da Direção, sendo mais tarde 
eleito como secretário para o triénio de 1951-54, 
durante a presidência de Sebastião Rego, e como 
presidente da Direção nos dois triénios seguintes, 
entre 1954 e 1960. Durante estes mandatos, assu-
miu como prioridades a constituição formal da 
Ordem dos Farmacêuticos (OF) e a publicação de 
legislação para regular e disciplinar a introdução 
de novos medicamentos no mercado, concretiza-
da em 1957, com a criação da Comissão Técnica 
dos Novos Medicamentos.

Em setembro de 1972 foi secretário-geral (com 
um secretariado que incluía os farmacêuticos José 
Damas Mora e Lobo da Silva) do 32.º Congresso 
Internacional de Ciências Farmacêuticas, organi-
zado pela Federação Internacional Farmacêutica 
(FIP), que se realizou em Lisboa, num aconteci-
mento da maior relevância e que foi determinante 
para a criação da OF, instituída por decreto que 
acabaria por ser publicado cerca de duas semanas 
antes do início dos trabalhos deste Congresso.
No mesmo ano, por solicitação da diretora da 
Unidade de Doenças Metabólicas do Hospital 
de Santa Maria, Maria de Lourdes Levy, inicia 
a implementação na FFUL de uma estrutura de 
apoio ao diagnóstico médico de alterações ao 
metabolismo. O reconhecimento, pelo Instituto 
Nacional de Investigação Científi ca (INIC), dos 
resultados entretanto demonstrados, levou à cria-
ção, em abril de 1976, do Centro de Metabolismos 
e Genética da Universidade de Lisboa, pioneiro 
nesta área no nosso país. 
Nesse mesmo ano de 1976, apresentou-se nova-
mente na Marinha, sendo incumbido de estudar 
a modifi cação da orgânica da Direção do Serviço 
de Saúde Naval e de apresentar o respetivo relató-
rio. Consciente dos riscos associados ao consumo 
de drogas ilícitas nas Forças Armadas, alertou 
a chefi a para esse facto, conseguindo obter as 
condições necessárias à criação do Laboratório 
de Análises Fármaco-Toxicológicas da Marinha 
(LAFTM), onde montou um programa de ras-
treio a consumos abusivos. Inaugurado em julho 
de 1980, este laboratório viria a tornar-se numa 
referência, a nível nacional e europeu.
O seu passado ligado ao Sindicato dos Farmacêu-
ticos e à própria criação da OF levam-no a can-

didatar-se a bastonário, decorria o ano de 1989. 
Durante dois mandatos consecutivos, contribuiu 
decisivamente para a afi rmação da instituição que 
representa os farmacêuticos, tanto a nível interno, 
como em termos internacionais, envolvendo-se 
nos trabalhos de várias organizações interna-
cionais, como a FIP, o Grupo Farmacêutico da 
CEE ou entidades congéneres europeias e nor-
te-americanas. Como bastonário, acompanhou 
por diversas vezes, um pouco por todo o país, a 
Comissão Parlamentar da Saúde em visitas para 
avaliar as condições da prestação de cuidados de 
saúde à população, numa reedição do trabalho 
desenvolvido na década de 60. 
Deu a sua última lição na Reitoria da Universi-
dade de Lisboa, em 1993, passando a professor 
jubilado e pondo termo a 24 anos dedicados ao 
ensino e investigação. A partir de 1995, volta ao 
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, 
onde foi presidente da Comissão de Fiscalização, 
órgão encarregado de proceder ao permanente 
acompanhamento da gestão do Instituto e, a partir 
de 2005, é membro da Comissão de Ética. Foram 
mais de 60 anos ininterruptamente dedicados à 
Saúde, com uma ação cívica e profi ssional de 
grande relevo, e uma disponibilidade e um en-
tusiasmo contagiantes.
Entre as diversas distinções que lhe foram atribuí-
das ao longo da vida, merecem particular relevo o 
grau de Comendador da Ordem Militar de Avis, 
entregue pelo Presidente da República, e o Prémio 
Nacional de Saúde de 2010, tendo sido o primeiro 
farmacêutico a merecer esta distinção. Em 2012, 
a OF atribui-lhe a Medalha de Ouro, naquela que 
é a mais alta distinção atribuída pela instituição 
que representa os farmacêuticos portugueses.

CARLOS SILVEIRA 
(1923-2018)
Carlos Fernando Costa da Silveira, falecido a 19 de maio, licenciou-se em 
1945 na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, onde concluiu 
também o doutoramento, em 1966, com a tese “Extratos de Fígado: 
Contribuição para o seu Estudo Analítico”. Os três primeiros anos do Curso 
de Farmácia são, no entanto, completados na Escola Superior de Farmácia 
de Lisboa, onde conhece a sua mulher e companheira de toda a vida.

Recordar
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NOVA NORMA PARA PREPARAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA MEDICAÇÃO  
NA FARMÁCIA COMUNITÁRIA

A Ordem dos Farmacêuticos (OF), enquanto 
entidade reguladora da profissão 
farmacêutica, e mais recentemente através 
do seu Grupo Profissional de Farmácia 
Comunitária (GPFC), tem-se empenhado desde 
1998 na publicação de Normas de Orientação 
Profissional. Estas normas não constituem 
documentos legais, mas têm o intuito de 
orientar as boas práticas em farmácia 
comunitária. As Normas inicialmente criadas 
versavam essencialmente situações concretas 
de aconselhamento farmacêutico, como a dor 
ou a febre e, mais tarde, situações em que 
potencialmente poderia ocorrer uma utilização 
inadequada do medicamento, nomeadamente 
na área da contraceção oral de emergência. 
Numa nova era da profissão, em que cada 
vez mais o trabalho do farmacêutico se 
centra na prestação de serviços e na sua 
diferenciação, e em linha com a legislação ora 
emitida, entendeu a OF ser o momento ideal 
para desenvolver trabalho na normalização 

de procedimentos que possam orientar os 
farmacêuticos comunitários na prestação 
destes serviços diferenciados. Assim, e por 
priorização estabelecida pelo GPFC, iniciou-se 
este processo, desenvolvendo a Norma de 
Orientação para a Preparação Individualizada 
da Medicação (PIM). 
Foi realizada uma revisão da literatura 
primária, recorrendo ao Pubmed, 
complementada com uma pesquisa 
secundária de documentação proveniente 
de organizações congéneres (e.g. Royal 
Pharmaceutical Society, Pharmaceutical 
Society of Australia). Foi posteriormente 
recolhido junto do GPFC da OF material diverso 
em utilização por farmácias portuguesas, 
nomeadamente manuais de procedimentos, 
consentimento informado de acordo com 
o novo regulamento geral de protecção de 
dados e fluxogramas para orientação prática. 
A primeira versão desta norma foi colocada 
à consideração do GPFC, do Centro de 

Informação do Medicamento (CIM) e do 
Conselho Nacional da Qualidade (CNQ), cujos 
contributos recolhidos sequencialmente 
resultaram numa nova versão. Esta nova 
versão reflete os conceitos considerados 
chave para a prestação de um serviço 
normalizado: o enquadramento da 
população-alvo, a medicação passível de 
inclusão, os requisitos de recursos humanos, 
infra-estruturas e materiais, bem como 
os procedimentos técnicos a adotar para 
assegurar a qualidade do serviço. 
Seguidamente, foram auscultadas as 
associações de pessoas que vivem com 
doença no sentido de avaliar a potencial 
utilidade deste serviço, tendo os seus 
contributos servido essencialmente para 
alargar a aplicabilidade do serviço. Na 
sequência desta parceria, foi já divulgado no 
Boletim da Liga para as Doenças Reumáticas 
um breve texto, explicando em que consiste 
o serviço e qual a sua utilidade, algo que 
consideramos essencial para melhorar a 
consciencialização do cidadão sobre o papel 
do farmacêutico comunitário .
Após esta fase, foram recolhidos contributos 
das organizações profissionais do sector 
(Associação Nacional das Farmácias e 
Associação de Farmácias de Portugal) e da 
academia, através da constituição de um 
grupo de peritos das áreas da tecnologia 
farmacêutica e da farmacologia, nomeados no 
seio da Plataforma Ensino-Profissão. 
Por último, a Norma foi colocada em consulta 
pública, que contou com a participação de 
diversas colegas interessados no tema e que 
enriqueceram a versão final, aprovada em 
reunião de Direção Nacional no dia 26/06/2018. 
Espera-se agora que este normativo possa 
ser útil para quem está no terreno a prestar 
este serviço de inquestionável utilidade para 
os cidadãos que tomam medicamentos, 
quer em situações agudas, quer crónicas. 
Espera-se ainda que o normativo possa servir 
de incentivo àqueles que ainda não prestam 
o serviço, para que possam implementar o 
mesmo na sua prática diária.  
A divulgação internacional deste trabalho será 
efetuada no próximo congresso da Federação 
Internacional dos Farmacêuticos (FIP) em 
Glasgow  (Escócia), o que contribuirá para uma 
maior divulgação do trabalho de excelência 
executado pelos farmacêuticos comunitários 
portugueses.

Liliane Pinheiro, Filipa Alves da Costa, Ema Paulino,  
Luís Lourenço, João Almeida, Ana Mendes,  

Henrique Mateus-Santos, Sofia Crisóstomo
Ordem dos Farmacêuticos (OF)

Em 2007 foi publicada a Portaria n.o 1429/2007 que veio consagrar a 
prestação de oito categorias de serviços em farmácia comunitária. 
Recentemente, esta portaria foi discutida por vários parceiros na área 
da saúde, culminando na publicação da Portaria n.o 97/2018, de 9 de 
abril, que mantém seis das iniciais categorias de serviços previstos, 
mas que vem especificar alguns dos serviços que podem ser prestados 
por outros profissionais de saúde no espaço físico da farmácia (por 
exemplo consultas de nutrição) e serviços farmacêuticos diferenciados 
entre os quais se destacam os “programas de adesão à terapêutica, 
de reconciliação da terapêutica e de preparação individualizada de 
medicamentos, assim como programas de educação sobre a utilização 
de dispositivos médicos”.
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PRÉMIOS ALMOFARIZ DISTINGUEM ESFORÇO E CORAGEM  
DOS FARMACÊUTICOS

Os farmacêuticos Hugo Faustino Ângelo, 
diretor técnico da Farmácia Lajeosa, em 
Lajeosa do Dão, concelho de Tondela, e 
Isabel Amaral Coelho, diretora técnica da 
Farmácia Central, em Melo, no concelho de 
Gouveia, viram reconhecido o seu esforço e 
coragem durante a vaga de incêndios que 
assolou o país no último outono e que destrui 
por completo as suas duas farmácias. No 
momento em que foi entregue o galardão, os 
responsáveis da revista “Farmácia Distribuição” 
destacaram o facto de os dois farmacêuticos 
terem encetado contactos imediatos para 
encontrar uma solução que garantisse às 
populações locais a manutenção do acesso 

aos medicamentos e produtos de saúde.
Além da distinção para a Figura do Ano, esta 
edição dos prémios teve como novidade 
a atribuição do Prémio Almofariz para a 
Farmácia Hospitalar do Ano, que teve como 
destinatário os Serviços Farmacêuticos do 
Centro Hospitalar da Cova da Beira, dirigidos 
pela farmacêutica hospitalar Olímpia Fonseca.
O Almofariz para a Farmácia do Ano foi 
atribuído à Farmácia Central do Cacém, na 
pessoa do seu diretor técnico, Luís Lourenço, e 
a Associação de Distribuidores Farmacêuticos 
(Adifa) foi a vencedora do Projeto do Ano, 
tendo o seu presidente, Diogo Gouveia, 
recebido o respetivo galardão.

Nas categorias votadas pelas farmácias, os 
vencedores dos Prémios Almofariz foram a 
GlaxoSmithKline, como Laboratório do Ano, a 
gama Grintuss da Phytoderm/Aboca, como 
Produto do Ano, o Voltaren Emulgelex, da GSK 
Consumer Healthcare, como Medicamento 
Não Sujeito a Receita Médica do Ano, e a 
água mineralizante Vichy Minéral 89, da 
Cosmética Activa Portugal, como Produto de 
Dermocosmética do Ano. Por fim, na categoria 
Anúncio Profissional do Ano, escolhido por 
um júri nomeado pela revista “Farmácia 
Distribuição”, o prémio foi para o anúncio da 
Gama Vibrocil, da GSK Consumer Healthcare e 
da agência Fresh Design.

Os diretores técnicos das duas farmácias que arderam nos incêndios de outubro do ano passado foram 
distinguidos com o Prémio Almofariz para a Figura do Ano. A 24a edição dos Prémios Almofariz, realizada a 
8 de junho, no Casino Estoril, ficou também marcada pela atribuição, pela primeira vez, do prémio para a 
Farmácia Hospitalar do Ano, o qual conta com o apoio da Ordem dos Farmacêuticos (OF), através do Colégio de 
Especialidade em Farmácia Hospitalar, e da Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares (APFH).
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PERSPETIVA DO FARMACÊUTICO SOBRE O NOVO REGULAMENTO  
DE PROTEÇÃO DE DADOS 
A Secção Regional do Sul e Regiões 
Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos 
(SRSRA-OF) organizou uma conferência 
dedicada ao novo Regulamento Geral de 
Proteção de Dados, lançando assim o debate 
sobre o seu impacto no setor farmacêutico. 
O evento decorreu no dia 12 de março, no 
Hotel Double Tree by Hilton Fontana Park, em 
Lisboa, inserido no Ciclo de Conferênciaas 
organizado pela SRSRA-OF. Oradores 
e participantes procuraram clarificar 
conceitos e dúvidas dos profissionais de 
saúde e explicar as alterações no âmbito da 
prestação de cuidados de saúde.
A apresentação do regulamento esteve a 
cargo de Maria da Graça Canto Moniz, co-
coordenadora do Observatório de Proteção 
de Dados Pessoais, que forneceu uma 
visão geral sobre o documento, procurando 
depois particularizar o regime específico do 
tratamento de dados em Saúde. 
Esta especialista focou conceitos como 
a avaliação de impacto, e respetivas 
orientações, a consulta prévia, as categorias 
especiais de dados, o registo de atividades 
no tratamento de dados, a licitude para a 
recolha de dados, as informações contidas 

no registo, a importância da figura do 
Encarregado da Proteção de Dados e os 
modelos de registo.

Nuno Miguel Neves, chief security officer da 
Associação Nacional das Farmácias, explicou, 
em seguida, que o novo regulamento 

A OF e o novo RGPD  
O novo Regulamento Geral de Proteção de Dados 
(RGPD) tem vindo a merecer especial atenção 
por parte da Ordem dos Farmacêuticos (OF) 
e de todas as restantes Ordens profissionais, 
através do Conselho Nacional das Ordens 
Profissionais (CNOP). Ao longo dos últimos 
meses, a OF tem vindo a investir fortemente no 
reforço da segurança e proteção de dados dos 
seus membros, seja em novos procedimentos e 
protocolos de segurança, seja na implementação 
de um sistema de gestão documental, em novas 
configurações e reformulações de campos nas 
suas bases de dados, adequando-os ao novo 
RGPD, e na renovação da Secretaria Online, 
website e publicações eletrónicas que são 
enviadas aos seus membros.
A OF tem vindo a adaptar as novas tecnologias 
de informação e comunicação à sua ação 
enquanto entidade reguladora da profissão 
farmacêutica, promovendo uma aproximação 

aos seus membros pela via digital, facilitando 
o relacionamento e o acesso a um conjunto 
de serviços que podem ser disponibilizados 
à distância. Acedendo à Secretaria Online, os 
membros da OF podem, a qualquer momento, 
consultar todas as informações e registos que 
a Ordem dispõe sobre a sua situação. Podem 
também requerer a alteração ou atualização 
dos seus dados pessoais, curriculares ou 
profissionais e consultar o respetivo processo 
de desenvolvimento profissional contínuo, entre 
outras informações relativas à cobrança de 
quotas.
Enquanto ferramentas de suporte a um dever 
estatutário de atualização permanente de 
conhecimentos, a Ordem envia também aos 
seus membros um conjunto de publicações 
em suporte físico e digital, cuja receção pode 
também ser a qualquer momento personalizada 
através da Secretaria Online.
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ROGÉRIO GASPAR REELEITO  
PARA A DIREÇÃO DA EUFEPS
O professor da Faculdade de Farmácia da 
Universidade de Lisboa, Rogério Gaspar, foi 
reeleito para um novo mandato de dois anos 
no Comité Executivo da European Federation 
for Pharmaceutical Sciences (EUFEPS). A 
reunião do Conselho Geral da organização 
decorreu no dia 23 de maio, em Atenas, na 
Grécia, elegendo os corpos sociais para 
o mandato 2019-2020. O novo presidente, 
Dieter Steinhilber, da Universidade de 
Frankfurt, o novo vice-presidente, Rogério 
Gaspar, da Universidade de Lisboa, e o 
tesoureiro, Fabio Sonvico, da Universidade 
de Parma, assumem funções em janeiro do 
próximo ano.
A EUFEPS representa sociedades científicas 
nacionais, instituições académicas e 
institutos de investigação, bem como 
membros a título individual na área 
de investigação científica das Ciências 
Farmacêuticas na Europa. Representa hoje 
cerca de 12 mil investigadores europeus 
e participa ativamente no Board of 

Pharmaceutical Sciences da Federação 
Internacional Farmacêutica (FIP). 
Em conjunto com a FP, e os congéneres 
norte-americanos (AAPS) e japoneses, a 
EUFEPS organizou, em 2017, em Estocolmo, 
o PSWC - Pharmaceutical Sciences World 
Conference, que reúne de três em três 
anos (o próximo ocorre em 2020 em 
Montreal sobre “Precision Medicines”) com 
elevada visibilidade na definição de uma 
nova agenda científica global (“Systems 
Therapeutics”).
O novo Comité Executivo da EUFEPS vai 
integrar também cidadãos oriundos da 
Suécia, Hungria, Finlândia, Dinamarca e 
Espanha. Rogério Gaspar foi professor na 
Universidade de Coimbra até 2006, sendo 
hoje professor catedrático da FFUL. Foi 
vice-reitor e pro-reitor da Universidade 
de Lisboa, entre 2013-2017 e preside 
atualmente à Sociedade Portuguesa de 
Ciências Farmacêuticas (SPCF), fundada em 
setembro de 1998.

implica uma maior responsabilidade para as 
entidades, expressa, por exemplo, na análise 
de impacto e no esforço adicional imposto 
por consequência desta análise.
A perspetiva da área hospitalar foi introduzida 
por António Melo Gouveia, diretor dos Serviços 
Farmacêuticos do Instituto Português de 
Oncologia de Lisboa, e presidente do Conselho 
do Colégio de Especialidade de Farmácia 
Hospitalar da OF. Além das preocupações 
relacionadas com a quantidade de dados 
existentes a nível hospitalar sobre os doentes 
e os próprios medicamentos, António Melo 
Gouveia destacou que o tratamento de dados 
ocorre tanto no momento da dispensa em 
regime de ambulatório, como na validação 
da prescrição em regime de internamento. 
Adicionalmente, referiu ainda que será 
necessário compreender integralmente as 
implicações do novo regulamento para a 
investigação científica realizada em ambiente 
hospitalar.
No que respeita à perspetiva das Análises 
Clínicas, Gizela Santos, farmacêutica analista 
e membro da Direção da SRSRA-OF realçou 
o grande desafio que as pequenas e médias 
empresas terão pela frente, nomeadamente 
em relação aos custos de implementação 
e monitorização. Gizela Santos destacou 
também o valor do documento de 
consentimento informado, evidenciando a 
necessidade de uma maior abrangência.
A visão da Indústria Farmacêutica foi 
acrescentada por Teresa Conceição, head 
of data privacy na Novartis Portugal e 
Brasil, que também frisou a importância 
do consentimento informado, os desafios 
da sua aplicação, bem como o impacto 
deste regulamento nos ensaios clínicos 
e na investigação científica, destacando 
neste ponto o cumprimento do princípio da 
transparência, de forma concisa e inteligível.
Após as apresentações destes oradores, 
houve lugar a um debate com os cerca 
de 170 participantes, presenciais e 
por webconference. Nesta discussão 
foram levantadas várias questões, 
nomeadamente sobre como será o processo 
de implementação do regulamento 
nas farmácias comunitárias, os custos 
associados, a necessidade do tratamento 
de dados e a importância do consentimento 
do utente. Com base nas questões 
apresentadas, ficou a necessidade de 
clarificar quais os dados recolhidos e 
necessários para o exercício de determinada 
atividade, de forma a garantir que é 
cumprida a finalidade a que se destinam 
aquando do momento da sua recolha. 
Em conclusão, a principal implicação do novo 
Regulamento Geral de Proteção de Dados 
não será a proibição da utilização de dados 
pessoais, mas a garantia da sua utilização 
responsável e em benefício dos cidadãos.

ATUALIZAÇÃO DO REGULAMENTO PARA 
ADMINISTRAÇÃO DE VACINAS E INJETÁVEIS

A Direção Nacional aprovou a proposta 
do Conselho para a Qualificação e 
Admissão da Ordem dos Farmacêuticos 
para atualização do regulamento 
para reconhecimento da competência 
farmacêutica de administração de vacinas 
e medicamentos injetáveis em Farmácia 
Comunitária. 
A alteração determina a obrigatoriedade 
da comunicação à OF da certificação 
válida em Suporte Básico de Vida 
(SBV), ou Suporte Básico de Vida/
Desfibrilhação Automática, e estabelece 

novas especificações relativamente à 
caducidade da Competência Farmacêutica 
de administração de vacinas e 
medicamentos injetáveis. A validade 
da Competência Farmacêutica é igual 
à menor das validades das formações 
de SBV e Administração de Vacinas 
e Medicamentos Injetáveis. Outras 
alterações referem-se, por exemplo, 
ao procedimento para formadores nas 
ações de formação inicial e conducentes 
à recertificação da Competência 
Farmacêutica.
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VISITA DE FARMACÊUTICOS SÉRVIOS

REGIONAL DO SUL RECEBEU NOVOS FARMACÊUTICOS

A Ordem dos Farmacêuticos (OF) 
recebeu no dia 17 de abril a visita de 
cerca de 25 farmacêuticos académicos 
da Sérvia, numa iniciativa integrada no 
projeto ReFEEH, Reinforcement of the 
Framework for Experiential Education 
in Healthcare in Serbia.
Ao abrigo deste programa, os 
profissionais de saúde sérvios visitam 
vários países europeus para conhecer 
melhor o sistema de ensino na área 
das Ciências da Saúde. No que ao setor 
farmacêutico português diz respeito, 
foram apresentadas as linhas gerais 

do Mestrado Integrado em Ciências 
Farmacêuticas, assim como o modelo 
de desenvolvimento profissional 
contínuo implementado pela OF.
A comitiva foi recebida pela presidente 
da Secção Regional do Sul e Regiões 
Autónomas, Ema Paulino, e pelo 
presidente do Conselho para a 
Qualificação e Admissão, José Manuel 
Sousa Lobo, que apresentaram a 
história, as competências e atribuições 
da OF e partilharam a perspetiva da 
instituição sobre o ensino de Ciências 
Farmacêuticas.

No início da cerimónia, o vice-presidente da 
OF, João Norte, fez um breve enquadramento 
das competências e atribuições da 
instituição que representa os farmacêuticos 
portugueses, bem como da ação 
desenvolvida pelos órgãos socais.
Ema Paulino, presidente da SRSRA reforçou 
também a importância da aproximação dos 
farmacêuticos à sua Ordem Profissional, 
através de uma participação ativa e 

dinâmica, que contribua para o crescimento 
e desenvolvimento contínuo da profissão. 
Num tom motivador e inspirador, apelou à 
conceção de iniciativas empreendedoras 
como solução para combater alguns dos 
desafios que os farmacêuticos enfrentam 
nas suas várias áreas de atividade 
profissional.
A cerimonia ficou ainda marcada 
pela conferência intitulada “A aliança 

entre a Investigação Científica e o 
Empreendedorismo Farmacêutico”, 
proferida pelo farmacêutico e investigador 
do Instituto de Investigação e Inovação em 
Saúde (I3S) da Universidade do Porto, Bruno 
Sarmento, que testemunhou alguns dos 
momentos mais marcantes do seu percurso 
profissional, em especial a criação de um 
projeto inovador no setor farmacêutico, a 
Inovapotek.

Os jovens farmacêuticos que iniciaram a sua atividade profissional no ano de 2017 estiveram na Ordem 
dos Farmacêuticos, no dia 9 de abril, para participar na Cerimónia de Vinculação à Profissão Farmacêutica 
organizada pela Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas (SRSRA). Os novos farmacêuticos receberam as 
boas-vindas dos dirigentes da OF e prestaram o Juramento Farmacêutico. 
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DE ILHA EM ILHA, COM A PROFISSÃO 
NO HORIZONTE

O percurso deste segundo Roteiro Farmacêutico 
na Região Autónoma dos Açores, em que a bas-
tonária esteve acompanhada pela presidente da 
Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas, 
Ema Paulino, pelo presidente de Secção Regional 
do Norte, Franklim Marques, e pela presidente 
da Delegação Regional dos Açores, Margarida 
Martins, envolveu passagens pelas ilhas Terceira, 
Faial, Pico, São Jorge e São Miguel, abrangendo 
a Universidade dos Açores, hospitais e unidades 
de saúde de ilha, farmácias e laboratórios de aná-
lises clínicas, dando assim uma visão abrangente 
sobre as especificidades regionais do circuito do 
medicamento, do setor análises, do ensino e dos 
cuidados de saúde, em geral.

PRIMEIRAS VISITAS NA TERCEIRA
O polo de Angra de Heroísmo da Universidade 
dos Açores foi o primeiro local visitado pela co-
mitiva da OF, que foi recebida pela diretora da 
Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente, 
Maria de Lurdes Dapkevicius, e pela coordenado-
ra do Curso Preparatório do Mestrado Integrado 
em Ciências Farmacêuticas, Teresa Lima. Estas 
duas responsáveis explicaram a relação protoco-
lada com a Universidade do Porto, para onde são 
encaminhados os alunos após a conclusão dos 
dois primeiros anos do Mestrado Integrado. Este 
ano, entraram no Curso Preparatório oito novos 
alunos, que se juntaram aos onze do segundo ano, 
perfazendo um total de 19 estudantes de Ciências 

Farmacêuticas nos Açores. Esta é também a 11ª 
geração de alunos e futuros farmacêuticos que 
passaram pela Universidade dos Açores, muitos 
dos quais acabam por regressar ao arquipélago 
para exercer a profissão, depois da conclusão do 
curso no Porto.
O Roteiro prosseguiu com visitas a farmácias e 
laboratórios de análises clínicas na ilha Terceira, 
quer em Angra do Heroísmo – Farmácia Vascon-
celos e Laboratório de Análises Clínicas Adelino 
Andrade Sousa – quer na Praia da Vitória – Far-
mácia Silva. Em cada um destes locais foi possível 
registar algumas preocupações e desafios que os 
farmacêuticos enfrentam na sua atividade quoti-
diana. De forma transversal, os colegas apelaram 

Os Roteiros Farmacêuticos regressaram aos Açores para mais um conjunto de visitas 
aos farmacêuticos do arquipélago e aos locais onde estes exercem a sua atividade, 
em especial nas ilhas que ainda não tinham sido visitadas no âmbito deste projeto. 
Durante cinco dias, de 2 a 6 de maio, os dirigentes da OF contactaram colegas e 
autoridades locais, conheceram as suas preocupações e os desafios da insularidade 
e participaram numa das mais simbólicas festas religiosas nacionais, a procissão do 
Santo Cristo dos Milagres, em Ponta Delgada.

Os dirigentes da OF participaram na Procissão 
do Santo Cristo dos Milagres, em Ponta Delgada
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à realização de cursos e ações de formação no 
arquipélago e sublinharam as dificuldades re-
sultantes de sucessivas reduções dos preços dos 
medicamentos e dos meios complementares de 
diagnóstico e terapêutica. 

FALTAM FARMACÊUTICOS NAS USI 
COM INTERNAMENTO
Neste primeiro dia, a comitiva da OF foi também 
recebida em audiência pelo Secretário Regional 
da Saúde, Rui Luís, num encontro em que foi ana-
lisada a implementação de Serviços Farmacêuti-
cos nos cuidados de saúde primários, tendo em 
conta as especificidades regionais das Unidades 
de Saúde de Ilha (USI) do Serviço Regional de 
Saúde (SRS). A bastonária advertiu para a inexis-
tência de farmacêuticos nas unidades de saúde 
que têm valência de internamento e onde não 
está, por isso, garantida a segurança do circui-
to do medicamento. Referindo-se em concreto 
às situações nas ilhas do Pico, Graciosa e Santa 
Maria, a dirigente da OF apelou ao membro do 
Governo Regional para uma rápida resolução do 
problema, lembrando também a importância do 
trabalho desenvolvido pelo Gabinete de Gestão 
do Medicamento e dos Assuntos Farmacêuticos, 
anunciado por aquele Executivo em novembro 
do ano passado, como medida para prevenir 
eventuais dificuldades de abastecimento e ru-
turas de stock de medicamentos nas unidades 
de saúde açorianas.
No final desta reunião, a OF assinou um protocolo 
de colaboração com a Secretaria Regional da Saú-
de e com a Secretaria Regional da Solidariedade 
Social para dinamização na Região Autónoma dos 

Açores do projeto de promoção e educação para 
a saúde Geração Saudável, na sua variante Sénior.
O primeiro dia do Roteiro terminou com uma 
reunião com os farmacêuticos da ilha Terceira, 
na sede da Delegação Regional dos Açores da OF. 
O encontro reuniu mais de uma dezena de co-
legas de diferentes áreas profissionais e permitiu 
a partilha de conhecimentos sobre matérias que 
afetam o exercício profissional nas áreas da far-
mácia comunitárias e hospitalar, na distribuição 
e nos laboratórios clínicos.

COM FARMACÊUTICOS  
DO GRUPO CENTRAL
O Roteiro Farmacêutico prosseguiu, no seu se-
gundo dia, nas ilhas do grupo central, primeiro 
no Faial, onde a comitiva da OF visitou o Hospi-
tal da Horta, o Laboratório de Análises Clínicas 
Doutora Maria Conceição Bettencourt e a Farmá-
cia Corrêa. No hospital, a bastonária foi recebida 
pelo presidente do Conselho de Administração, 
João Morais, numa reunião em que estiveram 
também o diretor clínico e a enfermeira-chefe 
desta unidade de saúde. 
Na reunião com estes responsáveis, foi evidencia-
da a atividade assistencial do hospital, quer junto 
da população faialense, quer das ilhas vizinhas 
do Pico e São Jorge, em que a interajuda, enca-
minhamento e referenciação são uma realidade 
constante. O hospital foi alvo de uma importante 
requalificação, há pouco mais de um ano, capa-
citando, por exemplo, os Serviços Farmacêuticos 
para a preparação de citotóxicos. 
Durante o percurso pela farmácia hospitalar e 
pelo Serviço de Patologia Clínica, onde traba-

lham quatro farmacêuticos hospitalares e dois 
analistas clínicos, foi também abordado o tema 
da Carreira Farmacêutica no SRS e efetuado um 
ponto de situação sobre a sua implementação no 
continente e nas regiões autónomas.
Neste mesmo dia, mas durante a tarde, os diri-
gentes da OF deslocaram-se à Unidade de Saúde 
de Ilha do Pico, que engloba os centros de saúde 
da Madalena, de S. Roque e das Lajes do Pico, e 
foi com alguma perplexidade que confirmaram 
a inexistência de profissionais legalmente habili-
tados para a gestão do circuito do medicamento 
numa unidade de cuidados de saúde primários 
com características específicas, como ter um 
serviço de internamento com quase 40 camas, 
ocupadas anualmente por cerca de 500 doentes. 
Para breve está também prevista a entrada em 
funcionamento da unidade de hemodiálise, que 
traz requisitos adicionais de segurança, reforçando 
assim a urgência na contratação de profissionais 
farmacêuticos. A presidente do Conselho de Ad-
ministração, Cláudia Cabrita, e a vogal médica 
com o pelouro da Farmácia estão sensibilizadas 
para este problema que os dirigentes da Ordem 
encontraram, tendo assegurado o empenho na 
sensibilização da tutela para a sua resolução, em 
benefício da segurança dos utentes e dos cuidados 
que são administrados nesta USI. 
Durante esta deslocação ao centro de saúde da 
Madalena, a bastonária visitou também o labo-
ratório de análises clínicas, dirigido pela farma-
cêutica especialista Isabel Fernandes. Aqui foram 
reportadas algumas ineficiências, designadamente 
em termos organizativos e de responsabilidades 
profissionais.

Os Roteiros Farmacêuticos passaram pela Terceira, Faial, 
Pico, S. Jorge e S. Miguel
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POR FARMÁCIAS QUE LUTAM 
CONTRA O ISOLAMENTO
A visita à ilha do Pico envolveu ainda passagens 
pelas Farmácia da Madalena e Farmácia Picoen-
se, ambas com uma história riquíssima, em que é 
evidente o papel social destas unidades nos meios 
mais isolados. Também no Pico, os dirigentes da 
OF reuniram com farmacêuticos locais, auscul-
tando os seus problemas e anseios e assumindo 
o compromisso de dar voz às suas preocupações.
No dia seguinte, a bastonária e os dirigentes da 
OF partiram em direção à ilha de São Jorge, onde 
visitaram a USI local, composta pelos centros de 
saúde de Velas e da Calheta. Embora de menor 
dimensão, mas também com valência de inter-
namento, a USI de São Jorge tem desde há pouco 
mais de um ano uma farmacêutica responsável 
pela gestão dos medicamentos, dispositivos mé-
dicos e outros produtos de saúde. A bastonária 
constatou o árduo trabalho que esta colega tem 
vindo a realizar nesta unidade, pela organização 
que deu aos Serviços Farmacêuticos e por todo o 
empenho em garantir a segurança na utilização 

destas tecnologias de saúde. Em conversa com o 
presidente do Conselho de Administração, Paulo 
Sousa, foram sublinhadas limitações em termos 
de recursos humanos, mas foi também referida 
a dedicação dos colaboradores para suprir even-
tuais falhas e garantir os melhores cuidados à 
população de S. Jorge.
À saída, a comitiva passou pela Farmácia da Mi-
sericórdia, situada junto ao centro de saúde e 
partiu em direção à Calheta, para visitar uma 
das mais antigas farmácias do arquipélago, a Far-
mácia Tristão da Cunha, dirigida por um ilustre 
farmacêutico, que aos 88 anos mantém a rotina 
diária de trabalho na sua farmácia, conterrâneo 
de vários outros colegas que tiveram importan-
tes responsabilidades na profissão e no ensino 
farmacêutico, sendo o primeiro bastonário da 
OF, Francisco Carvalho Guerra, apenas um de 
muitos exemplos.

UM FINAL EM PROCISSÃO
O último destino deste Roteiro foi a ilha de São 
Miguel, onde a comitiva da OF continuou as vi-

sitas e contactos com farmacêuticos açorianos, 
quer em Ponta Delgada, quer no norte da ilha – 
Posto de Colheitas do Laboratório Aires Rapo-
so, Farmácia Sousa Botelho, Farmácia Borges da 
Ponte e Farmácia da Santa Casa da Misericórdia 
do Nordeste. O dia começou, no entanto, com 
uma visita ao Centro Social e Paroquial de São 
Pedro, para participação na primeira ação que 
o projeto Geração Saudável Sénior realizou em 
São Miguel. Os dirigentes da Ordem falaram com 
os utentes deste centro, explicaram os objetivos 
deste projeto da OF e destacaram a importância 
da adesão à terapêutica e do conhecimento e in-
formação sobre os medicamentos para o sucesso 
das terapêuticas.
O segundo Roteiro Farmacêutico nos Açores 
terminou com a participação da comitiva da OF 
na procissão em honra do Senhor Santo Cristo 
dos Milagres, que decorreu no dia 6 de maio, em 
Ponta Delgada, naquela que é umas das festas 
religiosas mais importantes do arquipélago, e 
onde os representantes das Ordens profissionais 
assumem lugar de relevo.

O secretário Regional de Saúde, Rui Luís, 
admitiu a possibilidade de contratação de 
um farmacêutico para a Unidade de Saúde 
de Ilha (USI) do Pico até ao final do ano, 
após o alerta lançado pela bastonária da 
Ordem dos Farmacêuticos (OF), durante o 
Roteiro Farmacêutico na Região Autónoma 
dos Açores. Em reunião com o membro 
do Governo da Região Autónoma dos 
Açores, Ana Paula Martins advertiu para 
a inexistência de farmacêuticos nas 
unidades de saúde que têm valência de 
internamento e onde não está, por isso, 
garantida a segurança do circuito do 
medicamento.
A USI do Pico fez parte do conjunto de 
visitas realizadas pela bastonária da OF 
a várias unidades de saúde açorianas 
e a locais de exercício profissional 
farmacêutico. Foi com alguma perplexidade 
que confirmou presencialmente a 
inexistência de profissionais legalmente 
habilitados para a gestão do circuito do 
medicamento numa unidade de cuidados 

de saúde primários com características 
específicas.
Desde logo, porque dispõe de um serviço 
de internamento com quase 40 camas, 
ocupadas anualmente por cerca de 
500 doentes, o que por si só justifica a 
presença de um profissional farmacêutico, 
para gestão e monitorização das 
terapêuticas administradas em ambiente 
hospitalar.
Alguns dias depois, em declarações 
à RTP Açores, Rui Luís adiantou que 
"o Governo Regional está a estudar a 
hipótese de contratar um farmacêutico 
para a USI do Pico ainda este ano”, 
mostrando assim compreensão face aos 
argumentos apresentados pela OF. O 
secretário Regional adiantou também que 
o Gabinete do Medicamento e Assuntos 
Farmacêuticos, criado no final do ano 
passado, "está a ultimar todo um conjunto 
de procedimentos que devem ser postos 
em prática em todas as unidades de saúde 
de ilha e nos centros de saúde”.

SECRETÁRIO REGIONAL ADMITE CONTRATAÇÃO DE FARMACÊUTICO PARA USI DO PICO

A bastonária e o Secretário Regional analisaram  
os recursos farmacêuticos no arquipélago

Farmácias, hospitais, laboratórios de análises e a Universidade dos Açores foram alguns dos locais visitados
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Antes de iniciar a visita aos Serviços Farma-
cêuticos da ULSNA, a bastonária foi recebida 
pelo presidente do Conselho de Administração 
(CA), João Moura Reis, com quem já tinha aliás 
estalecido contactado no âmbito do projeto Ro-
teiros Farmacêuticos, durante a passagem pela 
Administração Regional de Saúde do Algarve, 
na altura em que este assumia presidência. Des-
ta feita, os dois responsáveis analisaram alguns 
desafios das unidades de saúde situadas nas 
regiões do interior do país, como é o caso da 
ULSNA, e realçaram as dificuldades acrescidas 
na captação e fixação de profissionais de saúde 
no interior. De acordo com o presidente do CA, 
a dificuldade não reside tanto na contratação 
de recursos, mas na sua fixação nestas regiões. 
Os concursos são preenchidos e os candidatos 
colocados, mas para a maioria é apenas uma 
passagem no seu percurso profissional.
A bastonária recordou preocupações comuns 
transmitidas por outros administradores hos-
pitalares durante estas visitas dos Roteiros Far-
macêuticos. Neste domínio, destacou algumas 
vantagens dos hospitais centrais/distritais relati-
vamente a outras unidades de menor dimensão, 
uma vez que dispõem de mais valências, mais 
tecnologia e equipamentos, e em que o percur-
so formativo acaba por ser mais rápido, com 
menos concorrência e maior polivalência. Na 

sua opinião, o investimento em equipamentos 
e instalações para estas unidades do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) contribui também 
para atrair mais profissionais.
No que aos farmacêuticos diz respeito, a dirigente 
da OF recordou a recente criação da Carreira 
Farmacêutica no SNS e o início da passagem 
dos farmacêuticos hospitalares com contrato de 
trabalho em funções públicas para esta carreira 
autónoma e diferenciada. Lembrou também as 
negociações em curso com o Ministério da Saú-
de para instituição do Internato Farmacêutico, 
que permitirá definir anualmente o número de 
vagas e locais onde a contratação de farmacêu-
ticos é mais urgente.
Os Serviços Farmacêuticos da ULSNA foram 
alvo de obras de remodelação há cerca de dois 

anos, que proporcionaram mais e melhores con-
dições para os farmacêuticos desenvolverem as 
suas atividades, como a preparação de citotóxi-
cos, por exemplo. Sob a direção da farmacêutica, 
Cristina Crucho, a equipa de oito farmacêuticos 
(cinco em Portalegre, três em Elvas) assume res-
ponsabilidades na aquisição, armazenamento e 
distribuição de medicamentos em dose unitária 
nos dois hospitais e nos centros de saúde, onde 
dispõem de armazéns avançados. A farmácia dis-
põe também de um espaço para o ambulatório 
hospitalar, onde são dispensados medicamentos 
de utilização exclusiva nos hospitais. A diretora 
técnica explicou que as limitações em termos de 
pessoal, impedem o desenvolvimento de outras 
atividades que gostaria de implementar e que só 
podem ser executadas por farmacêuticos.
A responsável da farmácia reconheceu o em-
peno do CA em resolver algumas destas si-
tuações, que tornam difícil a gestão de férias, 
folgas, licenças ou baixas médicas. As carên-
cias estão identificadas, os pedidos realizados, 
aguardando-se autorização superior por parte 
da administração central.
No final da visita, a bastonária enfatizou o im-
portante papel que os profissionais de saúde 
desempenham nas regiões do interior, onde têm 
outras motivações e um estilo de vida totalmente 
distinto dos grandes centros urbanos. Ana Pau-
la Martins insistiu também que as populações 
do interior têm os mesmos direitos no acesso a 
cuidados de saúde com qualidade e segurança.

FIXAR PROFISSIONAIS É O MAIOR DESAFIO 
DAS UNIDADES DO INTERIOR
A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos visitou no dia 17 de abril 
a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA), que engloba 
os Hospitais Dr. José Maria Grande, em Portalegre, e Santa Luzia, 
em Elvas, e o Agrupamento de Centros de Saúde de São Mamede, 
que abrange todo o distrito. No interior do país, o maior desafio que 
estas unidades de saúde enfrentam é a fixação de profissionais 
e manutenção de um quadro de pessoal qualificado que não 
provoque disrupções na prestação de cuidados de saúde.

*  17 ABR’18
•  Unidade Local de 
Saúde do Norte 
Alentejano

*  02 MAI’18
•  Universidade dos 
Açores

• Farmácia Vasconcelos
•  Laboratório de 
Análises Clínicas 
Adelino Andrade 
Sousa

• Farmácia Silva

*  03 MAI’18
• Hospital da Horta
•  Laboratório de 
Análises Clínicas 
Doutora Conceição 
Bettencourt

• Farmácia Corrêa
•  Unidade de Saúde de 
Ilha do Pico – Centro 
de Saúde da Madalena

• Farmácia da Madalena
• Farmácia Picoense

*  04 MAI’18
•  Unidade de Saúde  
de Ilha de São Jorge

•  Centro de Saúde  
de Velas

•  Farmácia da 
Misericórdia de Velas

•  Farmácia Tristão da 
Cunha

*  05 MAI’18
•  Posto de Colheitas 
do Laboratório de 
Análises Clínicas Aires 
Raposo

•  Farmácia Sousa 
Botelho

•  Farmácia  
da Misericórdia  
do Nordeste

•  Farmácia Borges  
da Ponte

PERCURSOS
A bastonária contactou a equipa  
de farmacêuticos da ULSNA
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AS PESSOAS COM DOENÇA  
INFLAMATÓRIA DO INTESTINO  
PRECISAM DO FARMACÊUTICO

Ana Sampaio*

A nossa missão é formar e informar para a gestão 
diária de uma patologia que, apesar de crónica 
e muitas vezes debilitante, não tem de ser nem 
deve ser vivida com pessimismo ou como uma 
fatalidade sem saídas.
 A qualidade de vida da pessoa com DII é um 
dos nossos objetivos, enquanto associação que 
considera que, sem esse princípio estabeleci-
do na vida de todos, é muito difícil conseguir 
orientar o dia-a-dia. Como tal, é fundamental 
que seja encontrada, para cada um, a compo-
nente terapêutica adequada, uma alimentação 
saudável e não descurar a atividade e o exercí-
cio físico. Queremos ainda que as pessoas com 
DII estejam devidamente informadas sobre a 
sua patologia. O nosso objetivo é que todos os 
que são portadores de colite ulcerosa e doença 
de Crohn vivam o melhor possível porque “é 
possível Ser Feliz com DII!”.
A DII é uma doença crónica cujo “pico” de 
diagnóstico acontece entre os 20 e os 35 anos de 

idade, ou seja, o adulto jovem que está a iniciar 
a sua vida ativa, sonhando conquistar o mundo.
Quando o diagnóstico é apresentado, tudo se 
desmorona à sua volta pois a fragilidade em 
que, geralmente, se encontra nesse momento 
faz com que se ponha todo o futuro em causa.
“O que significa esta doença? O que vai ser da-
qui para a frente a minha vida?” São dúvidas 
e  incógnitas que podem ser mais fáceis de ul-
trapassar se conhecermos e convivermos com 
outras pessoas com a mesma patologia. Para isso 
existimos como associação, partilhando não só 
as nossas preocupações e anseios, mas também 
os nossos conhecimentos relativos ao viver, ou 
melhor, conviver, com a doença no dia-a-dia.

A AJUDA DO FARMACÊUTICO
Para esta aproximação entre indivíduos com a 
mesma patologia, o farmacêutico pode ter um 
papel fundamental na referenciação da exis-
tência de uma associação que lhe dará toda a 

informação de qualidade de que necessita para 
aprender a viver com a doença de Crohn ou 
colite ulcerosa. Por vezes, quem vai levantar a 
medicação não é o próprio doente, mas o seu 
familiar que também necessita de apoio e que 
lhe seja dada a conhecer a existência de uma 
associação que pode ser um ponto de apoio a 
ele e à pessoa que sofre de DII.
Além disso, o farmacêutico comunitário - pela 
sua relação de proximidade com o doente - tor-
na-se muitas vezes o confidente amigo que ouve 
as suas preocupações e, muitas vezes, ajuda-o a 
gerir a sua doença.
Existem também questões com que se depara 
o doente crónico para as quais o farmacêutico 
pode tornar-se uma ajuda muito valiosa. Quando 
o doente se depara com a toma de muita me-
dicação e às vezes com a toma concomitante-
mente de medicamentos para várias patologias, 
a indicação de como tomar a medicação pode 
ser preciosa. 

A Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino, Colite Ulcerosa e 
Doença de Crohn (APDI) é uma associação de doentes para doentes, sem fins 

lucrativos, que visa apoiar e possibilitar a partilha de experiências aos portadores 
de uma doença inflamatória do intestino (DII), seus familiares e amigos, bem como 

melhorar o conhecimento da população em geral sobre esta problemática.

Workshop da APDI sobre “Medos, Dúvidas e Mitos na DII”, abril 2018Salvo Leone, presidente da European Federation of Crohn’s  
& Ulcerative Colitis Associations, Cândida Cruz, vice-presidente 
da APDI, e Sandra Catarino, voluntária
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Seja na farmácia hospitalar (embora neste caso 
o trabalho esteja facilitado pela ajuda do médico 
e do enfermeiro) ou na farmácia comunitária 
a pessoa com DII necessita muitas vezes que 
lhe digam se pode tomar determinados medi-
camentos em conjunto, em que horários e de 
que forma. De facto, quem tem o verdadeiro 
conhecimento sobre as interações entre os di-
versos medicamentos é o farmacêutico.
Um papel muito importante será também o de 
alertar a pessoa com DII para não tomar alguma 
medicação que à partida se sabe prejudicial para 
o doente com Crohn ou colite ulcerosa e que, por 
vezes, até é de venda livre. Neste tipo de doentes, 
um agravamento dos sintomas de diarreia, por 
exemplo, deve ser acompanhado pelo médico 
especialista e não resolvido com um antidiarrei-
co, como será normal para uma pessoa sem DII.
O farmacêutico também pode ter um papel 
importante na economia doméstica da pes-
soa com DII. Em momentos de agudização 

da patologia (que habitualmente se denomina 
por “crise”), todos os exames, suplementos e 
medicação podem ser um peso no orçamento 
familiar que, já por si, pode estar debilitado se 
o doente estiver de baixa. 
O aconselhamento sobre as embalagens de 
medicamentos a adquirir, quando se está a in-
troduzir um novo medicamento no tratamen-
to da doença para ver como se reage, pode ser 
precioso. Aviar a medicação para seis meses de 
uma só vez pode ser um desperdício caso não 
se reaja bem à mesma, ou caso a mesma venha, 
entretanto, a ser alterada pelo médico.
Na mesma perspetiva o farmacêutico hospitalar 
deve ter a sensibilidade para fornecer os medica-
mentos necessários para que o doente não precise 
de fazer várias deslocações para levantamento de 
medicação no hospital, principalmente quando 
se vive distante da unidade de saúde.
A associação defende que a pessoa com DII 
deve ser tratada por uma equipa multidisci-

plinar que, além do gastroenterologista, inclua 
outros profissionais de saúde, inclusivamente o 
farmacêutico. Só com a gestão da doença pensada 
em conjunto por uma equipa multiprofissional 
a pessoa com DII pode viver uma vida plena, 
conquistando também a sua felicidade. 
Para nós, APDI, estes procedimentos colocam, 
sem qualquer dúvida, o doente no centro do 
sistema de saúde, deixando de ser ele um mero 
mensageiro entre os vários profissionais de saú-
de que o tratam.
Colabore connosco indicando e informando 
o doente e os seus familiares que não estão so-
zinhos neste percurso que é para toda a vida e 
que pode sempre contar com a ajuda da APDI. 
Visite o nosso site em www.apdi.org.pt   ou 
contacte-nos usando o seguinte endereço 
de email ou telefones: geral@apdi.org.pt | 
222086350/932086350.

*Presidente da APDI

Sofia Crisóstomo, da OF, e Ana Sampaio, presidente da APDI,  
no Encontro Nacional Saúde em Diálogo

DII Camp, programa Fim-de-Semana DII, junho 2018

Dia Mundial da DII, 19 de maio, com dançarinos do Hop Dance Studio
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Paulo Cleto Duarte, que preside à ANF desde 2013, fala da necessidade de as farmácias 
anteciparem o futuro, destaca o papel histórico dos farmacêuticos hospitalares no 
combate à sida e afirma que a remuneração do Estado pela dispensa de medicamentos 
comparticipados não cobre os custos desse serviço. O presidente da ANF cita António 
Arnaut – “As farmácias são o braço longo do SNS” – e alerta: as farmácias que servem 
populações mais isoladas tornaram-se insustentáveis. Antes da presidência da ANF,  
Paulo Cleto Duarte já tinha seu sido secretário-geral, entre 2002 e 2013. A sua carreira 
começou na indústria farmacêutica: entre 1996 e 1999 iniciou-se no ofício na Johnson & 
Johnson. Foi secretário-técnico da Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA,  
onde trabalhou com Odette Santos-Ferreira, que considera sua “mestre”. E, de 1999 a 2002,  
foi secretário-geral da Ordem dos Farmacêuticos. Em 2014, tomaria ainda posse como 
presidente da Associação Dignitude.  

No âmbito da nova lei de bases em discus-
são, qual o contributo do setor da farmácia?
Na Convenção Nacional da Saúde, tive oportu-
nidade de clarificar a nossa visão para a Saúde: 
o sistema deve organizar-se, de facto, em torno 
do cidadão. Podemos dizer que a ANF adere 
sem reservas a uma visão que é consensual 
na sociedade portuguesa. O nosso contributo 
começa na identificação dos princípios que 
julgamos indispensáveis para percorrermos 
esse caminho, em direção às necessidades em 
saúde dos portugueses.

E que princípios são esses?
Primeiro, proximidade. Um sistema de saúde 
do século XXI tem de ser capaz de se aproxi-
mar das pessoas. Tem de estar, no dia-a-dia, 
ao lado de cada português, muito antes de ele 
ficar doente. O sistema de saúde tem de ter 
profissionais e instituições ativos na comuni-
dade, a ajudar cada português na sua opção 
por estilos de vida saudáveis e na prevenção 
da doença. Depois, o sistema de saúde tem de 

dar uma resposta de grande qualidade quando 
a doença se manifesta. Isto leva-nos ao se-
gundo princípio: igualdade. Parece um tema 
ultrapassado, mas infelizmente continua atual. 

FINANCIAMENTO BASEADO  
NA EVIDÊNCIA
Porquê?
Se o sistema não chega com a mesma inten-
sidade e determinação aos portugueses que 
vivem no Interior, longe dos centros urbanos, 
então a igualdade no direito à saúde não está 
garantida. Para as farmácias, a discriminação 
consoante o local de residência é tão inaceitá-
vel como a económica. O terceiro princípio é 
a transparência no financiamento. A igualdade 
tem de começar a ser construída no momento 
do investimento. Concordamos com a nova 
geração de políticas públicas que pretende 
avaliar cada tecnologia de saúde em função 
dos seus reais resultados na sobrevivência e 
na qualidade de vida da população. Ora, dessa 
avaliação devem decorrer critérios de financia-

mento baseados na evidência, pondo todos os 
prestadores e tecnologias em pé de igualdade. 

A ANF concorda com a necessidade de maior 
financiamento da Saúde?
Claro que sim, é uma questão de bom senso. 
Mais uma vez, julgo que a necessidade de 
aumentar o investimento público em saúde é 
hoje motivo de consenso alargado na socie-
dade portuguesa. A proposta de lei que está 
em discussão pública tem lá escrito que «o 
financiamento público deve progressivamente 
aproximar-se da média da União Europeia». 
Parece-me uma fórmula feliz e equilibrada de 
consignar o problema numa lei de bases. Mas 
uma nova lei de bases não garante, por si só, 
a solução do problema. Como pediu o Presi-
dente da República, é necessário um consenso 
nacional em torno da Saúde. Espero que esse 
consenso permita fixar metas intermédias 
concretas de investimento, já para os próximos 
anos, até atingirmos o objetivo de investir em 
saúde como país europeu que somos. 

Paulo Duarte, presidente da ANF: 

Ricardo Nabais, jornalista convidado.

“ENQUANTO HOUVER FARMÁCIAS, 
HAVERÁ PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
PRÓXIMOS DAS PESSOAS”
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“ENQUANTO HOUVER FARMÁCIAS, 
HAVERÁ PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
PRÓXIMOS DAS PESSOAS”
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FARMÁCIAS SEMPRE 
ANTECIPARAM EXIGÊNCIAS  
DA SOCIEDADE
Quais são as áreas de ação das farmácias que 
importa transformar nos próximos anos?
Todas. O envelhecimento da população, a re-
volução tecnológica e o risco de insustenta-
bilidade económica do sistema de saúde são 
enormes desafios. Nós vivemos num mundo 
em mudança permanente. Os setores de ati-
vidade que não souberam interpretar a glo-
balização da economia e a revolução digital 
desapareceram ou passam por grandes difi-
culdades. As farmácias, pelo contrário, sem-
pre anteciparam as exigências da sociedade. 
Por isso gozam de tanto prestígio junto dos 
portugueses. Uma sondagem da Universidade 
Católica acaba de mostrar, mais uma vez, que 
96 por cento dos portugueses estão satisfeitos 

ou muito satisfeitos com as farmácias. Não 
podemos descansar um minuto sobre esses 
resultados. As farmácias têm de continuar 
a sua incrível história de melhoria contínua, 
antecipando o futuro. 

Como podem os farmacêuticos fazer isso?
Como profissionais de saúde, a melhor forma 
que temos de antecipar o futuro é melhorar, 
permanentemente, o serviço aos nossos uten-
tes. Vamos desenvolver todas e quaisquer com-
petências profissionais para ajudar as pessoas 
saudáveis a viver mais anos com qualidade de 
vida, assim como os doentes a gerir melhor 
as suas doenças. E vamos abraçar a revolução 
tecnológica sem receios, melhorando a ex-
periência dos utentes nas farmácias. O novo 
método 180, de segurança na dispensa e toma 
de medicamentos, é um bom exemplo disso. 

A ANF ADERE SEM 
RESERVAS A UMA VISÃO 
QUE É CONSENSUAL: 
O SISTEMA DEVE 
ORGANIZAR-SE, DE FACTO, 
EM TORNO DO CIDADÃO
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Promove duas revoluções, que são como ir-
mãs gémeas: por um lado, facilita extraordi-
nariamente a adesão à terapêutica; por outro, 
intensifica a relação permanente da farmácia 
com o seu utente. 

Que novos serviços podemos esperar para a 
rede de farmácias nos tempos mais próximos?
De acordo com o inquérito da Universidade 
Católica, que referi há pouco, 90 por cento 
dos portugueses considera importante que as 
farmácias desenvolvam serviços diferenciados 
para os doentes idosos que vivem isolados. 
Praticamente a mesma percentagem quer 
que entreguemos ao domicílio a medicação 
urgente. Mais de 80 por cento pretende maior 
acompanhamento nas farmácias dos doentes 
crónicos, com renovação das receitas médicas 
e partilha de informação com os médicos. O 

apoio à gestão da sua medicação é desejado 
por 83 por cento dos portugueses. 76 por cento 
quer as farmácias a dispensar medicamentos 
hospitalares. E 75 por cento gostaria que fi-
zéssemos a triagem e o encaminhamento dos 
doentes em situações de urgência. Temos de 
olhar para esta mensagem da sociedade. Es-
tamos disponíveis para implementar todos 
os serviços favoráveis à saúde da população 
e à sustentabilidade das contas públicas, as-
sim como estamos empenhados na avaliação 
rigorosa da sua racionalidade económica.  

A política do medicamento tem sofrido uma 
grande evolução na última década. Que êxi-
tos destacaria neste domínio?
Persistem problemas no acesso ao medicamen-
to, que não devem ser minimizados, mas julgo 
que a grande vitória dos últimos governos foi 
terem evitado que a crise económica se reper-
cutisse diretamente no acesso dos portugueses 
aos medicamentos. Este Governo conseguiu 
uma vitória importante neste domínio, com 
os incentivos ao desenvolvimento do merca-
do de genéricos, que estava estagnado. Essa 
medida permitiu uma poupança superior a 
10 milhões de euros às famílias portuguesas. 
A experiência de dispensa nas farmácias dos 
medicamentos para o VIH-sida também se 
revelou acertada. 

Como avalia essa nova possibilidade? 
Um inquérito da Faculdade de Medicina de 
Lisboa e da Universidade Católica mostra 
que os doentes estão satisfeitos. A este pro-
pósito, gostaria de sublinhar que a qualidade 
dos farmacêuticos é percecionada de forma 
unânime pelos doentes, tanto em ambien-
te hospitalar como comunitário. Isso é para 
nós muito honroso, porque os farmacêuticos 
hospitalares foram heróis nos anos em que a 
adesão à terapêutica era muito difícil, devido 

ao alarme social, às caraterísticas sociológicas 
de muitos doentes e ao perfil dos primeiros 
anti-retrovirais. Passada essa época, sendo hoje 
o VIH-sida uma doença crónica, ou mesmo 
uma condição, é natural que os doentes pre-
firam aceder aos medicamentos nas farmá-
cias dos seus bairros, que garantem a mesma 
segurança na dispensa e igual qualidade de 
aconselhamento farmacêutico. 

AS FARMÁCIAS FIZERAM  
UM ESFORÇO DE AJUSTAMENTO 
INCRÍVEL 
E o que terá ficado por fazer?
Temos em Portugal um problema grave de 
sustentabilidade das farmácias, que está por 
resolver. O Governo sabe que a acumulação, 
durante anos, de cortes desenfreados e sem 
critério nas margens e nos preços gerou um 
absurdo económico. Hoje, a remuneração do 
Estado pela dispensa de medicamentos com-
participados não cobre os custos das farmácias 
com esse serviço. Por isso, em 2017, os mi-
nistérios das Finanças e da Saúde assinaram 
com a ANF um protocolo em que se com-
prometiam a rever o regime de remuneração 
das farmácias. Porque o Estado reconheceu 
o problema, que é evidente, ficou acordada 
a aproximação gradual da remuneração das 
farmácias ao regime praticado nos países de 
referência consagrados na lei para a forma-
ção dos preços dos medicamentos. Como isso 
continua por fazer, as farmácias portuguesas 
continuam a trabalhar com uma remunera-
ção 66% inferior à das farmácias de Espanha, 
França e Itália. Para além de injusto, isto é uma 
fonte de destruição económica. Como referia 
há pouco, tem de haver equidade e transpa-
rência no financiamento das tecnologias de 
saúde. Se os medicamentos são a tecnologia 
que mais tem garantido tempo e qualidade 
de vida à população, então a remuneração 

CONCORDAMOS COM A NOVA GERAÇÃO DE POLÍTICAS 
QUE PRETENDE AVALIAR CADA TECNOLOGIA  
DE SAÚDE EM FUNÇÃO DOS SEUS REAIS RESULTADOS 
NA SOBREVIVÊNCIA E NA QUALIDADE DE VIDA
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dessa tecnologia tem de ser igual para todos 
os agentes da cadeia.

O setor das farmácias atravessou esse período 
de crise económica com alguma difi culda-
de. A situação entretanto evoluiu de forma 
mais positiva, acompanhando a tendência 
económica geral?
As farmácias fi zeram um esforço de ajustamen-
to incrível, que começa a dar alguns resultados, 
mas não podemos ter ilusões. De acordo com 
os dados de junho, que acabam de me chegar, 
220 farmácias enfrentam processos de insol-
vência e 443 são alvo de penhoras. Estamos 
a falar de 23 por cento da rede. As farmácias 
mais pequenas, que servem as populações 
mais isoladas, com menor acesso a cuidados 
de saúde, tornaram-se inviáveis.

Aquando da sua reeleição para presidente da 
ANF, defendeu que a prioridade da direção 
era “Fazer das farmácias a rede de cuidados 
de saúde primários mais valorizada pelos 
portugueses”. Em que sentido?
António Arnaut dizia que as farmácias são o 
braço longo do SNS. A minha mestre, Maria 
Odette dos Santos-Ferreira, continua a dizer 
que ainda vai ver as farmácias como princi-
pal rede de cuidados primários. Como vê, a 
nossa ambição é inspirada pelos melhores. 
Enquanto houver farmácias, o SNS chegará 
ao Corvo e a Carrazeda de Ansiães. Enquan-
to houver farmácias, haverá profi ssionais de 
saúde próximos das pessoas. Os farmacêuticos, 
que começaram a fazer formação ao longo da 
vida muito antes de haver fundos comunitá-
rios para isso, e todos os outros que pudermos 
aproximar de quem deles precisa.

Como poderia implementar uma rede de 
farmácias que conseguisse suprir determina-
das lacunas de serviços de saúde primários?
O nosso objetivo não é substituir ninguém, 
antes pelo contrário. Se as pessoas estão, de 
facto, no centro do sistema, então os profi s-
sionais de saúde têm de funcionar como uma 
equipa, uma orquestra afi nada. Por isso é cru-
cial a abertura das nossas farmácias a outros 
profi ssionais de saúde, como os enfermeiros, 

os nutricionistas ou os peritos em educação 
física. Por outro lado, temos de fomentar a 
integração das farmácias no sistema de saúde, 
sempre com dois objetivos claros: ganhos em 
saúde para a população e orçamentais para o 
Estado. As experiências-piloto que estamos a 
desenvolver com as USF são estratégicas para o 
futuro. As farmácias têm de trabalhar alinhadas 
com os médicos e os enfermeiros de família. 
Se trabalharmos em conjunto, o cidadão vai 
orientar-se melhor no sistema, vai tirar maior 
partido dos serviços e das competências dos 
profi ssionais de saúde. Acredito que vamos 
assumir objetivos de saúde pública comuns, 
partilhando com o Estado os ganhos em saú-
de e as poupanças orçamentais alcançadas. 

Esse reforço seria mais dirigido ao Interior 
do país?
Se a Saúde é um direito universal, o SNS tem 
de chegar com a mesma efi cácia a todos os 
pontos do território. Ora, isso implica o tal 
concerto entre os diferentes profi ssionais de 
saúde. Claro que ele é mais fácil em Lisboa do 
que nas terras onde o único serviço de saúde 
é a farmácia. Nessas circunstâncias, temos de 
agir com a responsabilidade de ‘braço longo’ 
do SNS. Numa determinada região há pessoas 
no pós-operatório a precisar de cuidados de 
enfermagem e de fi sioterapeutas? Se as farmá-
cias são o único serviço de saúde que ainda lá 
está, têm a obrigação de abrir as portas a esses 
profi ssionais, aproximando-os das pessoas. Ao 
Estado, cabe criar condições para o desenvol-
vimento desses serviços. É urgente devolver a 
sustentabilidade económica a essas farmácias.

A EVIDÊNCIA ÀS VEZES DEMORA 
A SER IMPLEMENTADA 
Que avaliação pode fazer da ação do atual 
Ministério e ministro? 
O ministro Adalberto Campos Fernandes é 
dos portugueses mais bem preparados para 
o exercício destas funções. Como é evidente, 
a experiência como ministro reforçou essa 
competência, que era evidente à partida. Tem 
governado em circunstâncias difíceis, como os 
anteriores e seguramente os próximos ministros 
da Saúde. Tem atuado sempre como um defen-

sor implacável do interesse público. Isso é um 
excelente ponto de partida. As farmácias estão 
focadas em alinhar-se pelo interesse público, 
para nós é o único caminho. O protocolo que 
assinámos em Março de 2017 materializa isso 
mesmo: o que ali está previsto, antes de favo-
recer a sustentabilidade da rede de farmácias, 
favorece a saúde dos portugueses e as contas 
públicas. O protocolo deu muito trabalho às 
nossas equipas técnicas, foi uma negociação 
muito séria, mas é um documento natural en-
tre duas partes com objetivos comuns. Devo 
reconhecer publicamente que o ministro da 
Saúde tem sempre procurado honrar os com-
promissos assumidos. Conseguiu-o muitas ve-
zes, mas há uma parte substancial do acordo 
ainda por resolver. Em política, a evidência às 
vezes demora a ser implementada. 

E como avalia o mandato da bastonária 
da OF?
Exemplar e muito inspirador. O reconheci-
mento da carreira farmacêutica vai fi car para 
a História como a grande obra deste mandato. 
Com uma diplomacia e tenacidade sem limi-
tes, a senhora bastonária conseguiu corrigir 
essa injustiça, que persistia há dezenas de 
anos, sem fi m à vista. Esse facto encheu-me 
de orgulho e de alegria pelos meus colegas 
de faculdade que seguiram a carreira hospi-
talar. Só por isso, este mandato já teria sido 
marcante. Quero aproveitar para testemunhar 
aspetos ainda mais profundos. A Ana Pau-
la Martins conseguiu melhorar, ainda mais, 
a imagem dos farmacêuticos aos olhos dos 
portugueses. Fê-lo, principalmente, aos olhos 
dos políticos e outros agentes do setor. Sinto 
que hoje somos mais conhecidos e mais com-
preendidos graças ao trabalho persistente da 
nossa bastonária. Por outro lado, somos hoje 
uma profi ssão mais unida e orgulhosa de si 
própria. Sigo os roteiros farmacêuticos com 
muita atenção e emoção. Temos profi ssionais 
incríveis na investigação, nas faculdades, nos 
hospitais, nas análises clínicas, nas farmácias 
de todo o continente e ilhas. Eu agradeço à 
nossa bastonária o facto de me ter dado a 
conhecer muitos e a confi ança no futuro que 
nos transmitiu a todos. 

O ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO, A REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E 
O RISCO DE INSUSTENTABILIDADE ECONÓMICA DO SISTEMA DE SAÚDE 
SÃO ENORMES DESAFIOS
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QUASE METADE DOS 
MÉDICOS PODE DEIXAR 
DE FAZER URGÊNCIAS

É um vale. Ou como as bossas de um camelo. 
As imagens para retratar a estrutura etária dos 
médicos portugueses são várias, mas ilustram 
uma única realidade: a classe está envelhecida 
e tem poucos especialistas na meia-idade. As 
ameaças de demissões em alguns dos maiores 
hospitais do país no último mês deixaram a 
descoberto um problema que é generalizado, 
o da falta de renovação de uma profissão em 
que muitos recém-especialistas desistem de 
esperar por um lugar nos hospitais e onde qua-
se metade dos médicos tem mais de 55 anos e 
pode deixar de fazer urgências.
O alerta tem sido sublinhado pelo bastonário 
da Ordem dos Médicos, que avisa que serviços 
dos hospitais públicos entrariam em colapso 
se os médicos acima dos 50 anos deixassem 
de fazer noites e urgências. E os dados frios, 
publicados no último relatório social do Mi-
nistério da Saúde, dão-nos a real dimensão 
do problema perante esse cenário. Para se ter 
a noção do inverno demográfico na classe, a 
mais envelhecida de todas as que compõem o 
setor da saúde, a idade modal na pirâmide dos 
médicos, sem internos, é a dos 62 anos; 55% 
(10 mil) dos 18 mil especialistas portugueses 
(incluindo 5500 médicos de família) têm mais 
de 50 anos, idade a partir da qual podem deixar 
de fazer trabalho noturno. E uma percentagem 
pouco menor (45%) tem já mais de 55 anos. 
Podem, portanto, deixar de fazer urgências.
A média de idades dos médicos (50 anos) 
é tanto mais significativa tendo em conta a 
dimensão da classe, que mesmo retirando o 
peso dos cerca de nove mil internos equivale 
à terceira com mais trabalhadores no setor da 
saúde (mais de 19 mil). No extremo oposto da 
tabela etária está precisamente a classe mais 
representada no item dos recursos humanos, 

a dos enfermeiros. Cerca de metade dos 43 
mil enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde 
têm menos de 40 anos de idade. Existe mes-
mo uma concentração nas faixas etárias mais 
jovens, especialmente na ordem dos 32 a 34 
anos de idade, o que também tem impacto 
no absentismo da classe, ligado à proteção na 
parentalidade.
Quanto aos técnicos superiores de saúde, onde 
nos dados de 2017 ainda se incluíam os far-
macêuticos - que passaram a ter uma carreira 
especial e no próximo relatório social surgi-
rão já num ponto autónomo, estavam entre 
as profissões menos representadas, com cerca 

Mais de metade dos médicos portugueses está acima 
dos 50 anos e 45% podem deixar de fazer urgências, se 
quiserem, por já terem 55.

Pedro Vilela Marques, jornalista convidado

RECURSOS HUMANOS NA SAÚDE
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3. Trabalhadores por grupo profissional 

Os trabalhadores da área da saúde, mercê da sua multidisciplinaridade, agrupam-se em 
diversos grupos profissionais ou carreiras, cujas atividades são desenvolvidas em termos 
interdisciplinares.  

Os trabalhadores integrados em carreiras ou «corpos» especiais da saúde (pessoal médico, 
pessoal de enfermagem, técnicos superiores das áreas de diagnóstico e terapêutica e técnicos 
superiores de saúde) correspondem a cerca de 62% do total de efetivos. 

 

Quadro 1. Trabalhadores por grupo profissional  

Grupos Profissionais Número de 
trabalhadores % 

Médicos 28.609 21,7% 

Enfermeiros 43.559 33,0% 

Téc. Superiores de Saúde 1.713 1,3% 

Téc. Sup. de Diagnóstico e Terapêutica 8.206 6,2% 

Assistentes Técnicos 16.416 12,4% 

Assistentes Operacionais 26.317 19,9% 

Técnicos Superiores 4.333 3,3% 

Informáticos 613 0,5% 

Outros 2.232 1,7% 

Total 131.998 100,0% 

Fonte: Dados provenientes do RHV (dezembro 2017), e outros dados disponibilizados pelas 
instituições (PPP). 

 

Os grupos profissionais de maior dimensão são o pessoal de enfermagem que representa 
33,0% do total de efetivos, o pessoal médico com 21,7% e o pessoal assistente operacional que 
detém 19,9% do total de trabalhadores. 

Em «Outros» estão incluídos, nomeadamente, o pessoal dirigente, administradores 
hospitalares, inspetores e técnicos de emergência pré-hospitalar. 

 

 

 

 

 

 

Trabalhadores por grupo profissional 

Fonte: Dados provenientes do RHV (dezembro 2017), e outros dados disponibilizados pelas instituições (PPP). 
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Sul da Ordem dos Médicos.
E “o problema”, traduz Alexandre Valentim 
Lourenço, passa não só por menor capacidade 
de resposta nas urgências, mas também pela 
queda na qualidade da formação de jovens 
médicos, o outro extremo muito representado 
no gráfico das idades. “Os hospitais públicos 
ficaram com os médicos mais velhos e com 
internos. Os de 40/50 anos estão no privado 
ou em PPP. E estes internos, depois, não ficam 
nos serviços, porque as exigências das Finanças 
estão a adiar concursos e contratos. Vão para 
privados, para bolsas de recrutamento nos 
casos mais urgentes, ou fazer especializações 
no estrangeiro”.

MUDANÇAS NA CARREIRA
A lição de História conta-se rapidamente. A se-
guir ao 25 de Abril, as faculdades de Medicina 
abriram as portas a muitos candidatos, porque o 
país tinha falta de médicos. Até finais da década 
de 1980 formaram-se milhares de médicos. Mas 
nesse período, com Leonor Beleza como minis-
tra da Saúde, reduziram-se numerus clausus, ao 

de 1700 profissionais (37% dos quais psicólo-
gos clínicos e 27% farmacêuticos), mas ainda 
assim entre as mais envelhecidas, com uma 
idade média de 48 anos. Números que pare-
cem reforçar os argumentos da bastonária, 
Ana Paula Martins, que ainda no início de 
julho, a propósito da entrada em vigor das 35 
horas semanais para os Contratos Individuais 
de Trabalho, reclamava a contratação de 150 
farmacêuticos hospitalares.

“UM PROBLEMA SISTÉMICO”
Mas em relação aos médicos, o que os avisos re-
centes no Centro Hospitalar de Lisboa Central 
vêm mostrar é que nem é preciso chegar a uma 
situação limite em que os especialistas mais velhos 
deixem de fazer urgências para que os serviços 
não apresentem já, nas palavras dos chefes das 
equipas de São José, problemas de segurança. 
“E é um problema sistémico, não é de um hos-
pital, que resulta da incapacidade em contratar, 
da falta de autonomia das administrações e da 
necessidade de mudar as leis, que passa também 
pelo Parlamento”, resume o presidente da secção 

QUANTO AOS TÉCNICOS 
SUPERIORES DE SAÚDE, 
ONDE NOS DADOS DE 2017 
AINDA SE INCLUÍAM OS 
FARMACÊUTICOS, ESTAVAM 
ENTRE AS PROFISSÕES MENOS 
REPRESENTADAS, COM 1700 
PROFISSIONAIS (37% DOS 
QUAIS PSICÓLOGOS CLÍNICOS E 
27% FARMACÊUTICOS).
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mesmo tempo que o governo prometia especiali-
zação para todos os formados na área. “Tínhamos 
apenas 300 médicos formados por ano”, conta 
Alexandre Valentim Lourenço, que se dedicou 
à análise deste período. “Esses médicos podiam 
escolher onde queriam fazer a especialização e 
escolhiam os grandes centros de referência, por-
tanto, passaram a ser dos melhores especialistas 
das suas áreas a nível europeu. Isto numa altura 
em que surgiram os grandes hospitais privados 
e as PPP na saúde, para onde foram depois tra-
balhar. Ficaram poucos especialistas de 40/50 
anos no setor público”.
Agora, mesmo se os quadros da Saúde fossem 
abertos, seriam precisos pelo menos quatro anos 
para os preencher, admite o representante da Or-
dem dos Médicos, “e com especialistas que ainda 
não têm a qualidade dos que saíram”. Além dis-
so, “a questão é que não temos formadores com 
40/50 anos, temos mais velhos, que já são chefes 
de serviço. Portanto, temos internos muito no-
vos - mais de oito mil, razão pela qual há muitos 
serviços praticamente entregues a internos - com 
especialistas muito seniores, que já têm muitas 
outras coisas a tratar e que podem já não ter a 
noção mais correta da formação”.
Ida para o privado ou para o estrangeiro, são as 
soluções apontadas pelo presidente do Conse-
lho de Pós-Graduação da Ordem dos Médicos, 
Carlos Cortes. Tanto para os mais jovens como 
para aqueles que rotula de “desanimados” com 
o SNS. “E os que emigram já não voltam. Temos 
um gabinete para ajudar no regresso e o que nota-
mos é que esse departamento não tem trabalho”, 
adianta o também presidente da Secção Centro 
da Ordem dos Médicos. “E vão para fora, não 
só para ganharem mais, mas também porque se 
sentem mais considerados. O SNS não consegue 
segurar os seus médicos. Hoje, já não é fator de 
prestígio trabalhar no setor público, mesmo para 
um chefe de serviço”.
E tarefeiros? As empresas de prestações de servi-
ços podem ser alimentadas com os especialistas 
que desistem de entrar no SNS? Responde Ale-
xandre Valentim Lourenço: as empresas estão a 

contratar médicos muito indiferenciados, regra 
geral estrangeiros. Para casos pontuais, recorrem 
a especialistas já a trabalhar nos hospitais, como 
acontece na anestesiologia, uma das áreas mais 
carenciadas do SNS.

O RECURSO A APOSENTADOS
Além de concursos mais rápidos, o presidente 
da Secção Sul da Ordem defende mudanças nas 
carreiras - “para que passem a ser progressivas 
e a compensar a competência” - para estimular 
os profi ssionais no SNS. “Não faz sentido um 
especialista em pediatria ganhar o mesmo que 
um outro que tem depois uma subespecialidade 
e ainda formação em gestão. Essas competências 
devem ser compensadas”.
Reivindicações acompanhadas por Rui Nogueira, 
presidente da Associação Portuguesa de Medicina 
Geral e Familiar, que também critica os sucessivos 
atrasos na abertura dos concursos. Esta é a área 
que tem absorvido mais médicos reformados 
que voltam a exercer, ao abrigo do programa de 
incentivos criado com esse objetivo. Rui Nogueira 
acredita que o recurso a especialistas aposentados 
deixará de fazer sentido a curto prazo, mas ainda 
recentemente foi publicado um despacho no Di-
ário da República a confi rmar a contratação de 
400 destes profi ssionais. Situação que mereceu 
críticas da Ordem dos Médicos, dos sindicatos 
e de associações profi ssionais.
Um grupo de 35 jovens médicos já questionou, 
numa carta ao bastonário e ao presidente Secção 
Regional do Centro da Ordem dos Médicos, o 
despacho publicado a 13 de julho, quando, lem-
bram, “existem atualmente 320 recém-especia-
listas” em medicina geral e familiar a aguardar 
a abertura de concurso.
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No que respeita ao pessoal médico, os médicos especialistas são os que apresentam uma idade 
média mais elevada que, naturalmente, contrasta, com a média mais baixa que corresponde aos 
médicos internos.  

Assim, o pessoal de enfermagem é o grupo profissional que apresenta a menor média de idades 
(os médicos internos não representam propriamente um grupo profissional uma vez que são 
trabalhadores em formação). 

 
 

 

Gráfico 7. Idade média por grupo profissional 
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1.3. Médicos especialistas por idade e género 

No ano em apreço a idade média dos médicos 
(sem internos) fixou-se em 50 anos. No 
entanto, 53,6% dos médicos especialistas 
têm mais de 50 anos de idade.  

No gráfico 45 apresenta-se a distribuição dos 
médicos especialistas por idade e por género, 
onde é possível constatar que, para cada 
idade, a predominância é do género feminino, 
com exceção para idades acima dos 61 anos, 
em que os médicos são maioritariamente do 
género masculino.  

Todavia, dado que a referida faixa etária é a 
corresponde aos profissionais com potencial 

para se aposentarem, aproximadamente nos 
próximos cinco anos a predominância será, 
em todas as idades, do género feminino. 

Comparando a distribuição por idades dos 
médicos especialistas com a idade dos 
internos, tal como resulta do gráfico 46, é 
possível constatar a existência de duas curvas 
muito acentuadas, ou seja, como seria 
expectável dado tratar-se de médicos em 
formação, os internos concentram-se em 
idades mais jovens e a parte mais 
significativa dos especialistas está 
concentrada em idades acima dos 50 anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 45. Distribuição dos médicos sem internos por idade e género 
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Gráfico 46. Distribuição dos médicos (total) por idade  

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 +7
0

Médicos sem internos Médicos Internos

Nota: Não contempla as entidades em regime de PPP 
Fonte: Dados provenientes do RHV  

OS TÉCNICOS SUPERIORES 
DE SAÚDE ESTÃO ENTRE 
AS PROFISSÕES MAIS 
ENVELHECIDAS, COM UMA 
IDADE MÉDIA DE 48 ANOS. 

Idade média por grupo profissional 

Legenda: TSS – Técnico Superior de Saúde; TSDT – Técnico Superior das áreas de Diagnóstico e Terapêutica  
Nota: Não contempla entidades em regime de PPP 
Fonte: Dados provenientes do RHV 

Nota: Não contempla as entidades em regime de PPP   Fonte: Dados provenientes do RHV  

Nota: Não contempla as entidades em regime de PPP Fonte: Dados provenientes do RHV  

 
   

PARTE III | 1. PESSOAL MÉDICO 
 
 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 
 

RELATÓRIO SOCIAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DO SNS 2017 175 

 

1.3. Médicos especialistas por idade e género 

No ano em apreço a idade média dos médicos 
(sem internos) fixou-se em 50 anos. No 
entanto, 53,6% dos médicos especialistas 
têm mais de 50 anos de idade.  

No gráfico 45 apresenta-se a distribuição dos 
médicos especialistas por idade e por género, 
onde é possível constatar que, para cada 
idade, a predominância é do género feminino, 
com exceção para idades acima dos 61 anos, 
em que os médicos são maioritariamente do 
género masculino.  

Todavia, dado que a referida faixa etária é a 
corresponde aos profissionais com potencial 

para se aposentarem, aproximadamente nos 
próximos cinco anos a predominância será, 
em todas as idades, do género feminino. 

Comparando a distribuição por idades dos 
médicos especialistas com a idade dos 
internos, tal como resulta do gráfico 46, é 
possível constatar a existência de duas curvas 
muito acentuadas, ou seja, como seria 
expectável dado tratar-se de médicos em 
formação, os internos concentram-se em 
idades mais jovens e a parte mais 
significativa dos especialistas está 
concentrada em idades acima dos 50 anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 45. Distribuição dos médicos sem internos por idade e género 
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Os nossos profissionais dedicados têm uma novidade para si:
a videochamada.
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Todos nesta família
têm um plano
Agora é mais fácil fazer parte de uma das mais importantes Associações 

Mutualistas de Portugal. Podem ser novos Associados todos os proprietários 

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

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

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

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

Seja Associado

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