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Lições da pandemia:  
o País pode contar com todos nós
Caros colegas, 
Este número da ROF é especialmente dedicado à 
pandemia de Covid-19. Todos os farmacêuticos 
– nas farmácias, nos hospitais, nos laboratórios, 
na regulação e na produção – estiveram (e estão) 
na linha da frente. Nunca baixaram os braços. E 
isso não irá nunca acontecer ainda que, de vez 
em quando, se esqueçam de nós aqueles que pelas 
suas funções estão impedidos de o fazer. 
A capa da revista anterior dizia “E as luzes nun-
ca se apagaram”; poderíamos ter repetido agora 
esse título. Usaríamos o tempo verbal presente, 
mas a sua pertinência é indiscutível: o País pode 
contar connosco. Sempre.

SOMOS SERVIÇO AOS OUTROS 
MAS TAMBÉM RESISTÊNCIA
Somos um sinónimo de serviço aos outros. A 
todas as horas e ainda mais nas horas difíceis. 
Orgulhamo-nos disso. Mas somos igualmente 
resistência. E não são os esquecimentos ou as 
desvalorizações, por vezes saídas de onde menos 
esperamos, que nos farão esquecer a nossa voca-
ção, ou nos farão dobrar. Valemos pelas nossas 
competências comprovadas e as mais-valias que 
acrescentamos à Saúde dos cidadãos – em tempos 
normais e no cenário desta nova normalidade – 
falam por si, não precisam de ser reafirmadas. À 
Saúde mas também ao apoio social que somos 
para tantos portugueses.
Houve serviços hospitalares que fecharam. Hou-
ve mesmo hospitais inteiros que, ainda que não 
oficialmente, dificultaram a passagem a doentes 
e seus familiares. Houve clínicas e centros de 
saúde fora de combate. A responsabilidade pelo 
drama que se passou nos lares está por apurar. A 
desorientação foi regra em muitos momentos; as 
contradições atravessaram todo o tecido gover-
nativo, regulador e científico; houve dois pesos 
e duas medidas ou um pronto-a-vestir de regras 
de difícil aceitação… Houve, como sempre, quem 
tivesse procurado tirar proveito político da crise 
de saúde pública. 
Com os farmacêuticos, porém, não houve excessos. 
Estivemos (e estamos) disponíveis para participar 
em todos os debates, para procurar as soluções em 
matérias que pareciam perdidas, como as falhas 
de material de proteção ou o risco de deixarmos 
portugueses sem os seus medicamentos. Estive-
mos sempre ao lado das associações de cidadãos 
portadores de doença. 

VIAGEM AOS CUIDADOS 
CONTINUADOS
Para o “Tema de Capa” desta ROF fomos visitar 
os nossos colegas que trabalham nas unidades de 
cuidados continuados, um sector que, talvez por 
ser ainda jovem, reúne excelentes experiências da 
iniciativa privada e social, mas que carece de melho-
rias, nomeadamente ao nível dos cuidados terapêu-
ticos, no que se torna imprescindível o contributo 
de mais farmacêuticos. Esta última circunstância 
levou, aliás, a nossa Ordem a reclamar auditoria e 
inspeções às unidades da Rede Nacional de Cuida-
dos Continuados Integrados (RNCCI). Para este 
trabalho contamos com as participações especiais 
de Purificação Gandra, coordenadora nacional da 
Comissão Nacional de Coordenação da RNCCI, 
Manuel de Lemos, presidente do Secretariado Na-
cional da União das Misericórdias Portuguesas, e 
Manuel Caldas de Almeida, vice-presidente da mes-
ma instituição e diretor clínico do Hospital do Mar. 
Noutra área da revista, falámos com o novo presi-
dente do PGEU, o Grupo Farmacêutico da União 
Europeia que representa 400 mil farmacêuticos 
comunitários. Duarte Santos elege a solidariedade 
como “pilar base do projeto europeu” sublinhando 
que o seu objetivo é dar “acesso equitativo a cuidados 
de saúde” a todos os cidadãos europeus, um desa-
fio que se reforça com a situação do SARS-CoV-2 
que acabou por unir os profissionais de farmácia e, 
afinal, todos os prestadores de cuidados de saúde.

REGULAMENTO  
EM CONSULTA PÚBLICA
A proposta de um novo Código Deontológico 
que se publica nas páginas centrais deste número 
da ROF, em cumprimento do Estatuto da Ordem 
dos Farmacêuticos (o artº 88 estabelece que “as 
regras deontológicas dos farmacêuticos são obje-
to de desenvolvimento em código deontológico, a 
aprovar pela assembleia geral, sob proposta da di-
reção nacional”), fica a partir deste momento em 
consulta pública. 
Chama-se à participação de toda a classe para que 
sejam apresentados contributos às condutas que o 
Código regula e que enquadra nos princípios bio-
éticos fundamentais que constituem os pilares da 
Profissão Farmacêutica.  A participação em consulta 
decorre na internet, no sítio institucional da Ordem.

Boas leituras e bons contributos.

Estivemos (e estamos) disponíveis para participar 
em todos os debates, para procurar as soluções em 
matérias que pareciam perdidas, como as falhas 
de material de proteção ou o risco de deixarmos 
portugueses sem os seus medicamentos. Nesta 
matéria estivemos sempre ao lado das associa-
ções de cidadãos portadores de doença. Foi esse o 
destino que escolhemos para nós do qual não nos 
desviaremos um milímetro. E só mesmo a doen-
ça (pois ninguém é imune ao SARS-CoV-2) nos 
obrigou, em situações excecionais, a interromper 
temporariamente o atendimento comunitário.  
Ponto alto desta abordagem temática da pandemia 
constitui a entrevista com o presidente da Asso-
ciação dos Médicos de Saúde Pública. Ricardo 
Mexia faz-nos um breve, mas lúcido, balanço 
dos primeiros meses do combate à Covid-19, 
considerando ter havido falhas na comunicação 
e insuficiências nas unidades de saude pública.

EditorialBastonária da Ordem  
dos Farmacêuticos 

NÃO SÃO OS ESQUECIMENTOS  
OU AS DESVALORIZAÇÕES,  
POR VEZES SAÍDAS DE ONDE 
MENOS ESPERAMOS,  
QUE NOS FARÃO ESQUECER  
A NOSSA VOCAÇÃO, OU NOS 
FARÃO DOBRAR. VALEMOS 
PELAS NOSSAS COMPETÊNCIAS 
COMPROVADAS E AS MAIS-VALIAS 
QUE ACRESCENTAMOS À SAÚDE 
DOS CIDADÃOS FALAM POR SI.  
À SAÚDE MAS TAMBÉM AO APOIO 
SOCIAL QUE SOMOS PARA TANTOS 
PORTUGUESES.
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PROFISSIONAIS, DOENTES  
E PARCEIROS EXCLUÍDOS  
DA DISCUSSÃO  
SOBRE DISPENSA 
DE MEDICAMENTOS 
HOSPITALARES

FARMACÊUTICOS E MÉDICOS IMPULSIONARAM  
O ALARGAMENTO DO SERVIÇO DE ENTREGA  
DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES NO DOMICILIO  
OU NAS FARMÁCIAS DE PROXIMIDADE

O Ministério da Saúde criou 
um Grupo de Trabalho para 
estudar a implementação de 
modelos de proximidade na 
dispensa de medicamentos 
hospitalares, que integra 
representantes do Infarmed, da 
Comissão Nacional de Farmácia 
e Terapêutica e de sete 
hospitais do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS) – Centro 
Hospitalar de Lisboa Norte, 
Centro Hospitalar Universitário 
de São João, Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra, 
Instituto Português de 
Oncologia - Lisboa, Hospital 
Garcia de Orta, Centro 
Hospitalar Tondela-Viseu e 
Centro Hospitalar de Lisboa 
Central, este último incluído 
posteriormente, na Declaração 
de Retificação ao Despacho n.o 
6971/2020.
As Ordens dos Farmacêuticos 
e dos Médicos mostraram-
se, contudo, indignadas com 
a exclusão deste grupo de 
trabalho das estruturas 
representantes dos 
profissionais, bem como dos 
dentes e operadores, que 
sempre manifestaram total 
disponibilidade e colaboração, 
para que nada faltasse 
às unidades de saúde em 
tempos de pandemia. Apesar 
das explicações entretanto 
divulgadas pelo Infarmed, que 
garantiu a auscultação de 
todos estes parceiros, as duas 
Ordens lamentaram os critérios 
adotados pelo Ministério para 
a constituição do grupo de 
trabalho, nomeadamente a 
escolha de representantes de 

alguns hospitais em detrimento 
de outros, mas também o prazo 
definido para apresentação de 
um relatório final.
A dispensa de medicamentos 
hospitalares num regime 
de maior proximidade está 
a ser estudada há mais 
de 20 anos pelo Infarmed, 
com experiências-piloto 
no terreno desde 2015. No 
início da atual pandemia de 
covid-19, as duas Ordens 
impulsionaram o alargamento 
de um serviço de entrega dos 
medicamentos habitualmente 
dispensados nas farmácias 
hospitalares ao domicílio 
dos utentes ou através das 
farmácias comunitárias por 
eles escolhidas. O projeto 
contou com a colaboração de 
20 associações de doentes, 
envolveu mais 30 hospitais 
e mais de 2.000 farmácias 
comunitárias, dando resposta a 
mais de 13.000 utentes.
O grupo de trabalho agora 
criado tem como missão avaliar 
as várias experiências em curso 
nos diferentes hospitais do 
SNS, em termos de resultados 
obtidos, benefícios para o 
utente e custos associados. 
Deve também desenvolver 
modelos de circuito de 
prescrição, gestão e dispensa 

a adotar pelas instituições 
do SNS a nível nacional, 
centrado nas preferências 
do doente relativamente ao 
local de dispensa, garantindo 

proximidade, segurança, 
efetividade e terapêutica 
ao melhor custo. No prazo 
de 60 dias, podem ainda ser 
apresentadas propostas, 
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incluindo, se necessário, 
alterações legislativas, a 
respeito da transferência 
da dispensa em farmácia 
hospitalar para dispensa 
em farmácia comunitária de 
determinados medicamentos e 
da dispensa descentralizada de 
outros.
A OF, através dos 
Conselhos dos Colégios de 
Especialidade de Farmácia 
Comunitária e de Farmácia 
Hospitalar, vai também 

elaborar recomendações e 
orientações técnicas para a 
prestação deste serviço em 
estreita articulação entre 
farmacêuticos hospitalares e 
farmacêuticos comunitários 
e no cumprimento das boas 
práticas farmacêuticas, 
assegurando a proximidade, 
mantendo a segurança e 
monitorização farmacêutica 
do resultado do tratamento, 
bem como a rastreabilidade do 
processo de dispensa.

ASSOCIAÇÕES DE 
DOENTES RECLAMAM 
PROXIMIDADE A 
MEDICAMENTOS 
HOSPITALARES
Doze associações de doentes escreveram uma 
carta aberta aos decisores políticos a exigir 
a continuidade da entrega de proximidade 
da medicação hospitalar a todas as pessoas 
que vivem com doenças crónicas. O serviço 
instituído durante a pandemia de covid-19 era 
«uma necessidade identificada há muitos anos», 
recordam os signatários, mas foi interrompido 
em muitas unidades hospitalares do país no 
final de maio, voltando a provocar importantes 
constrangimentos a estes utentes.
A carta assinada por dirigentes de doze 
associações de doentes refere que a interrupção 
levou a que muitas pessoas ficassem sem acesso 
de proximidade à sua medicação hospitalar. As 
pessoas «voltaram a ter que percorrer dezenas 
a centenas de quilómetros», outros, «por medo 
ou dificuldades económicas, deixaram mesmo de 
tomar os medicamentos que são essenciais para 
controlar a sua doença», pode ler-se na carta. 
«As respostas, que, entretanto, surgiram foram 
criadas de forma discricionária pelos grandes 
centros hospitalares, mas, ainda assim, muitas 
vezes sem garantir o acesso universal a todos 
os utentes», acrescentam, dando como exemplo 
as dificuldades dos hospitais de Santarém, Évora 
ou Faro.
O Ministério da Saúde remeteu a apresentação 
de uma resposta concreta para o mês de 
setembro, pelo que as associações de doentes 
sugerem a criação de um grupo de trabalho 
para redesenhar o serviço e exigem a sua 
implementação antes do início do próximo 
inverno. Propõem também a correção 
de situações anómalas já identificadas e 
comunicadas aos responsáveis, bem como 
uma avaliação periódica da satisfação dos 
utentes e a implementação de uma estratégia 
de comunicação para informação de toda a 
população abrangida.
Os representantes dos doentes alertam ainda 
para a necessidade de se assegurar a equidade 
em todo o território continental e ilhas, 
garantindo a opção de escolha e o respeito pelas 
necessidades e preferências de cada pessoa. 
«O contributo das associações representantes 
dos doentes tem sido desperdiçado desde 
que se iniciou esta pandemia», consideram 
os dirigentes das organizações, recordando 
que «a participação dos cidadãos na tomada 
de decisões […] não pode resumir-se a meros 
processos de consulta sem influência prática na 
melhoria do bem-estar das pessoas afetadas».
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A Assembleia da República debateu a petição 
“Salvar as Farmácias, Cumprir o SNS”, subscrita 
por mais de 120 mil portugueses, e que motivou 
a apresentação de quatro projetos de resolução 
pelos grupos parlamentares do PCP, CDS-PP e 
IL (2), todos eles aprovados na sessão plenária 
realizada a 28 de maio.
De forma unânime, todos os partidos políticos 
reconhecem o importante papel das farmácias 
e dos farmacêuticos no acesso à saúde, tendo 
apresentado exemplos concretos dos serviços 
farmacêuticos e programas de saúde pública 
desenvolvidos ao longo de vários anos, e muito 
particularmente, durante a pandemia de 
covid-19 que o país enfrenta.
A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos e 
os presidentes das associações de farmácias 
estiveram nas galerias do Parlamento para 
assistir ao debate e ouvir os argumentos dos 
deputados sobre as medidas propostas pelos 
peticionários e sobre os projetos de resolução 
em discussão.
Os deputados dos partidos que apresentaram 
projetos de diplomas expuseram os motivos e 
os termos das respetivas propostas, mostrando 
compreensão perante a difícil conjuntura 
que o setor atravessa. Os representantes dos 
restantes partidos manifestaram, por seu turno, 
disponibilidade para trabalhar nas medidas 
preconizadas pelos peticionários.
O projeto de resolução do PCP teve os votos 
favoráveis do próprio partido, do Partido 
Ecologista “Os Verdes”, do Bloco de Esquerda 
e da deputada não inscrita, e a abstenção dos 
restantes partidos. O projeto de resolução do 
CDS-PP contou com os votos favoráveis do 
CDS-PP, PSD, PAN, IL e Chega. PCP, BE, Partido 

Ecologista “Os Verdes” e a deputada não inscrita 
votaram contra, enquanto o PS se absteve. Por 
sua vez, os dois projetos de resolução da IL 
foram aprovados com os votos do PSD, CDS-PP, 
IL e Chega; PCP, BE, Partido Ecologista “Os Verdes” 
e a deputada não inscrita votaram contra. PS 
e PAN abstiveram-se. Embora sem força de 
lei, estes projetos de resolução constituem 
uma importante recomendação ao Executivo, 
aprovada pela Assembleia da República.
A petição “Salvar as Farmácias, Cumprir o SNS” 
foi inicialmente lançada ainda em 2019, a 11 
de fevereiro (Dia Mundial do Doente), dando 
entrada no Parlamento alguns dias depois, 
a 1 de março. Foi depois analisada em sede 
da Comissão de Saúde, durante a qual foi 
promovida a audição dos peticionários, a 4 de 
abril do ano passado.
Durante este processo, a Comissão de Saúde 
solicitou informações ao Ministério da Saúde 
sobre o tema da petição, sem que tenha obtido 
qualquer resposta. O relatório final, da autoria 
do deputado António Lacerda Sales, atual 
secretário de Estado da Saúde, que se associou 
às pretensões dos peticionários, manifestava 
total apoio e compreensão sobre as pretensões 
do setor.
A petição foi subscrita por todos os bastonários 
das Ordens profissionais ligadas ao setor da 
Saúde, bem como por vários outros dirigentes 
associativos, personalidades e figuras públicas. 
Apresentava sete objetivos essenciais para 
garantir a sobrevivência de cerca de um quarto 
da rede de farmácias espalhadas pelo país, que 
enfrentam atualmente processos de penhora e 
insolvência, assegurando assim a igualdade do 
direito à saúde em qualquer ponto do território.

DEPUTADOS APROVAM DIPLOMAS 
PARA A SUSTENTABILIDADE DAS FARMÁCIAS
Parlamento aprovou quatro projetos de resolução, apresentados pelo PCP, 
CDS-PP e IL, que propõem ao Governo a adoção de medidas para garantir 
a sustentabilidade económica e financeira das farmácias comunitárias.

Estudo sublinha 
insustentabilidade 
económica 
da rede 
de farmácias
A dispensa de medicamentos no atual 
quadro regulamentar português não 
é uma atividade economicamente 
viável. O estudo “Economia da Farmácia 
Comunitária: Sustentabilidade da Dispensa 
de Medicamentos em Portugal – 2017, 
2018 e projeções para 2019”, coordenado 
pela Universidade de Aveiro, demonstra as 
dificuldades económicas que as farmácias 
comunitárias enfrentam.
As farmácias são o principal 
empregador de farmacêuticos no 
país, gerando um volume de negócios 
de cerca de 1,7% do Produto Interno 
Bruto (PIB), refere o estudo agora 
divulgado. A sua atividade depende 
profundamente de orientações políticas, 
medidas orçamentais ou de objetivos de 
redução da despesa em saúde, sendo 
também evocadas neste trabalho da 
Universidade de Aveiro as medidas 
pró-concorrenciais impostas durante 
o período em que o país cumpriu o 
programa de assistência internacional 
financeira.
Os dados relativos a 2018 revelam que 
71,5% das farmácias tiveram um resultado 
negativo. A farmácia média teve um 
resultado líquido negativo de 17.537€ e 
uma rentabilidade das vendas negativa 
em 2%. As projeções para 2019 apontam 
para o aprofundamento destes resultados, 
embora a um ritmo mais lento.
O estudo conclui que a dispensa de 
medicamentos sujeitos a receita médica 
e não sujeitos a receita médica não é 
economicamente viável.

Fonte: Elaboração própria; ANF (farmácias); Farmacêuticos/
Farmácia CEFAR (2019d); Colaboradores (IES).

Número 
de Farmácias

Volume de Negócios 
em % PIB

Número de farmacêuticos 
comunitários

Número de farmacêuticos 
/ farmácia

Número médio 
de colaboradores/ farmácia

Estrutura do setor 
das farmácias comunitárias

2016

2 942

1,6%

8 958

3,2

7

2017

2 943

1,7%

9 330

3,4

7

2018

2 922

1,7%

9 596

3,5

6,4
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Os portugueses fazem uma 
apreciação globalmente 
positiva sobre o papel das 
farmácias comunitárias 
durante a pandemia de 
covid-19 que o mundo 
enfrenta, destacando aspetos 
como a higiene, segurança, 
conhecimentos, disponibilidade 
e qualidade do atendimento. 
O trabalho realizado pela 
empresa de estudos de 
mercado Spirituc, a pedido 
da Associação Nacional das 
Farmácias (ANF), revela uma 
diminuição da frequência 
das deslocações dos utentes 
às farmácias durante este 

período. Metade dos inquiridos 
admitiu uma diminuição da 
frequência com que se desloca 
à farmácia, uma realidade mais 
evidente junto dos inquiridos 
reformados e com níveis de 
instrução mais baixos. Pouco 
mais de 40% não foram a 
uma farmácia porque não 
necessitaram, cerca de 25% 
tiveram apoio de terceiros 
e quase 20% preferiram 
adiar ou cancelar a compra 
de medicamentos de que 
precisava.
As farmácias são o local 
escolhido por 20% dos 
inquiridos quando têm algum 

problema de saúde comum, 
atrás dos centros de saúde 
e unidades de saúde familiar 
(40%) e à frente dos hospitais 
e da Linha Linha SNS24, 
que duplicou o número de 
referências neste período de 
pandemia de covid-19.
Para a grande maioria dos 
inquiridos as farmácias são 
as unidades de saúde que 
transmitem maior sensação 
de segurança aos cidadãos, 
bem acima dos centros de 
saúde e unidades de saúde 
familiar e dos consultórios e 
clínicas privadas, que ocupam 
o segundo e terceiro posto 

nesta avaliação sobre o 
sentimento de segurança na 
visita às instituições. O atual 
contexto de pandemia justifica 
um aumento da valorização 
que os cidadãos atribuem aos 
hospitais públicos, sendo as 
farmácias o agente de saúde 
que registou a evolução mais 
positiva em termos de imagem 
pelo trabalho desenvolvido.
O trabalho de campo decorreu 
entre os dias 20 e 26 de 
maio, tendo sido validados 
1.009 inquéritos online, a que 
corresponde uma margem 
de erro de ± 3,09% para um 
intervalo de confiança de 95%.

UTENTES RECONHECEM VALOR DAS FARMÁCIAS  
DURANTE A PANDEMIA
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DEZ DECISÕES URGENTES 
PARA O SNS

#1Garantir um médico de 
família e uma equipa de 

saúde para todos os portugueses
Prazo: 1 ano

#2  Programa Excecional 
para resolver listas de 

espera para cirurgias, consultas 
e exames e cumprimento dos 
Tempos Médios de Resposta 
Garantidos em todas as 
especialidades
Prazo: 1 ano 

#3Vias Verdes clínicas com 
apoio da telemedicna 

e articulação entre cuidados 
de saúde primários e cuidados 
hospitalares.
Prazo: 6 meses

#4Promover a 
hospitalização 

domiciliária e serviços 
específicos de assistência ao 
domicílio em articulação com as 
associações de doentes
Prazo: 6 meses

#5 Desenvolver a medicina 
à distância para 

monitorização e seguimento de 
doentes crónicos
Prazo: 6 meses

#6 Reforçar os serviços de 
proximidade de dispensa 

de medicamentos, em articulação 
com os serviços hospitalares
Prazo: 6 meses 

#7Garantir o acesso à 
inovação terapêutica e 

tecnológica, aproximando o país 
da média europeia de tempo de 
acesso à verdadeira inovação 
(medicamentos, dispositivos e 
equipamentos).
Prazo: 1 ano

#8Novo projeto de literacia, 
prevenção e participação 

em saúde, com acesso gratuito 
a plataformas digitais de apoio à 
decisão clínica, formação, literacia 
e prevenção para profissionais de 
saúde e cidadãos.
Prazo: 6 meses

#9Novos modelos de 
gestão e governação 

clínica das unidades e serviços 
de saúde, com valorização dos 
profissionais e das suas carreiras 
e reorganização dos serviços 
hospitalares em unidades de 
cuidados integrados e centros de 
responsabilidade integrados.
Prazo: 6 meses

#10Aumentar o 
financiamento público 

anual do SNS (na ordem dos 7,5%), 
aproximando da média europeia 
em percentagem do PIB.
Prazo: 5 anos

Um grupo de cidadãos ligados à área da Saúde 
e preocupados com a capacidade de resposta 
do Serviço Nacional de Saúde (SNS), lançou o 
movimento cívico e apartidário #SOSSNS.
A iniciativa conta com o apoio das Ordens dos 
Médicos e dos Farmacêuticos, de associações de 
estudantes da área da Saúde e associações de 
doentes, estando aberta a toda sociedade civil. 
Numa altura em que a Assembleia da República 
discute a proposta de Orçamento Suplementar 
do Estado para 2020, os promotores deste 
movimento pretendem realçar a necessidade 
de fortalecer o SNS e apresentam dez medidas 
que consideram urgentes para garantir a 
universalidades e equidade no acesso aos 
cuidados de saúde a todos os portugueses.
O movimento #SOSSNS realça a «grande lição» 
e o «enorme desafio» que a pandemia covid-19 
trouxe a todos os países. 
«Com a lição aprendemos que uma variação 
significativa na Saúde tem um impacto brutal 
na economia. Com o desafio aprendemos que 
é obrigatório investir fortemente nos serviços 
de saúde, para termos capacidade de resposta 
para os enormes desafios que temos pela frente. 
Recuperar o tempo perdido e estar preparado 
para o presente e para o futuro», referem no 
comunicado distribuído à imprensa.
O impacto da pandemia de covid-19 na vida das 
pessoas «está a provocar alterações negativas 
que podem demorar anos a recuperar», 
destacam os promotores. «É preciso que as 
pessoas e os líderes políticos não o esqueçam 
e preparem os serviços de saúde para o tempo 
presente e para o futuro», defendem. 

URGÊNCIAS NA SAÚDE EM PORTUGAL
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Os portugueses reconhecem  
o trabalho dos profissionais  
de saúde no combate à pandemia 
da covid-19. A sondagem realizada 
pela Intercampus para o grupo 
Cofina no mês de junho mostra 
que a grande maioria dos 
portugueses (77%) considera  
que os profissionais de saúde  
têm estado “muito bem”  
na luta contra o novo coronavírus.
O empenho dos profissionais  
de saúde coloca-os bem  
acima na avaliação que  
os portugueses fazem à atuação 
das autoridades de saúde na 
resposta à pandemia provocada 
pelo SARS-CoV-2. O Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) é 
avaliado positivamente por 87,7% 
dos inquiridos e 32% dão-lhe 
um “muito bom” no combate à 
emergência de saúde pública. 
Com esta última classificação 
seguem-se ao SNS o primeiro-
ministro (26,7%) e o Presidente da 
República (26,6%).
A Direção-Geral da Saúde recebe 

a nota mais baixa nesta avaliação 
realizada pela Intercampus, 
com 33,4% dos inquiridos a 
considerarem que tem estado 
“menos bem”. Apenas 17,9% 
afirmam que esteve “muito bem”, 
um pouco abaixo da avaliação que 
os portugueses fazem também 
da ministra da Saúde, com 20,7% 
a considerarem que tem estado 
“muito bem”.
De um modo global, os 
portugueses consideram que 
o País tem reagido bem à crise 
provocada pelo novo coronavírus 
(86,7%).
A sondagem da Intercampus 
para o grupo Cofina teve como 
objetivo conhecer a opinião dos 
portugueses sobre diversos 
temas da atualidade nacional. 
A amostra é constituída por 610 
entrevistas telefónicas realizadas 
entre 9 e 13 de junho com uma 
taxa de resposta de 62% e um 
erro máximo de amostragem 
de 4%, para um intervalo de 
confiança de 95%.

PORTUGUESES ENALTECEM 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE

A carta de princípios do movimento reconhece 
que «o SNS respondeu a esta pandemia», mas 
alerta que «teve de deixar muita gente para 
trás», o que «não pode voltar a suceder». Por isso 
entendem ser este o momento para dizer «com 
determinação e sem medo» que «queremos um 
SNS para os 10 milhões de portugueses». 
Para que tal aconteça, propõe-se uma 
intervenção em vários aspetos concretos do 
serviço público de saúde, que vão desde a 
atribuição de um médico de família a todos os 
portugueses à recuperação das listas de espera 
para consultas, cirurgias e exames, telemedicina, 
hospitalização domiciliária, acesso à inovação 
e dispensa de medicamentos em proximidade, 
entre outras. 
As medidas propostas envolvem um reforço 
do financiamento público da Saúde, que deve 
aumentar na ordem dos 7,5% ao ano, nos 
próximos cinco anos, para se aproximar da 
percentagem média do Produto Interno Bruto 
que os restantes países da União Europeia 
despendem com a Saúde.

Profissionais de Saúde

Muito bem
Bem
Menos bem
Ns/Nr

77%
20,5%

1,6%
0,8%

Ministra da Saúde

Muito bem
Bem
Menos bem
Ns/Nr

20,7%
50,8%
27,4%

1,1%

Serviço Nacional de Saúde

Muito bem
Bem
Menos bem
Ns/Nr

32%
55,7%
11,5%
0,8%

Presidente da República

Muito bem
Bem
Menos bem
Ns/Nr

26,6%
53,9%
18,2%

1,3%

Direcção geral de Saúde

Muito bem
Bem
Menos bem
Ns/Nr

17,9%
47,4%
33,4%

1,3%

Primeiro-Ministro 

Muito bem
Bem
Menos bem
Ns/Nr

26,7%
57,9%
13,4%

2%
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O movimento “Todos Por Quem 
Cuida” entregou cerca de 150 
mil máscaras cirúrgicas, batas, 
viseiras e outros equipamentos 
de proteção individual em mais 
de mil farmácias e laboratórios 
de análises clínicas espalhados 
pelo país. Até final do mês de 
junho a iniciativa criada pela 
Ordem dos Farmacêuticos (OF) 
e pela Ordem dos Médicos (OM), 
com o apoio da Associação 
Portuguesa da Indústria 
Farmacêutica (Apifarma), 
conseguiu juntar mais de 1,24 
milhões de euros, que estão a ser 
investidos em diversos materiais 
essenciais à retoma da atividade 
regular de muitas unidades de 
saúde. No total, foram apoiadas 
mais de 1.000 instituições e 
distribuídas cerca de 200 mil 
máscaras cirúrgicas, 500 caixas 
de entubação, 6 mil viseiras, 3 mil 
embalagens de solução alcoólica, 
4 mil batas reutilizáveis, além de 

óculos, luvas, cogulas ou colchas, 
entre outros.
Os promotores do movimento 
visitaram algumas farmácias e 
laboratórios de análises clínicas 
em Lisboa, Setúbal e na Lousã. 
Em visita à Farmácia Gouveia, 
em Lisboa, a bastonária da OF, 
Ana Paula Martins, e o bastonário 
da OM, Miguel Guimarães, 
saudaram o trabalho que tem 
vindo a ser desenvolvido por 
estas estruturas de saúde de 
proximidade no atual contexto 
de pandemia de covid-19. «As 
farmácias e os laboratórios de 
análises clínicas são pontos 
de referência que precisam 
ser protegidos», sublinhou 
a bastonária da OF. «As 
farmácias tiveram um papel 
importantíssimo nesta batalha», 
acrescentou o bastonário da 
OM, realçando os «cuidados de 
proximidade absolutamente 
essenciais prestados aos 

portugueses com doenças 
crónicas, e não só».
Esta ação do “Todos Por Quem 
Cuida” registou também a 
participação do presidente 
da Secção Regional do Sul e 
Regiões Autónomas (SRSRA-OF), 
Luís Lourenço, do presidente 
da Associação Nacional das 
Farmácias (ANF), Paulo Cleto 
Duarte, e da presidente da 
Associação das Farmácias de 
Portugal (AFP), Manuela Pacheco.  
«Embora esta ajuda possa 
representar, em muitos casos, 
apenas um mês de proteção para 
toda a equipa, será certamente 
um apoio importante para a 
abertura e retoma de muitos 
serviços. Em alguns casos, até 
determinante para o abandono 
do atendimento pelo postigo», 
explicou a bastonária da OF, que 
endereçou também um voto de 
confiança e conforto às equipas 
das farmácias, «para reabrirem 

portas, para poderem prestar 
outros serviços». «Precisamos 
agora que as pessoas voltem aos 
hospitais, voltem aos cuidados 
de saúde. É muito importante 
que continuem a acompanhar 
os seus problemas, as suas 
doenças», apelou a bastonária 
Ana Paula Martins.
A mesma mensagem de 
confiança aos farmacêuticos 
foi transmitida também pelo 
presidente da SRSRA-OF, durante 
a visita e entrega de máscaras 
cirúrgicas no Laboratório de 
Análises Clínicas Precilab, em 
Setúbal. A presidente da Secção 
Regional do Centro da OF, Anabela 
Mascarenhas, procedeu também 
à entrega simbólica destes 
equipamentos de proteção 
individual em três farmácias 
e um laboratório de análises 
clínicas da Lousã, na companhia 
do seu homólogo da OM, Carlos 
Cortes.

“TODOS POR QUEM CUIDA” VISITOU FARMÁCIAS E LABORATÓRIOS



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

VANTAGENS ASSOCIADOS MONAF: Rendas vitalícias, benefício fiscal, prazos de subscrição ajustáveis 
ao perfil do Associado a partir de contribuições mínimas.

VANTAGENS FARMÁCIAS, INSTITUIÇÕES DO SECTOR E DE EMPRESAS SUAS PARTICIPADAS: 
equiparação fiscal no tratamento dos custos com o Plano I aos custos 
suportados com as contribuições para os fundos de pensões, beneficiando também os colaboradores.

ADIRA

FUTURO
A UM 

CERTO

PLANO I.I

PLANO V PLANO VI

PLANO I.II

PLANO IIIPLANO II
PLANO I
Renda Mensal para toda a vida, a receber 
entre os 60 e os 70 anos, com proteção 
à Família em caso de Morte

Recebimento Imediato de uma
Renda Mensal e Vitalícia,
subscrição a partir dos 60 anos

Mealheiro com seguro de vida, prazos entre 
os 5 e os 25 anos. A contribuição mensal 
é calculada em função do “objectivo” a atingir 

Aplicações a partir 
dos 100 euros por prazos 
de 3, 5, 10 e 15 anos

Recebimento Diferido de uma 
Renda Mensal Vitalícia, com contrasseguro,
a iniciar-se entre os 60 e os 70 anos

Pensão Vitalícia 
ao Cônjuge 
Sobrevivo

Proteção aos 
Filhos até 
aos 24 anos

POUPANÇA

Temos sempre uma solução para si! Contacte-nos.  

INVESTIMENTO

PREVIDÊNCIA

 Farmacêuticos 
 Proprietários de Farmácia
 Colaboradores de Farmácia
 Ascendentes, Descendentes e Cônjuges dos Associados 
 e agora
 Colaboradores de Instituições do Sector Farmacêutico 

e de empresas suas participadas
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EM CUIDADOS 
CONTINUADOS 

Validam e reconciliam medicação e garantem 
que o circuito do medicamento não falha. 

Os farmacêuticos estão presentes em mais de metade 
das unidades de internamento da rede nacional 
de cuidados continuados integrados. São um elo 

fundamental, dizem os especialistas, mas é preciso 
reconhecer o seu papel na lei – e na prática

Sónia Graça, jornalista convidada
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Tema de capa
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sionais e pelos corredores deambulam tranqui-
lamente os utentes. Esta arquitetura permite 
ainda que os enfermeiros tenham uma visão 
abrangente das alas. A ROF quis saber o que 
faz exatamente um farmacêutico numa unidade 
de cuidados continuados. «É muito semelhante 
ao trabalho numa farmácia hospitalar», explica 
Sónia, que visita a unidade uma vez por semana 
e tem a cargo tarefas exclusivas, como a compra 
de medicamentos diretamente à indústria ou 
ao distribuidor. «Atualizo a medicação admi-

nistrada aos utentes [64, atualmente] e faço 
uma previsão do consumo, geralmente para 
45 dias.» Nesta minifarmácia hospitalar, com 
controlo de temperatura e humidade, há um 
stock para mais de dois meses, armazenado em 
vários armários e num frigorífico – de injetáveis 
a xaropes, de formas orais e sublinguais sólidas 
a sistemas transdérmicos, tudo identificado e 
por ordem alfabética.  
«Eu e o médico da unidade criámos um for-
mulário com a medicação fundamental e per-

Carimbo na mão, olhos presos ao papel, Sónia 
inspeciona coluna a coluna, quadrado a qua-
drado, cada folha do pequeno dossiê. «Tenho 
de validar todos os registos, perceber se não 
falta nenhum comprimido... Tudo o que en-
tra e sai tem de ser do meu conhecimento.» A 
tarefa ainda leva o seu tempo e é demasiado 
séria para haver erros: chama-se reposição de 
substâncias controladas. À medida que verifica 
os registos preenchidos pelos enfermeiros, ela 
acrescenta novos anexos e repõe a medicação: 
vai tirando do seu cofre – sempre fechado à 
chave e ao qual só ela e a enfermeira coorde-
nadora têm acesso – tiras de comprimidos 
(estupefacientes e psicotrópicos) que introduz 
num pequeno cofre – uma gaveta fechada à 
chave – no carrinho da terapêutica usado pe-
los enfermeiros daquele piso. 
Estamos na unidade de cuidados continuados 
Bento XVI, em Fátima, criada em 2013 pela 
União das Misericórdias Portuguesas (UMP) 
e que se destina exclusivamente a cuidar de 
pessoas com demência. Jovem farmacêutica 
de 30 anos, Sónia Sousa é, desde dezembro, a 
diretora técnica da farmácia, que fica no se-
gundo piso do edifício, lado a lado com o bal-
cão de enfermagem. Ao longo dos corredores, 
distribuem-se vários gabinetes médicos e os 
quartos dos utentes, que têm salas de conví-

«NÃO TEMOS SISTEMA 
INFORMÁTICO, MAS TUDO TEM 
FUNCIONADO BEM», GARANTE 
SÓNIA SOUSA. «FAZEMOS 
TAMBÉM A RASTREABILIDADE 
DOS LOTES NUM DOSSIÊ 
PRÓPRIO, EM QUE ESTÁ TODA A 
MEDICAÇÃO DO FORMULÁRIO…»

vio. Neste piso, funciona a unidade de longa 
duração, com 30 camas, e no inferior, fica a 
unidade de média duração, com 31 camas. Cá 
em baixo, ficam as salas de reunião, a receção, 
a copa e o pequeno jardim interior, onde os 
utentes autorizados podem relaxar. 

DA COMPRA À ETIQUETAGEM 
Numa tarde soalheira de agosto, a luz invade 
o edifício, amplo e em forma triangular – nos 
vértices, estão as zonas de trabalho dos profis-
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manente, de acordo com a terapêutica dos 
utentes», diz a diretora técnica, que assume os 
serviços farmacêuticos de mais oito unidades 
de cuidados continuados na zona de Lisboa e 
Vale do Tejo e Alentejo Sul. E é com base neste 
formulário que Sónia propõe, quando possível, 
alterações na medicação habitual dos utentes 
que dão entrada na unidade. «Uma vez, sugeri 
ao médico a substituição de um suplemento 
de ferro, cuja marca não tínhamos, por outros 
equivalentes. E até lhe enviei a tabela das equi-

valências, com o preço», exemplifica a farma-
cêutica. «Tentamos fazer um uso racional do 
medicamento.» 
Aqui, a medicação é administrada em dose 
unitária, e essa validação também é da sua 
responsabilidade, tal como o controlo das 
validades e a etiquetagem. «Hoje de manhã, 
estive a preparar as etiquetas e, quando tenho 
tempo, etiqueto eu a medicação; se não, faz uma 
auxiliar», diz a farmacêutica, sublinhando que 
cada comprimido «tem de estar sempre iden-

tificado com lote, validade e princípio ativo». 
A reposição da medicação geral dos armários 
para as gavetas e das gavetas para o carrinho 
da terapêutica é feita, diariamente, pelos en-
fermeiros, que devem registar e assinar tudo 
num dossiê específico – para que ela possa, 
depois, retificar.  
«Não temos sistema informático, mas tudo 
tem funcionado bem», garante Sónia. «Faze-
mos também a rastreabilidade dos lotes num 
dossiê próprio, em que está toda a medicação 

Conferir todos os registos da administração da terapêutica  
também é uma das suas atribuições
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«Isto permitiu a Misericórdias que nunca te-
riam dinheiro para ter farmacêuticos ter um 
circuito do medicamento. Por outro lado, é um 
fator de credibilidade e de autoridade», nota 
Caldas de Almeida, que explica melhor: «Este 
grupo permitiu controlar muito os custos e os 
medicamentos, graças a um formulário nacional 
de medicação [adaptado por cada unidade] e 
a uma revisão da terapêutica – o que também 
melhorou muito, do ponto de vista científico, 
a prescrição.» Um exemplo: «A dada altura, 
reparámos que os doentes ortopédicos toma-
vam anticoagulantes [para prevenir tromboses 
venosas] que tinham sido prescritos pelo hos-
pital e essa medicação mantinha-se. Criou-se 
então um protocolo com critérios para o uso 

propôs, então, ao Infarmed – que aceitou – 
um regime de exceção que consistia em criar 
um grupo estruturado de farmacêuticos que 
podiam acumular mais do que uma direção 
técnica – no máximo, dez (limite autorizado 
pelo Infarmed). 
O projeto começou com cinco farmacêuticos 
e pouco mais de 40 unidades de internamento 
da rede nacional de cuidados continuados in-
tegrados (RNCCI). Hoje, este grupo da UMP 
– que adotou protocolos e procedimentos 
comuns – tem dez farmacêuticas que têm a 
cargo, no total, cerca de 90 unidades de norte 
a sul do país, pertencentes a Misericórdias e 
também a algumas IPSS que se juntaram, en-
tretanto, ao projeto. 

do formulário, extra formulário…» Em suma: 
«Tenho de assegurar que, no circuito do me-
dicamento, são cumpridos todos os procedi-
mentos de segurança, qualidade e efetividade.»

PROJETO INÉDITO DA UMP 
Sónia é uma das dez farmacêuticas da UMP 
que integram atualmente um projeto único 
no país, criado em 2011 por esta entidade. 
«Percebemos que, por falta de recursos, as 
Misericórdias mais pequenas tinham muita 
dificuldade em cumprir os requisitos em certas 
áreas, nomeadamente na farmácia. A maioria 
não tinha, e não tem, dinheiro para manter um 
farmacêutico», recorda Manuel Caldas de Al-
meida, vice-presidente da UMP. Esta entidade 

A reposição de substâncias controladas é uma das tarefas exclusivas  
que Sónia Sousa tem a seu cargo, todas as semanas
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de anticoagulação e critérios de manutenção e 
vigilância. E vários doentes deixaram de fazer 
essa medicação, que, de contrário, manteriam 
até ao fim da vida, diminuindo assim os riscos 
e os custos.» 
Por outro lado, continua o diretor clínico da 
unidade Bento XVI, «o facto de o farmacêuti-
co pertencer a uma estrutura com um circuito 
operacional e processual facilitou muito a sua 
aceitação interpares (médicos e enfermeiros) 
e a implementação de normas no dia a dia». 
Contudo, o processo não foi linear, admite o 
médico, que coordena a área do envelhecimento 
da UMP: «De início, não foi fácil implemen-
tar o formulário e convencer os médicos das 
suas vantagens. Mas hoje é totalmente aceite.»

274 UNIDADES TÊM APOIO  
DE UM FARMACÊUTICO 
Ninguém sabe, ao certo, se todas as unidades 
de internamento da rede nacional de cuidados 
continuados integrados têm um farmacêutico 
e um circuito do medicamento que cumpra as 
normas legais. Até porque a lei que enquadra 
o funcionamento da rede não prevê sequer a 
existência destes profissionais nestas unidades. 
«De acordo com o último levantamento que 
tenho, 274 das 349 unidades que responderam 
ao nosso inquérito [ao todo, existem 393 no 
país] têm farmacêutico, o que equivale a 79 
por cento», adianta à ROF Purificação Gan-
dra, coordenadora da Comissão Nacional de 

«TENHO DE ASSEGURAR 
QUE, NO CIRCUITO DO 
MEDICAMENTO, SÃO 
CUMPRIDOS TODOS OS 
PROCEDIMENTOS DE 
SEGURANÇA, QUALIDADE E 
EFETIVIDADE», DIZ SÓNIA
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Coordenação da RNCCI, em representação do 
Ministério da Saúde. Mas o vínculo e o modelo 
de trabalho destes profissionais diferem muito 
de unidade para unidade: «224 (82% daquele 
total) fazem menos de 15 horas semanais, 31 
(11%) trabalham entre 15 e 27 horas e apenas 19 
(7%) trabalham a tempo inteiro» nas unidades. 
«Tendo em conta que, por lei, não é obrigatória 
a presença deste profissional nas unidades, eu 
própria fiquei admirada com estes números. 
Julguei que fossem menos», admite Purifica-
ção Gandra, acrescentando que a legislação 
terá de ser revista para corrigir vários aspetos, 
incluindo no que diz respeito aos recursos hu-
manos – os farmacêuticos e outros técnicos 
não estão contemplados no diploma, apesar de 
integrarem atualmente a rede. «No entanto», 
ressalva a responsável, «isso não significa que 
passará a ser obrigatório um farmacêutico em 
cada unidade»: «Uma unidade de 20 camas não 
precisa de um farmacêutico a tempo inteiro, 
mas uma de 100 camas precisará com certeza. 
Os rácios de pessoal devem ser definidos em 
função da dotação e do volume de trabalho 
de cada unidade.» 
Em todo o caso, Purificação Gandra não tem 
dúvidas sobre a mais-valia destes profissionais 
na RNCCI. «O farmacêutico está vocacionado 
para fazer toda a gestão do medicamento, desde 

tinuados, de média e longa duração, apesar de 
não ter contacto direto com o doente – como 
acontece na farmácia comunitária, área em que 
trabalhou durante três anos e meio. «Tenho 
acesso aos processos clínicos, mas não conhe-
ço os utentes e também não vou às reuniões. 
Isso talvez fizesse sentido, mas implicaria estar 
a tempo inteiro ou muito mais horas alocadas 
a cada unidade», diz a farmacêutica, que, em 

que entra na unidade até que é administrado 
ao doente.» E isso inclui o processo de aqui-
sição: «Os apósitos das úlceras, por exemplo, 
são materiais bastante caros e devem ter uma 
utilização muito criteriosa.»

MAIOR INTERAÇÃO  
COM OS MÉDICOS 
Sónia Sousa gosta muito do trabalho que de-
senvolve nas nove unidades de cuidados con-

contrapartida, diz ter, neste projeto, maior in-
teração com os médicos. E não deixa de ir ao 
encontro do utente sempre que é necessário. 
«Noutra unidade de longa duração, um dia, 
um utente teve uma reação adversa [espasmos] 
e eu fui falar com ele para perceber melhor o 
que sentia. Desconfiei dum medicamento, falei 
com a médica e decidimos reduzir a dosagem 
progressivamente para ver se a reação diminuía. 

«O FARMACÊUTICO  
É UM ELEMENTO-CHAVE  
NA EQUIPA 
MULTIPROFISSIONAL  
PARA GARANTIR UMA 
ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE 
NOS CUIDADOS CONTINUADOS 
E PALIATIVOS»,  
DIZ LUÍS CAMPOS
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Foi gratificante, porque melhorou bastante com 
essa alteração terapêutica», recorda. 
«Neste projeto, os farmacêuticos podem discutir 
os casos clínicos com os médicos sempre que 
entenderem. E estamos a avaliar a sua parti-
cipação em reuniões para discutir, não todos, 
mas [os processos de] alguns doentes», diz 
Caldas de Almeida. 

FARMACÊUTICOS E ENFERMEIROS: 
O SEU A SEU DONO
A importância do farmacêutico em unidades 
com características semelhantes às da RNCCI 
«está amplamente presente na literatura cientí-
fica (Espanha, Reino Unido), reconhecendo-se 
igualmente as potencialidades que poderiam 
aportar ao sistema se a sua presença fosse mais 
efetiva», defende Helena Farinha, coordena-

dora dos Serviços Farmacêuticos do Hospital 
Egas Moniz, lembrando que, «nas unidades 
que não têm um farmacêutico responsável, 
a gestão de medicamentos é habitualmente 
realizada por enfermeiros e nas que têm um 
farmacêutico responsável partilhado, muitas 
tarefas são delegadas em enfermeiros e audi-
tadas depois pelo farmacêutico». 
Estas situações, adverte a farmacêutica, «des-

Ladeada por Caldas de Almeida e Sónia Sousa, Catarina Cerqueira  
é a diretora técnica da unidade de cuidados continuados Bento XVI,  
que pertence à União das Misericórdias Portuguesas e acolhe atualmente 64 utentes 
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virtuam conteúdos funcionais, pois impõem 
atividades que não constituem funções nu-
cleares próprias e não têm enquadramento 
no Regulamento do Exercício Profissional do 
Enfermeiro, cujas intervenções são distintas e 
não sobreponíveis ao ato farmacêutico». Por 
isso, «importa regularizar a situação e enqua-
drar, em definitivo, o exercício farmacêutico» 
nas unidades da RNCCI.
Por outro lado, é necessária «a implementa-
ção alargada de sistemas informáticos para a 
gestão integrada do circuito do medicamento, 
incluindo a prescrição, o que mitigará os pro-
cessos em papel, contribuindo para uma maior 
eficiência, menor desperdício e redução do 
erro associado aos processos de transcrição».
«O farmacêutico é um elemento-chave na equipa 
multiprofissional para garantir uma assistência 
de qualidade nos cuidados continuados e pa-
liativos», diz Luís Campos, diretor do Serviço 
de Medicina do Centro Hospitalar de Lisboa 
Ocidental (CHLO), referindo-se a um «espectro 
alargado» de funções, como a «monitorização 
e individualização terapêutica, nomeadamente 
através da farmacocinética clínica e ajuste de 
doses em disfunções orgânicas, a farmacovigi-
lância, a participação em protocolos terapêu-
ticos, a desprescrição, o ensino dos doentes e 
cuidadores, a participação nas visitas médicas e 
a prevenção da obstinação terapêutica». 

Modelo de financiamento 
vai ser revisto 
«Os farmacêuticos da UMP têm dado um exemplo de qualidade e de racionalização. 
De outra maneira, os custos já nos teriam engolido completamente», diz o 
presidente da UMP, Manuel Lemos, preocupado com o futuro da rede – que diz estar 
«deficitária desde o início»: «Devia haver 25 ou 30 mil camas, mas só há 9 mil. Temo 
que estejamos a aproximar-nos de uma catástrofe, se o Governo não perceber ou 
não puder gastar dinheiro com a rede. Tem de ser fixado um valor aceitável por 
utente.» Fruto deste desinvestimento, «a qualidade dos cuidados prestados tem 
vindo a degradar-se», observa: «Não é possível ter enfermeiros, farmacêuticos, 
psicólogos, ou sequer médicos, se não lhes pagar.»
Caldas de Almeida, por sua vez, lembra: «Nos últimos três anos, houve um grande 
aumento de auxiliares e de enfermeiros nas unidades, que representam a principal 
área de custos, o que agravou muito a situação. Antes disso, basta ver a carga 
horária de recursos humanos exigida e multiplicar pelo preço/hora, para concluir 
que o que é pago [pelo Estado] não chega.»  
Purificação Gandra admite que é preciso fazer ajustes. «Por percebermos que os 
doentes são mais idosos, mais dependentes e necessitam de cuidados diferentes, 
estamos a rever tudo: preços, modelo de financiamento, cuidados a prestar, 
tipologias de cuidados, etc.» Revisão essa a cargo de um grupo de trabalho 
interministerial que integrará os parceiros sociais. Contudo, a coordenadora da 
RNCCI é cautelosa: «Enquanto não se fizer este estudo para perceber o verdadeiro 
encargo destas unidades, não podemos dizer que a rede não é sustentável, porque 
a rede nasceu, cresceu e cresce todos os anos. Todos os anos abrem unidades e 
aumenta o número de camas.»

Rede Nacional de Cuidados Continuados

RNCCI - Refe Geral (UC, UMDR, ULDM
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  Codigo Deontológico em consulta pública
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PROPOSTA DE PROJETO DE REGULAMENTO DE DEONTOLOGIA 

APRESENTADO PARA CONSULTA PÚBLICA

A Ordem dos Farmacêuticos, doravante designada Ordem, foi criada 
pelo Decreto-Lei n.º 334/72, de 23 de agosto, que aprovou o respetivo 
Estatuto, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 212/79, de 12 
de julho, que foi ulteriormente substituído pelo Estatuto aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 288/2001, de 10 de novembro. Este Decreto-Lei foi 
sucessivamente alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 134/2005, de 16 de 
agosto, 34/2008, de 26 de fevereiro, pela Lei n.º 22/2009, de 20 de maio, 
e pela Lei n.º 131/2015, de 4 de setembro.
Com a publicação da Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que aprovou 
o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das 
associações públicas profissionais, tornou-se necessário proceder 
à revisão do referido Estatuto da Ordem, adequando-o ao regime 
jurídico aprovado e às alterações que marcaram o ordenamento 
jurídico na última década. Essa revisão foi feita através da aludida 
Lei n.º 131/2015, de 4 de setembro, que, para além de importantes 
alterações ao nível da estrutura da Ordem, prevê no seu articulado 
a existência de vários regulamentos que devem conformar-se ao 
disposto no Estatuto.
Nos termos do artigo 78.º do Estatuto da Ordem, os Farmacêuticos 
encontram-se obrigados ao cumprimento de deveres de natureza 
deontológica. O próprio Estatuto prevê, no artigo 88.º, que as 
regras deontológicas sejam objeto de desenvolvimento em código 
deontológico a aprovar pela Assembleia Geral, sob proposta da 
Direção Nacional.
Daí que, após a entrada em vigor da nova redação do Estatuto da 
Ordem, a Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos, reunida em 
17 de abril de 2019, tenha deliberado constituir um grupo de trabalho 
composto pelas farmacêuticas Clara Carneiro (Coordenadora), Helena 
Farinha, Filipa Alves da Costa, Paula Almeida, e pela não farmacêutica, 
Doutora em Direito, Helena Pereira de Melo, que ficou encarregue de 
apresentar uma proposta de redação de um novo Código Deontológico 
que consagrasse os valores, princípios e normas que orientam a 
atuação destes profissionais de saúde, valorizando, em particular, os 
princípios bioéticos gerais da não maleficência, da beneficência, da 
autonomia e da justiça. A elaboração do texto foi sendo submetida 
pelo aludido grupo de trabalho ao Conselho Jurisdicional Nacional, 
presidido pela Doutora Margarida Caramona. A proposta de 
redação final foi apresentada à Direção Nacional para apreciação e 
posteriormente aos Colégios de Especialidade, Grupos Profissionais e 
Núcleos da Ordem dos Farmacêuticos para valorização da mesma. 
O projeto de regulamento elaborado foi mandado publicar pela 
Direção Nacional na Revista da Ordem dos Farmacêuticos, n.º 131, 
e na internet, no sítio oficial da Ordem dos Farmacêuticos, para 
consulta pública, nos termos do disposto no artigo 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo.
Por fim, a Assembleia Geral reunida em Lisboa no dia xx de xx de 
2020, nos termos do disposto no artigo 88.º do Estatuto da Ordem 
dos Farmacêuticos, na redação dada pela Lei n.º 131/2015, de 4 de 
setembro, deliberou aprovar, sob proposta da Direção Nacional, o 
Regulamento com o anexo que constitui o Código Deontológico, para 
que este se adequasse às alterações estatutárias decorrentes da 
publicação da Lei n.º 131/2015, de 4 de setembro.

ARTIGO 1.º
Ao abrigo do disposto no artigo 88.º e em desenvolvimento do 
estabelecido nos artigos 77.º a 88.º., todos do Estatuto da Ordem, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 288/2001, de 10 de novembro, com 
as alterações resultantes da Lei n.º 131/2015, de 4 de setembro, é 
aprovado o Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos, em 
anexo.

ANEXO
Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos

PREÂMBULO
O Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos é um conjunto 
de normas de comportamento que serve de orientação nos diferentes 
aspetos das relações humanas que se estabelecem no âmbito do 
exercício da profissão farmacêutica.
As condutas que o Código regula são condicionadas pelas 
recomendações da Ordem e pela informação científica disponível, 
enquadradas pelos princípios bioéticos fundamentais que constituem 
os pilares da profissão farmacêutica, em particular, os da não 
maleficência, da beneficência, da autonomia e da justiça.
Em resposta à convergência de diversos fatores tecnológicos, 

económicos, sociais e políticos, a evolução da profissão Farmacêutica, 
confere-lhe hoje responsabilidades diferenciadas na prestação de 
cuidados de saúde de qualidade e na medição de resultados em 
saúde geradores de conhecimento que melhora a qualidade de vida 
das pessoas em contexto de promoção da saúde e prevenção e 
tratamento da doença.
A prática da atividade assistencial do Farmacêutico centra-se 
na melhor interpretação terapêutica e diagnóstica no âmbito da 
elaboração, acompanhamento e otimização dos planos terapêuticos, 
na execução, interpretação e validação de análises clínicas e 
de genética humana e na prestação de cuidados de saúde em 
convergência com o melhor interesse, segurança e resultados em 
saúde das pessoas.
Assim, as atividades profissionais da atual prática Farmacêutica, 
mais exigentes na sua autonomia, têm de estar ligadas aos princípios 
fundamentais da Bioética.
O princípio da não maleficência e da beneficência assume, deste 
modo, particular relevância no desempenho do papel do Farmacêutico 
no cuidado assistencial para com a pessoa em contexto de saúde e 
na sua tomada de decisão, com base na melhor evidência científica. 
Quando age num papel de não-maleficência, o principal objetivo do 
Farmacêutico, para a tomada de decisão em contexto de saúde, é 
o de reduzir o risco de dano à pessoa em contexto de doença. Esse 
papel inclui uma verificação e revisão terapêutica individualizada e 
a otimização do regime terapêutico, em que a qualidade, eficácia e 
segurança da prescrição de medicamentos é avaliada em termos de 
dose e regime posológico, frequência, contraindicações, interações 
medicamentosas, potencial para efeitos adversos e outros problemas 
relacionados com as tecnologias de saúde, bem como iguais objetivos 
na execução, interpretação e validação de análises de apoio à clínica. 
Acontece que nas circunstâncias em que o Farmacêutico não dispõe 
de informação completa, como seja o diagnóstico primário, o estado 
clínico da pessoa em contexto de doença ou condições subjacentes 
e comorbilidades, não é possível que tais funções incluam a 
componente de beneficência. O Farmacêutico assume cada vez mais 
responsabilidades na administração e gestão na oferta da cadeia 
de valor das tecnologias de saúde, junto da pessoa em contexto de 
doença, do cuidador e da população em geral. Estas responsabilidades 
envolvem intervenções diversas em áreas de investigação e 
desenvolvimento, de regulação, de inspeção, de consultoria, de apoio 
ao desenvolvimento de novas políticas de saúde, de educação, de 
informação na promoção da literacia e do uso criterioso dos recursos 
disponíveis, entre outras. 
Num sistema de prestação de cuidados de saúde em evolução, um 
desafio importante que resulta da participação dos farmacêuticos 
em contexto de saúde é o respeito pelo princípio da autonomia, 
fundamental para o estabelecimento de uma relação adequada 
entre o farmacêutico e a pessoa. A crescente valorização dada 
ao princípio da autonomia retira a preponderância do princípio da 
beneficência, favorecendo a relação entre o farmacêutico e a pessoa, 
corresponsabilizando-os pelas decisões tomadas durante a prestação 
de cuidados.
As instituições de ensino que formam os futuros farmacêuticos 
devem transmitir-lhes a competência e o rigor na sua área 
profissional permitindo-lhes corresponder às novas necessidades do 
cidadão e da sociedade, contribuir para o bem-estar das pessoas em 
contexto de saúde, para a evolução da Ciência e do funcionamento 
equitativo do sistema de saúde.
Neste sentido, o Farmacêutico assume as suas responsabilidades 
na ciência regulamentar, na avaliação da qualidade, da eficácia e da 
segurança dos medicamentos e outras tecnologias de saúde antes da 
sua introdução no mercado e na monitorização da sua efetividade e 
segurança pós comercialização. É, ainda, responsável, pela execução, 
validação analítica e biopatológica e interpretação das análises 
clínicas e de genética humana nos momentos associados à prevenção, 
diagnóstico, prognóstico e monitorização da patologia humana.
O Farmacêutico deve, pois, contribuir para o progresso e bem-estar 
das comunidades onde desenvolve as suas atividades, assumindo a 
sua responsabilidade social e a sua autonomia. O princípio da justiça 
assume particular relevo neste âmbito. 
A forma como o Farmacêutico alcança os objetivos enunciados, as 
aptidões necessárias e os fundamentos educacionais subjacentes, 
estarão necessariamente dependentes da sua orientação 
deontológica. Um Código Deontológico, para concretizar em cada 
momento os valores da Ética Farmacêutica que o originam, sujeita-se 
a constante atualização e adaptação, integrando-se no acervo ético-

jurídico da sociedade e decorrendo a sua força vinculativa do poder de 
autorregulação outorgado à Ordem dos Farmacêuticos. 
Nas normas do presente Código, para efeitos pedagógicos e 
simbólicos, foi reproduzido o conceito legal de ato farmacêutico, 
tal como se encontra consagrado nos artigos 75º e 76º do Estatuto 
da Ordem dos Farmacêuticos aprovado pela Lei n.º 131/2015 de 10 
de janeiro e foram consagradas as principais regras deontológicas 
e bioéticas, atendendo-se aos progressos científicos entretanto 
ocorridos.

TÍTULO I
Disposições Gerais
CAPÍTULO I
Definição, âmbito e competência 

ARTIGO 1.º
Deontologia Farmacêutica
1- A Deontologia Farmacêutica é o conjunto de normas de natureza 
ética que, com caráter de permanência e a necessária adequação 
histórica e científica, o Farmacêutico deve observar no exercício da 
sua atividade profissional.
2- Tais normas constam, nomeadamente, do presente Regulamento, 
do Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos, das deliberações, 
recomendações e pareceres emitidos pelo Conselho Jurisdicional 
Nacional da Ordem dos Farmacêuticos.

ARTIGO 2.º
Âmbito de aplicação
1- As disposições deste Código Deontológico aplicam-se a todos os 
membros inscritos na Ordem dos Farmacêuticos.
2- As disposições reguladoras da Deontologia Farmacêutica são 
aplicáveis a todos os Farmacêuticos no exercício da sua profissão, 
independentemente do regime em que esta seja exercida.
3- Enquanto profissionais, os Farmacêuticos são iguais entre si, e são 
titulares dos mesmos direitos e deveres. 

ARTIGO 3.º
Competência exclusiva da Ordem dos Farmacêuticos
1- É da competência exclusiva da Ordem dos Farmacêuticos a 
interpretação e integração das normas deontológicas, bem como 
o conhecimento da responsabilidade disciplinar dos Farmacêuticos 
emergente de infrações às mesmas.
2- As pessoas singulares ou coletivas devem comunicar à Ordem dos 
Farmacêuticos qualquer violação das regras deontológicas praticadas 
por membros desta Ordem.
3- Quando as violações à deontologia farmacêutica se verifiquem em 
relação a Farmacêuticos que exerçam a sua profissão em entidades 
do sector público, privado ou social, devem estas limitar-se a 
comunicar à Ordem as presumíveis infrações. 
4- Se a factualidade das infrações deontológicas e técnicas também 
preencher os pressupostos de uma infração disciplinar incluída na 
competência legal daquelas entidades, as respetivas competências 
são exercidas separadamente.

ARTIGO 4.º - Interpretação e integração
A aplicação das normas deontológicas deverá ter em consideração 
os usos e costumes do exercício da profissão, as resoluções dos 
organismos internacionais competentes e as demais normas 
reguladoras da profissão, acompanhando o progresso científico 
e assumindo um carater fundamental na sua interpretação e 
integração.

CAPÍTULO II
Princípios Gerais
ARTIGO 5.º
Da atividade farmacêutica
1- O exercício da atividade farmacêutica tem como objetivo essencial 
a proteção da dignidade, direitos fundamentais e bem-estar da pessoa 
em contexto de saúde.
2- Nesse exercício são respeitados os princípios gerais:
a)  Da autonomia técnico-científica e deontológica, com capacidade 

de decisão, independência e consciência, tendo em atenção o bem 
comum;

b) Da honestidade e integridade, estabelecendo uma relação de 
confiança com a pessoa em contexto de saúde, a quem presta 
serviços de consultoria farmacêutica, capacitando-a para uma 

A Proposta de um novo Código Deontológico que aqui se publica, em cumprimento do Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos (o arto 88, 
estabelece que “as regras deontológicas dos farmacêuticos são objeto de desenvolvimento em código deontológico, a aprovar pela assembleia 

geral, sob proposta da direção nacional”), fica a partir deste momento em consulta pública. Chama-se à participação de toda a classe para 
que sejam apresentados contributos às condutas que o Código regula e que enquadra nos princípios bioéticos fundamentais que constituem 

os pilares da Profissão Farmacêutica.  A participação em consulta decorre na internet, no sítio institucional da Ordem.
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escolha informada e esclarecida;
c) Da igualdade e da não discriminação injusta, no acesso às 

terapêuticas com melhores resultados em saúde, havendo especial 
cuidado com grupos vulneráveis, como o das grávidas, das crianças, 
dos idosos e dos portadores de deficiência;

d)  Da justiça, contribuindo-se para a eficácia e eficiência na gestão 
rigorosa dos recursos disponíveis;

e)  Da solidariedade, contribuindo para o uso responsável das 
tecnologias de saúde e para a afetação equitativa dos recursos 
disponíveis;

f)  Da excelência, nos planos bioético, científico, técnico e humano, 
adaptando-se e, sempre que possível, antecipando-se aos 
interesses e necessidades das pessoas em contexto de saúde; 

g)  Da abertura à sociedade civil e da transdisciplinaridade, realçando 
a importância para a adequada resolução dos problemas 
farmacêuticos ou na área da farmácia. 

ARTIGO 6.º
Dos Farmacêuticos
1- O Farmacêutico é um profissional de saúde a quem cumpre 
executar todas as tarefas que respeitam ao medicamento, outras 
tecnologias de saúde, às análises clínicas e de genética humana 
ou análises de outra natureza e de idêntico modo suscetíveis de 
contribuir para a salvaguarda da saúde pública e do equilíbrio 
ecológico, bem como todas as ações de educação dirigidas à 
comunidade no âmbito da promoção da saúde e prevenção da doença.
2- O Farmacêutico exerce a sua profissão pautando-se pelos valores 
da disponibilidade, atenção, dignidade para consigo e com os outros, 
cuidado, altruísmo, empatia, compaixão, tolerância, prudência e 
esperança, seja qual for o seu setor de atividade, nomeadamente 
garantindo a cada pessoa em contexto de saúde o cuidado humano e 
tecnicamente adequado à sua situação concreta.
3- No exercício da sua profissão, o Farmacêutico deve ter sempre 
presente o elevado grau de responsabilidade que nela se encerra, 
bem como os deveres éticos de a exercer com a maior honestidade, 
integridade, diligência, rigor científico, zelo e competência e de 
contribuir para a concretização dos objetivos da política de saúde.

ARTIGO 7.º
Dignidade profissional
O Farmacêutico deve em todas as circunstâncias, mesmo fora do 
exercício da sua atividade profissional, proceder de modo a prestigiar 
o bom nome e a dignidade da profissão farmacêutica, sem prejuízo 
dos seus direitos de cidadania e liberdade individual.

ARTIGO 8.º
Autonomia técnica e científica
1- O Farmacêutico, enquanto prestador de serviços e cuidados de 
saúde, exerce uma profissão livre.
2- O Farmacêutico, quer como profissional liberal, quer como 
trabalhador por conta de outrem, exerce as suas funções com inteira 
autonomia deontológica, científica e técnica.
3- O Farmacêutico deve recusar interferências no exercício da sua 
atividade profissional sempre que sejam postos em causa aspetos 
deontológicos ou técnico-científicos desta, sejam quais forem as 
suas funções e dependência hierárquica ou o local em que aquela é 
exercida. 

ARTIGO 9.º
Do ato farmacêutico
1- O ato farmacêutico é da exclusiva competência e responsabilidade 
dos Farmacêuticos, integrando o seu conteúdo as seguintes 
atividades:
a)  Desenvolvimento e preparação das formas farmacêuticas dos 

medicamentos;
b)  Registo, fabrico e controlo dos medicamentos de uso humano e 

veterinário e dos dispositivos médicos;
c)  Controlo de qualidade dos medicamentos e dos dispositivos 

médicos em laboratório de controlo de qualidade de medicamentos 
e dispositivos médicos;

d)  Armazenamento, conservação e distribuição por grosso dos 
medicamentos de uso humano e veterinário e dos dispositivos 
médicos;

e)  Preparação, controlo, seleção, aquisição, armazenamento e 
dispensa de medicamentos de uso humano e veterinário e de 
dispositivos médicos em farmácias abertas ao público, serviços 
farmacêuticos hospitalares e serviços farmacêuticos privativos de 
quaisquer outras entidades públicas e privadas, sem prejuízo do 
regime de distribuição ao público de medicamentos não sujeitos 
a receita médica fora das farmácias, nos termos da legislação 
respetiva;

f)  Preparação de soluções antisséticas, de desinfetantes e de 
misturas intravenosas;

g)  Interpretação e avaliação das prescrições médicas;
h)  Informação e consulta sobre medicamentos de uso humano 

e veterinário, dispositivos médicos, sujeitos e não sujeitos a 
prescrição médica, junto de profissionais de saúde e de doentes, de 
modo a promover a sua correta utilização;

i)  Acompanhamento, vigilância e controlo da distribuição, dispensa 
e utilização de medicamentos de uso humano e veterinário e de 
dispositivos médicos;

j)  Monitorização de fármacos, incluindo a determinação de 
parâmetros farmacocinéticos e o estabelecimento de esquemas 
posológicos individualizados;

k)  Colheita de produtos biológicos, execução e interpretação de 
análises clínicas e determinação de níveis séricos;

l)  Execução, interpretação e validação de análises toxicológicas, 
hidrológicas e bromatológicas;

m)  Todos os atos ou funções diretamente ligados às atividades 
descritas nas alíneas anteriores.

2 – Podem, ainda, ser considerados atos farmacêuticos quaisquer 
outros que, pela sua natureza, requeiram especialização em qualquer 
das áreas de intervenção farmacêutica, enquanto atividades afins ou 
complementares1.

1 Procedeu-se à transcrição do artigo 75º e 76º do Estatuto da Ordem 
dos Farmacêuticos. 

TÍTULO II
Deveres e direitos dos Farmacêuticos
CAPÍTULO I
Deveres dos Farmacêuticos

ARTIGO 10.º
Dever geral
1- O Farmacêutico tem como principal dever contribuir para a saúde 
e o bem-estar da pessoa em geral e, em particular, no contexto de 
saúde, devendo pôr o bem dos indivíduos à frente dos seus interesses 
pessoais ou comerciais e promover o direito de acesso a um 
tratamento com qualidade, eficácia e segurança.
2- O Farmacêutico deve abster-se de quaisquer atos que não estejam 
de acordo com as leges artis.

ARTIGO 11.º
Respeito por qualificações e competências
1- O reconhecimento da competência do Farmacêutico assenta no seu 
saber e experiência profissional, devendo acompanhar os progressos 
e a evidência científica no plano das Ciências Farmacêuticas.
2- O Farmacêutico, ao prestar cuidados à pessoa em contexto de 
saúde, não deve ultrapassar os limites das suas qualificações e 
competências, devendo as especialidades, competências e formações 
reconhecidas pela Ordem ser tidas em consideração para o efeito.
3- Quando lhe pareça adequado, deve pedir a colaboração de outro 
Farmacêutico ou indicar à pessoa em contexto de saúde um colega 
que considere mais qualificado.
4- Quando delegar competências noutros profissionais de saúde 
Farmacêuticos ou não Farmacêuticos devidamente habilitados, 
é dever do Farmacêutico não ultrapassar nesta delegação as 
competências destes profissionais, sendo também responsável pelos 
atos delegados nos termos da alínea p) do artigo 13.º.
5- Exceto em situações de emergência em que não possa recorrer 
em tempo útil a um colega que considere mais qualificado, o 
Farmacêutico não pode, em caso algum, praticar atos farmacêuticos 
para os quais reconheça não ser capaz ou não possuir competência 
técnica.

ARTIGO 12.º
Deveres perante a Ordem
Constituem deveres dos membros:
a)  Cumprir as normas deontológicas e as leis que regem o exercício da 

profissão farmacêutica;
b)  Exercer com dedicação os cargos para que for eleito ou designado, 

salvo no caso de impedimento justificado;
c)  Defender o prestígio e o bom nome da Ordem;
d)  Identificar-se como Farmacêutico, através do nome profissional e 

do número da cédula profissional;
e)  Abster-se de divulgar publicamente informação considerada de 

natureza confidencial pela Ordem;
f)  Agir solidariamente na defesa dos interesses coletivos dos 

membros da Ordem, que contribuam para a dignificação da 
profissão.

ARTIGO 13.º
Deveres perante os colegas e outros profissionais de saúde
Constitui dever do Farmacêutico:
a)  Respeitar a solidariedade profissional nas relações que estabelece 

com os colegas, que devem ser de confiança e de cooperação, 
tendo em vista o benefício da pessoa em contexto de saúde;

b)  Tratar com urbanidade e lealdade todos os que consigo trabalhem 
a qualquer nível, sem discriminação com base, nomeadamente, 
na ascendência, sexo, género, constituição genética, raça, língua, 
território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, 
situação económica, condição social, estado de saúde, deficiência, 
idade ou orientação sexual; 

c)  Colaborar na preparação científica e técnica dos colegas, 
facultando-lhes todas as informações necessárias à sua atividade e 
ao seu aperfeiçoamento;

d)  Manter com os colegas um relacionamento profissional, correto e 
empático, evitando atitudes contrárias ao espírito de solidariedade, 
lealdade e auxílio mútuo e aos valores éticos da profissão;

e)  Não ofender o bom nome e reputação de outro Farmacêutico, 
abstendo-se de alusões depreciativas de natureza pessoal ou 
profissional;

f)  Ser solidário com qualquer colega injustamente ofendido na sua 
atividade, dignidade ou imagem profissional;

g)  Não se pronunciar publicamente sobre intervenção que esteja a ser 
realizada por colega ou por outro profissional de saúde, salvo na 
presença deste ou com o seu consentimento;

h)  Abster-se da prática de atos concorrentes desleais com outros 
Farmacêuticos, que não respeitem a dignidade da profissão;

i)  Não aceitar trabalhos de que tenha sido encarregado outro 
Farmacêutico sem esclarecimento dos motivos da situação e do 
conhecimento da regularização contratual anterior;

j)  Não se apropriar indevidamente de dados ou resultados da atividade 
alheia;

k)  Zelar pela justa remuneração dos Farmacêuticos que consigo 
colaborem e contribuir para a sua atualização, valorização e 
aperfeiçoamento profissionais;

l)  Zelar pelo respeito e cumprimento das normas de higiene e 
segurança aplicáveis ao setor de atividade em que exerce a sua 
profissão; 

m)  Substituir outro Farmacêutico em caso de férias, doença ou outro 
impedimento temporário, desde que, nas circunstâncias concretas, 
tal lhe seja legitimamente exigível;

n)  Manter, no exercício da sua atividade e sem prejuízo da sua 
independência, as mais corretas relações com os outros 
profissionais de saúde, assumindo uma atitude de respeito mútuo, 
cooperação e confiança;

o)  Trabalhar, enquanto membro de uma equipa, em articulação com 
os restantes profissionais de saúde, reconhecendo a especificidade 
das outras profissões e respeitando os limites impostos pela área 
de competência de cada uma;

p)  Assumir a responsabilidade dos seus atos e dos praticados por 
profissionais sob a sua orientação, desde que estes não se afastem 
das suas instruções;

q)  Reconhecer as suas competências profissionais e preservar 
a autonomia da profissão, procurando apoio multidisciplinar e 
interprofissional quando necessário.

ARTIGO 14.º
Encobrimento do exercício ilegal da atividade farmacêutica
1- O Farmacêutico não pode encobrir, ainda que indiretamente, 
qualquer forma de exercício ilegal da atividade farmacêutica.
2- No quadro das relações profissionais com colaboradores não-
farmacêuticos, deve o Farmacêutico abster-se de iniciativas que os 
possam levar a exercer ilegalmente a atividade farmacêutica.

ARTIGO 15.º
Dever de prevenir a Ordem
É dever do Farmacêutico comunicar à Ordem, de forma rigorosa, 
objetiva e confidencial, as atitudes fraudulentas, de incompetência no 
exercício da atividade farmacêutica ou ofensivas de outras normas 
deontológicas, de que tenha conhecimento, aceitando depor nos 
processos que, em consequência, venham a ser instaurados.

CAPÍTULO II
Deveres gerais perante a Comunidade
ARTIGO 16.º
Deveres gerais do Farmacêutico
1- No exercício da sua profissão, o farmacêutico deve pautar-se pelo 
estrito respeito das normas deontológicas, sendo-lhe vedado:
a)  Estabelecer conluios com terceiros;
b)  Praticar atos suscetíveis de causar prejuízos a terceiros;
c)  Colaborar com entidades que não assegurem a necessária 

independência no exercício da sua atividade enquanto profissional 
livre;

d)  Aconselhar ou dispensar produtos não autorizados pelos serviços 
oficiais;

e)  Praticar atos contrários à ética profissional que possam influenciar 
a escolha direta e livre da pessoa em contexto de saúde.

2- O Farmacêutico deve promover a atualização permanente dos 
seus conhecimentos técnicos e científicos, designadamente através 
da frequência regular de ações de qualificação profissional, para 
que possa desempenhar conscientemente as suas obrigações 
profissionais perante a sociedade.
3- O Farmacêutico deve revelar eventuais conflitos de interesse que 
tenha no exercício das diferentes atividades farmacêuticas em que 
participe.
4- O Farmacêutico deve colaborar ativamente nas iniciativas 
tendentes à proteção e preservação da saúde pública, contribuindo 
para a divulgação de conhecimentos de higiene, de salubridade, 
de prevenção da doença e de deveres ecológicos, sempre que as 
circunstâncias o exijam.
5- O Farmacêutico deve contribuir para a salvaguarda de um ambiente 
sadio e ecologicamente equilibrado.

ARTIGO 17.º
Sigilo Profissional
1- O sigilo farmacêutico profissional pressupõe e permite uma 
base de verdade e de mútua confiança e é condição essencial no 
relacionamento farmacêutico-pessoa em contexto de saúde, tendo 
em vista a reserva da intimidade da vida privada.
2- O Farmacêutico é obrigado ao sigilo profissional relativo a todos 
os factos de que tenha conhecimento no exercício da sua profissão 
ou por causa dela, com exceção das situações previstas na lei.
3- O dever de sigilo quanto aos factos referidos no n.º 2 é extensível 
a todos os colaboradores sob a responsabilidade do Farmacêutico, 
no exercício da sua atividade profissional, devendo este exigir-lhes 
o seu cumprimento e subsiste após a cessação da atividade 
profissional ou alteração do domicílio profissional.
4- Para garantia do sigilo profissional, os Farmacêuticos, no 
exercício da sua atividade, devem comportar-se por forma a evitar 
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que terceiros se apercebam das informações respeitantes à 
situação clínica e farmacoterapêutica da pessoa em contexto de 
saúde.
5- O sigilo profissional obriga os Farmacêuticos a absterem-se de 
comentar factos que possam violar a privacidade da pessoa em 
contexto de saúde, designadamente os que se relacionam com o 
respetivo estado de saúde, compreendendo em particular:
a)  Os factos revelados diretamente pela pessoa, por outrem a seu 

pedido ou por terceiro com quem tenha contactado durante o 
exercício da sua atividade ou por causa deles;

b)  Os factos apercebidos pelo Farmacêutico, relativos à pessoa 
em contexto de saúde ou a terceiros com ela relacionados, no 
exercício da sua atividade profissional;

c)  Os factos comunicados por outro Farmacêutico ou profissional 
de saúde.

6- A obrigação de sigilo profissional existe sempre, quer o serviço 
solicitado tenha ou não sido prestado e tenha sido ou não 
remunerado.
7- A obrigação de sigilo profissional não impede que o Farmacêutico:
a)  Partilhe a informação pertinente com aqueles que estão 

implicados no plano de cuidados, usando como critérios 
orientadores o bem-estar físico, emocional e social da pessoa em 
contexto de saúde e a proteção dos seus direitos em contexto de 
cuidados de saúde;

b)  Tome as precauções necessárias ou participe nas medidas 
indispensáveis para a salvaguarda da vida e saúde das pessoas 
que coabitem ou privem com a pessoa em contexto de saúde; 

c)  O sigilo profissional mantém-se mesmo após a morte da pessoa 
em contexto de saúde; 

d)  Quando notificado como testemunha em processo que envolva 
uma pessoa em contexto de saúde ou terceiros, o Farmacêutico 
pode recusar-se a prestar declarações que constituam matéria 
de sigilo profissional, salvo se devidamente autorizado a fazê-lo 
pelo Bastonário.

 8 - Exclui-se do dever de sigilo profissional:
a)  O consentimento da pessoa em contexto de saúde ou, em caso 

de impedimento, do seu representante legal, quando a revelação 
não prejudique terceiras pessoas com interesse na manutenção 
do sigilo profissional;

b)  A divulgação, para fins académicos e científicos, de informação 
referida no n.º 2, desde que o utente não seja identificado ou 
identificável ou a tenha devidamente consentido;

c)  O que for absolutamente necessário à defesa da dignidade, da 
honra e dos legítimos interesses do Farmacêutico, do utente ou 
de terceiros, não podendo em qualquer dos casos o Farmacêutico 
revelar mais do que o necessário, nem o podendo fazer sem 
prévia autorização do Bastonário.

ARTIGO 18.º
Dever geral de colaboração
1- Seja qual for o seu estatuto profissional, o Farmacêutico deve, 
com pleno respeito pelas normas deontológicas, colaborar com as 
entidades prestadoras de cuidados de saúde.
2- O Farmacêutico pode cessar a sua colaboração, em caso de 
grave violação dos direitos, liberdades e garantias das pessoas que 
lhe estão confiadas, ou de grave violação da dignidade, liberdade e 
independência da sua ação profissional.
3- O Farmacêutico pode, ainda, recusar a sua colaboração em 
situações concretas relativamente às quais invoque o direito à 
objeção de consciência.

ARTIGO 19.º
Dever de colaboração no ensino
1- O Farmacêutico deve colaborar, no âmbito das suas competências 
e na medida das suas possibilidades, com as instituições de ensino 
farmacêutico e outras na realização de formação no âmbito pré-
graduado, pós-graduado e de especialização, comprometendo-se a 
ministrar ao formando instrução teórico-prática adequada e integrada 
nas atividades farmacêuticas, consolidando, através do exemplo, a 
deontologia própria da profissão farmacêutica.
2- O Farmacêutico deve ainda colaborar com as instituições de 
ensino farmacêutico e outras nas ações de formação contínua e de 
valorização socioprofissional.

CAPÍTULO III
Direitos dos Farmacêuticos
ARTIGO 20.º
Direitos perante a Ordem
Constituem, nomeadamente, direitos dos membros efetivos:
a)  Participar nas atividades da Ordem;
b)  Apresentar propostas que julgarem de interesse coletivo;
c)  Beneficiar dos serviços proporcionados pela Ordem, sem qualquer 

discriminação;
d)  Solicitar e obter a intervenção da Ordem na defesa dos seus 

direitos e legítimos interesses profissionais;
e)  Reclamar e recorrer das deliberações e decisões dos órgãos da 

Ordem.

ARTIGO 21.º
Objeção de consciência
1- O Farmacêutico tem o direito de recusar a prática de ato 
profissional quando tal prática entre em conflito com a sua 
consciência e ofenda os seus princípios éticos, morais, religiosos, 
filosóficos, ideológicos ou humanitários.

2- A objeção de consciência é antecipadamente manifestada perante 
situações concretas, em documento assinado pelo Farmacêutico 
objetor e comunicado à direção do estabelecimento onde exerce a 
sua atividade profissional, devendo a sua decisão ser comunicada em 
tempo útil à pessoa em contexto de saúde ou a quem, em seu lugar, 
prestar o consentimento.
3- É obrigatória a comunicação imediata do documento referido no 
número anterior ao presidente do Conselho Jurisdicional Nacional da 
Ordem dos Farmacêuticos.
4- A objeção de consciência não pode ser invocada em situação 
urgente e que implique perigo de vida ou de grave dano para a saúde, 
se não houver outro Farmacêutico disponível a quem a pessoa em 
contexto de saúde possa recorrer.
5- O Farmacêutico objetor não pode sofrer qualquer prejuízo 
pessoal ou profissional pelo exercício do seu direito à objeção de 
consciência.

ARTIGO 22.º
Objeção técnica
1- O Farmacêutico deve exercer a sua profissão em condições que não 
prejudiquem a qualidade dos seus serviços e a especificidade da sua 
atividade, não aceitando situações de interferência externa que lhe 
cerceiem a liberdade de fazer juízos técnicos e éticos e de atuar em 
conformidade com as leges artis.
2- A recusa de subordinação a ordens técnicas oriundas de 
hierarquias institucionais, legal ou contratualmente estabelecidas, ou 
a normas de orientação adotadas institucionalmente, só pode ocorrer 
quando o Farmacêutico se sentir constrangido a praticar ou a deixar 
de praticar atos farmacêuticos, contra a sua opinião técnica, devendo, 
nesse caso, justificar-se de forma clara e por escrito.
3- O Farmacêutico tem o dever de comunicar à Ordem todas as 
tentativas de condicionar a liberdade do seu exercício ou de imposição 
de condições que prejudiquem a pessoa em contexto de saúde.

ARTIGO 23.º
Outros direitos do Farmacêutico
O Farmacêutico, no exercício da sua profissão, tem direito:
a)  A condições de trabalho dignas que garantam a qualidade dos 

cuidados prestados e o respeito pela deontologia profissional;
b)  A uma remuneração adequada à qualidade dos serviços prestados;
c)  Ao respeito pelas suas convicções políticas, religiosas, ideológicas 

e filosóficas;
d)  A aceder a formação profissional com vista à atualização dos 

conhecimentos e ao aperfeiçoamento de competências adquiridas;
e)  A participar, na elaboração de protocolos, procedimentos e normas 

legais que se aplicam à sua profissão.

TÍTULO III
O Farmacêutico ao serviço da pessoa em contexto de saúde
CAPÍTULO I 
Princípios Gerais
ARTIGO 24.º
Dever de respeito
1- O Farmacêutico deve sempre respeitar a pessoa em contexto de 
saúde.
2- A ascendência, sexo, género, constituição genética, raça, língua, 
território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, 
situação económica, condição social, estado de saúde, deficiência, 
idade ou orientação sexual da pessoa em contexto de saúde, bem 
como a natureza da doença, são elementos a respeitar na prática do 
ato farmacêutico.
3- O Farmacêutico tem o direito a exercer a sua atividade no 
cumprimento do disposto neste artigo.

ARTIGO 25.º
Livre escolha pela pessoa em contexto de saúde
1- A pessoa em contexto de saúde tem o direito de escolher livremente 
o seu Farmacêutico, nisso residindo um princípio fundamental da 
relação entre a pessoa e o Farmacêutico, que este deve respeitar e 
defender.
2- O Farmacêutico não deve aceitar a prestação de serviços 
profissionais que não resulte da escolha direta e livre da pessoa em 
contexto de saúde, salvo os casos em que esta escolha é física ou 
legalmente impossível.

CAPÍTULO II
Assistência à pessoa em contexto de saúde
ARTIGO 26.º 
Consentimento informado
1- O Farmacêutico deve fornecer a informação adequada à pessoa em 
contexto de saúde sobre o ato farmacêutico a praticar e dela obter o 
consentimento livre e esclarecido.
2- Os esclarecimentos devem ser prestados previamente ao ato 
farmacêutico, incidindo sobre os aspetos relevantes, os objetivos, 
alternativas possíveis e consequências deste, de forma acessível 
e adaptada à pessoa em causa, atenta a sua capacidade de 
compreensão e nível sociocultural.

ARTIGO 27.º
Situação de urgência
Sempre que haja perigo iminente para a saúde ou vida de quaisquer 
pessoas e face à impossibilidade de prestação de socorros imediatos, 
o Farmacêutico deve prestar assistência imediata no âmbito dos seus 
conhecimentos.

ARTIGO 28.º
Liberdade do Farmacêutico
1- Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o Farmacêutico pode, 
de forma fundamentada, recusar a prestação da assistência ou a 
prática de ato farmacêutico cuja indicação clínica lhe pareça mal 
fundamentada.
2- O Farmacêutico pode recusar-se a continuar a prestar assistência 
a uma pessoa, quando se verifiquem cumulativamente os seguintes 
requisitos:
a)  Não haja prejuízo para a pessoa, nomeadamente por lhe ser 

possível assegurar assistência por outro Farmacêutico;
b)  Tenha fornecido a informação necessária para a regular 

continuidade do tratamento;
c)  Tenha avisado a pessoa ou o seu familiar ou cuidador, com a 

necessária antecedência, para assegurar a substituição.
3 – O Farmacêutico não pode, porém, praticar qualquer tipo de 
discriminação ofensiva dos direitos humanos.

ARTIGO 29.º 
Situações de grave emergência
1- Quando ocorram situações de emergência grave em saúde pública, 
em especial situações de guerra, epidemia, calamidade ou catástrofe, 
o Farmacêutico defende os direitos humanos da pessoa em contexto 
de saúde e assegura o acesso equitativo a medicamentos e outros 
bens essenciais, como alimentos e água potável. 
2- O Farmacêutico não deve usar os seus conhecimentos para fins 
contrários às regras do direito internacional aplicáveis aos conflitos 
armados, não participando, nomeadamente, na produção e uso de 
armas biológicas, químicas, radioativas ou suscetíveis de explosão 
nuclear, ou que possam causar danos extensos, duráveis e graves no 
meio ambiente. 

ARTIGO 30.º
Direito de reclamação 
O Farmacêutico deve respeitar o direito de reclamação da pessoa em 
contexto de saúde, permitindo-lhe expor oralmente ou por escrito os 
factos em causa, dando-lhe resposta atempada e esclarecedora, de 
forma a resolver a situação no melhor interesse desta.

ARTIGO 31.º
Provedor da Ordem dos Farmacêuticos
1- O provedor da Ordem dos Farmacêuticos tem a missão de defender 
os legítimos interesses dos destinatários dos atos farmacêuticos.
2- Deve ser designada provedor uma pessoa de reconhecida 
idoneidade.
3- O processo de designação e destituição das respetivas funções do 
Provedor, serão definidos no Regulamento do Provedor, a aprovar pela 
Assembleia Geral, mediante parecer prévio do Conselho Jurisdicional 
Nacional da Ordem dos Farmacêuticos.

ARTIGO 32.º
Greve dos Farmacêuticos
O exercício do direito à greve pelo Farmacêutico não pode ofender os 
princípios de Deontologia Farmacêutica, devendo este assegurar os 
cuidados inadiáveis e mínimos às pessoas em contexto de saúde.

TÍTULO IV
Registo Farmacêutico 
CAPÍTULO I
Definição, acesso e tratamento de dados pessoais
ARTIGO 33.º
Conteúdo
1- O registo farmacêutico é o registo claro e detalhado de dados 
clínico- farmacêuticos da pessoa em contexto de saúde e tem por 
finalidade a memória futura e a comunicação entre os profissionais de 
saúde que tratarão da pessoa.
2- O Farmacêutico, seja qual for o enquadramento da sua ação 
profissional, deve registar os resultados que considere relevantes das 
observações farmacêuticas das pessoas a seu cargo, conservando-os 
ao abrigo de qualquer indiscrição, em conformidade com as normas 
do sigilo profissional farmacêutico e da proteção de dados pessoais. 

ARTIGO 34.º
Tratamento de dados pessoais 
O Farmacêutico deve assegurar a aplicação das medidas de 
proteção de dados e de cibersegurança criadas para proteger 
a confidencialidade da recolha, registo e tratamento dos dados 
pessoais constantes do registo farmacêutico que esteja sob sua 
responsabilidade.

ARTIGO 35.º
Aplicações informáticas para o tratamento do Registo Farmacêutico
1- Os métodos informatizados de recolha e tratamento dos dados 
pessoais em contexto de saúde só são utilizados depois de adotadas 
medidas adequadas a assegurar a sua confidencialidade e segurança.
2- A construção de algoritmos subjacentes às aplicações informáticas 
que tratam dados constantes de registos farmacêuticos deve atender, 
em particular, ao sexo e género, idade e características genéticas dos 
grupos estudados, no respeito pela dignidade e direitos fundamentais 
dos seus titulares e obedecer aos princípios da não-maleficência e 
da beneficência.
3- No tratamento informático dos dados constantes de registos 
farmacêuticos para fins de atividade farmacêutica, é assegurada a 
devida proteção dos dados pessoais sensíveis. 
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CAPÍTULO II 
Transmissão do seu conteúdo
ARTIGO 36.º
Comunicações
1 - Sempre que o interesse da pessoa o exija, o Farmacêutico deve 
comunicar, sem demora, a outro Farmacêutico, os elementos 
constantes do registo farmacêutico necessários à continuidade de 
cuidados assistenciais.

ARTIGO 37.º
Publicações
O Farmacêutico pode usar os dados constantes do registo clínico-
farmacêutico para as suas publicações, desde que devidamente 
autorizado.

ARTIGO 38.º
Destino em caso de transmissão ou encerramento do 
estabelecimento
1- Quando o Farmacêutico cesse a sua atividade profissional, 
os seus registos clínico-farmacêuticos devem ser transmitidos 
ao Farmacêutico que lhe suceda, salvaguardada a vontade das 
pessoas interessadas em que a informação seja transmitida a outro 
Farmacêutico por si determinado.
2- Na falta de Farmacêutico que lhe suceda ou de encerramento de 
estabelecimento, deve o facto ser comunicado à Ordem, por quem 
receber o espólio do estabelecimento ou por Farmacêutico que tenha 
conhecimento da situação, a qual determinará o destino a dar-lhes.

TÍTULO V
Da Vida
CAPÍTULO I
O início da vida

ARTIGO 39.º
Princípio geral
O Farmacêutico guarda respeito pela vida humana após a nidação. 

ARTIGO 40.º
Interrupção voluntária da gravidez
O Farmacêutico pode disponibilizar terapêutica medicamentosa que 
interrompa a gravidez, por decisão da mulher, nos termos e prazos 
previstos na lei.

CAPÍTULO II
O fim da vida
ARTIGO 41.º
Princípio geral
1- O Farmacêutico respeita a dignidade da pessoa que se encontre 
em fim de vida.
2- Ao Farmacêutico é permitida, de acordo com os seus valores 
profissionais e com a sua consciência, a ajuda ao suicídio assistido e à 
prática de eutanásia, nos limites da legislação vigente.

ARTIGO 42.º
Cuidados paliativos
Nas situações de doenças avançadas e progressivas e de doenças 
crónicas cujos tratamentos não permitam reverter a sua evolução 
natural, o Farmacêutico deve agir no sentido do bem-estar da 
pessoa, tentando melhorar a sua qualidade de vida e evitando 
realizar atos farmacêuticos fúteis que possam, em si mesmos 
considerados, criar sofrimento maior do que o benefício deles 
esperado.

TÍTULO VI
Intervenções farmacológicas e genéticas
ARTIGO 43.º
Experimentação humana
A experimentação humana de novas técnicas e produtos 
farmacêuticos apenas pode ser realizada se obedecer aos seguintes 
princípios:
a)  O bem-estar da pessoa deve prevalecer sobre o interesse exclusivo 

das Ciências Farmacêuticas ou da sociedade;
b)  A integridade física e moral do individuo seja assegurada;
c)  A experimentação seja realizada por farmacêutico devidamente 

qualificado e com o objetivo de beneficiar a pessoa sobre quem 
incide ou, tal não sendo previsível, outras que se encontrem em 
contexto de saúde semelhante;

d)  A todos os participantes em experimentação humana deve ser 
assegurada a continuação do acesso a tecnologias de saúde 
eficazes, não podendo ser discriminados nesse acesso se optarem 
por deixar de nela participar;

e)  Os resultados obtidos na experimentação animal permitem concluir 
que os riscos previsíveis para as pessoas serão proporcionais face 
aos benefícios esperados. 

ARTIGO 44.º
Farmacogenética
1- A realização de testes genéticos, nomeadamente os de seleção 
terapêutica, apenas deve ocorrer para fins clínicos ou de investigação 
farmacêutica que tenham como objetivo o bem da pessoa em causa, 
não podendo visar fins discriminatórios. 
2- O farmacêutico recorre à farmacogenética no âmbito de uma 
terapia personalizada que contribua para uma melhor otimização da 
terapêutica. 

ARTIGO 45.º 
Terapia genética
Qualquer intervenção terapêutica que vise a modificação do 
genoma humano apenas se pode realizar para fins clínicos e não de 
melhoramento da espécie humana.

ARTIGO 46.º
Inovação em Farmácia
O Farmacêutico contribui para a promoção do acesso equitativo 
das pessoas em contexto de saúde à inovação, nas suas vertentes 
integradas e complementares de ciências da comunicação, genética, 
nanotecnologia e computação, que vise melhorar a qualidade das 
prestações de saúde.

TÍTULO VII
Pessoas privadas de liberdade
ARTIGO 47.º
Princípio geral
1- O Farmacêutico que preste cuidados farmacêuticos em 
instituições em que a pessoa em contexto de saúde esteja 
legalmente privada da sua liberdade, deve respeitar o interesse e a 
integridade desta, de acordo com as normas deontológicas.
2- O Farmacêutico deve impedir ou denunciar à Ordem dos 
Farmacêuticos atos lesivos da integridade física ou mental dos 
presos ou detidos, nomeadamente daqueles a quem presta 
cuidados.

ARTIGO 48.º
Tortura
1- O Farmacêutico não deve em circunstância alguma praticar, 
colaborar, consentir ou estar presente em atos de violência, 
tortura, ou quaisquer outras ações cruéis, desumanas ou 
degradantes, seja qual for o crime cometido ou imputado ao preso 
ou detido e nomeadamente em estado de sítio, de guerra ou de 
conflito civil.
2- O Farmacêutico deve recusar ceder instalações, instrumentos, 
medicamentos e outras tecnologias de saúde, bem como facultar 
conhecimentos científicos para permitir a prática da tortura.
3- O Farmacêutico deve denunciar junto da Ordem dos 
Farmacêuticos os atos referidos nos números anteriores. 

TÍTULO VIII
Publicidade e informação
ARTIGO 49.º
Informação e publicidade de medicamentos
1- A informação e publicidade de medicamentos e outras tecnologias 
de saúde deve ser verdadeira e completa. 
2- Cabe ao Farmacêutico responsável pela sua seleção, preparação, 
distribuição, dispensa, informação, monitorização e vigilância, 
assegurar que as informações fornecidas se baseiem na melhor 
evidência científica disponível, nomeadamente nos aspetos relevantes 
de qualidade, eficácia e segurança para a sua correta e adequada 
utilização.

ARTIGO 50.º
Divulgação da atividade profissional
1- A reputação do Farmacêutico deverá assentar, sobretudo,  
na sua competência, integridade e dignidade profissional.
2- É permitida a divulgação da atividade profissional, assente  
em informação objetiva e verdadeira e que não viole quaisquer 
deveres deontológicos ou normas legais sobre publicidade e 
concorrência.
3- Na divulgação da sua atividade profissional, o Farmacêutico 
deve nortear-se pelo interesse da pessoa em contexto de saúde  
e abster-se de práticas que criem falsas necessidades de 
consumo. 
4- As indicações inerentes à atividade profissional, nomeadamente 
letreiros, impressos, anúncios e outros documentos, devem ser 
redigidas de forma a não afetar a dignidade profissional e a garantir 
o prestígio da profissão, limitando-se a dados objetivos sobre essa 
atividade, designadamente nome profissional, número de cédula 
profissional, os contactos, o título académico e eventual especialidade, 
quando esta seja reconhecida pela Ordem dos Farmacêuticos. 
5- O Farmacêutico deve abster-se de qualquer forma de publicidade 
subjetiva, nomeadamente de natureza comparativa com outros 
Farmacêuticos, identificáveis ou não identificáveis.
6- Na divulgação feita sobre a sua atividade profissional, o 
Farmacêutico respeitará a descrição, rigor e reserva, que uma 
profissão na área da saúde exige.

ARTIGO 51.º
Conteúdos
1- A divulgação da atividade farmacêutica deve ser informativa 
da qualificação profissional do Farmacêutico cujo título esteja 
reconhecido pela Ordem, sendo admitidos os seguintes conteúdos:
a)  Elementos constantes na ficha de inscrição na Ordem dos 

Farmacêuticos;
b)  Título profissional e título de especialidade em língua portuguesa e 

sem abreviaturas, atribuídos pela Ordem dos Farmacêuticos;
c)  Cargos exercidos na Ordem dos Farmacêuticos;
d)  Títulos académicos do Farmacêutico, com indicação da instituição 

que os concedeu;
e)  Áreas de atividade farmacêutica e serviços prestados;
f)  Idiomas falados.

2- O Farmacêutico só pode identificar-se como especialista quando 
a Ordem dos Farmacêuticos lhe tenha atribuído, em procedimento 
próprio, tal qualificação.
3- São, nomeadamente, conteúdos proibidos:
a)  A identificação direta ou indireta de pessoas em contexto de saúde;
b)  Os conteúdos suscetíveis de ser considerados como garantia 

de resultados ou que possam ser qualificados como publicidade 
enganosa; 

c)  Os conteúdos que se encontrem ao serviço de práticas de 
concorrência desleal. 

4 – O uso do nome, do logótipo ou de qualquer elemento identificador 
da Ordem dos Farmacêuticos constitui direito exclusivo desta, pelo 
que só pode ser feito mediante a sua autorização prévia, que deve ser 
sempre mencionada no ato publicitário.

ARTIGO 52.º
Suportes admitidos
A publicidade não poderá ser feita em suportes que, pela sua natureza, 
possam menorizar, degradar ou de algum modo afetar negativamente 
o prestígio e a elevação no exercício da profissão de Farmacêutico.

ARTIGO 53.º
Divulgação de estudos, investigações ou descobertas científicas

A divulgação de estudos, investigações ou descobertas científicas 
deve ser feita através de publicações de caráter técnico-científico, 
sendo aceitável a sua publicitação nos meios de comunicação social 
considerando o interesse público-profissional subjacente.

ARTIGO 54.º
Declarações Públicas
1- As declarações públicas prestadas pelo Farmacêutico em qualquer 
meio de comunicação social pautam-se pelo mais estrito respeito das 
regras deontológicas da profissão, observando o princípio do rigor e 
da independência e abstendo-se de fazer declarações falsas ou sem 
fundamentação científica.
2- Quando solicitado a comentar publicamente casos particulares, 
o Farmacêutico pronuncia-se sobre as situações profissionais em 
questão, mas não sobre os casos em concreto.

TÍTULO IX 
Relações com a indústria farmacêutica ou outras
ARTIGO 55.º
Princípios gerais
1- O Farmacêutico não pode aceitar ou solicitar ofertas de qualquer 
natureza por parte da indústria farmacêutica ou de outras, salvo nos 
casos especificados no artigo seguinte.
2- É considerada particularmente grave do ponto de vista 
deontológico qualquer forma de retribuição como contrapartida da 
disponibilização indevida de medicamentos e outras tecnologias de 
saúde ou outro material farmacêutico ou clínico.
3- Nas comunicações profissionais, apresentações científicas e na 
comunicação de resultados de investigação, o Farmacêutico deve 
declarar eventuais conflitos de interesses e incompatibilidades. 

ARTIGO 56.º
Exceções
1- Excetuam-se as ofertas, por parte da indústria farmacêutica 
ou de outras, que tenham valor intrínseco insignificante ou as de 
livros de referência ou qualquer outra informação ou material com 
fins especialmente formativos, desde que estejam relacionadas 
diretamente com a prestação de cuidados farmacêuticos ou 
envolvam benefício direto para os destinatários destes.
2- Excetua-se ainda o pagamento de honorários a farmacêuticos 
pela sua participação ativa, nomeadamente através da 
apresentação de comunicações científicas ou da participação 
em ações de formação, desde que esse pagamento não fique 
dependente ou seja contrapartida da dispensa de medicamentos e 
outras tecnologias de saúde.

TÍTULO X  
Disposições finais

ARTIGO 57.º
Atos regulatórios
A Assembleia Geral da Ordem dos Farmacêuticos propõe e aprova 
as deliberações, resoluções e recomendações necessárias e 
adequadas ao cumprimento da deontologia farmacêutica, nos termos 
da competência que lhe é atribuída pelo Estatuto da Ordem dos 
Farmacêuticos. 

ARTIGO 58.º
Interpretação e integração
A interpretação e integração das disposições do presente Código 
são da competência do Conselho Jurisdicional Nacional e da Direção 
Nacional da Ordem dos Farmacêuticos e devem atender aos usos e 
costumes do exercício da profissão, às deliberações de organismos 
internacionais competentes e aos dados decorrentes do progresso 
científico. 

ARTIGO 59.º
Entrada em vigor
O Código Deontológico entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação.
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A PANDEMIA NO SETOR FARMACÊUTICO

À medida que a epidemia do novo coronavírus ganhava 
expressão mundial, nos primeiros dois meses do ano, 
o País – as autoridades, as unidades de saúde e os 
profissionais de saúde – começava a preparar-se 
para enfrentar uma das maiores emergências de 
saúde pública dos tempos modernos. A Ordem dos 
Farmacêuticos (OF) e as associações ligadas ao setor 
farmacêutico constituíram um Gabinete de Apoio ao 
Farmacêutico (GAF), que reuniu pela primeira vez a 9 
de março, para acompanhar a evolução e o impacto 
da pandemia na atividade dos farmacêuticos e para 
continuar a garantir a assistência farmacêutica e 
medicamentosa às populações. 
Esta estrutura integrava membros dos órgãos 
sociais da OF – Bastonária e Direção Nacional, 
Colégios de Especialidade de Farmácia Comunitária, 
Farmácia Hospitalar e Análises Clínicas (as três 
áreas assistenciais da profissão) e Conselho para a 
Cooperação –, além de representantes da Associação 
Nacional das Farmácias (ANF), Associação de 
Farmácias de Portugal (AFP), Associação Portuguesa 
de Farmacêuticos Hospitalares (APFH), Associação 
Portuguesa de Analistas Clínicos (APAC), Associação 
de Distribuidores Farmacêuticos (Adifa) e Associação 
Portuguesa de Estudantes de Farmácia (APEF), entre 
outros farmacêuticos e especialistas nas áreas da 
investigação, da epidemiologia, da saúde mental 
ou com responsabilidades na articulação com as 
associações de doentes. 
Uma das primeiras iniciativas deste “gabinete de crise” 

foi a criação de uma linha de apoio ao farmacêutico 
(LAF), a 800 219 219, um número de telefone gratuito, 
que entrou em funcionamento a 16 de março, com 
o objetivo de responder às dúvidas, dificuldades 
e problemas que os farmacêuticos enfrentam 
diariamente por causa do novo coronavírus. A 
linha está capacitada para responder a questões 
eminentemente profissionais e técnico-científicas 
de farmacêuticos comunitários, farmacêuticos 
hospitalares e farmacêuticos analistas clínicos e, 
desde final de maio, também na área da Saúde 
Mental, com recurso a psicólogos especialistas em 
Psicologia Clínica e da Saúde, com formação específica 
para intervir em situações de crise e respeitando os 
requisitos de confidencialidade e anonimato.
Até final do mês de junho, a LAF registava quase 
10.000 chamadas atendidas, grande parte das quais 
relacionadas com a entrega de medicamentos 
hospitalares através das farmácias comunitárias 
ou no domicílio dos utentes, mas também sobre 
equipamentos de proteção, medidas de segurança ou 
produtos desinfetantes e antisséticos.

INTENSA PRODUÇÃO LEGISLATIVA
O período que antecedeu a declaração do estado 
de emergência, que se iniciou a 19 de março, foi 
particularmente desafiante para os farmacêuticos 
das várias áreas profissionais. O Infarmed - Autoridade 
Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 
veio prontamente recomendar o reforço dos 

stocks dos hospitais para medicamentos utilizados 
no tratamento da nova infeção, onde se incluem 
analgésicos, antibióticos, antipiréticos, antirretrovirais 
ou corticosteroides, entre muitos outros utilizados 
na atividade diária daquelas unidades. A autoridade 
nacional atualizou também a lista de medicamentos 
abrangidos pela notificação prévia de exportação ou 
distribuição para outros Estados-membros da União 
Europeia (UE), passando a incluir os medicamentos 
constantes da Reserva Estratégica de Medicamentos, 
gerida pelo Laboratório Militar de Produtos Químicos e 
Farmacêuticos.
A OF e os demais parceiros do setor farmacêutico 
apelavam então a todos os agentes e a todos os 
portugueses para uma gestão mais responsável dos 
medicamentos e uma coordenação de esforços para 
continuar a garantir o acesso regular àqueles produtos 
de saúde. Numa altura em que os equipamentos de 
proteção individual, as máscaras, o gel desinfetante, 
os termómetros e fármacos, como o paracetamol, 
ou outras matérias-primas utilizadas na produção 
de medicamentos manipulados começavam a 
escassear nas farmácias, os operadores do circuito do 
medicamento solicitavam a intervenção do Governo 
no sentido de repor o abastecimento de produtos de 
primeira necessidade para combater a crise sanitária.

GARANTIR ACESSO  
E DISPONIBILIDADE
No terreno, os farmacêuticos comunitários 
procuravam adequar as quantidades dispensadas 
aos utentes em função da sintomatologia de cada 
caso, da posologia e do tempo previsível da toma 
do medicamento, assegurando o cumprimento dos 
planos terapêuticos, mas desincentivando a aquisição 
de quantidades excessivas da mesma substância 
ativa em simultâneo. A Ordem apelava ainda a uma 
recorrência moderada às farmácias, solicitando aos 
cidadãos que só para lá se deslocassem em caso 
de absoluta necessidade. Por esta altura, a rede de 
farmácias comunitárias espalhadas pelo país atendia 
quase um milhão de utentes por dia. Na sexta-feira, dia 
13 de março, o dia seguinte ao Governo ter anunciado 
o encerramento das escolas, atingiu-se um pico de 
941 mil atendimentos diários, que, com a maioria da 
população em quarentena obrigatória, se atenuaria 
chegando ao paradoxo de se registarem reduções no 
número de atendimentos superiores a 50% em relação 
a um dia normal.

6 de fevereiro de 2020. A OF envia pela primeira vez aos farmacêuticos uma 
compilação de informações sobre o surto do novo coronavírus, o SARS-CoV-2.  
A 11 de março, a OMS declarava o estado de pandemia e já o Gabinete de Apoio ao 
Farmacêutico, entretanto constituído, produzia planos de contingência para  
as diferentes áreas profissionais e desenvolvia respostas às necessidades  
dos utentes e para apoiar os colegas na linha da frente.
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A Ordem apelava também aos farmacêuticos 
para evitarem a todo o custo práticas comerciais 
agressivas e para denunciarem preços especulativos 
dos fornecedores de medicamentos e produtos de 
saúde essenciais durante a fase de pandemia que 
o país atravessava. A este propósito, foram enviados 
à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 
(ASAE) vários exemplos de faturas e propostas 
comerciais apresentadas às farmácias por dezenas de 
empresas nacionais e importadoras, na sua maioria 
estranhas ao mercado de produtos farmacêuticos, 
com preços exponencialmente superiores aos 
praticados habitualmente (frascos de 30 ml de álcool 
em gel a 5€, máscaras entre 7€ e 38€, garrafões de 
cinco litros de desinfetantes a 79€ e termómetros a 
97€, por exemplo). 
Embora com o preço de venda ao público liberalizado, 
e comercializados por uma multiplicidade de 
pequenos estabelecimentos e cadeias comerciais, a 
relevância destes produtos para o combate à covid-19 
justificava medidas concretas para salvaguardar 
a sua disponibilidade à população. Num claro sinal 
do seu compromisso ético e deontológico para 
com as populações que servem, as farmácias 
“autoimpuseram” um limite de 17,5% nas margens 
de comercialização destes produtos, a mesma 
que se aplica aos medicamentos sujeitos a receita 
médica comparticipados. A OF propunha também, 
publicamente, a aplicação da taxa reduzida de IVA para 
a venda de equipamentos de proteção individual, até 
então de 23%.

NORMAS E ORIENTAÇÕES  
PARA OS PROFISSIONAIS
Será difícil encontrar outro período na história recente 
com um volume legislativo dirigido ao setor tão intenso, 

em tão curto espaço de tempo, o que levou mesmo 
o Infarmed, como membro da Agência Europeia do 
Medicamento (EMA), a anunciar alguma flexibilidade 
regulamentar durante o período pandémico, para 
facilitar o movimento de medicamentos dentro da UE 
ou para assegurar a continuidade dos ensaios clínicos, 
por exemplo.
Durante este período, a OF trabalhou intensamente 
com as autoridades de saúde na elaboração de 
orientações e normas de intervenção profissional, 
disponibilizando aos seus membros documentação de 
referência para enfrentar o surto pandémico – planos 
de contingência, checklists, listagens de fármacos 
essenciais, perguntas e respostas frequentes sobre 
a pandemia e materiais informativos para o público e 
profissionais. 
Os farmacêuticos comunitários, hospitalares, analistas 
clínicos e da distribuição prontificaram-se a redigir 
e atualizar os seus manuais de procedimentos, num 
trabalho fortemente elogiado a nível internacional, 
pela Federação Internacional Farmacêutica (FIP), que 
adotou o fluxograma de aconselhamento farmacêutico 
das farmácias portuguesas contra o novo coronavírus. 
A FIP recomendava a sua implementação aos 
farmacêuticos de todo o mundo, quer nas farmácias 
comunitárias, quer hospitalares ou laboratórios de 
análises clínicas, tendo procedido à tradução do 
documento para dezenas de línguas e à sua difusão 
em centenas de países.

RECONHECIMENTO PÚBLICO
Também o Governo, através do secretário de Estado da 
Saúde, António Lacerda Sales, numa das conferências 
de Imprensa diárias promovidas pelo Ministério 
da Saúde, dirigia uma palavra de agradecimento 
pelo trabalho desenvolvido pelos farmacêuticos no 

combate à pandemia de covid-19. «Queria saudar, 
veementemente, através da senhora bastonária da 
OF, Professora Doutora Ana Paula Martins, pelo seu 
trabalho incansável e pelo trabalho incansável desta 
Ordem», disse o governante. Alguns dias antes, em 
audiência no Palácio de Belém, a bastonária e o 
Presidente da República faziam um ponto de situação 
sobre o combate à pandemia. «Impressionou-me o 
sentido de unidade, que é nacional, mas que cobre 
também as classes fundamentais, ligadas à saúde dos 
portugueses. Sem eles, não seria possível enfrentar 
este desafio», disse o Chefe de Estado no final da 
reunião. 
Marcelo Rebelo de Sousa destacou o «espirito de 
cooperação, de unidade, de ajuda, de sugestão e de 
apoio da parte de todos os bastonários». Em carta 
enviada ao primeiro-ministro, os bastonários das 
Ordens dos Enfermeiros, Farmacêuticos e Médicos 
manifestaram também preocupações com as 
orientações para realização de testes a profissionais 
de saúde e com uma eventual falta de profissionais 
de saúde durante o pico da pandemia. O número 
crescente de profissionais de saúde infetados em 
países como Espanha e Itália, e os relatos de inúmeros 
colegas portugueses sobre o que se passava no 
terreno, faziam temer uma falta de recursos humanos 
nas unidades de saúde, por novas infeções ou pelo 
isolamento profilático a que muitos se submeteram 
após contacto com infetados.
A primeira circular informativa do Infarmed com as 
medidas excecionais para assegurar o funcionamento 
das farmácias comunitárias e os procedimentos de 
segurança para minimizar o risco de propagação do 
novo coronavírus, datada de 13 de março, abrangia 
questões relacionadas com a direção técnica, o 
horário de funcionamento, o atendimento ao público 
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ou o fornecimento e a dispensa de medicamentos ao 
domicílio, prevendo-se também, desde logo, eventuais 
encerramentos temporários de algumas destas 
unidades. Uma semana depois, a Direção-Geral da 
Saúde e o Infarmed emitiram um normativo conjunto 
com novas orientações para garantir a segurança 
dos utentes e dos colaboradores das farmácias no 
contexto de pandemia de covid-19. O documento 
dava resposta a duas questões centrais que o 
setor farmacêutico teve de enfrentar durante esta 
pandemia: por um lado, a cedência da medicação de 
dispensa exclusiva hospitalar aos doentes que não 
tinham condições para, como era habitual, se deslocar 
ao hospital; por outro, a dispensa de medicamentos 
sujeitos a receita médica a doentes crónicos que 
não apresentavam a respetiva receita médica, por 
impossibilidade de acesso aos serviços de saúde.

DISPENSA DE MEDICAMENTOS 
HOSPITALARES
O Ministério da Saúde publicou dois despachos 
para determinar as condições para prestação 
destes serviços. No caso dos fármacos de dispensa 
exclusiva pelos serviços farmacêuticos hospitalares, 
algumas unidades tomaram individualmente a 
iniciativa de procurar soluções para fazer chegar 
estes medicamentos aos seus utentes. Outras 
recorreram à “Operação Luz Verde”, um novo 
serviço gratuito impulsionado pelas Ordens dos 
Médicos e Farmacêuticos (financiado pelo Fundo de 
Emergência abem até ao final de maio) para garantir 
a continuidade terapêutica dos doentes que deixam 
de poder dirigir-se aos hospitais para receber a sua 
medicação.
Evitaram-se, deste modo, milhares de deslocações 
dos doentes aos hospitais, em particular às unidades 
vocacionadas para resposta à covid-19, prevenindo, 
por outro lado, a interrupção da terapêutica por 
dificuldades ou impossibilidade de acesso aos serviços 
hospitalares. A dispensa da medicação foi articulada 
pela LAF, sob a responsabilidade dos farmacêuticos e 
efetuada pela farmácia escolhida pelos doentes, que 
assegurava sempre o serviço de entrega ao domicílio, 
a título individual ou em articulação com os municípios, 
juntas de freguesia e outras entidades do setor social. 
Este serviço evidenciou a colaboração profissional 
entre farmacêuticos comunitários e hospitalares e 
proporcionou uma resposta articulada de médicos 
e unidades hospitalares com os operadores do 
circuito do medicamento (indústria, distribuidores e 
farmácias) para garantir a entrega de medicamentos 
habitualmente cedidos pelos serviços farmacêuticos 
hospitalares aos doentes assistidos em ambulatório. 
«Esta operação assegurou respostas a 13.000 
necessidades dos serviços farmacêuticos dos 
hospitais em relação à dispensa de medicamentos em 
farmácias escolhidas pelos doentes para tratamento 
de transplantados, esclerose múltipla, VIH ou oncologia, 
entre outros», destaca a carta dos dois bastonários 
à ministra da Saúde a solicitar a definição de novas 
condições para prestação desde serviço.
O serviço implementado a nível nacional tinha já 
sido testado em projetos-piloto no Centro Hospitalar 
Universitário de Lisboa Central (TARV II) e no Centro 
Hospitalar Universitário de São João (Pharma2Care), 

registando elevados níveis de satisfação dos doentes 
e cumprindo o objetivo essencial de adesão à 
terapêutica.

RENOVAÇÃO DA TERAPÊUTICA  
A DOENTES CRÓNICOS
Com este mesmo propósito, o setor farmacêutico 
procurou uma resposta para os utentes que 
se deslocavam às farmácias para renovação 
da sua terapêutica, sem, contudo, apresentar a 
correspondente prescrição médica, em virtude do 
adiamento de muitas consultas ou do encerramento 
de algumas unidades ou ainda da impossibilidade 
e receios de deslocação aos serviços de saúde 
para renovação do receituário. Também neste 
âmbito, o despacho do Ministério da Saúde referia 
a possibilidade de os farmacêuticos cederem a 
medicação a estes doentes crónicos, de acordo 
com as suas necessidades e disponibilidade do 
medicamento em causa, para um prazo máximo de 
três meses. O utente deveria conseguir efetuar prova 
das patologias, bem como da existência anterior 
de uma prescrição médica para os medicamentos 
solicitados e o farmacêutico deveria efetuar o registo 
da dispensa. 
Contrariamente ao que tinha sido proposto pelas duas 
Ordens profissionais, o Ministério da Saúde adotou 
um processo que se revelou ineficiente e sujeito a 
erros diversos, dificultando a ação dos profissionais 
no terreno. Por outro lado, as farmácias assumiram 
também o risco de adiantar as comparticipações a 
doentes sem receita médica. O crédito concedido 
pelas farmácias aos portugueses atingiu um valor 
recorde de 76 milhões de euros durante o mês de 
março, mais 7,8 milhões do que no mês anterior. 
Os números revelados pela ANF indicam que cada 
farmácia adiantou medicamentos sem custos a 163 
portugueses, o que permitiu estimar entre 450 mil e 
500 mil portugueses beneficiários de créditos na rede 
de farmácias portuguesas.
Embora com caráter excecional e implementadas 
no atual contexto de pandemia, a renovação da 
terapêutica aos doentes crónicos e a articulação entre 
farmácias comunitárias e farmácias hospitalares para 
entrega aos doentes de medicamentos de dispensa 
exclusiva nos hospitais são medidas estruturantes 

para o sistema de saúde, que respondem a 
necessidades concretas e há muito reclamadas pelos 
doentes, pelo seu importante contributo na promoção 
da continuidade e adesão à terapêutica.
De forma complementar, para dar também resposta 
aos cidadãos, a ANF alargou a toda a população do 
território nacional a utilização da Linha SAFE - Serviço 
de Assistência Farmacêutica, também com o número 
gratuito 1400. Esta linha estava a ser utilizada em 
projetos-piloto nos distritos de Bragança e nos 
concelhos de Loures e Odivelas, mas foi agora 
alargada a todo o país, para responder aos pedidos 
dos portugueses para entrega de medicamentos. 
Enquanto recurso para situações de urgência, permite 
aos utentes saberem em que farmácia da sua 
preferência existem os medicamentos urgentes que 
não conseguem encontrar. 
A Linha 1400 procede ao encaminhamento do utente 
para uma farmácia com capacidade de satisfazer a 
sua prescrição, podendo adquirir o medicamento no 
local ou no domicílio, estabelecendo deste modo uma 
relação à distância entre os utentes e a sua farmácia 
e promovendo também o planeamento na sua 
deslocação à farmácia.

TESTES E ESTUDOS 
EPIDEMIOLÓGICOS
Os laboratórios de análises clínicas e os farmacêuticos 
especialistas em análises clínicas lidavam, por seu 
turno, com o manancial de informação sobre testes 
de diagnóstico à infeção pelo novo coronavírus. 
Estes profissionais foram responsáveis por mais de 
35% dos testes de amplificação de ácidos nucleicos 
RT-PCR ligados ao SARS-CoV-2 realizados em todo o 
Pais. Estiveram envolvidos nas avaliações técnicas 
realizadas aos dispositivos médicos para diagnóstico 
in vitro destinados ao diagnóstico laboratorial do SARS-
CoV-2 e participaram nos estudos epidemiológicos que 
estão a ser desenvolvidos pelo Ministério da Saúde 
para avaliar a imunidade dos portugueses durante esta 
pandemia.
O Conselho do Colégio de Especialidade de Análises 
Clínicas e de Genética Humana da OF solicitou também 
esclarecimentos ao Infarmed sobre a execução de 
testes serológicos associados ao SARS-CoV-2 nas 
farmácias comunitárias. Em resposta, a autoridade 
reguladora veio afirmar que, do ponto de vista 
meramente técnico, os farmacêuticos comunitários 
estão perfeitamente habilitados a prestar este 
serviço. No entanto, sublinhava também que, no atual 
contexto, não estão reunidas as condições para que 
possam ser utilizados de forma generalizada, nas 
farmácias comunitárias ou em qualquer outro local, 
como método de diagnóstico da infeção pelo novo 
coronavírus.
O Infarmed, a Direção-Geral da Saúde e o Instituto 
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) 
destacaram sempre o desempenho clínico limitado 
destes testes rápidos. Atualmente, existem mais de 100 
marcas no mercado europeu que comercializam estes 
testes serológicos não automatizados, e mais de 50 
registadas a nível nacional, embora apenas destinadas 
a uso profissional, segundo os seus fabricantes. 
Possuem, na sua grande maioria, a marcação CE, o que 
evidencia a conformidade com a legislação europeia 

A OF APOIOU A FFUL NA 
DISPONIBILIZAÇÃO DE TESTES 
DE DIAGNÓSTICO À COVID-19 
A VÁRIAS INSTITUIÇÕES DE 
SAÚDE E AOS PROFISSIONAIS 
QUE TRABALHAM NAS 
FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS. 
EM DOIS MESES FORAM 
REALIZADOS PERTO DE 13.000 
TESTES



aplicável, mas só podem ser cedidos a profissionais de 
saúde, pelo que é também proibida a sua publicidade 
junto do público em geral, de acordo com a legislação 
nacional.
O resultado de um teste de deteção de anticorpos 
interpretado isoladamente não exclui a possibilidade 
de uma pessoa estar infetada nem de transmitir 
o vírus a terceiros. Por outro lado, a utilização 
generalizada de testes serológicos em populações 
com baixa taxa de infeção esperada, pode ser 
indesejável, porque irá aumentar o número de casos 
de falsos positivos. Existe ainda o risco de as pessoas, 
face a um resultado de anticorpos positivo, ficarem 
com uma falsa sensação de segurança e adotarem 
comportamentos de risco. Apesar da sua limitada 
utilidade clínica, o Infarmed indica, no entanto, que 
podem ser utilizados em estudos epidemiológicos 
populacionais (de seroprevalência) e de investigação, 
sublinhado que no atual contexto estes testes rápidos 
de anticorpos não estão incluídos nos testes a utilizar a 
nível nacional no diagnóstico laboratorial de covid-19.
Ainda no plano laboratorial, a OF apoiou a Faculdade 
de Farmácia da Universidade de Lisboa (FFUL) 
na disponibilização de testes de diagnóstico à 
covid-19 a várias instituições de saúde e também 
aos profissionais que trabalham nas farmácias 
comunitárias. Em cerca de dois meses, indica a FFUL, 
foram realizados perto de 13.000 testes. 
Aproveitando esta capacidade instalada, o Conselho 
para a Cooperação da OF e o iMed - Instituto de 
Investigação do Medicamento manifestaram também 
a disponibilidade dos seus recursos humanos, técnicos 
e científicos para apoiar os Países Africanos de Língua 
Oficial Portuguesa (PALOP) na realização de testes 
de diagnóstico à doença. Nos casos em que não foi 
possível a implementação de um centro de testes em 
laboratórios nacionais, foi disponibilizado o apoio na 
análise das amostras enviadas por estes países. 

SOLIDARIEDADE  
COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE
No plano da solidariedade social e apoio ao trabalho 
desenvolvido pelos profissionais de saúde, as Ordens 
dos Médicos e dos Farmacêuticos e Associação 
Portuguesa da Indústria Farmacêutica (Apifarma) 
criaram a Conta Solidária “Todos Por Quem Cuida”, para 
reunir os contributos da indústria farmacêutica e da 
sociedade civil de apoio aos profissionais de saúde 
nos esforços de mitigação da pandemia de covid-19. A 
iniciativa possibilita a entrega de donativos financeiros, 
mas também de equipamentos hospitalares, 
equipamentos para proteção individual e outros 

materiais determinantes para a segurança e qualidade 
dos cuidados prestados aos cidadãos.
Este movimento contou com o apoio de 
personalidades e figuras públicas, que reconheceram 
o relevante papel destes atores profissionais durante 
a pandemia de covid-19 - assistentes operacionais, 
secretários clínicos, técnicos superiores de diagnóstico 
e terapêutica, enfermeiros, farmacêuticos, médicos e 
tantos outros, mas também as forças de segurança, 
bombeiros, cuidadores, entre outras profissões 
chamadas a estar na linha da frente e a cuidar de 
todos os portugueses. 
Desde a sua criação, o movimento “Todos Por Quem 
Cuida” angariou mais de 1,2 milhões de euros e reuniu 
diverso equipamento hospitalar, de proteção individual 
e outros materiais determinantes para a segurança e 
qualidade dos cuidados prestados aos doentes. Entre 
as entregas realizadas, contabilizam-se 500 câmaras 
de proteção profissional ao ato de entubação, quase 
200 mil máscaras (cirúrgicas e FPP2), 5,5 mil viseiras, 
360 colchas e mais de 550 litros de gel antisséptico, 
entre outros materiais doados aos hospitais públicos, 
instituições particulares de solidariedade social e 
outras entidades particulares.
Ao abrigo desta iniciativa, mais de mil farmácias e 
laboratórios de análises clínicas receberam cerca 
de 150 mil máscaras e equipamentos de proteção 
individual doados pelos portugueses, que apoiaram 
deste modo o regresso à atividade regular das 
unidades mais fragilizadas pelo impacto da pandemia. 
Estes donativos foram distribuídos pelas farmácias 
comunitárias e laboratórios de análises que 
reportaram necessidades, considerando o impacto 
da pandemia na sua atividade regular e a equidade 
no acesso aos medicamentos e aos cuidados 
farmacêuticos.
Graças à iniciativa das Ordens dos Médicos e 
Enfermeiros foi ainda desenvolvida uma plataforma 
para gestão de donativos a profissionais de saúde, 
no âmbito da qual são identificadas necessidades de 
equipamentos de proteção e outros materiais para os 
profissionais de saúde.

BOLSA DE VOLUNTÁRIOS
Em parceria com a ANF, a AFP e a APEF, a Ordem 
constituiu ainda uma nova Bolsa de Voluntários 
para farmacêuticos e estudantes de Ciências 
Farmacêuticas (4º e 5º ano do Mestrado Integrado 
em Ciências Farmacêuticas) para apoiar as atividades 
assistenciais dos farmacêuticos que estão na linha da 
frente do combate ao novo coronavírus e a equipa da 
LAF, que recebia diariamente centenas de chamadas 

com dúvidas dos farmacêuticos sobre os mais 
variados temas relacionados com a pandemia.
A OF assume a responsabilidade pela gestão das 
inscrições e das disponibilidades manifestadas 
pelos farmacêuticos, propondo uma distribuição dos 
recursos consoante as necessidades identificadas e a 
respetiva área geográfica; as farmácias, por seu turno, 
comunicam às associações setoriais a disponibilidade 
e interesse em receber os voluntários. As associações 
asseguram, por sua vez, os encargos com os seguros 
de risco contra danos pessoais e de responsabilidade 
civil destes voluntários.
Os primeiros voluntários foram colocados no Centro 
Hospitalar Universitário de Lisboa Central, apoiando 
a equipa de farmacêuticos no contacto com os seus 
utentes, agilizando a entrega da respetiva medicação 
nas farmácias por eles escolhidas ou nos seus 
domicílios. Nas farmácias, os voluntários selecionados 
assumem tarefas de apoio ao backoffice, à entrada de 
encomendas e preparação para entrega ao domicílio, 
e verificação de stocks, atendimento de chamadas 
telefónicas e esclarecimento de dúvidas dos cidadãos, 
apoio na preparação de campanhas de literacia em 
saúde e informação aos cidadãos, bem como na 
comunicação digital da farmácia.

QUALIFICAÇÃO  
E FORMAÇÃO CONTÍNUA 
A pandemia de covid-19 e as medidas de confinamento 
adotadas em Portugal e em muitos outros países 
tiveram forte impacto na utilização das novas 
tecnologias de informação e comunicação em meio 
profissional e empresarial. O teletrabalho e prestação 
de serviços à distância cresceram exponencialmente. 
Os profissionais procuram agora novas fontes de 
informação, de formação e qualificação. A 20 de março, 
a OF organizou a primeira sessão de esclarecimento 
dirigida a farmacêuticos sobre a covid-19, com 
as participações do farmacêutico virologista José 
Miguel Pereira e do médico infecciologista Kamal 
Mansinho, em que foi possível constatar, desde 
logo, a recetividade e adesão dos farmacêuticos 
a novos modelos de formação à distância numa 
fase de confinamento. Sucederam-se vários outros 
webinars sobre testes de diagnóstico da infeção por 
SARS-CoV-2, vigilância epidemiológica, dispositivos 
médicos e equipamentos de proteção, além de outras 
formações em matérias não-covid, todas com elevada 
participação de farmacêuticos.
Os serviços da Ordem intensificaram também a 
relação digital com os seus membros, promovendo 
o contacto por canais alternativos como o email e 
telefone e o desenvolvimento de novas funcionalidades 
na Secretaria Online, com a possibilidade de inscrição 
de novos membros, submissão de candidaturas 
às diferentes especialidades farmacêuticas e 
alargamento do prazo de validade de competências 
farmacêuticas durante pandemia. 
Enquanto representante dos farmacêuticos 
portugueses, a OF assume-se também como uma 
importante plataforma para desenvolvimento de 
ações de suporte à atividade dos profissionais 
que representa, em especial em alturas 
críticas e desafiantes como a que atualmente 
experienciamos.
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O Conselho do Colégio de Especialidade de Farmácia Comunitária da 
Ordem dos Farmacêuticos elaborou uma proposta de Normas para 
Atribuição do Título de Especialista em Farmácia Comunitária, tendo em 
vista a atribuição da especialidade a farmacêuticos. O documento esteve 
em Consulta Pública entre 3 de dezembro de 2019 e 15 de janeiro de 2020. 
Os contributos e comentários recebidos foram incorporados na proposta 
final submetida à apreciação da Direção Nacional da Ordem dos 
Farmacêuticos, cuja homologação decorreu no dia 20 de maio de 2020.
Nos termos do artigo 22o do Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos, as 
novas Normas para Atribuição do Título de Especialista em Farmácia 
Comunitária foram publicadas em Diário da República.
A Direção Nacional aprovou também o calendário da época de exames 
proposto pelo Conselho de Especialidade, cujas candidaturas se iniciam 
a 20 de outubro.

A Ordem dos Farmacêuticos (OF) suspendeu o atendimento 
presencial aos seus membros durante o período em que vigou o 
estado de emergência, decretado pelo Presidente da República a 18 
de março e prolongado consecutivamente até 3 de maio.
A Direção Nacional e das Secções Regionais continuaram, no 
entanto, a assegurar a normalidade dos serviços e o seu habitual 
funcionamento, em regime de teletrabalho. Durante este período 
foram implementadas várias medidas para mitigar o impacto da 
pandemia nos serviços prestados pela instituição. Entre os vários 
serviços já disponibilizados através da Secretaria Online da OF 
(https://secretaria.ordemfarmaceuticos.pt), foi também permitida 
a inscrição online de novos membros, com recurso ao correio 
eletrónico.
O atendimento presencial foi retomado a 1 de junho, nos termos das 
deliberações do Governo para a terceira fase do desconfinamento. 
Embora com as restrições e medidas de segurança recomendadas 
pelos autoridades nacionais – uso de máscara e desinfetante, 

NOVAS NORMAS PARA ATRIBUIÇÃO 
DO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM 
FARMÁCIA COMUNITÁRIA

OF RETOMA  
ATENDIMENTO PRESENCIAL

Ordem nomeou representantes na 
Comissão Nacional da Residência 
Farmacêutica e enviou propostas 
de programas e de critérios para 
reconhecimento da idoneidade 
formativa.

A Ordem dos Farmacêuticos (OF) enviou 
à Administração Central do Sistema de 
Saúde (ACSS) as propostas de programas de 

OF PROPÔS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA FARMACÊUTICA
formação da Residência Farmacêutica para 
as áreas profissionais de Farmácia Hospitalar, 
Análises Clínicas e Genética Humana, assim 
como uma proposta para definição dos 
critérios para reconhecimento da idoneidade 
e capacidade formativa dos estabelecimentos 
e serviços de saúde de acolhimento a 
farmacêuticos residentes.
O ingresso dos farmacêuticos na nova 
Carreira Farmacêutica no Serviço Nacional 
de Saíde (SNS) pressupõe a posse do título 
de especialista na correspondente área de 

exercício profissional. No início do ano, o 
Governo publicou o Decreto-Lei n.º 6/2020, 
que define os termos gerais da Residência 
Farmacêutica, enquanto percurso formativo 
pós-graduado dos farmacêuticos nos 
hospitais públicos, privados ou do setor social, 
tendo em vista a sua especialização nas áreas 
da Farmácia Hospitalar, Análises Clínicas ou 
Genética Humana. Este diploma atribui à ACSS 
a gestão e coordenação geral da Residência 
Farmacêutica e cria a Comissão Nacional da 
Residência Farmacêutica (CNRF), como órgão 
de estudo e de consulta, tendo a OF indicado 
os seus três representantes nesta estrutura, 
um por cada área de exercício profissional.
A proposta enviada pela OF à ACSS prevê 
uma duração mínima de quatro anos para 
os programas de Residência Farmacêutica 
referente a cada uma das áreas, definindo 
também os respetivos conteúdos programáticos. 
No âmbito da Farmácia Hospitalar, a 
proposta tem por base os resultados de um 
inquérito realizado pelo Conselho do Colégio 
de Especialidade de Farmácia Hospitalar 
aos diretores dos serviços farmacêuticos 
hospitalares de todo o país. A componente 
mais significativa do programa de Residência 
Farmacêutica para a área da Farmácia 
Hospitalar agora proposto decorre em 
meio hospitalar, embora parte dos estágios 
obrigatórios e opcionais se possam também 
desenvolver nas Administrações Regionais 
de Saúde ou outros serviços na área dos 
cuidados de saúde primários, nomeadamente 
nos respetivos Serviços Farmacêuticos e 
Comissões de Farmácia e Terapêutica. Num 
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REGULARIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA  
PARA ADMINISTRAÇÃO DE VACINAS  
E MEDICAMENTOS INJETÁVEIS
A Ordem dos Farmacêuticos (OF) decidiu alargar a validade da Competência 
Farmacêutica em Administração de Vacinas e Medicamentos Injetáveis em 
Farmácia Comunitária durante o período em que o país esteve sujeito ao 
estado de emergência, que condicionou a realização de ações de formação 
presenciais para aquisição ou renovação de Competências Farmacêuticas.
No caso concreto das formações presenciais sobre Administração de Vacinas 
e Medicamentos e/ou Suporte Básico de Vida agendadas para este período, 
a OF autorizou o seu reagendamento, sem prejuízo para o farmacêutico que 
estivesse em situação de caducidade da competência.
Considerando as orientações emitidas pelas autoridades, estão novamente 
reunidas condições para a frequência destas ações de formação, devendo 
os farmacêuticos que estão em situação de caducidade proceder 
à regularização da competência nos termos do Regulamento para 
Reconhecimento da Formação de Farmacêuticos em Administração de 
Vacinas e Medicamentos Injetáveis em Farmácia Comunitária.

medição da temperatura, distanciamento e capacidade limitada 
no interior das instalações, entre outras –, a OF recomenda o 
agendamento prévio das deslocações às suas instalações em 
Lisboa, Porto e Coimbra, bem como nos Açores e na Madeira, 
e o recurso aos canais alternativos, nomeadamente o telefone 
e email, como métodos preferenciais para contacto com os 
serviços administrativos.

Programa de Residência Farmacêutica |  
Especialidade em Farmácia Hospitalar [Proposta]

Área Funcional Regime Duração (meses)
Processos logísticos do medicamento e produtos farmacêuticos Obrigatório 9-12
Distribuição e dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos Obrigatório 9-12
Cuidados de saúde primários Obrigatório 6-9
Farmacotecnia / Controlo de processos Obrigatório 12
Radiofarmácia Opcional 3-6
Gestão do medicamento e produtos farmacêuticos Obrigatório 6-9
Epidemiologia e efetividade Opcional 3-6
Enquadramento profissional e qualificação Opcional 3-6

Programa de Residência Farmacêutica |  
Especialidade em Análises Clínicas [Proposta]

Área Funcional Regime Duração (meses)
Medicina Laboratorial Obrigatório -
Química Clínica / Imunologia / Monitorização de Fármacos /  
Toxicologia Clínica / Endocrinologia Laboratorial Obrigatório 17
Hematologia / Transfusão Sanguínea Obrigatório 14
Microbiologia Obrigatório 14
Genética / Fertilização in vitro Obrigatório 3
Investigação Laboratorial Opcional 3

Programa de Residência Farmacêutica |  
Especialidade em Genética Humana [Proposta]

Área Funcional Regime Duração (meses)
Citogenética e Citogenética Molecular Obrigatório 24
Genética Molecular / Oncogenética / Imunogenética / Farmacogenética Obrigatório 12
Bioquímica Genética Obrigatório 12

contexto geral, este programa pode dividir-se 
essencialmente na aquisição de competências 
em quatro vertentes principais: competências 
relacionadas com o doente, competências 
relacionadas com o medicamento e produtos 
de saúde, competências de gestão e 
competências profissionais.
Na área de Análises Clínicas, o programa de 
Residência Farmacêutica visa capacitar o 
farmacêutico para orientar os pedidos de 
exames laboratoriais, selecionar e aplicar 
os métodos e as técnicas mais adequados 
à avaliação de cada parâmetro laboratorial, 
assegurar a qualidade dos resultados e 
interpretá-los no contexto clínico-laboratorial 
e contribuir para a terapêutica, além das 
competências nos domínios da organização e 
gestão de um serviço laboratorial.
No caso da área de Genética Humana, 
o farmacêutico residente deve adquirir 
conhecimentos aprofundados das práticas 
laboratoriais, procedimentos e interpretação 
de resultados relacionados quer com doenças 
genéticas hereditárias e alterações genéticas 
somáticas, bem como com problemas de 
saúde relacionados com fatores genéticos.
Estes programas terão agora de ser 
aprovados por portaria do Ministério da Saúde, 
mediante parecer da CNRF. Do mesmo modo, 
o reconhecimento de idoneidade formativa 
dos estabelecimentos e serviços de saúde 
ocorre por despacho ministerial, mediante 
parecer da OF e audição da CNRF, o mesmo 
acontecendo em relação à fixação do número 
de farmacêuticos residentes que cada 
unidade de saúde pode acolher.



BASTONÁRIA VISITOU FARMÁCIAS 
HOSPITALARES EM TEMPO DE PANDEMIA
A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos (OF), Ana Paula Martins, visitou o Hospital de São João, 
no Porto, e o Instituto Português de Oncologia de Lisboa para contactar com as respetivas equipas 
dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares e perceber o impacto da pandemia de covid-19 nas suas 
atividades.
Entre outros aspetos, a representante dos farmacêuticos procurou informação sobre a 
organização dos cuidados prestados pelas equipas da Farmácia Hospitalar, tanto aos doentes com 
covid-19 como aos restantes utentes, perceber como estão a retomar a sua atividade regular e a 
garantir a confiança e segurança das equipas e dos doentes que se deslocam a estas unidades. 
Na visita ao IPO Lisboa, a bastonária foi recebida pelo presidente do Conselho de Administração, 
João Oliveira, e pelo diretor dos Serviços Farmacêuticos, António Melo Gouveia. A visita ao Hospital 
de São João contou com as presenças do presidente da Secção Regional do Norte da OF, Franklim 
Marques, e do bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, tendo sido recebidos e 
acompanhados pelo presidente do Conselho de Administração, Fernando Araújo, e pelo diretor dos 
Serviços Farmacêuticos, Pedro Soares.

WEBINAR SOBRE “USO 
SEGURO E RESPONSÁVEL 
DE CANÁBIS PARA FINS 
MEDICINAIS”
A Lei n.o 33/2018 estabeleceu o quadro legal para 
a utilização de medicamentos, preparações e substâncias 
à base da planta da canábis para fins medicinais, 
nomeadamente a sua prescrição e a sua dispensa em 
farmácia, tendo o Decreto-Lei n.o 8/2019 procedido à sua 
regulamentação.  Este quadro legal tornou Portugal um 
país de interesse para o cultivo desta planta, cujos 
compostos têm sido utilizados como alternativa 
terapêutica na esclerose múltipla, epilepsia, dor crónica e 
profilaxia das náuseas e vómitos severos induzidos pela 
quimioterapia.
Compreendendo a importância de capacitar os 
farmacêuticos e estudantes do Mestrado Integrado 
em Ciências Farmacêuticas sobre a temática, a Secção 
Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos 
Farmacêuticos (SRSRA-OF) e a Associação de Estudantes 
da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa 
(FFUL) organizaram, nos dias 14 e 15 de maio, um webinar 
sobre o “Uso Seguro e Responsável de Canábis para fins 
medicinais”, que registou a participação de cerca de 400 
pessoas em cada um dos dias.
O primeiro dia teve como convidados o professor e 
investigador da Faculdade de Farmácia da Universidade do 
Porto, Bruno Fonseca, o fundador e CEO de uma produtora 
portuguesa licenciada de canábis medicinal, Aldo Vidinha, 
e o professor universitário e ex-presidente do Infarmed, 
Hélder Mota Filipe. O segundo dia foi preenchido com 
uma sessão de debate, moderada pelo professor da 
FFUL, e especialista em Indústria Farmacêutica, Rui 
Loureiro, e com as participações de Alexandre Guedes da 
Silva, presidente da Sociedade Portuguesa de Esclerose 
Múltipla (SPEM), Carlos Capela, médico especialista e 
Carla Arriegas, farmacêutica especialista em Farmácia 
Hospitalar.
De forma unânime, os participantes concordaram sobre 
a necessidade de promover mais estudos clínicos, por 
forma a robustecer a evidência atualmente disponível 
na maioria das áreas terapêuticas. Reforçaram também 
as recomendações sobre o acesso a estes produtos 
através de vias não autorizadas, para as quais a eficácia, 
qualidade e segurança não são avaliados e monitorizados, 
havendo a possibilidade de trazer riscos para a saúde. 
Os participantes concordaram ainda que é necessário 
promover a acessibilidade das pessoas com doença 
a estas terapêuticas, independentemente do centro 
hospitalar onde estão inseridas. A sua comparticipação 
deve ser considerada, para evitar também alocação 
de custos e responsabilidade aos hospitais sobre a 
manutenção destas terapêuticas nos seus doentes. A sua 
utilização em casos ou situações devidamente indicadas, 
cuja eficácia está comprovada, é altamente desejável 
dado os ganhos em saúde e qualidade de vida.
A intervenção do farmacêutico – tanto em contexto 
hospitalar como em farmácia comunitária – revela-se 
cada vez mais essencial, dadas as perspetivas para esta 
área, que se espera que venha a crescer e integrar o 
dia-a-dia das pessoas com doença, profissionais de saúde 
e do próprio sistema de saúde.

FÓRUM DEDICADO ÀS MELHORES PRÁTICAS 
INTERNACIONAIS EM CENÁRIO DE COVID-19
De 15 de Maio a 5 de junho, o projeto BERC-Luso realizou fóruns de debate online, através da 
plataforma Zoom. Os fóruns, com periodicidade semanal, decorreram todas as sextas-feiras e 
contaram com a presença de formandos dos cinco países parceiros.
No seguimento da ação de formação realizada na Cidade da Praia, em Cabo Verde, no mês de 
fevereiro, e atendendo à situação de pandemia que o mundo atravessa, o BERC-Luso, fiel ao seu 
desígnio de capacitação ética e regulamentar no âmbito da Biomedicina, e querendo contribuir 
para melhorar a resposta dos parceiros às exigências extraordinárias do tempo de pandemia, 
organizou alguns fóruns de debate com o tema “As melhores práticas em tempo de pandemia”. 
O primeiro webinar teve lugar a 15 de maio, sob a orientação da coordenadora do BERC- Maria 
do Céu Patrão Neves, e do Gestor Executivo do Projeto, Jorge Batista, com o tema “As máscaras 
comunitárias: fabrico, acesso e utilização.” As diferenças entre os vários tipos de máscaras de 
proteção, dispositivos médicos, equipamentos de proteção individual, artigos têxteis e a sua 
respetiva utilização foram algumas das temáticas abordadas, distinguindo e clarificando o seu uso. 
O segundo fórum, ocorrido a 22 de maio, com o tema “Consentimento informado em tempo de 
pandemia: assistência clínica e investigação biomédica” contou com a presença da coordenadora 
do BERC-Luso e da presidente interina da CEIC, Maria Alexandra Ribeiro. A 29 do mesmo mês, 
seguiu-se a terceira sessão com a participação do diretor da unidade de ensaios clínicos do 
Infarmed, Joel Passarinho, e da presidente interina da CEIC. A última sessão teve lugar no dia 5 de 
junho e nela participaram a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos (OF), Ana Paula Martins, e 
presidente do Conselho Nacional para a Cooperação da OF. A sessão foi dedicada à importância da 
investigação clínica, nomeadamente dos ensaios clínicos e da inovação terapêutica. 
Concretizadas as sessões de debate, a coordenação do BERC-Luso faz um balanço positivo do 
trabalho realizado até agora: “Para cada webinar houve espaço para o debate, partilha de ideias e 
de experiências e o conhecimento das políticas que têm vindo a ser implementadas a curto prazo 
em cada país parceiro no combate à covid-19. Todos os testemunhos foram enriquecedores e, 
certamente, contribuíram para uma visão mais alargada do que poderá ser feito num contexto de 
pandemia.” 
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O projeto Geração Saudável, lançado em 
2012 pela Secção Regional do Sul e Regiões 
Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos 
(SRSRA-OF), com o Alto Patrocínio da Presidência 
da República, tem como objetivo sensibilizar 
crianças, adolescentes e a população em geral 
para a importância da prevenção em saúde e 
alertar para os riscos e doenças associadas aos 
estilos de vida sedentários, A dinâmica do projeto 
foi desenhada para alunos dos 5.º e 6.º anos e, 
desde o início da sua atividade, foram abordados 
diversas temáticas em saúde, como o “Uso 
Responsável do Medicamento”, a “Diabetes” ou as 
“Dependências e Comportamentos Aditivos”, esta 
última destinada a alunos dos 7.º, 8.º e 9.º anos. 
Os programas de educação e promoção para a 
saúde no meio escolar contribuem, desde cedo, 
para a formação e aquisição, de competências 
e hábitos de vida saudáveis nas crianças. Estas 
iniciativas são cruciais para termos futuros adultos 
mais conscientes, responsáveis e saudáveis, mas 
também para o envolvimento ativo das famílias e 
comunidades pela saúde de todos.
Concluído este ano letivo atípico de 2019/2020, a 
Geração Saudável alcançou o marco dos 100 mil 
jovens abrangidos pelas suas ações de formação 
e consciencialização, realizadas em mais de 
500 escolas de todo o país, incluindo as Regiões 
Autónomas dos Açores e da Madeira. Ao longo 
destes oito anos, contou com a participação de 
380 farmacêuticos e estudantes do Mestrado 
Integrado em Ciências Farmacêuticas, que 
contactaram com mais de 5 mil professores, 
marcando também presença em mais de 80 

eventos (ex.: Feiras de Saúde), com um alcance 
estimado de mais de 20 mil pessoas.
A participação dos estudantes de Ciências 
Farmacêuticas, enquanto formadores, revela-se 
uma mais valia a nível pessoal e profissional, 
sendo muitas vezes o seu primeiro envolvimento 
e contacto com as comunidades, principalmente 
nas faixas etárias mais novas, onde a prevenção 
da doença e promoção da saúde são essenciais.

NOVA PLATAFORMA ONLINE
Na sua variante sénior, que se iniciou num 
formato piloto em 2016, a Geração Saudável tem 
previsto o lançamento de uma nova plataforma 
online de formação para farmacêuticos, 
procurando deste modo partilhar o projeto 
com todos os farmacêuticos, dotando-os 
de competências e ferramentas para que 
possam dinamizar formações sobre os mais 
variados temas em saúde nas suas localidades. 
Recorrendo a materiais desenvolvidos e 
disponibilizados pela SRSRA-OF, os farmacêuticos 
podem reforçar o seu papel ativo enquanto 
agente de saúde na comunidade, através da 
promoção e prevenção em saúde.
“É com muito orgulho que encerramos o ano 
letivo com a contabilização de mais de 100 mil 
crianças e jovens envolvidos nas nossas sessões 
de sensibilização para a importância do estilo de 
vida saudável e formações em temáticas como 
o Uso Responsável do Medicamento, Diabetes 
e Dependências e Comportamentos Aditivos. 
É também um grande privilégio anunciar que 
o projeto Geração Saudável irá disponibilizar 

uma plataforma onde constará informação 
sobre saúde, disponível para toda a sociedade 
civil e com área reservada de e-learning para 
farmacêuticos, que permitirá levar as ações de 
sensibilização e educação para a saúde a ainda 
mais pessoas por todo o país. Numa fase inicial, 
a plataforma disponibilizará informação sobre 
temas de saúde associados à população sénior, 
para quem os farmacêuticos são tantas vezes 
o primeiro contacto de saúde e de proximidade. 
Queremos ajudar os farmacêuticos a dar ainda 
mais apoio nas suas comunidades”, destaca o 
presidente da SRSRA-OF, Luís Lourenço. Este novo 
modelo conceptual, baseado na proximidade e 
envolvência destes profissionais de saúde nas 
comunidades, vai ser implementado no último 
trimestre de 2020, sendo reconhecido pelo 
Centro de Ciência Viva, através da atribuição do 
Prémio Comunicar Saúde em 2019. Os primeiros 
temas a publicar nesta plataforma debruçam-
se sobre uso responsável do medicamento, a 
diabetes (com o apoio da NovoNordisk), doenças 
respiratórias, doenças cardiovasculares, doenças 
metabólicas e saúde mental. Além de uma área 
reservada, que possibilitará a capacitação dos 
farmacêuticos, esta plataforma terá, na página 
principal, informação útil aberta ao público sobre 
os referidos temas. O projeto Geração Saudável 
pretende assim informar a sociedade civil, 
especialmente a população sénior e fornecer 
materiais informativos de saúde relevantes para 
apoiar os farmacêuticos a assumirem o seu 
papel de promoção da literacia e prevenção em 
saúde junto das respetivas comunidades. 

UM MARCO E UMA NOVA INICIATIVA DA GERAÇÃO SAUDÁVEL
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O ministro da Defesa Nacional 
distinguiu vários militares das 
Forças Armadas pelo seu contributo 
para a resposta nacional à 
pandemia de covid-19, entre os 
quais estão as farmacêuticas 
diretoras do Laboratório Militar de 
Produtos Químicos e Farmacêuticos 
(LMPQF), Margarida de Sá 
Figueiredo, e do Departamento 
de Logística Sanitária da Marinha, 
Helena Fernandes.
O despacho assinado pelo ministro 
João Gomes Cravinho destaca-se 
a «elevadíssima competência 
técnico-profissional, extraordinário 
desempenho e relevantes 
qualidades pessoais» de mais de 
três dezenas de militares com 
responsabilidades em diferentes 
unidades das Forças Armadas.
A coronel farmacêutica Margarida 
de Sá Figueiredo dirige o LMPQF 
desde 2016. É a primeira mulher 
a conduzir os destinos desta 
estrutura logístico-farmacêutica 
do exército. Durante o período de 
pandemia que o País e o mundo 
enfrentam, o LMPQF tem sido 
chamado a apoiar o Ministério da 
Saúde em múltiplas ações na luta 
contra o novo coronavírus, como a 
produção diária de gel desinfetante 
(4000 litros) e de medicamentos a 
pedido Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) ou no armazenamento, 
gestão e distribuição da reserva 
estratégica do medicamento e 

EMA NOMEOU NOVA DIRETORA EXECUTIVA
A farmacêutica irlandesa Emer Cooke foi nomeada nova diretora executiva da Agência Europeia do 
Medicamento (EMA), sucedendo ao médico e professor italiano Guido Rasi, no cargo desde novembro 
de 2011.
Com uma lista restrita de candidatos, a escolha do Conselho de Administração da EMA recaiu sobre 
a farmacêutica irlandesa durante uma sessão virtual extraordinária realizada dia 25 de junho.
Emer Cooke é atualmente diretora do Departamento de Regulação e Pré-Qualificação da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) em Genebra, cargo que ocupa desde novembro de 2016. 
Nessa função, lidera o trabalho global da OMS sobre regulamentação de tecnologias de saúde, 
incluindo a pré-qualificação, fortalecimento de sistemas regulatórios e atividades de segurança. As 
suas funções abrangem também a garantia da qualidade, segurança, eficácia e desempenho das 
tecnologias em saúde, em estreita colaboração com os Estados membros e parceiros internacionais.
Com 30 anos de experiência em assuntos regulamentares internacionais, 18 dos quais em cargos 
de liderança, trabalhou na unidade farmacêutica da Comissão Europeia, entre 1998 e 2002, e 
na EMA, entre 2002 e 2016, onde ocupou os cargos de Chefe de Inspeções e Chefe de Assuntos 
Internacionais. Emer Cooke é formada em Farmácia pelo Trinity College, em Dublin, na Irlanda, e tem 
mestrados em Ciências e em Administração de Empresas.

dispositivos médicos do SNS.
A farmacêutica naval Helena 
Fernandes, capitão de fragata, é 
a diretora do Departamento de 
Logística Sanitária da Marinha 
desde 2018, responsável pelo 
serviço farmacêutico deste ramo 
das Forças Armadas. Desde o 
início da pandemia, tem estado 
envolvida em inúmeras ações de 
descontaminação que a Marinha 
tem vindo realizar, assumindo a 
coordenação do Grupo de Controlo 
de Infeção da Marinha.

A imposição das medalhas pelo 
ministro da Defesa Nacional 
ocorreu 18 de junho, numa 
cerimónia adaptada às regras de 
distanciamento social em vigor, 
tendo sido apenas entregues, 
de forma simbólica, aos quatro 
chefes militares, almirante Silva 
Ribeiro, Chefe do Estado Maior 
General das Forças Armadas 
(CEMGFA), almirante Mendes 
Calado (Armada), general Nunes 
da Fonseca (Exército) e general 
Nunes Borrego (Força Aérea).  Os 

restantes 36 militares, com postos 
de oficial a soldado, recebem as 
suas medalhas em cerimónias 
posteriores.
«Deixo bem vincado o meu 
reconhecimento público a todos 
os homens e mulheres, oficiais, 
sargentos e praças das nossas 
Forças Armadas que, encarnando 
os valores do dever e do serviço, 
se destacaram na forma como 
enfrentaram este inimigo novo 
e invisível», afirmou João Gomes 
Cravinho na ocasião.

MEDALHA DA DEFESA NACIONAL 
PARA FARMACÊUTICAS DAS FORÇAS ARMADAS
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Acusados tentam 
anular ‘Marquês’

O prazo para pe-
dir a abertura 
d e i n s t r u ç ã o 
do processo da 
‘Operação Mar-

quês’ termina na 
segunda-feira. Mai-

oria dos acusados vai pedir a 
abertura de instrução e ten-
tar assim evitar o julgamen-
to. Sócrates não revela para 
já a sua estratégia. P23

Marcelo condecora 
Nuno Amado
O Presidente da Repúbli-
ca condecorou o chairmirmi an
do Millennium bcp, Nuno 
Amado, com a Grã-Cruz da 
Ordem do Mérito. Marcelo 
justifica a distinção com o 
trabalho de “mecenato” no 
domínio da Cultura e o papel 
de Amado na recuperação 
do banco.

Residência literária 
na Feira do Livro
Além da homenagem a José 
Mário Branco, a Feira do Li-
vro do Porto, que arranca na 
sexta-feirafeiraf , vai inaugurar re-
sidências literárias. Bernar-
do Carvalho, um dos nomes 
mais relevantes da literatura 
brasileira, foifoif escolhido para 
iniciar esta primeira perma-
nência prolongada de um es-
critor no Porto.

Champalimaud com 
praça em Lisboa
A Câmara Municipal de Lis-
boa decidiu chamar Praça 
Champalimaud ao local onde 
se encontra situada a Fun-
dação criada por António 
Champalimaud.
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PSP fofof i 
alertada 
antes do 
roubo das 
57 Glocks

Suspeitos do armeiro 
da PSP quebram 
silêncio 18 meses depois 
do desaparecimento 
das armas

Bispo da 
Guarda não 
pediu perdão 
às vítimas 
de pedofilia

D. Manuel Felício 
defende que “não tinha 
de pedir desculpas” 
aos alunos abusados do 
seminário do Fundão
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é miserável”
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aqui ainda 
se renovam 
gerações 

Autarcas da Grande 
Lisboa propõem 
redução drástica 
dos passes sociais
Em entrevista, Fernando Medina revela proposta ao Governo  
para redução radical do preço dos transportes públicos nos 18 
municípios da Área Metropolitana de Lisboa Passe social não deverá 
passar dos 40 euros por mês e 80 por família Medida custa 65 
milhões Presidente da CML diz que vai alugar casas no mercado para 
subarrendar, reduzindo o risco dos proprietários Medina anuncia 
que se vai candidatar a novo mandato, defende que o PS mantenha 
pontes e condena quem trata adversários como inimigos P6e7
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Com casos ativos desde 2 de março, já vai sendo tempo de fazer um balanço da gestão da pandemia de covid-19 em 
Portugal. Foi o que pedimos a Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, 
especialidade que exerce no Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. Daqui 
em diante, os desafios estão, afirma citando um artigo, entre o “martelo” e a “dança” na estratégia de combate ao novo 
coronavírus: num equilíbrio entre “a necessidade de medidas muito abrangentes inicialmente (o martelo)” e um 
acompanhamento da “evolução da doença, ajustando permanentemente a nossa resposta (a dança)”. 

Entre a estratégia de “achatar” a curva e criar 
um planalto no número de infeções e a de des-
confinamento passaram, sensivelmente, três 
meses. É possível fazer um balanço deste trajeto?
O tempo tem passado de uma forma muito rá-
pida e, efetivamente, numa fase inicial, face a 
um confinamento precoce, Portugal conseguiu 
evitar um impacto inicial mais elevado. Mas no 
período seguinte não conseguimos reduzir as 
infeções de forma tão abrangente como seria de-
sejável. A retoma das atividades teria beneficiado 
de um melhor planeamento, particularmente ao 
nível da capacidade de resposta para identificar e 
diagnosticar casos suspeitos, bem como na colo-
cação em quarentena dos respetivos contactos. 

Há um sentimento de contradição e deriva – 
não sei se devido a algum empolamento me-
diático – nesta fase de gestão da epidemia em 
Portugal. É justa esta avaliação?
Penso que houve alguns problemas na comu-
nicação de risco, que não foi particularmente 
assertiva. E, nesse sentido, pode haver algumas 
perceções erradas por parte da população. Numa 
doença deste género, em que o comportamento 
individual é determinante para a disseminação 
da doença, temos de assegurar que as pessoas têm 
uma adequada noção do risco e que têm com-
portamentos seguros e saudáveis. Há bastante 
margem de progressão nesta área e seguramente 
que isto vai ser fundamental quando chegarmos 
ao outono/inverno, bem como no regresso das 
atividades letivas.

UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA 
AQUÉM DO DESEJADO
Os novos focos de infeção na Grande Lisboa 
parecem acompanhar a tendência desta fase 
também. Recordo notícias de outros casos 

exemplares, como Singapura, por exemplo, que 
depois tiveram novos surtos entre as classes des-
favorecidas, que nunca deixaram de trabalhar...
A situação na periferia de Lisboa parece agora 
estar a encaminhar-se para valores mais baixos e 
isso é particularmente importante. Houve múlti-
plos fatores que tiveram aqui um papel relevante, 
particularmente neste contexto sócio-económico 
mais desigual. Estas populações têm maiores di-
ficuldades em cumprir isolamento e quarentena, 
pois têm relações laborais muito precárias que 
fazem com que percam totalmente os seus rendi-
mentos se não trabalharem, e que têm habitual-
mente habitações sobrelotadas, sendo impossível 
manter o distanciamento físico necessário. Por 
outro lado, a capacidade de resposta das Unida-
des de Saúde Pública não estava dimensionada 
para estas populações, o que terá levado também 
a dificuldades na intervenção em tempo útil.

Por outro lado, estivemos muito tempo a fa-
lar de uma segunda vaga, mas na verdade a 
primeira ainda não parece ter acabado. Faz 
sentido dividirmos assim o tempo ainda (em 
duas ou três vagas)?
A questão é muitas vezes mais do domínio da 
semântica, mas é possível que venhamos, de 
facto, a enfrentar uma segunda vaga no próximo 
inverno. Por agora, temos assistido a alguns sur-
tos mais ou menos localizados e que carecem de 
resposta célere. Há também aqui as questões do 
aumento da mobilidade internacional, que pode 
também gerar alguma disseminação de doença.

SAÚDE MENTAL CARECE  
DE INTERVENÇÃO IMPORTANTE
A anterior epidemia de coronavírus (que não 
chegou a pandemia) não teve este impacto. 
O vírus parece ter chegado à Europa já “sem 

Ricardo Mexia, presidente da ANMSP 

Ricardo Nabais, jornalista convidado.

“HOUVE ALGUNS PROBLEMAS  
EM QUE A COMUNICAÇÃO DE RISCO  
NÃO FOI PARTICULARMENTE ASSERTIVA”

NUMA DOENÇA DESTE GÉNERO, 
EM QUE O COMPORTAMENTO 
INDIVIDUAL É DETERMINANTE 
PARA A DISSEMINAÇÃO 
DA DOENÇA, TEMOS DE 
ASSEGURAR QUE AS PESSOAS 
TÊM UMA ADEQUADA NOÇÃO 
DO RISCO 
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força”. É possível que ainda venha a acontecer 
o mesmo a este coronavírus?
Claramente não foi o que aconteceu a este co-
ronavírus. Houve um impacto tremendo em 
diversos países europeus, com uma elevada 
mortalidade associada. E, portanto foi neces-
sário também implementar medidas muito 
abrangentes para tentar conter a situação.

O tempo de confinamento, na verdade, só 
acabou parcialmente. Muitos cidadãos ain-
da estão fechados em casa, pelo medo. Os 
especialistas de saúde pública já começa-
ram a debruçar-se sobre a questão da saúde 
mental coletiva?

UMA SOLUÇÃO SEGURA E 
EFICAZ [PARA A PANDEMIA] NA 
PRIMAVERA DO PRÓXIMO ANO 
JÁ SERIA EXTRAORDINÁRIO

Há seguramente diversas questões conexas com 
a saúde mental que terão de ser avaliadas e que, 
provavelmente, vão precisar de uma intervenção 
importante. O impacto de uma situação deste 
género é enorme, até pelo distanciamento social 
que veio a impor, mas também pelas questões 
relacionadas com a suspensão das atividades 
letivas ou dos impactos económicos que muitas 
famílias estão a sentir. 

Por outro lado, a atividade do SNS adstrita 
a problemas não-covid foi substancialmente 
reduzida. Como podemos operar a estes dois 
níveis, na saúde, sem que isso se traduza em 
perdas para a população?
É fundamental que o SNS consiga dar resposta 
à pandemia por covid-19 e, simultaneamente, 
consiga manter a prestação de cuidados para 
todas as outras doenças, pois seguramente não 
desapareceram nem se reduziram. Estamos a 
assistir a um aumento importante da morta-
lidade, que pode ter parte da explicação nas 
temperaturas elevadas, mas não podemos ig-
norar que a suspensão das restantes atividades 
pode ter um impacto imediato e prolongado 
no tempo.

TUDO DEPENDE  
DAS NOSSAS ATITUDES 
INDIVIDUAIS E COLETIVAS
Resta-nos a pergunta que fatalmente temos de 
fazer: à falta de vacina ou terapêuticas conve-
nientes e sem que estas cheguem rapidamente 
aos cidadãos, há plano B para que consigamos 
funcionar em sociedade, sem avanços e recuos?
A questão dos avanços e recuos não deve ser 
encarada de forma negativa. Há um artigo mui-
to interessante do Tomas Pueyo com o título 
“The Hammer and the Dance” [“O Martelo e 
a Dança”] em que ele descreve a necessidade 
de medidas muito abrangentes de início (o 
martelo) e que depois precisam de ser acom-
panhadas com a evolução da doença, ajustando 
permanentemente a nossa resposta (a dança). 
E, portanto, nos próximos meses vamos ter de 
gerir as coisas desta forma, tentando que se-
jam mais os avanços que os recuos, mas com 
a noção clara de que tudo está dependente das 
nossas atitudes individuais e coletivas.

Acredita ser possível haver uma vacina no 
curto prazo?
Os tempos de desenvolvimento de qualquer 
solução terapêutica são longos, pois temos de 
assegurar a sua segurança e eficácia. Apesar 
disso, tem havido avanços importantes pelas 
múltiplas equipas que estão a investigar isso 
à volta do mundo. Portanto, penso que vamos 
conseguir encurtar alguns destes tempos, mas, 
por uma questão de segurança ao longo das di-
versas fases de desenvolvimento, não devemos 
precipitarmo-nos. Se tivermos uma solução 
segura e eficaz na primavera do próximo ano 
já seria uma evolução extraordinária face ao 
desenvolvimento de outras vacinas.
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A pandemia alterou por completo a agenda do PGEU, o Grupo Farmacêutico da União Europeia, que representa 
400 mil farmacêuticos comunitários. Quando foi eleito presidente deste grupo, Duarte Santos talvez não contas-
se com um desafio desta envergadura, à escala mundial. O objetivo continua a ser, diz, “o acesso equitativo a 
cuidados de saúde” a todos os cidadãos europeus, um desafio que se mantém, até porque o fenómeno do novo 
coronavírus – defende - acabou por unir não só os profissionais de farmácia, mas todos os prestadores de 
cuidados de saúde. E a observação é válida para a realidade nacional e europeia: a solidariedade continua a ser 
“um pilar base do projeto europeu”.

O novo presidente do PGEU é membro da di-
reção da Associação Nacional de Farmácias e é 
professor convidado na Faculdade de Farmácia 
da Universidade de Lisboa. Dirige a revista “Far-
mácia Portuguesa”. Foi, ainda, de 2011 a 2015, 
presidente da Associação Portuguesa de Jovens 
Farmacêuticos. 
ROF - Há um ano, no seu discurso após a eleição 
para o PGEU, disse que este organismo “dis-
ponibilizará a todos os farmacêuticos comuni-
tários espalhados pela Europa as ferramentas 
necessárias para responder aos muitos desafios 
e oportunidades que o setor da Farmácia en-
frenta”. Que desafios são os mais prioritários? 
DUARTE SANTOS - O acesso equitativo a cui-
dados de saúde é algo que todos os cidadãos euro-
peus muito valorizam e que as nossas sociedades 
defendem como um direito fundamental. Mas a 
pressão económica sobre os sistemas de saúde, 
condicionada por diversos efeitos, em que se in-
cluem as alterações demográficas, é crescente. E 
essa pressão traz aos decisores políticos e aos pro-
fissionais de saúde responsabilidades acrescidas. 
Para que as pessoas não vejam nunca compro-
metido o acesso à saúde, intervenções geradoras 
de valor devem ser privilegiadas. Estou certo do 
contributo inestimável dos farmacêuticos de toda 
a Europa para a salvaguarda e desenvolvimento 
dos sistemas de saúde. 
As farmácias têm um papel fundamental nessa 
salvaguarda? O serviço que as farmácias prestam 
às suas comunidades tem um impacto muito 
positivo. A nossa intervenção contribui para 
melhores resultados em saúde, melhor experi-
ência para as pessoas no acesso a cuidados e é 
brutalmente custo-efetiva. No PGEU queremos 
mapear o que de melhor as farmácias europeias 
fazem e contribuir para que os melhores exemplos 
sejam replicados e contratualizados nos diferentes 

países. Estou também certo de que em conjunto 
continuaremos a desenvolver soluções em saú-
de que respondam às necessidades das pessoas. 
Acredito que devemos evoluir no apoio que da-
mos às pessoas também pelo reforço da colabo-
ração com outras entidades do sistema de saúde. 
A colaboração entre profissionais de saúde deve 
ser um compromisso assumido pelos farmacêu-
ticos, médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisio-
terapeutas, enfim, por todos os profissionais de 
saúde. A nível europeu, o PGEU procura cola-
borar ativamente com as associações congéneres, 
que representam as outras profissões da saúde, 
bem como com os diferentes parceiros do sector 
do medicamento.     
Além dos temas já identificados, acompanhamos 
cuidadosamente temas da maior pertinência para 
todo o sector farmacêutico, tais como as falhas de 
medicamentos, a implementação da diretiva dos 
medicamentos falsificados ou os desenvolvimen-
tos da regulamentação europeia em dispositivos 
médicos ou medicamentos veterinários.  
A nova Comissão Europeia e o Parlamento Eu-
ropeu, particularmente em contexto de recu-
peração da pandemia, assumem a saúde como 
uma prioridade, estando atualmente em curso 
um conjunto de processos, como a Estratégia 
Farmacêutica para a Europa, o Programa de 
Saúde da União Europeia e o tema da escassez 
de medicamentos, que marcará profundamen-
te as políticas de saúde a curto e médio prazo. 

TEMOS SIDO PRIMEIRA LINHA NO 
APOIO E TRATAMENTO DE MUITOS 
CIDADÃOS
É inevitável falarmos no atual contexto de 
pandemia. Esses desafios tornaram-se mais 
prioritários ou mais difíceis de alcançar?
Fui eleito presidente do PGEU em junho de 

Duarte Santos, novo presidente do PGEU: 

Ricardo Nabais, jornalista convidado.

“TEMOS UMA PROFISSÃO 
FANTÁSTICA. MAS PRECISAMOS DE 
MAIS ORGULHO EM NÓS PRÓPRIOS”

2019. Em 2020, é inquestionável que a pandemia 
veio alterar a vida de todos nós, mergulhando 
a Europa e o Mundo numa crise sanitária e 
numa crise económica que todos procuramos 
ultrapassar, mas que só sabemos que começa-
ram. Infelizmente ninguém consegue estimar 
quando e como vão terminar. Como é óbvio, 
a agenda da presidência portuguesa do PGEU 
teve de ser adaptada. A nossa prioridade passou 
a ser a identificação e implementação de todas 
as medidas ao nosso alcance, para apoiarmos 
os nossos membros a enfrentar esta dura situa-
ção. A solidariedade é um pilar base do projeto 
europeu. Orgulhamo-nos que seja também um 
princípio base da nossa organização. A partilha 
estruturada entre os diferentes países permitiu 
constituir em tempo recorde um repositório de 
informação relevante para apoio à continuidade 
do serviço farmacêutico às populações, merecen-
do até uma referência da Organização Mundial 
da Saúde, que o destacou como fonte credível 
e relevante de informação. No duro momento 
que vivemos, as farmácias comunitárias foram 
exemplares. Com uma resiliência e capacida-
de de adaptação incríveis, nunca se demitiram 
do seu papel. Pelo contrário, superaram-se. Os 
farmacêuticos colocaram-se ao dispor das suas 
comunidades com uma dedicação extraordinária. 
Por toda a Europa a rede de farmácias manteve-
-se acessível 24/7, garantindo ao longo de todo 
este período a continuidade de tratamento dos 
doentes crónicos. Preocupámo-nos em prote-
ger as pessoas, sobretudo as mais vulneráveis, 
pedindo-lhes para ficarem em casa. De forma 
ágil implementámos soluções para lhes fazer 
chegar os medicamentos ao domicílio, sem 
comprometer o aconselhamento farmacêuti-
co.  Durante a pandemia os farmacêuticos têm 
sido referenciais de confiança e segurança para 
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ESTOU CERTO DO CONTRIBUTO 
INESTIMÁVEL DOS 
FARMACÊUTICOS DE TODA A 
EUROPA PARA A SALVAGUARDA 
E DESENVOLVIMENTO DOS 
SISTEMAS DE SAÚDE

as pessoas, que reconhecem que partilhamos 
informação credível sobre o vírus e sobre as 
medidas de prevenção do seu contágio. Tenho 
muito orgulho em verificar que durante este 
período temos sido primeira linha no apoio, 
aconselhamento e tratamento de muitos cida-
dãos. Temos desta forma evitado muitas deslo-
cações desnecessárias às urgências hospitalares 
reduzindo a pressão sobre outras entidades do 
sistema de saúde. No que tem dependido das 
farmácias e dos farmacêuticos comunitários, as 
preocupações dos cidadãos têm sido atendidas.            

Referiu também que o seu mandato vai procu-
rar uma maior colaboração entre as profissões 
do setor farmacêutico. De que forma?
Uma maior colaboração entre as profissões do 
nosso sector é fundamental se quisermos cum-
prir a nossa missão. Só respondendo ao que 
a sociedade nos pede, é que a cada momento 
conseguiremos reforçar a nossa profissão e o 
nosso sector. Aumentar a relevância da profissão 
farmacêutica passa certamente por um reforço 
de relacionamento com os outros profissionais 
de saúde. A nível europeu, o PGEU colabora 
ativamente com as diferentes entidades do nos-

so sector. Nem sempre estamos de acordo sobre 
todas as matérias. Mas nunca o PGEU se demite 
de veicular os pontos de vista da farmácia co-
munitária, contribuindo para as discussões de 
forma ativa e com foco nas soluções. Tentamos 
estabelecer pontes, aproximar e colaborar com 
os outros profissionais de saúde. Como poderia 
a nossa profissão abdicar de investir também na 
colaboração entre as suas diferentes áreas? Nes-
se aspeto, a nível nacional, a nossa Ordem tem 
um papel chave e muito tem feito. Claro que as 
organizações podem sempre fazer melhor. Mas 
tem também de haver um compromisso indi-
vidual. Cada um de nós tem de ser um agente 
de mudança. Ter pensamento crítico não basta, 
há que agir com espírito construtivo e positivo. 
Temos uma profissão fantástica. Verificamos um 
importante rejuvenescimento dos farmacêuticos. 
Com muito respeito e conhecimento apropria-
do do nosso passado, temos todas as condições 
para encarar o presente e perspetivar o futuro 
da nossa profissão. Mas precisamos de ter mais 
orgulho em nós próprios. Sermos mais solidários 
uns com os outros e perdermos menos tempo 
em críticas fáceis ao que os outros (sempre os 
outros) podiam ter feito e não fizeram. Temos 
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de acreditar mais em nós e estarmos dispostos 
a correr mais riscos, juntos.      

CONTINUAREMOS SEMPRE A ALIAR 
CONHECIMENTO ESPECIALIZADO A 
HUMANISMO
A atual situação tem reforçado, dizem alguns 
estudos, a confiança dos cidadãos, particular-
mente na Europa, nas capacidades da ciência. 
O que faltará fazer, quando a situação passar, 
para revitalizar essa confiança, tão minada por 
fake news e por uma certa iliteracia científica?
A atual situação permitiu evidenciar a importância 
da ciência, da investigação científica. Mas também 
da prestação de cuidados de saúde. Torna-se evi-
dente a importância de dispormos de medica-
mentos eficazes no combate a doenças severas. 
Infelizmente, é por nos encontrarmos numa crise 
de saúde pública ímpar que se dissipam dúvidas 
sobre a importância das vacinas e da vacinação 
(como gostaríamos todos que houvesse já uma 
vacina para o SARS-CoV-2...). É também neste 
contexto que as pessoas pontuam com elevado 
nível de confiança e satisfação as fontes credíveis 
de informação, em que se incluem os profissionais 
de saúde. Pode ser que a confiança na ciência e a 
capacidade de as pessoas acederem a informação 
fidedigna, excluindo fontes pouco seguras, venham 
para ficar. Confesso que acredito que apenas em 
parte tal venha a ser realidade. Mas sim, espero 
que também neste domínio, depois da tempestade, 
restem boas aprendizagens desta fase tão dura.   

O papel do farmacêutico comunitário saiu 
reforçado?
Sem qualquer dúvida. As Farmácias adaptaram-
-se rapidamente e cumpriram autêntico serviço 
público. Estivemos sempre perto das pessoas. 
No que tem dependido dos farmacêuticos, as 
preocupações das pessoas que vivem com do-
ença têm sido atendidas. Não tenho dúvida de 
que esta “primeira prova” foi superada. Mas é 
importante reconhecer que esta pandemia nos 
colocará ainda muitos desafios. Temos um lon-
go caminho pela frente. E tenho a certeza de que 
para os problemas que estiverem ao nosso alcance 
procuraremos sempre soluções. Seja no centro 
das grandes capitais como Londres, Berlim ou 
Lisboa, ou nas áreas mais periféricas da Europa, 
como a ilha do Corvo, os fiordes Noruegueses ou 
as ilhas gregas, as farmácias tudo farão para estar 
sempre lá a apoiar as pessoas. Por toda a Euro-
pa, as farmácias comunitárias estão na linha da 
frente na resposta à pandemia, com reforço das 
suas competências na generalidade dos países, 
de forma a assegurar acesso ao medicamento, 
continuidade de tratamentos e ajudar a reduzir 
a pressão nos cuidados hospitalares. Entidades 
como a Comissão Europeia, a OMS ou a OCDE 
têm comunicado ativamente o reconhecimento 
do papel dos farmacêuticos e das farmácias nes-
te contexto. São várias as recomendações para 
que se adotem políticas que capitalizem a nossa 
intervenção na salvaguarda da saúde pública. 
Espero que num futuro próximo possamos abolir 

as barreiras que tivemos de erguer para garantir a 
segurança das equipas das farmácias, bem como 
das pessoas que a elas recorrem. Mas tenho a 
certeza de que, seja com barreiras físicas ou sem 
elas, continuaremos sempre a aliar conhecimento 
especializado a humanismo. É essa a nossa forma 
de ser e será sempre essa nossa essência, a grande 
responsável pela ligação que temos às pessoas. 

E do farmacêutico hospitalar, mesmo tendo 
em conta que são poucos os fármacos desti-
nados a combater uma doença desconhecida?
Também, claro. Estão nos hospitais a trabalhar sob 
condições muito desafiantes. Enquadram equipas 
pluridisciplinares que além de fazer face à Covid-19 
têm de manter e recuperar toda a restante atividade 
assistencial normal do hospital. Sim, apareceu um 
novo vírus e uma nova doença nas nossas vidas, 
mas nenhuma das outras desapareceu. O PGEU 
assinou recentemente um memorando de enten-
dimento com a EAHP (European Association of 
Hospital Pharmacists): queremos mais cooperação 
entre as duas organizações para que a profissão 
farmacêutica saia reforçada.  

Crê que este contexto servirá para unir mais 
a profissão em todos os seus ramos?
O contexto exige-o. As diferenças e divisões são 
muitas vezes criadas por nós próprios. Impercetíveis 

às pessoas, ou impossíveis de compreender pelas 
pessoas. Somos todos farmacêuticos. Estudámos 
nas mesmas faculdades. Se não promovermos a 
união entre todos, a nossa profissão pagará faturas 
muito caras no futuro. Os desafios que vivemos são 
enormes e estão lá fora. Vencê-los é cumprir a nossa 
missão: zelar pela saúde e bem-estar das pessoas. 
Tenho um enorme respeito pelo que fazem os 
meus colegas das diferentes áreas da nossa pro-
fissão. Farmacêuticos hospitalares, de análises 
clínicas, da indústria, do ensino ou da investiga-
ção. Respeito e admiro todos os que exercem a 
sua/nossa vocação. Todos sem exceção. E estou 
certo de que os cerca de 400 000 farmacêuticos 
comunitários europeus também têm enchido 
os restantes colegas de orgulho. 

PROJETOS: DESTACO O ACESSO 
AO MEDICAMENTO EVITANDO 
DESLOCAÇÕES AOS HOSPITAIS
E como tem sido o papel dos farmacêuticos 
portugueses neste contexto?
No contexto de pandemia que vivemos temos visto 
vários exemplos de farmacêuticos, brilham nas di-
ferentes áreas em que exercem. O sucesso de um é 
o sucesso de todos. E da colaboração entre áreas de 
intervenção têm nascido projetos fantásticos. Pro-
jetos que dão visibilidade a toda a profissão. Tenho 
responsabilidades associativas a nível europeu, mas 
claro que fico também muito orgulhoso por Portugal 
ser tantas vezes uma referência para a Europa. E na 
nossa profissão este reconhecimento é uma certeza. 
Destaco, por exemplo, o que em Portugal se tem 
feito para facilitar o acesso aos medicamentos que 
sem razão técnica obrigam os doentes a deslocar-
-se muitos quilómetros até aos hospitais. É notável. 
Iniciativas como esta contribuem para a melhoria 
efetiva da vida das pessoas ao mesmo tempo que 
aliviam a pressão sobre os hospitais. E os nossos co-
legas do hospitalar estão muito sobrecarregados. O 
que se conseguiu resultou do esforço e cooperação 
de todos os agentes da cadeia do medicamento e só 
foi mesmo possível porque todos se juntaram em 
torno de um objetivo comum. Uma causa que nos 
uniu até a outras profissões, como os médicos. Este 
sucesso é óbvio e tem de nos encher de orgulho. Ini-
ciativas como esta só podem perdurar no tempo. 
Na nossa profissão é certamente muito mais o que 
nos une do que o que nos separa. E da colaboração 
mais efetiva entre todos nascerão muitos projetos 
capazes de melhorar a vida das pessoas com do-
ença. Projetos colaborativos que correspondam 
às necessidades das pessoas, reforçarão sempre a 
forma como a sociedade vê e valoriza o papel do 
farmacêutico. Toda a profissão ganhará.   

A nível nacional, como vê o futuro do setor?
Temos muitos desafios a ultrapassar. Mas não 
viraremos nunca costas às populações que tanto 
necessitam de nós. Por isso, acho que em Portugal 
tem de haver muito foco na implementação de 
medidas que reforcem a rede de farmácias. Pre-
cisamos de medidas urgentes e cirúrgicas para 
proteger a assistência farmacêutica a muitas po-
pulações, em que as farmácias enfrentam severas 

A COLABORAÇÃO  
ENTRE PROFISSIONAIS  
DE SAÚDE DEVE SER  
UM COMPROMISSO ASSUMIDO 
POR FARMACÊUTICOS, 
MÉDICOS, ENFERMEIROS, 
NUTRICIONISTAS, 
FISIOTERAPEUTAS,  
ENFIM, POR TODOS 



REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS | 43

Aqui ao Lado

dificuldades (tantas vezes agravadas neste contexto 
de pandemia). Recordo que em diversos países 
da União Europeia, nos últimos meses foram 
concedidos pelos governos apoios importantes 
para garantir o funcionamento das farmácias.
Portugal não pode descuidar a consistência e quali-
dade da sua rede de farmácias. O desenvolvimento 
estratégico da saúde no nosso País beneficiará muito 
de uma utilização maior das suas valências. Temos 
uma das melhores redes de farmácia do Mundo, 
com um dos melhores rácios de farmacêuticos 
por farmácia, dotada de infraestruturas físicas e 
tecnológicas de grande nível e próxima de todos 
os portugueses. A intervenção farmacêutica é um 
ativo ao serviço das comunidades e que as pessoas 
tanto valorizam. Este ativo tem de ser capitalizado 
pelo governo e pelas entidades do poder local. 

Como?
Aos decisores políticos cabe tomar opções que 
promovam a boa gestão dos recursos que são de 
todos os portugueses e desenvolver políticas que 
vão ao encontro das expectativas dos cidadãos. 
Reforçar a rede de farmácias responde em pleno 
a ambas dimensões. As farmácias são promoto-
ras da equidade no acesso a cuidados de saúde e 
são também entidades estruturantes para a coe-
são territorial. O estabelecimento de novos com-
promissos com as farmácias enquadra múltiplas 
oportunidades para o reforço dos cuidados de 
saúde prestados aos portugueses, numa lógica 
de proximidade. Precisamos de “aprender” com 

as lições da pandemia, nomeadamente a nível da 
garantia de acesso à saúde, à salvaguarda dos do-
entes crónicos (particularmente os mais frágeis). 
Temos de criar novos mecanismos para garantir 
a continuidade de cuidados aos portugueses e 
reduzir a pressão nos cuidados de saúde mais 
especializados, como é o caso dos hospitais. Esta 
crise sanitária deve ser encarada como um ponto 
de viragem nos sistemas de saúde. Temos de ser 
capazes de olhar para os cuidados de saúde como 
um todo e planear respostas de acordo com as 
necessidades dos doentes. A colaboração entre os 
profissionais de saúde não pode continuar a ser 
um desejo, tem de passar a ser uma realidade. A 
integração entre os diferentes níveis de cuidados é 
premente. A evolução das responsabilidades assu-
midas por cada uma das profissões não pode ser 
um tabu. É um debate oportuno e necessário, no 
melhor interesse das pessoas e da capacidade de 
resposta do sistema de saúde. Vivemos um desafio 
à escala mundial. Mas o nosso País, tal como toda 
a Europa, mas tem também neste contexto uma 
oportunidade de ouro para pensar e fazer melhor. 
Implementar o que tem de ser implementado para 
reforçar os cuidados de saúde. E as farmácias estão 
aqui, com equipas muito profissionais, dotadas de 
farmacêuticos muito bem preparados e disponí-
veis para assumir responsabilidades. Reforçar o 
sistema de saúde é ajudar as pessoas. E ajudar os 
portugueses é a missão a que nenhum farmacêu-
tico comunitário, nenhuma farmácia, algum dia 
virará as costas. 

NO DURO MOMENTO QUE 
VIVEMOS, AS FARMÁCIAS 
COMUNITÁRIAS FORAM 
EXEMPLARES. COM UMA 
RESILIÊNCIA E CAPACIDADE 
DE ADAPTAÇÃO INCRÍVEIS, 
NUNCA SE DEMITIRAM DO 
SEU PAPEL. PELO CONTRÁRIO, 
SUPERARAM-SE
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A psoríase é uma doença inflamatória crónica, que se manifesta mais visivelmente 
na pele. Apesar de ser visualmente muito impactante, a psoríase não é contagiosa 
e, ainda não tendo cura, tem tratamento. 

PSOPORTUGAL 
E FARMACÊUTICOS 
JUNTOS NO APOIO 
AO DOENTE PSORIÁTICO 
JUNTOS NO APOIO 
AO DOENTE PSORIÁTICO 
JUNTOS NO APOIO 

A missão da PSOPortugal tem sido, nos últi-
mos 15 anos, trabalhar em prol dos doentes 
psoriáticos, que, em Portugal, serão entre 200 
e 250 mil pessoas. Destas, um terço está sub-
diagnosticado e um terço subtratado. Aqui 
reside a grande fatia da nossa preocupação 
enquanto associação e também da nossa atua-
ção: na necessidade de diagnosticar a psoríase 
o mais cedo possível; no acesso dos doentes ao 
tratamento clínico e farmacológico adequado 

ao estadio da sua doença e, sobretudo, na for-
mação, informação e capacitação dos doentes 
para uma melhor gestão da sua doença. Nestes 
três objetivos, é absolutamente fundamental o 
papel do farmacêutico enquanto pro� ssional 
de saúde que está na primeira linha de apoio 
aos doentes. 
Se não, vejamos: Na identi� cação dos primeiros 
sinais, como primeiro pro� ssional de saúde a 
quem muitas vezes o doente recorre, orien-

tando-o para a especialidade e potenciando o 
diagnóstico atempado. Existem várias tipolo-
gias de psoríase e cada uma afeta os doentes 
de forma particular. A psoríase em placas é 
mais comum manifestando-se em qualquer 
parte do corpo, mas especialmente nos coto-
velos, joelhos, costas e couro cabeludo. O seu 
aspeto e extensão são muito variáveis, caracte-
rizando-se, geralmente por lesões vermelhas, 
espessas e cobertas por escamas branco-pra-
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Parceiros

teadas. Não sendo adequadamente tratada, a 
psoríase pode evoluir para situações graves 
que causam grande desconforto e dor, desde 
logo a artrite psoriática.
No apoio ao doente na gestão do tratamento, a 
terapêutica permite hoje que o doente consiga 
viver a sua vida com uma normalidade total. 
Nas formas ligeiras e localizadas as terapêuti-
cas tópicas são geralmente e� cazes e quando 
utilizadas corretamente, permitem o controlo 

da doença. Neste âmbito, o farmacêutico pode 
ser uma ajuda preciosa em ensinar ao doente 
como aplicar o tratamento e, sobretudo, em 
motivar o doente na adesão à terapêutica, cru-
cial para o sucesso do tratamento.
Nos casos mais graves é necessário recorrer, 
habitualmente, a terapêuticas orais ou injetáveis 
e, mais recentemente, os chamados de agentes 
biológicos. Pelo contacto próximo com os do-
entes, pela capacidade de ouvir e perceber uma 

eventual evolução da doença, o farmacêutico 
de comunidade tem também neste caso um 
papel forte, nomeadamente no que se refere a 
uma potencial descompensação ou diminui-
ção da resposta ao tratamento não detetada. 
Na gestão diária da psoríase esta proximidade 
tem também impacto. Quer pelo aconselha-
mento quanto a produtos auxiliares terapêuticos 
(como cremes hidratantes ou champôs especí-
� cos), quer no apoio na gestão das múltiplas 

Corrida e Caminhada Solidária MOVER para sensibilizar para as doenças reumáticas e a importância do exercício físico
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comorbilidades associadas à psoríase, incluindo 
cardiovasculares, a artrite psoriática, a diabetes, 
ou os notórios efeitos psicológicos da psoríase 
como depressão, ansiedade e stress. Neste quadro, 
percebe-se facilmente a importância para os do-
entes de uma gestão integrada da sua condição de 
saúde física e psicológica além, claro, da própria 
psoríase. Um processo em que o Farmacêutico é 
um parceiro de grande proximidade.

CRESCIMENTO SUSTENTADO
A PSOPortugal conta, neste momento, com perto 
de 1.000 associados, um número que tem vindo 
a aumentar sustentadamente ao longo dos anos. 
Estabelecemos protocolos e acordos de coopera-
ção com estabelecimentos de saúde, nomeada-
mente farmácias, clínicas, termas e outras, que 
permitem facilitar aos seus associados o acesso 
a cuidados de saúde. 
Neste âmbito, foi desenvolvido o programa “A 
Cuidar da SUA Pele”( psoportugal.pt/progra-
ma-a-cuidar-da-sua-pele/), que resulta de um 

O FARMACÊUTICO  
É IMPORTANTE  
“NA IDENTIFICAÇÃO  
DOS PRIMEIROS SINAIS,  
NA ORIENTAÇÃO PARA  
A ESPECIALIDADE E PARA  
UM DIAGNÓSTICO ATEMPADO” 
DA PSORÍASE

protocolo assinado entre a PSOPortugal, os 
laboratórios aderentes e as associações de far-
mácias. Este programa permite aos sócios da 
PSOPortugal usufruir de descontos na aquisição 
de cremes hidratantes, champôs e outros auxi-
liares terapêuticos, que constam de uma tabela 
de comparticipações elaborada e disponibilizada 
pela PSOPortugal.
A psoríase não é uma mera condição da pele. É 
uma doença inflamatória, autoimune e sistémi-
ca. É visível na pele, mas atinge outros órgãos, 
aparelhos e sistemas. Da mesma forma, a sua 
gestão deve ser sistémica, multidisciplinar – e 
se o dermatologista é o especialista que trata a 
doença, o farmacêutico é profissional de saúde 
na primeira linha do apoio ao doente. É por isso 
que no âmbito das suas atividades de formação 
e informação sobre a psoríase, a PSOPortugal 
está a procurar também apoiar os profissionais 
da farmácia nesta missão. 
Para saber mais sobre psoríase e a PSOPortugal 
visite-nos em www.psoportugal.pt. 
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