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O NOSSO ESPECIAL AGRADECIMENTO A TODOS 
OS FARMACÊUTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA QUE 

DESDE SEMPRE ESTIVERAM AO NOSSO LADO.

Presentes nos cinco continentes, com tecnologia, eficácia e
segurança dos nossos medicamentos.
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Bem-vindos ao Congresso!
Caros colegas,
A nossa revista apresenta e acolhe o Congresso Nacional dos 
Farmacêuticos, o CNF2020. Depois de ter estado agendado 
para maio, foi por força da pandemia de covid-19 definiti-
vamente marcado para os dias 26, 27 e 28 de novembro. A 
circunstância de realizar-se em formato digital, com trans-
missão em direto através de plataformas eletrónicas para 
todos os participantes inscritos, não lhe retira importância 
ou alcance. Acrescenta a nossa responsabilidade.
Sob o lema “Abrir Horizontes. Fazer Acontecer”, o CNF2020 
abre-se ao debate sobre os desafios da Saúde para a próxima 
década, sem esquecer - como poderia? - o atual contexto 
de pandemia e o papel dos farmacêuticos em tudo isto.
“Se o objetivo é discutir a próxima década, não podemos 
ignorar a situação atual e as suas consequências. Não pode-
mos falar de novas terapias e medicina personalizada sem 
falar de covid”, como diz o presidente do CNF2020, Helder 
Mota Felipe, no que é complementado pelo presidente da 
comissão científica, Afonso Cavaco: “[O Congresso será] 
um fórum privilegiado para apresentação e discussão de 
soluções que se traduzem em novas práticas farmacêuticas 
e na evolução da profissão para uma sociedade com mais 
e melhor saúde”.

OLHAR O FUTURO  
EM AMBIENTE DE LUSOFONIA
No primeiro dia do nosso encontro maior decorrerá a edição 
14ª do Congresso Mundial dos Farmacêuticos de Língua 
Portuguesa, o que significa que os farmacêuticos portugue-
ses não só se obrigam a pensar o futuro, como desejam-no 
fazer numa dimensão global, abraçando especialmente os 
farmacêuticos que se expressam em português.
O CNF2020 propriamente dito percorrerá, a 27 de novembro, 
temas como: Novas Terapias e Medicinas Personalizadas, 
Desafios Tecnológicos para a Saúde 2030, Distribuição Far-
macêutica: Da Era Tecnológica à Situação de Emergência, 
Novos Desafios Tecnológicos para o Farmacêutico, Sus-
tentabilidade e Ética no Acesso e nas Escolhas em Saúde. 
A conferência Inovação na Saúde, de Michael Muelly, da 
Universidade de Stanford, encerrará o 2º dia.
No terceiro e último dia da nossa assembleia magna, refletin-
do ainda o presente e o futuro, serão abordados estes temas: 
Novos Serviços Farmacêuticos e Modelos de Financiamento, 
Políticas de Saúde Locais, Globalização e Saúde dos Migran-
tes. Uma segunda conferência, com o título “Os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030”, do professor 
angolano Filomeno Fortes, diretor do Instituto de Higiene 
e Medicina Tropical, encerrará o tempo de apresentações.

FARMÁCIAS INICIARAM EVOLUÇÃO 
IMPARÁVEL
O CNF2020 decorrerá num período dramático em que o 
nosso País procura, pela segunda vez em menos de seis me-
ses, desembaraçar-se do vírus SARS-CoV-2 e da intratável 
pressão que a covid-19 exerce sobre os hospitais e todo o 
sistema de saúde, deixando-o exangue. Perante conse- 

farmácias organizaram-se para responder à população. Já não 
vão mudar. Resta saber como é que os agentes políticos vão 
aproveitar esta capacidade que os portugueses reconhecem.   
Na inventariação dos recursos, designadamente técnicos 
e humanos, faz todo o sentido incluir, na linha de ação do 
SNS, as farmácias e os farmacêuticos, pois:
- as farmácias são pontos de acesso com homogénea co-
bertura territorial;
-  têm fácil acesso e proximidade;
-  possuem conhecimento concreto das comunidades que 

servem, ao nível clínico, demográfico, socioeconómico 
e cultural;

-  interagem com médicos de família, enfermagem de cui-
dados primários e cuidadores informais;

-  possuem mais de nove mil farmacêuticos técnica e cien-
tificamente diferenciados e preparados; e

-  estão disponíveis para responder à covid-19 (Rastreios, re-
ferenciação, vacinação) e sobretudo aos doentes não covid. 
O alargamento da natureza do contrato entre a oferta pú-
blica em saúde e os farmacêuticos permitirá, entre outros 
aspetos, a descompressão da procura dos centros de saúde 
e hospitais através da colaboração no processo de triagem 
e aconselhamento. Ganharemos:

-  uma gestão correta e economicamente mais eficiente dos 
medicamentos;

-  facilitação do acesso e do acompanhamento dos doen-
tes crónicos;

-  monitorização da segurança no uso dos medicamentos;
-  através de serviços de entrega de medicamentos em pro-

ximidade, preparação de medicação para as estruturas 
residenciais para idosos, entre outros exemplos.

Também os serviços farmacêuticos hospitalares, desde que 
dotados dos recursos humanos necessários, evoluirão para 
a hospitalização domiciliária, consulta farmacêutica à dis-
tância e na implementação de modelos de proximidade na 
cedência de medicamentos em ambulatório.
A pandemia veio reforçar claramente o valor das várias áre-
as de intervenção profissional do farmacêutico. Também no 
diagnóstico laboratorial, na área da genética, farmácia em situ-
ações de emergência e calamidade, distribuição farmacêutica, 
indústria farmacêutica e regulamentação do medicamento e 
dispositivos médicos. É um momento muito importante para 
refletir no que devemos continuar a fazer, no que aprendemos 
que devemos passar a fazer e no que não devemos repetir por 
não ter valor social ou impacto na saúde dos portugueses.
Apesar das tendências que, com a pandemia, nos empurram, 
ora para um otimismo exagerado (uma vacina imediata, por 
exemplo), ora para um pessimismo sem medida, temos de 
procurar com serenidade e diálogo as soluções que contra-
riem o impacto que a saúde tem na economia, agravando 
desigualdades e vulnerabilidades por todo o tecido social. 
Ouçamos sobre tudo isto a palavra que o CNF2020 tem 
para nos dizer.  
Boas leituras

Ana Paula Martins

quências imprevisíveis a resposta tem de perspetivar-se em 
termos de salvação nacional.
Os farmacêuticos são essenciais nesse combate e na redução 
dos efeitos colaterais provocados pela pandemia, como é o 
caso da vacinação antigripal. Mas temos de melhorar. Como 
referi em entrevista recente, a vacinação em massa durante 
um período de pandemia exige escolhas que têm de ser feitas 
muito tempo antes de a campanha começar. Ora, a primeira 
vez que começámos a falar sobre vacinação na farmácia foi 
em agosto e setembro, em paralelo com a discussão do “Plano 
Outono-Inverno”. O processo de aquisição e de distribuição 
de vacinas reclama uma logística complexa e, sem dúvida, 
no futuro tem de se começar mais cedo.
Como tem afirmado a Ordem, o futuro não pode passar 
apenas por garantimos a dispensa com a respetiva compar-
ticipação. Temos de ter outros serviços que se demonstram 
de enorme utilidade para os portugueses e que já são feitos 
um pouco por todo o lado, com modelos de contratuali-
zação que podem ser anuais ou bianuais, como já acontece 
em países como o Reino Unido. 
A pandemia veio mostrar que esta evolução é imparável; as 

EditorialBastonária da Ordem  
dos Farmacêuticos 

A PANDEMIA VEIO REFORÇAR  
O VALOR DAS VÁRIAS ÁREAS  
DE INTERVENÇÃO PROFISSIONAL 
DO FARMACÊUTICO.  
É UM MOMENTO MUITO 
IMPORTANTE PARA REFLETIR  
NO QUE DEVEMOS CONTINUAR  
A FAZER, NO QUE APRENDEMOS 
QUE DEVEMOS PASSAR A FAZER  
E NO QUE NÃO DEVEMOS REPETIR 
POR NÃO TER VALOR SOCIAL OU 
IMPACTO NA SAÚDE  
DOS PORTUGUESES
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FARMÁCIAS COLABORAM 
NA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

OF EMITE ORIENTAÇÕES
A Ordem dos Farmacêuticos, através do Conselho do Colégio de Especialidade de Farmácia 
Comunitária, emitiu um conjunto de orientações para apoiar os farmacêuticos comunitários 
na prestação do serviço de administração de vacinas contra a gripe sazonal no atual contexto 
de pandemia de covid-19.
O documento foca os requisitos para a disponibilização do serviço à população, como o gabinete 
de atendimento personalizado, materiais, equipamentos e respetiva manutenção. Indica também 
os procedimentos operacionais para os profissionais qualificados prestarem o serviço, bem como 
a população alvo, e, de um modo geral, fornece importantes indicações sobre toda a organização 
do serviço, desde a visibilidade da informação sobre o preço ao tratamento de resíduos. 

Este ano, pela primeira vez, 
a campanha de vacinação 
contra a gripe sazonal conta 
com a participação da rede de 
farmácias comunitárias. O acordo 
estabelecido entre o Governo, 
através do Ministério da Saúde e 
da Direção-Geral da Saúde (DGS), 
e as associações de farmácias, 
da distribuição farmacêutica e 
da indústria farmacêutica prevê 
a disponibilização de 10% do 
contingente de vacinas adquiridas 
pelo Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) através das farmácias 
comunitárias. 
Os utentes com mais de 65 
anos podem assim receber a 
vacina contra a gripe numa das 
habituais farmácias que lhes 
prestam assistência, exatamente 
nas mesmas condições em 
que tal ocorre nos centros de 
saúde, ou seja, de forma gratuita, 
com todas as garantias de 
segurança, num serviço que pode 
ser prestado por enfermeiros 
ou farmacêuticos com a 
competência em administração 
de vacinas e medicamentos 
injetáveis.

SERVIÇO FINANCIADO 
PELAS AUTARQUIAS 
E SOCIEDADE CIVIL
O Ministério 
da Saúde e as 
associações setoriais 
convencionaram 
um preço de 2,5 euros para 
administração da vacina do 
stock do SNS, uma remuneração 
que cobre apenas parte do 
custo global deste serviço para 
as farmácias, estando o seu 
financiamento previsto através 
da mobilização dos municípios 
e da sociedade civil, envolvendo 
o Fundo de Emergência abem 
Covid-19, da Associação Dignitude. 
O sucesso deste programa e o 
seu eventual alargamento a mais 
utentes de grupos prioritários 
dependem da adesão das 
farmácias, mas também do 
financiamento das autarquias que 
manifestem vontade de oferecer 
este serviço aos seus munícipes.

Além das vacinas disponibilizadas 
de forma gratuita pelo SNS, as 
farmácias dispõem de cerca 
de 500 mil doses da vacina 
contra a gripe para dispensa 
e administração à restante 
população. A dispensa e 
administração da vacina contra a 
gripe não necessita de prescrição 
médica para os utentes com mais 
de 65 anos, desde que cumprido 
o protocolo validado pela DGS, 
devendo o procedimento ficar 
registado no eBoletim de 
Vacinas do Registo de Saúde 
Eletrónico do utente. Os restantes 
utentes beneficiam de uma 
comparticipação de 37% sobre 
o preço de venda ao público da 
vacina adquirida pelas farmácias.

VACINAÇÃO DE FARMACÊUTICOS
No âmbito deste acordo, os 
farmacêuticos comunitários 
e, de um modo geral, todos os 

farmacêuticos que trabalham 
em unidades do SNS e em 
estabelecimentos com 
respostas sociais, integram as 
equipas de saúde vacinadas na 
primeira fase da campanha de 
vacinação contra a gripe sazonal 
2020-2021, que se iniciou a 28 de 
setembro. 
O SNS disponibiliza 10.000 
doses de vacinas (de entre 
o contingente enviado às 
farmácias) para administração 
aos profissionais que trabalham 
nas farmácias comunitárias, 
que estão em contacto 
próximo com a população e, 
por isso, com risco acrescido 
de contágio e transmissão do 
vírus. A operação de vacinação 
das equipas das farmácias foi 
acordada entre as associações 
setoriais, que definiram um 
limite de três doses da vacina 
para cada farmácia participante 
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na campanha de vacinação 
deste ano.

NORMA ESCLARECE 
FASES DE VACINAÇÃO
A pandemia de covid-19 levou 
também as autoridades 
de saúde a anteciparem a 
campanha de vacinação contra 
a gripe sazonal. A primeira fase 
teve início a 28 de setembro, 
abrangendo os residentes, 
utentes e profissionais dos 
estabelecimentos com 
respostas sociais, os doentes 
e profissionais da rede 
de cuidados continuados 
integrados, os profissionais do 
SNS e as grávidas. 
A segunda fase tem início 

previsto a 19 de outubro, 
integrando a vacinação gratuita 
dos cidadãos com idade igual ou 
superior a 65 anos. A partir desta 
data as farmácias dispõem 
também de stock de vacinas 
para administração à população 
em geral, mediante prescrição 
médica e com comparticipação 
de 37%.

CAMPANHA CONJUNTA COM 
AS ORDENS PROFISSIONAIS
No dia em que se iniciou a 
Campanha de Vacinação contra 
a gripe sazonal 2020-2021, a 
DGS e as Ordens dos Médicos 
(OM), dos Enfermeiros (OE) 
e dos Farmacêuticos (OF) 
deram também início a uma 

campanha de sensibilização 
junto dos profissionais de saúde 
e da população em geral para 
a importância da vacinação 
contra a gripe no atual contexto 
de pandemia de covid-19, em 
especial pelos grupos prioritários 
identificados na nova norma 
emitida pela DGS. 
O protocolo de colaboração 
assinado entre as partes 
prevê o desenvolvimento de 
ações conjuntas no âmbito da 
campanha de comunicação 
sobre a vacinação contra a gripe 
2020-2021, desde a produção 
de materiais e mensagens à 
divulgação junto dos profissionais 
que cada Ordem representa, bem 
como à sociedade em geral.
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MINISTÉRIO DEFINE 
PLANO DA SAÚDE 
OUTONO-INVERNO
O Ministério da Saúde apresentou o Plano da Saúde 
para o Outono-Inverno 2020-2021 que visa dar resposta 
à pandemia de covid-19 e restantes necessidades 
em saúde da população. O documento refere o 
envolvimento das farmácias comunitárias na campanha 
vacinação contra a gripe sazonal e a disponibilização 
de um serviço de proximidade para a dispensa de 
medicamentos hospitalares e para renovação da 
medicação crónica.
A estratégia definida pelo Ministério da Saúde centra-
se na proteção das populações mais vulneráveis, em 
especial a população idosa a viver em estruturas 
residenciais para idosos (vulgo, lares), e na preparação 
para o crescimento do número de casos de infeção 
pelo novo coronavírus. 
O plano prevê uma adaptação das atuais Áreas 
Dedicadas à Covid-19 em Áreas Dedicadas aos Doentes 
Respiratórios, além de um reforço da capacidade 
de resposta dos cuidados de saúde primários para 
o acompanhamento de doentes não-covid, com 
atendimento presencial, não-presencial e domiciliário. 
O documento estabelece ainda um conjunto de 
respostas de proximidade, designadamente na 
dispensa de medicamentos hospitalares e na 
renovação da terapêutica a doentes crónicos.

O valor estimado pelo INE para despesa corrente em saúde no 
ano passado é de 20.302,6 milhões de euros. Um crescimento de 
5,2% em relação ao ano anterior. Maior que o crescimento do PIB 
(+1,3%) e maior para as famílias e agentes financiadores privados 
(+6,2%) do que para o Estado (SNS, SRS e subsistemas públicos), 
cuja despesa cresceu 4,6% em 2019.
A Conta Satélite da Saúde divulgada pelo INE revela um aumento 
da despesa corrente em saúde nos anos de 2018 e 2019 de 
5,6% e 5,2%, respetivamente. Em ambos os casos, superiores 
ao crescimento do PIB em 1,3 pontos percentuais. Os dados 
apresentados pelo INE são finais para os anos de 2016 e 2017, 
provisórios para 2018 e preliminares para 2019, com base em 

Saúde alivia requisitos 
para licenciamento dos 
laboratórios de análises
O Ministério da Saúde publicou uma alteração à portaria que define 
os requisitos para funcionamento dos laboratórios de análises 
clínicas e respetivos postos de colheitas, no sentido de agilizar 
os procedimentos de licenciamento para autorização para o 
desenvolvimento da valência da patologia molecular e para colheita 
de produtos biológicos fora das suas instalações, designadamente em 
centros de rastreio à covid-19.
O Governo evoca imperativos de saúde pública para garantir o reforço 
da capacidade laboratorial para diagnóstico da SARS-CoV-2 e da 
consequente melhoria da vigilância epidemiológica, bem como apoio 
à fundamentação das intervenções necessárias à quebra das cadeias 
de transmissão. 
Reconhece-se, deste modo, a complexidade dos procedimentos de 
licenciamento ordinário, “complexidade incompatível com a urgência 
inerente ao necessário reforço da rede de diagnóstico laboratorial no 
atual contexto pandémico”, refere o preâmbulo do diploma.
O regime excecional e transitório agora definido vigora enquanto 
perdurar a situação a pandemia de covid-19, dispensando a aplicação 
dos procedimentos de licenciamento ordinário para os laboratórios de 
patologia clínica ou análises clínicas e respetivos postos de colheita, 
para os laboratórios englobados em serviços, instituições, universidades, 
spin-off ou laboratórios de investigação, de natureza privada, cooperativa 
ou social, excluindo as IPSS, que se dediquem ao diagnóstico laboratorial 
de referência do SARS-CoV-2. Estas unidades devem, no entanto, estar 
reconhecidas ou referenciadas pelo INSA ou pela DGS, como detendo 
as condições de segurança para o exercício da atividade de patologia 
molecular para o diagnóstico laboratorial do SARS-CoV-2, através de 
listagens devidamente publicitadas nos seus sites.

Despesa em saúde 
cresce acima dos 5%
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No âmbito da resposta sazonal, o Ministério da 
Saúde refere que a estratégia de vacinação contra 
a gripe foi também adaptada ao atual contexto 
epidemiológico, prevendo-se o alargamento e 
diversificação dos locais de vacinação de forma 
a evitar constrangimentos no acesso às unidades 
prestadores de cuidados de saúde dos Agrupamentos 
de Centros de Saúde (ACES), nomeadamente, sob a 

coordenação das Administrações Regionais de Saúde, 
a vacinação em farmácias comunitárias.
O Plano agora apresentado pretende mobilizar todos 
os agentes do setor da saúde e o país para o difícil 
período que se avizinha. O documento será alvo de 
revisão periódica e contará ainda com os contributos 
do Conselho Nacional de Saúde e do Conselho 
Económico e Social.

informação disponível até ao final de junho do corrente ano.
“Em 2018, a despesa corrente pública registou uma taxa de 
crescimento nominal superior à despesa corrente privada (6,0% e 
4,8%, respetivamente), representando 64,5% da despesa corrente. 
Para 2019 estima-se que a despesa pública tenha crescido a um 
ritmo inferior (menos 1,6 p.p.) que a despesa privada (variação de 
6,2%)”, refere o documento produzido pelo INE. 
A despesa dos principais agentes financiadores aumentou em 
2018, principalmente devido ao incremento do financiamento da 
atividade das entidades públicas que não integram o SNS, como os 
SPMS, o Infarmed e o INEM.
A despesa corrente em farmácias cresceu 3,4% em 2018 (mais 1,9% 
do que no ano anterior), que o INE justifica com o crescimento 
da despesa com medicamentos comparticipados e com outros 
produtos médicos, “tais como dispositivos da diabetes, produtos de 

ostomia e incontinência, dietéticos e câmaras expansoras”. Ainda 
assim, o seu peso relativo despesa global em saúde continua a 
diminuir (0,7% desde 2016).
Os gastos em saúde das famílias têm vindo também a aumentar, 
com uma estimativa de +6% do INE para o ano de 2019. O 
crescimento é justificado pelo incremento dos encargos com 
cuidados de saúde continuados (5,8% em 2018), em ambulatório 
(+5,1%) e nos hospitais privados (4,1%).
As famílias gastaram mais 1,8% nas farmácias em 2018, mas o 
seu peso na estrutura de despesa familiar tem vindo a diminuir 
anualmente (-2,8%, desde 2016).
Numa comparação internacional, entre os Estados-Membros da 
União Europeia, referente ao ano de 2017, o INE adianta que Portugal 
ocupou o 9.o lugar no ranking do peso relativo da despesa correr no 
PIB, 1,9 pontos percentuais acima da média europeia.

Despesa em saúde 
cresce acima dos 5%



10  | REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS

A dispensa de medicamentos em farmácia 
hospitalar tem um custo anual associado 
de 199 milhões de euros, de acordo com 
o Índice de Saúde Sustentável, um estudo 
desenvolvido pela NOVA Information 
Management School (NOVA-IMS) com 
o apoio da biofarmacêutica AbbVie, 
que todos os anos avalia a evolução da 
sustentabilidade do Serviço Nacional de 
Saúde (SNS), e que, pela primeira vez, 
procurou também conhecer a dinâmica de 
dispensa de medicamentos em farmácia 
hospitalar e o seu impacto sistémico.
De acordo com este trabalho, cerca de 6,4% 
dos portugueses que fazem terapêutica 
regular tomam medicamentos de dispensa 
exclusiva em farmácia hospitalar. Desses, 
a maioria (85,7%) levanta os medicamentos 
no hospital onde tem consultas, mas 14,3% 
levantam num outro hospital. 
Em média, cada doente faz 7,6 deslocações 
ao hospital por ano para levantamento 
dos medicamentos, sendo que cada ida ao 
hospital tem um custo de 14,30 euros para 
o utente e representa 5 horas e 27 minutos 
de tempo despendido (4 horas e 10 minutos 
nas deslocações e 1 hora e 17minutos no 
hospital). Somando o custo total das idas 
dos doentes ao hospital (36 milhões de 
euros) com o valor económico do tempo 
despendido (149 milhões de euros), a 
dispensa de medicamentos tem um custo 
anual de 185 milhões de euros na ótica do 
utente. 
O estudo estimou também o valor 
económico do tempo despendido por parte 
do hospital, avaliado em 14 milhões de 
euros, considerando apenas a entrega de 
medicamentos e 30 minutos por entrega 
(exclui custos indiretos). No total, a dispensa 
de medicamentos em farmácia hospitalar 
tem um custo anual de 199 milhões de euros 
para utentes e hospitais.
“Estes dados mostram que há oportunidade 
de tornar o sistema mais flexível, produtivo 
e sustentável. Nos últimos meses, por 
uma necessidade decorrente da crise 
pandémica, tornou-se evidente que é 
possível retirar dos hospitais algumas 
atividades, nomeadamente a dispensa de 
medicamentos, e consequentemente reduzir 
a pressão sobre os mesmos. Uma mudança 
de paradigma que pode reduzir custos 
para os utentes e para os hospitais, mas 
também melhorar o acesso dos doentes 
aos medicamentos e fomentar uma maior 
proximidade entre os serviços de saúde e 

os utentes”, explicou Pedro Simões Coelho, 
professor da NOVA IMS e coordenador do 
Índice de Saúde Sustentável.
Quanto à evolução do índice que avalia 
a sustentabilidade do SNS, verificou-se 
uma ligeira descida dos 102,9 para os 101,7, 
em parte explicada pela estabilização 
da atividade e o aumento da despesa 
(6,1%), que continua a ser superior ao 
financiamento. Apesar desta ligeira queda 
no indicador, o estudo realça também 
alguns pontos positivos como a diminuição 
da dívida vencida em 20% e do défice em 
-8,5%. Regista igualmente um aumento 
significativo da qualidade dos serviços de 
saúde percecionada pelos cidadãos (+4,6 
pontos face ao ano anterior).
O estudo revela ainda que mais de 
metade do valor investido no SNS em 2019 
retornou, no próprio ano, para a economia. 
A prestação de cuidados de saúde através 
do SNS permitiu evitar a ausência laboral 
em 2,8 dias e perdas em produtividade 
equivalentes a 6,4 dias de trabalho por 
indivíduo, possibilitando assim uma 
poupança total de 3,6 mil milhões de euros. 
Considerando o impacto dessa poupança 
por via dos salários e a relação entre a 
produtividade/remuneração do trabalho 
(valores referência do INE), é possível 
concluir que os cuidados prestados 
pelo SNS permitiram um retorno para a 
economia que ronda os 5,4 mil milhões de 
euros.
Pelo segundo ano consecutivo, o estudo 
desenvolveu também um índice de atuação 

preferencial, que resulta da avaliação que 
os utentes fazem dos determinantes da 
qualidade dos cuidados de saúde e da 
importância que atribuem a cada um deles.

QUALIDADE DOS PROFISSIONAIS É PONTO 
FORTE
Com uma avaliação de 80,4 numa escala 
de 1 a 100, a qualidade dos profissionais 
de saúde é, na ótica dos utentes, o ponto 
mais forte do SNS e um ponto que deve 
ser valorizado. Por outro lado, a facilidade 
de acesso aos cuidados (60,8 pontos) e os 
tempos de espera entre a marcação e a 
realização de atos médicos (54,5 pontos) 
são encarados como os dois aspetos 
mais negativos. Desta análise, resultou 
um índice de atuação preferencial, que 
estabelece áreas prioritárias: qualidade 
dos profissionais de saúde (38%), tempos 
de espera entre a marcação e a realização 
de atos médicos (33%), qualidade da 
informação fornecida pelos profissionais 
(11%), infraestruturas/equipamentos (10%) e 
facilidade de acesso aos cuidados (8%). 
“Uma vez mais, o Índice de Saúde 
Sustentável demonstra o impacto positivo 
do investimento em Saúde e a necessidade 
de um SNS forte e sustentável, capaz 
de dar resposta aos utentes a longo 
prazo. Mostra também ser capaz de 
capitalizar os investimentos efetuados 
num reforço da qualidade dos serviços 
oferecidos aos cidadãos. Estes resultados, 
são aliás confirmados pela observação 
da atual atuação do sistema no quadro 
da crise pandémica. Esta é também 
uma oportunidade para aprender com 
o que correu bem, repensar algumas 
componentes do nosso sistema de saúde, e 
procurar inovar, para que possa sair deste 
episódio fortalecido”, conclui Pedro Simões 
Coelho.
Iniciada em 2014, a parceria entre a 
biofarmacêutica AbbVie e a NOVA-IMS 
resultou na criação do primeiro índice capaz 
de quantificar a sustentabilidade do SNS, 
através da análise de dimensões como a 
atividade, a despesa, a dívida e a qualidade 
(técnica e percecionada). O estudo Índice 
de Saúde Sustentável procura ainda 
compreender os contributos económicos 
e não económicos no SNS, conhecer o 
impacto dos custos de utilização do sistema 
no nível de utilização do mesmo e identificar 
pontos fortes e fracos do SNS, bem como 
possíveis áreas prioritárias de atuação.

DISPENSA DE MEDICAMENTOS EM FARMÁCIA 
HOSPITALAR CUSTA QUASE 200 MILHÕES/ANO
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A partir de outubro, o Programa Nacional de 
Vacinação (PNV) inclui no esquema vacinal 
recomendado a vacinação contra a doença 
invasiva por Neisseria meningitidis do grupo 
B, aos 2, 4 e 12 meses, e o alargamento da 
vacinação contra infeções por vírus do 
Papiloma humano (HPV) aos rapazes, aos 10 
anos de idade.
Por proposta da Direção-Geral da Saúde 
(DGS) e ouvida a Comissão Técnica de 
Vacinação, o despacho n.o 12434/2019, que 
produz efeitos, quanto à administração de 
vacinas, a partir de 1 de outubro de 2020, 
determina que o PNV passa a incluir, no 
esquema vacinal recomendado: 
a) O alargamento ao sexo masculino, aos 10 
anos de idade, da vacinação contra infeções 
por vírus do Papiloma humano (vacina 
HPV), incluindo os genótipos causadores de 
condilomas ano-genitais. Este alargamento é 
aplicável aos nascidos a partir de 1 de janeiro 
de 2009, podendo o esquema de vacinação 
ser iniciado ou completado, de acordo com a 
história vacinal individual;
b) O alargamento a todas as crianças, aos 2, 
4 e 12 meses de idade, da vacinação contra 
doença invasiva por Neisseria meningitidis do 
grupo B (vacina MenB). Este alargamento é 
aplicável aos nascidos a partir de 1 de janeiro 
de 2019, podendo o esquema de vacinação 
ser iniciado ou completado, de acordo com a 
história vacinal individual.
O PNV passa a incluir, igualmente, a vacina 
contra Rotavírus (vacina Rota) para grupos 
de risco, a definir em norma da DGS.

OF ORIENTA DISPENSA DE MEDICAMENTOS 
HOSPITALARES EM PROXIMIDADE
A Ordem dos Farmacêuticos (OF), com os contributos dos Conselhos dos Colégios de 
Especialidade de Farmácia Hospitalar e Farmácia Comunitária, elaborou orientações 
sobre acesso a medicamentos dispensados por farmácia hospitalar em ambulatório num 
regime de proximidade.
“O impacto da covid-19 desafiou-nos a procurar e a encontrar soluções para as 
novas necessidades com que nos deparámos”. Devido à atual situação de pandemia, 
onde é recomendado o distanciamento físico e a minimização da deslocação dos 
cidadãos de forma a evitar a transmissão e propagação da doença, foram publicados 
dois despachos (Despachos n.o 4270-C/2020 e 5315/2020) que permitem que “os 
medicamentos dispensados por farmácia hospitalar em regime de ambulatório podem, 
excecionalmente, a pedido do utente, ser dispensados nas farmácias comunitárias por si 
indicadas, ou no seu domicílio, enquanto a situação no País assim o justifique”. 
Em todo este circuito de prestação de cuidados de saúde, que pela complexidade exige 
competências, práticas, e critérios muito bem definidos, a responsabilidade ética do 
farmacêutico fundamenta-se essencialmente em princípios como a autonomia sob o 
ponto de vista técnico-científico, respeito e promoção da autonomia da pessoa que vive 
com doença e seu cuidador, no primado pelo respeito pelos seus direitos, liberdades e 
garantias, e nunca abdicando em qualquer circunstância de proporcionar os cuidados de 
saúde necessários, assentes no princípio da beneficência e na premissa da dignidade da 
pessoa.
Com os inestimáveis e fundamentais contributos dos Conselhos dos Colégios de 
Especialidade de Farmácia Hospitalar e Farmácia Comunitária, entendeu a Direção 
Nacional da Ordem dos Farmacêuticos tornar públicas as suas recomendações/
orientações técnicas, que contemplam três premissas essenciais: 
1.  A definição de uma estratégia para a intervenção entre farmacêuticos hospitalares e 

farmacêuticos comunitários, tendo como eixo central a pessoa que vive com doença, 
versando os eixos da acessibilidade, efetividade das terapêuticas e da segurança; 

2.  A garantia inexorável da intervenção farmacêutica em todo processo que envolve 
a dispensa do medicamento ao cidadão a quem o mesmo se destina (seja a 
própria pessoa que vive com doença, seja através do seu representante/cuidador 
devidamente autorizado);  

3.  O escrupuloso cumprimento das boas práticas farmacêuticas, que não poderá, 
em momento algum, ficar vulnerabilizado ou comprometido e que globalmente 
compreende, no caso presente, o acesso a medicamentos de cedência exclusiva 
hospitalar, dispensados em regime de ambulatório pela farmácia hospitalar, 
assegurando a proximidade, mantendo a segurança e monitorização farmacêutica do 
resultado do tratamento, bem como a rastreabilidade do processo de dispensa.   

Estas orientações pretendem ser um documento aberto, tendo por base diversos 
contributos e perspetivas multifatoriais.

PNV PASSA A INCLUIR 
VACINAS CONTRA 
MENINGITE B E HPV 
PARA RAPAZES

BASTONÁRIA REUNIU COM  
NOVO INSPETOR-GERAL DO IGAS
A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos (OF), Ana Paula Martins, esteve 
reunida no dia 10 de setembro, com o novo inspetor-geral da Inspeção-Geral 
das Atividades em Saúde (IGAS), António Carapeto, num encontro em que 
participaram também a secretária-geral da OF, Carla Torre, e a subinspetora-
geral do IGAS, Rute Serra.
A reunião decorreu na sede da OF, em Lisboa, tendo a bastonária apresentado 
os cumprimentos formais ao novo inspetor-geral, cujo despacho de nomeação 
foi publicado alguns dias antes em Diário de República.
Os responsáveis das duas instituições analisaram novos modelos e áreas 
de colaboração entre a OF e o IGAS. António Carapeto revelou o desejo de 
manter uma relação próxima com as Ordens profissionais da área da Saúde 
para apoio à atividade da IGAS, tendo a bastonária da OF manifestado a total 
disponibilidade da instituição que representa os farmacêuticos portugueses.
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ERS confirma redução da atividade assistencial
A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) analisou o impacto da pandemia de covid-19 na atividade 
assistencial dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. O relatório confirma uma 
redução generalizada das consultas médicas hospitalares e nos cuidados de saúde primários, 
da atividade cirúrgica, dos internamentos ou das urgências hospitalares no período entre março 
e junho deste ano. O regulador regista também uma redução do número de estabelecimentos 
de natureza privada, cooperativa e social em funcionamento, em diversas tipologias de cuidados 
de saúde, nomeadamente de unidades de medicina dentária. Em contraciclo, no âmbito das 
análises clínicas, a ERS procedeu ao registou de 4 novos laboratórios e 78 novos postos de 
colheita.
“O difícil enquadramento gerado pela situação de pandemia teve resultado imediato no sistema 
de saúde, sendo visível a queda acentuada da atividade programada e não programada na rede 
de estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), sobretudo em virtude das alterações 
aplicadas à organização e prestação de cuidados de saúde, de modo a prepará-lo para 
responder à pressão a que poderia vir a ser sujeito, em função da evolução da pandemia”, refere 
o relatório.
As consultas médicas hospitalares realizadas presencialmente caíram 31% em maio, 35% em 
abril e 16% em março. Entre estas, diminuiu também a percentagem de primeiras consultas 
(-9% em abril). Em contrapartida, aumentaram significativamente o volume de consultas por 
telemedicina, tendo atingido os 52%, também em abril. 
A atividade cirúrgica na rede hospitalar do SNS registou também uma redução significativa 
a partir de março, com o volume de cirurgias programadas em abril e maio a ficar, 
respetivamente, 78% e 57% abaixo dos períodos homólogos de 2019. Embora com menor impacto, 
também as cirurgias urgentes registaram uma diminuição de 23% em abril face ao mesmo mês 
do ano passado. Nas entidades setor privado, cooperativo e social, a ERS estima uma redução de 
cerca de 40% das cirurgias.
Os internamentos médicos e cirúrgicos de doentes agudos no SNS registou quedas na ordem 
dos 15%, 38% e 32%, em março, abril e maio, respetivamente. O número de episódios de urgência 
hospitalar foi 37%, 52% e 45% inferior nos meses de março a maio, por comparação com os 
períodos homólogos em 2019.
Nos cuidados primários verificou-se uma descida muito significativa da atividade assistencial 
desde o início da pandemia. O número de consultas médicas presenciais, que tivera já pequenas 
reduções nos primeiros meses do ano, diminuiu 33%, 73% e 66% nos meses de março, abril e 
maio, respetivamente. Nos mesmos meses, também o número de consultas de enfermagem 
presenciais, que tivera ligeiros aumentos em janeiro e fevereiro, foi substancialmente inferior 
nos meses de março, abril e maio, face aos períodos homólogos do ano anterior.
O volume de consultas médicas ao domicílio sofreu igualmente uma redução abrupta, que 
atingiu os 70% e os 63%, respetivamente, em abril e maio. Em contrapartida, tal como nos 
hospitais, também nos cuidados primários houve um grande aumento face a 2019, em todo o 
período em análise, do número de consultas - médicas e de enfermagem - não presenciais, que 
chegou a mais do que duplicar em abril.
Neste contexto, a ERS realça também o aumento muito relevante do número de unidades de 
telemedicina, o que, em termos globais, faz com que não tenha havido uma grande variação 
no número total de estabelecimentos registados no Sistema de Registo de Estabelecimentos 
Regulados da ERS (SRER) no período em análise. Ainda assim, o número de prestadores de 
cuidados de saúde dos setores privado, cooperativo e social em Portugal continental com 
registo ativo na ERS caiu cerca de 7% no mês de março. Nos meses seguintes verificou-se 
uma ligeira recuperação, exceto nas unidades de medicina dentária e nas unidades sem 
internamento.

Remodelação  
no Governo atinge  
a Saúde
O primeiro-ministro António Costa 
substituiu cinco secretários de Estado do 
seu gabinete, abrangendo os Ministérios 
da Educação, Saúde, Infraestruturas e 
Habitação, e Mar. A secretária de Estado 
Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, foi 
exonerada no cargo, sendo substituída 
pelo então secretário de Estado da 
Saúde, António Lacerda Sales, que 
passa assim a número dois na equipa 
ministerial da Saúde.
O novo secretário de Estado da Saúde 
é o economista Diogo Serra Lopes, 
que tinha já passagem pelo Governo 
anterior em cargos de assessoria 
técnica. Licenciado pela Faculdade de 
Economia da Universidade Nova de 
Lisboa, frequentou também o mestrado 
em Ciência Política no Instituto Superior 
das Ciências do Trabalho e da Empresa 
– Instituto Universitário de Lisboa. Foi 
jornalista na área económica e trabalhou 
na área financeira, assumindo funções, 
incluindo de direção, na gestão de 
ativos em instituições como MC Fundos, 
Santander Asset Management e o Banco 
Best.
“Entre maio de 2014 e novembro de 2015, 
foi técnico superior do Departamento 
Internacional e de Política Regulatória 
da Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários. Entre dezembro de 2015 e 
agosto de 2017 desempenhou funções 
como adjunto no Gabinete da Secretária 
de Estado Adjunta do Primeiro-Ministro 
do XXI Governo Constitucional. Entre 
agosto de 2017 e abril de 2019 foi 
designado assessor para as questões 
económicas no Gabinete do Primeiro-
Ministro do XXI Governo Constitucional. 
Em abril de 2019 foi nomeado para o 
cargo de vice-presidente do conselho 
diretivo da Administração Central 
do Sistema de Saúde”, refere a nota 
biográfica emitida pelo gabinete do 
primeiro ministro.

Consultas presenciais nos cuidados de saúde pública
Consultas médicas presenciais (milhares) Consultas enfermagens presenciais (milhares)
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Portugueses sem 
restrições no acesso 
ao medicamento 
durante a pandemia
O “Movimento Saúde em Dia – Não Mascare a 
sua Saúde” apresentou os resultados de um 
inquérito para auscultar a opinião e perceções 
dos portugueses sobre o acesso aos cuidados 
de saúde neste tempo de pandemia. Mais de 
metade dos inquiridos considera que a pandemia 
dificultou o acesso aos cuidados de saúde, mas a 
quase totalidade dos participantes declarou não 
ter tipo qualquer tido de limitação no acesso à 
medicação.
Os dados do capítulo referente ao acesso 
ao medicamento referem que 60% dos 
doentes crónicos que tomam medicamentos 
dispensados na farmácia hospitalar receberam 
a sua medicação em casa ou na farmácia 
comunitária que habitualmente lhes presta 
assistência. Este novo serviço articulado entre 
farmacêuticos hospitalares e comunitários é 
altamente elogiado pelos doentes crónicos, 
com 83% dos inquiridos a considerar positivo ou 
extremamente positivo e 76% a defender a sua 
continuação mesmo após o período pandémico.
O estudo foi realizado pela GfK Metrics para o 
movimento promovido pela Ordem dos Médicos e 
pela Associação Portuguesa dos Administradores 
Hospitalares. Responderam ao inquérito mais de 
mil pessoas maiores de 18 anos, residentes em 
Portugal Continental.

Nomeada Comissão Nacional 
da Residência Farmacêutica
Foi publicado em Diário da República o Despacho n.o 8234/2020, de 25 de agosto, 
que homologa a constituição nominal da Comissão Nacional da Residência 
Farmacêutica, prevista no artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 6/2020, de 24 de fevereiro, e 
cujos mandatos têm a duração de três anos.
A presidência da Comissão fica a cargo do farmacêutico e professor universitário 
Helder Mota Filipe, tendo a Ordem dos Farmacêuticos nomeado os três 
membros para as áreas das Análises Clínicas, Farmácia Hospitalar e Genética 
Humana: Henrique Reguengo da Luz, Paula Campos e Maria Luís Westerman, 
respetivamente. 
Por sua vez, a Administração Central do Sistema de Saúde indicou sete membros 
para estas mesmas áreas – Aida Fernandes e Eulália Costa, nas Análises Clínicas; 
Helena Farinha e Armando Alcobia, na Farmácia Hospitalar; e Dulce Quelhas e Ana 
Paula Ambrósio, na Genética Humana.
O Decreto-Lei n.o 6/2020, de 24 de fevereiro, veio estabelecer o regime jurídico 
da residência farmacêutica, designadamente, o processo de obtenção de grau 
de especialista da carreira farmacêutica e da carreira especial farmacêutica, na 
correspondente área profissional.
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Acesso a medicação para a doença crónica
Dos 383 mil doentes crónicos que tomam 
medicamentos de farmácia hospitalar, 228 mil (60%) 
recebeu estes medicamentos em casa/farmácia do 
bairro durante esta fase pandémica.

Doentes crónicos 
com medicação 

hospitalar

383.000

Doentes crónicos 
com medicação 

hospitalar 
entregue em casa

228.000

Para o tratamento 
da sua doença 
crónica, toma 
medicação que, 
em circunstâncias 
normais, só lhe 
é dispensada no 
hospital?

Neste período 
foi-lhe entregue em 
casa/farmácia do 
bairro medicação 
que anteriormente 
só lhe era 
dispensada no 
hospital?

Não
Sim

Não
Sim

81%
19%

40%
60%

APJF edita guia da 
Residência Farmacêutica
A Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos (APJF) 
desenvolveu um novo guia, em formato e-book, com 
informações, mensagens e respostas sobre o acesso à 
Residência Farmacêutica, regulamentada pelo Decreto-Lei 
n.o 6/2020.
Os jovens farmacêuticos consideram o programa da 
Residência Farmacêutica como um marco importante 
no acesso e especialização dos farmacêuticos. O novo 
e-book tem como objetivo apoiar os jovens farmacêuticos 
a navegar na nova realidade do acesso à Carreira 
Farmacêutica no Serviço Nacional de Saúde. São mais de 
duas dezenas de questões e respostas sobre ingresso, 
candidaturas, estrutura, avaliação e atribuição da 
especialidade, entre muitas outras dúvidas que podem 
surgir sobre o programa da Residência Farmacêutica.
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Novo relatório sobre atividade  
do SNS e convencionados
O Ministério da Saúde publicou o Relatório Anual de Acesso a Cuidados de 
Saúde nos Estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde e Entidades 
Convencionadas, referente ao ano de 2019. O documento apresenta os 
principais resultados dos Programas de Saúde Prioritários, bem como 
a atividade assistencial ao nível dos cuidados de saúde primários, 
hospitalares, continuados e paliativos.
Com uma nova estrutura em relação às anteriores edições, o relatório 
deste ano foca ainda aspetos relacionados com os comportamentos 
aditivos e dependências, o sangue e transplantação, a emergência médica 
ou a saúde digital, dando também destaque aos cuidados prestados 
em articulação com o setor social e convencionado e aos indicadores 
relacionados com o acesso ao medicamento.
A nota divulgada pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) 
realça o “ano positivo” de 2019 em termos de acesso dos cidadãos 
à prestação de cuidados de saúde, com um aumento da atividade 
assistencial nos cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados 
integrados.
No acesso ao medicamento realça-se o aumento dos encargos do SNS 
(+5,8%) e dos utentes (+3,1%) com medicamentos e as quotas de mercado 
dos medicamentos genéricos e biossimilares, além das inovações 
terapêuticas nas áreas da oncologia, cardiologia, doenças infeciosas e do 
sistema nervoso central.
Nas relações com o setor convencionado, a área das Análises Clínicas 
continua a ser uma das mais representativas em termos de despesa 
pública (37%), embora seja também a área com maior redução do número 
de prestadores convencionados (de 359 em 2010 para 183 em 2019).

PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
RECEBEU REPRESENTANTES  
DAS ORDENS PROFISSIONAIS

O Presidente da República recebeu, a 2 de setembro, 
no Palácio de Belém, o Conselho Nacional das Ordens 
Profissionais (CNOP), que esteve representado nesta 
audiência pelo seu novo presidente e bastonário da Ordem 
dos Engenheiros, Carlos Mineiro Aires, e pela bastonária da 
Ordem dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins.
Esta audiência resulta de um pedido efetuado pelo 
presidente do Conselho Geral do CNOP a 15 de julho, dia 
seguinte à sua eleição para este cargo, e teve como 
objetivo principal a apresentação de cumprimentos ao 
Chefe de Estado e troca de impressões sobre aspetos 
conexos com as profissões autorreguladas.
Durante este encontro, foi abordada a situação do 
país decorrente da preocupante questão sanitária de 
escala global, os seus impactos económicos e sociais, 
bem como a situação das profissões mais afetadas e o 
contributo dos profissionais representados pelas ordens 
profissionais na fase de vivência e na fase de recuperação 
da pandemia. Neste contexto, falou-se do papel das ordens 
profissionais que representam profissões de confiança 
pública, da salvaguarda da qualificação e da excelência do 
desempenho, da defesa dos interesses dos cidadãos, bem 
como das expetativas que existem em relação à próxima 
revisão da Lei das Associações Públicas Profissionais.
O presidente do CNOP teve ainda oportunidade de 
transmitir a sua preocupação com um progressivo 
enfraquecimento do Estado, facilitando a desarticulação 
de instituições e não assegurando o rejuvenescimento 
atempado dos seus quadros, o que tem reflexos na 
capacidade e qualidade dos serviços prestados e nas 
oportunidades para os jovens.
Concomitantemente, foi manifestada preocupação com 
a falta de capacidade instalada, quer no sector privado, 
quer nas instituições públicas, para que possa ser dada 
resposta ao enorme volume de investimentos previstos 
para esta década e absorver os fundos comunitários que 
serão alocados a Portugal. Foi ainda abordada a questão 
da revisão em curso do Código de Contratação Pública, que 
deve constituir uma oportunidade de melhoria, de combate 
ao dumping salarial e de promoção de emprego, sobretudo 
para jovens.

Ordem e operadores definem regras 
para atividades comerciais
A Ordem dos Farmacêuticos, a Associação de Distribuidores Farmacêuticos, a 
Associação Nacional das Farmácias (ANF) e a Associação de Farmácias de Portugal 
(AFP) definiram um conjunto de regras e boas práticas para a retoma das visitas 
comerciais dos distribuidores farmacêuticos às farmácias durante o período de 
pandemia.
O documento consensualizado entre a Ordem, os representantes dos distribuidores 
e das farmácias estabelece algumas medidas sanitárias para retoma da 
normalidade da atividade económica, designadamente a marcação prévia de visitas.

Acesso ao medicamento
Evolução dos encargos do SNS e dos utentes com medicamentos e volume de embalagens comercializadas

Evolução dos encargos do SNS e dos utentes com medicamentos e volume de embalagens comercializadas

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Var. 
2018/19

707M€ 799M€ 683M€ 689M€ 703€ 710M€ 697M€ 700M€ 711M€ 733M€ 3,1%
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O CONGRESSO 
DO FUTURO

Sustentabilidade, desafios tecnológicos, 
globalização e saúde dos migrantes. Estas são 

palavras-chave do Congresso Nacional dos 
Farmacêuticos, que contará com mais de 60 

oradores, portugueses e estrangeiros, para discutir 
os desafios da próxima década

Sónia Graça, jornalista convidada
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PROGRAMA
  26 de Novembro

09h00
SESSÃO DE ABERTURA
Helder Mota Filipe, Presidente 
da Associação de Farmacêuticos 
dos Países de Língua Portuguesa

Francisco Ribeiro Telles, Secretário 
Executivo da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa

Santos Nicolau, Bastonário da Ordem 
dos Farmacêuticos de Angola

Walter Jorge João, Presidente 
do Conselho Federal de Farmácia 
do Brasil

Marcília Fernandes, Bastonária 
da Ordem dos Farmacêuticos 
de Cabo Verde

Ana Paula Martins, Bastonária da 
Ordem dos Farmacêuticos 
de Portugal

Assinatura do Memorando de 
Entendimento entre a FIP e a AFPLP 

09h45
APRESENTAÇÃO DO LIVRO “25 ANOS 
AFPLP. 25 ANOS A ABRIR CAMINHOS”
João Silveira, Bastonário da Ordem 
dos Farmacêuticos (1995-2001)

10h30
INTERVALO

11h00
SESSÃO “REFLETIR O PASSADO, 
CONSTRUIR O FUTURO” 
Moderação
Carla Djamila Reis, Associação 
de Farmacêuticos dos Países 
de Língua Portuguesa 

Conferencista
Acácio Lima Filho, Academia de 
Ciências Farmacêuticas do Brasil 

Oradores 
Adilson Miguel, Ordem 
dos Farmacêuticos de Angola
Walter Jorge João, 
Conselho Federal de Farmácia 
do Brasil
Eduardo Tavares, Entidade 
Reguladora Independente de Saúde 
de Cabo Verde
Zeferina Gomes, Ministério da Saúde 
Pública da Guiné-Bissau
Lucien Pierre, Associação de 
Farmacêuticos de Moçambique
Maria da Luz Sequeira, Plataforma 
Saúde em Diálogo
Vânia Castro, Ministério da Saúde 
de São Tomé e Príncipe

13h00
PAUSA PARA ALMOÇO

13h15 - 14h15
WORKSHOP BIOGEN 
“O FUTURO DAS NEUROCIÊNCIAS: 
SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO”
Moderação
Madalena Melo, Hospital Divino 
Espírito Santo

Oradores
Inovação nas Neurociências. O que 
Podemos Fazer na Próxima Década
Joaquim Ferreira, Faculdade de 
Medicina da Universidade de Lisboa

Sustentabilidade. O Caminho para 
a Inovação?
Nadim Habib, Nova School of 
Business and Economics

14h30
ACADEMIA AFPLP 
“FARMÁCIA TROPICAL” 
Moderação
Cristina Furtado, Instituto Nacional 
de Saúde Doutor Ricardo Jorge

Oradores
Cardeal Foutinho, Universidade Lúrio, 
Moçambique
Rui Medeiros, Instituto Português 
de Oncologia do Porto
Neurice Ramos, Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento , 
São Tomé e Príncipe

15h30
INTERVALO

15h45
ACADEMIA AFPLP “SAÚDE GLOBAL” 
Moderação
Manuel Lapão, Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa

Oradores
Carla Rêgo, Health4Moz
Cláudia Osório de Castro, Fundação 
Oswaldo Cruz, Brasil
Ricardo Mexia, Associação Nacional 
dos Médicos de Saúde Pública
Carla Vaz, Ordem dos Farmacêuticos 
de Cabo Verde

  27 de Novembro

09h00
CERIMÓNIA OFICIAL DE ABERTURA
Helder Mota Filipe, Presidente 
do Congresso Nacional 
dos Farmacêuticos 2020
Ana Paula Martins, Bastonária 
da Ordem dos Farmacêuticos
Marta Temido, Ministra da Saúde        

09h45
SESSÃO “NOVAS TERAPIAS E 
MEDICINAS PERSONALIZADAS”
Moderação
Rui Pinto, Colégio de Especialidade 
de Análises Clínicas 
e de Genética Humana da Ordem 
dos Farmacêuticos

Oradores
Technology Transforming Healthcare:
The 100.000 Genomes Project
Sir Mark Caulfield, National Institute for 
Healthcare Research, Barts Biomedical 
Research Center, Reino Unido 

A Implementação de Novas Terapias 
na Medicina Personalizada
Rui Medeiros, Instituto Português 
de Oncologia do Porto

Pharmacists Role Using 
Pharmacogenomics in Community
Henk Vermaat, Royal Dutch 
Pharmacists Association, Holanda
10h45
INTERVALO

11h00
SESSÃO “DESAFIOS TECNOLÓGICOS 
PARA A SAÚDE 2030” 
Moderação
Diogo Sousa Martins, ELS Solutions

Oradores
The Potential of Artificial Intelligence. 
Reimagining Healthcare Innovation 
and Accelerating Scientific 
Innovation 
Manuel Dias, Microsoft Portugal

Incorporar as Novas Tecnologias 
na Prática Clínica. Realidade e Futuro
Nuno Sousa, Escola de Ciências 
da Saúde da Universidade do Minho

Tecnologia na Saúde, Transformação 
e Papel da Farmácia
João Paulo Cabecinha, Glintt - Global 
Intelligent Technologies

Thinking Intelligently: The Use 
of Social Networks in Pharmacy 
and Health Promotion. 
The Benefits and Pitfalls 
Mahendra Patel, Royal 
Pharmaceutical Society, Reino Unido

Professional’s Role 
in the Technological Era
Darrin Baines, Bournemouth 
University, Reino Unido

O Papel da Tecnologia na Área 
da Saúde - Presente e Futuro
Alcino Lavrador, Altice Portugal

13h
PAUSA PARA ALMOÇO

13h15 - 14h15
WORKSHOP GILEAD “VIH 
NO HORIZONTE 2030: DESAFIOS 
PARA O FARMACÊUTICO”
Moderação
Patrocínia Rocha, Centro Hospitalar 
Universitário do Porto  
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Oradores
Cláudia Santos, Hospital Beatriz 
Ângelo, Grupo Luz Saúde
Helena Farinha, Centro Hospitalar 
Lisboa Ocidental/Direção Nacional 
da Ordem dos Farmacêuticos
Inês Ribeiro, Gilead Sciences 

14h30
SESSÃO “DISTRIBUIÇÃO 
FARMACÊUTICA: DA ERA TECNOLÓGICA 
À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA”
Moderação
Laura Ribeiro, Grupo Profissional 
de Distribuição Farmacêutica 
da Ordem dos Farmacêuticos
João Carmo, Núcleo de Farmácia 
Militar da Ordem dos Farmacêuticos

Oradores
De onde vimos e para onde vamos – 
o futuro na distribuição farmacêutica
Miguel Silvestre, Plural

Como falhar menos 
quando tudo falha?
Paulo Cruz, Hospital das Forças 
Armadas

15h30 - 16h30
SESSÃO “NOVOS 
DESAFIOS TECNOLÓGICOS 
PARA O FARMACÊUTICO”
Moderação
Nuno Moreira, Conselho do Colégio 
de Especialidade de Indústria 
Farmacêutico da Ordem 
dos Farmacêuticos
Pedro Freitas, Conselho do Colégio 
de Especialidade de Assuntos 
Regulamentares da Ordem 
dos Farmacêuticos

Oradores
Gestão da Disponibilidade 
do Medicamento
Nuno Simões, Infarmed

Os Novos Desafios Tecnológicos 
para o Farmacêutico
Sara Figueiredo, Laboratório 
de Estudos Farmacêuticos

16h30
INTERVALO

16h45
SESSÃO “SUSTENTABILIDADE 
E ÉTICA NO ACESSO 
E NAS ESCOLHAS EM SAÚDE” 
Moderação
António Ferreira, Faculdade 
de Medicina da Universidade 
do Porto/Centro Hospitalar 
Universitário de São João

Inovação e Sustentabilidade 
para a Década 2020-2030
Graça Machel, Fundação para 
o Desenvolvimento da Comunidade, 
Moçambique

CONFERÊNCIA “ACESSO 
UNIVERSAL À SAÚDE” 
Matshidiso Moeti, Diretora 
Regional da Organização Mundial 
de Saúde para África

Oradores
Cristina Campos, Associação 
Portuguesa da Indústria 
Farmacêutica
Ricardo Mestre, Administração 
Central do Sistema de Saúde
Ana Sofia Carvalho, Universidade 
Católica Portuguesa

18h15
CONFERÊNCIA “INOVAÇÃO NA SAÚDE” 
Conferencista
Michael Muelly, Stanford University, 
Estados Unidos da América

19h00
ENTREGA DO PRÉMIO DE JORNALISMO 
“FARMACÊUTICOS E SOCIEDADE”

28 de Novembro

09h00
SESSÃO “NOVOS SERVIÇOS 
FARMACÊUTICOS E MODELOS 
DE FINANCIAMENTO” 
Moderação
Fernando Araújo, Centro Hospitalar 
Universitário de São João

Oradores
Greg Eberhart, Alberta College 
of Pharmacists, Canadá
Paulo Duarte, Associação Nacional 
das Farmácias
Alexandre Guedes da Silva, Sociedade 
Portuguesa de Esclerose Múltipla
Duarte Santos, Grupo Farmacêutico 
da União Europeia

10h30
INTERVALO

11h00
SESSÃO “POLÍTICAS DE SAÚDE LOCAIS” 
Conferencista 
Carlos Miguel, Secretário 
de Estado Adjunto 
e do Desenvolvimento Regional

Moderação
Ana Isabel Beça, Assembleia 
Municipal de Oeiras

Oradores
João Rodrigues, Administração 
Regional de Saúde do Centro
Manuela Calado, Rede de Municípios 
Saudáveis
Andreia Pinto Ferreira, Ser+

13h00
PAUSA PARA ALMOÇO

13h15 - 14h15
WORKSHOP NOVO NORDISK 
“GESTÃO DE TERAPÊUTICAS 
INJETÁVEIS EM DIABETES”
Moderação
Ema Paulino, Farmácia 
Nuno Álvares/Direção Nacional 
da Ordem dos Farmacêuticos

Orador
Luís Andrade, Serviço Medicina 
Interna, Centro Hospitalar Vila 
Nova de Gaia/Espinho

14h30
SESSÃO “GLOBALIZAÇÃO 
E SAÚDE DOS MIGRANTES” 

CONFERÊNCIA “O PROJETO BERC-LUSO 
E A GLOBALIZAÇÃO DOS PALOP” 
Maria do Céu Patrão Neves, 
BERC-Luso
Moderação
Francisco Ribeiro Telles, Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa

Oradores
Martino Gliozzi, Unidade 
de Saúde Familiar da Baixa
Melda Keçik, Organização Mundial 
de Saúde, Turquia
Katiza Mangueira, Direção Nacional 
de Equipamentos e Medicamentos 
do Ministério da Saúde de Angola
Cláudia Osório de Castro, Fundação 
Oswaldo Cruz, Brasil

16h30
INTERVALO

16h50
APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS 
DE FARMACÊUTICOS 
E ENTREGA DE PRÉMIOS
Moderação
Afonso Cavaco, Presidente 
da Comissão Científica do Congresso 
Nacional dos Farmacêuticos 2020

17h20
CONFERÊNCIA “OS OBJETIVOS 
DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
E A AGENDA 2030 “ 
Conferencista
Filomeno Fortes, Instituto de Higiene 
e Medicina Tropical

 18h00
SESSÃO ENCERRAMENTO
Helder Mota Filipe, Presidente 
do Congresso Nacional dos 
Farmacêuticos 2020
Ana Paula Martins, Bastonária da 
Ordem dos Farmacêuticos
Manuel Heitor, Ministro da Ciênica, 
Tecnologia e Ensino Superior
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«Este congresso será menos virado para as-
petos particulares do dia-a-dia da pro� ssão e 
mais virados para o futuro e para fora.» Helder 
Mota Filipe fala com entusiasmo do programa 
do Congresso Nacional dos Farmacêuticos 
2020, de que é presidente. «Procurámos uma 
abordagem mais abrangente nas diferentes 
vertentes: pro� ssionais, cientí� cas e políticas», 
diz à ROF, destacando três grandes temas  – «a 
discussão da pro� ssão no espaço lusófono, os 
desa� os tecnológicos da próxima década e as 
políticas de saúde». 
Marcado inicialmente para maio, o evento teve 
de ser adiado para novembro por causa da pan-
demia. E a covid-19 será um tema «transversal» 
do congresso, que decorrerá entre os dias 26 e 
28 e terá como lema “Abrir Horizontes. Fazer 
Acontecer”. «Se o objetivo é discutir a próxi-
ma década, não podemos ignorar a situação 
atual e as suas consequências. Não podemos 
falar de novas terapias e medicina personali-
zada sem falar de covid; não podemos falar de 
sustentabilidade e ética no acesso sem prever 
como será o pós-covid, com a crise � nanceira 
e o acesso a medicamentos e terapêuticas cada 
vez mais caros; quando falamos de políticas de 

PROCURÁMOS UMA 
ABORDAGEM MAIS 
ABRANGENTE NAS 
VERTENTES PROFISSIONAIS, 
CIENTÍFICAS E POLÍTICAS. 
E TRÊS GRANDES TEMAS: A 
DISCUSSÃO DA PROFISSÃO 
NO ESPAÇO LUSÓFONO, OS 
DESAFIOS TECNOLÓGICOS 
DA PRÓXIMA DÉCADA E AS 
POLÍTICAS DE SAÚDE - DIZ 
HELDER MOTA FILIPE

PODEMOS IGNORAR A 
SITUAÇÃO ATUAL E AS SUAS 
CONSEQUÊNCIAS. NÃO 
PODEMOS FALAR DE NOVAS 
TERAPIAS E MEDICINA 
PERSONALIZADA SEM FALAR 
DE COVID

NÃO PODEMOS FALAR 
DE SUSTENTABILIDADE E 
ÉTICA NO ACESSO SEM 
PREVER O PÓS-COVID, E O 
ACESSO A MEDICAMENTOS 
E TERAPÊUTICAS CADA VEZ 
MAIS CAROS

QUANDO FALAMOS DE 
POLÍTICAS LOCAIS, NÃO 
PODEMOS DEIXAR DE 
FALAR DE COVID NOS 
LARES E DAS AUTARQUIAS 
NA ORGANIZAÇÃO DOS 
CUIDADOS

QUANDO FALAMOS DE 
GLOBALIZAÇÃO E SAÚDE 
DOS MIGRANTES, FALAMOS 
DE PANDEMIA

AFONSO CAVACO: 
“[O CONGRESSO SERÁ] 
FÓRUM PRIVILEGIADO 
PARA APRESENTAÇÃO E 
DISCUSSÃO DE SOLUÇÕES 
QUE SE TRADUZEM 
EM NOVAS PRÁTICAS 
FARMACÊUTICAS E NA 
EVOLUÇÃO DA PROFISSÃO 
PARA UMA SOCIEDADE COM 
MAIS E MELHOR SAÚDE”
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NUNO SOUSA: 
«AS TECNOLOGIAS 
PERMITEM FAZER MEDICINA 
DE PROXIMIDADE E 
TAMBÉM COMEÇAR A FAZER 
MEDICINA PREDITIVA E 
PREVENTIVA. TEMOS DE SER 
INTELIGENTES: COLETAR BEM 
OS DADOS E CONSTRUIR 
UMA RELAÇÃO A LONGO 
PRAZO COM OS DOENTES»

saúde locais, não podemos deixar de falar de 
covid nos lares e do papel das autarquias na 
organização dos cuidados; e quando falamos 
de globalização e saúde dos migrantes, falamos 
naturalmente de pandemia», nota o também 
presidente da Associação de Farmacêuticos 
dos Países de Língua Portuguesa (AFPLP). 
Em sintonia, Afonso Cavaco, presidente da 
comissão cientí� ca do congresso, salienta o 
carácter «muito eclético e atual» do programa. 
E acredita que o encontro poderá trazer impor-
tantes contributos no atual cenário pandémico, 
na medida em que «aporta um grande número 
de diferentes perspetivas, maioritariamente fo-
cadas no desenvolvimento tecnológico e suas 
consequências para os cuidados de saúde». 
Por isso, acredita, «será um fórum privilegia-
do para apresentação e discussão de soluções 
que, resultando dos laboratórios de investiga-
ção cientí� ca, se traduzem em novas práticas 
farmacêuticas e na evolução da pro� ssão para 
uma sociedade com mais e melhor saúde».
 
«EVOLUÇÃO ACELERADA» 
Com cerca de 60 oradores – portugueses e 
estrangeiros –, o maior encontro do setor 
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farmacêutico será transmitido através da in-
ternet, e muitos dos palestrantes, não podendo 
vir a Lisboa, discursarão por videoconferência. 
É o caso de Acácio de Souza Lima, presidente 
da Academia de Ciências Farmacêuticas do 
Brasil, que será um dos oradores da sessão 
“Re� etir o passado, construir o futuro”, no 
primeiro dos três dias, que será mais dedicado 
aos temas mais virados para a AFPLP, uma vez 
que o Congresso Nacional dos Farmacêuticos 
é conjunto com o XIV Congresso Mundial dos 
Farmacêuticos de Língua Portuguesa. «Vejo 
uma evolução muito acelerada [da pro� ssão], 
com a entrada dos medicamentos biológicos 
no mercado e as novas tecnologias na farmaco-
tecnia [farmacotécnica, na variante brasileira], 
permitindo que fármacos antigos tenham um 
novo desempenho farmacológico e também que 
medicamentos novos superem em atividade os 
mesmos medicamentos de uma geração mais 
antiga. Ao mesmo tempo, diz à ROF o espe-
cialista, «durante a pandemia, fármacos já em 
uso estão a ser reposicionados para um novo 
uso, na maioria das vezes em especialidade 
diferente da original, como a hidroxicloroqui-
na, a ivermectina e a nitazoxamida». Perante 
este cenário, Souza Lima defende que a classe 
deve acompanhar esta evolução com «novos 
e mais profundos conhecimentos».  Também 
à distância estará Cláudia Osório de Castro, 
farmacêutica e investigadora da Escola Nacio-

PAULO DUARTE: 
«MELHOR DO QUE TER 
FARMÁCIAS VALORIZADAS 
E BEM DISTRIBUÍDAS, É TER 
EM TODAS UM PONTO DE 
SAÚDE, COM MODELO DE 
FINANCIAMENTO ADEQUADO 
QUE PERMITA AUMENTAR 
A EQUIDADE NO ACESSO À 
SAÚDE SEM PÔR EM CAUSA A 
SUA SUSTENTABILIDADE»
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nal de Saúde Pública Sérgio Arouca (Brasil), 
da Fundação Oswaldo Cruz, que fará duas 
intervenções: no primeiro dia, falará sobre 
saúde global, um «termo generalizado», que 
ela deverá contestar, «mostrando inclusive 
diferenças nos per� s de impacto da covid em 
diferentes regiões do mundo». No último dia, 
intervirá no painel sobre globalização e saúde 
dos migrantes. «A tónica é a saúde como uma 
dinâmica � uida, levando em conta a solidarie-
dade e estratégias possíveis de acolhimento.»

PANDEMIA ACENTUOU 
DESIGUALDADES 
Ricardo Mexia, outro orador, terá muito a 
dizer sobre o tema da saúde global. «Se havia 
dúvidas sobre como a globalização tem im-
pacto na saúde, esta pandemia veio dissipá-las 
de forma clara, pois aprofundou assimetrias 
e desigualdades e demonstrou a necessidade 
de um esforço concertado», a� rma o presi-
dente da Associação Nacional dos Médicos 
de Saúde Pública, que vê no congresso uma 
«oportunidade de diálogo importante» que, 
espera, «traga re� exão sobre o caminho a tri-
lhar para ultrapassar a pandemia».
O segundo dia do encontro será marcado pelo 
tema das novas terapias na medicina persona-
lizada. Disso falará Rui Medeiros, farmacêu-
tico e investigador do Instituto Português de 
Oncologia do Porto, que vem desenvolvendo 
investigação na área da farmacogenética e epi-

CLÁUDIA OSÓRIO DE 
CASTRO, NO PAINEL SOBRE 
GLOBALIZAÇÃO E SAÚDE 
DOS MIGRANTES: «A TÓNICA 
É A SAÚDE COMO UMA 
DINÂMICA FLUIDA, LEVANDO 
EM CONTA A SOLIDARIEDADE 
E ESTRATÉGIAS POSSÍVEIS DE 
ACOLHIMENTO»

RICARDO MEXIA VÊ 
NO CONGRESSO UMA 
«OPORTUNIDADE DE 
DIÁLOGO IMPORTANTE» 
QUE TRARÁ «REFLEXÃO 
SOBRE O CAMINHO 
A TRILHAR PARA 
ULTRAPASSAR A 
PANDEMIA»

RUI MEDEIROS: «O FUTURO 
FARMACÊUTICO DEVERÁ 
ESTAR ATUALIZADO SOBRE 
NOVOS CONCEITOS E 
APLICAÇÕES DA GENÓMICA 
E ESTAR ATENTO AOS 
QUADRANTES QUE 
PODERÃO AFETAR A 
EFICÁCIA E TOXICIDADE 
DOS PROCEDIMENTOS 
TERAPÊUTICOS, NA 
FARMÁCIA HOSPITALAR E 
TAMBÉM NA COMUNITÁRIA»

CRISTINA CAMPOS: 
«OS DECISORES ESTÃO 
CONSCIENTES DO PAPEL DA 
INDÚSTRIA NO CONTEXTO 
DESTA PANDEMIA E 
SENSIBILIZADOS PARA A 
IMPORTÂNCIA DE GARANTIR 
O ACESSO DOS DOENTES 
A MEDICAMENTOS 
INOVADORES»



26  | REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS

Quatro trabalhos sobre a covid-19
A área da farmácia 
comunitária continua 
a ser a que suscita 
maior interesse entre 
investigadores, autores 
ligados à academia e 
profissionais inseridos 
em empresas e outras 

organizações. Segundo 
Afonso Cavaco, 47 dos 82 
trabalhos farmacêuticos 
aceites e validados 
correspondem a esta área. 
Os restantes dizem respeito 
a assuntos regulamentares, 
indústria farmacêutica, 

farmácia hospitalar, 
farmácia comunitária, 
análises clínicas e genética 
humana, distribuição 
farmacêutica e farmácia 
militar.
No total, este ano, foram 
recebidos 93 resumos. 

A maioria foi submetida em 
fevereiro, numa fase pré-
pandemia, mas na segunda 
fase de submissões, houve 
quatro trabalhos relacionados 
com a ovid-19. O prémio de 
melhor trabalho será atribuído 
no último dia do congresso.

demiologia molecular, para compreender os 
mecanismos associados ao desenvolvimento 
do cancro e das respostas terapêuticas. «Por 
exemplo, novas tecnologias como a sequencia-
ção de próxima geração (NGS) vieram revolu-
cionar a rapidez e quantidade de informação 
genómica que se pode obter a partir de uma 
simples amostra de saliva ou sangue. O futuro 
farmacêutico deverá estar atualizado sobre es-
tes novos conceitos e aplicações da genómica e 
estar atento aos quadrantes que poderão afetar 
a e� cácia e toxicidade dos procedimentos te-
rapêuticos, na farmácia hospitalar e também 
na comunitária», sublinha o investigador e 
professor universitário. 

DE GRAÇA MACHEL 
A MARK CAULFIELD
Nesta sessão, Rui Medeiros estará acompanha-
do por Henk Vermaat, farmacêutico holandês, 
da Royal Dutch Pharmacists Association, e  
Sir Mark Caul� eld, conceituado investigador 
britânico ligado ao projeto de sequenciação de 
100.000 genomas e que lidera também um dos 
maiores estudos para compreender a predispo-

ACÁCIO DE SOUZA LIMA: «DURANTE A PANDEMIA, FÁRMACOS JÁ 
EM USO ESTÃO A SER REPOSICIONADOS PARA UM NOVO USO, NA 
MAIORIA DAS VEZES EM ESPECIALIDADE DIFERENTE DA ORIGINAL”. 
OS FARMACÊUTICOS DEVEM ACOMPANHAR ESTA EVOLUÇÃO COM 
«NOVOS E MAIS PROFUNDOS CONHECIMENTOS»
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em todas as farmácias um ponto de saúde, 
com um modelo de financiamento adequado 
que permita aumentar a equidade no aces-
so à saúde sem pôr em causa a sua própria 
sustentabilidade», observa Paulo Duarte, que 
defende um «modelo de remuneração justo 
através do produto». É de novos serviços e 
modelos de financiamento que irá falar o 
presidente da Associação Nacional das Far-
mácias , lembrando que o setor «conseguiu 
aproveitar a janela de oportunidade [trazida 
pela pandemia] para efetivar alguns serviços 
que se encontravam em fase piloto, como a 
dispensa de medicamentos hospitalares e 
a assistência farmacêutica permanente (li-
nha 1400 e turnos)». Neste novo cenário, «a 
confiança nas farmácias e suas equipas foi 
consolidada», diz Paulo Duarte, exemplifi-
cando: «Pela primeira vez, as farmácias irão 
dar apoio na administração da vacina para 
a gripe sazonal e vacinar cerca de 150 mil 
pessoas com mais de 65 anos.» A indústria 
não fica de fora. Cristina Campos integra a 
sessão relacionada com a sustentabilidade e 
ética no acesso e nas escolhas, e falará dos 
«desafios inerentes à investigação e desenvol-
vimento de novos fármacos e a forma como 
a indústria está comprometida com a dispo-
nibilização desta inovação aos cidadãos». A 
vice-presidente da Associação Portuguesa da 
Indústria Farmacêutica acredita que «os deci-
sores estão conscientes do papel da indústria 
no contexto desta pandemia e sensibilizados 
para a importância de garantir o acesso dos 
doentes a medicamentos inovadores». A 
expectativa de Helder Mota Filipe é que os 
farmacêuticos, portugueses e estrangeiros, 
saiam deste congresso «mais preparados para 
exercer melhor, prestar melhores cuidados 
e intervir mais do que antes». 

sição genética para a  covid-19. «Atirámo-nos 
para fora de pé em matéria de palestrantes fe-
lizmente com bons resultados», realça Helder 
Mota Filipe, referindo-se a nomes como Graça 
Machel, ativista e ex-ministra da Educação mo-
çambicana, Matshidiso Moeti, diretora regional 
da OMS África, e Sir Mark Caulfield. Outro 
tema incontornável: desafios tecnológicos para 
a saúde 2030. Aqui, é inevitável falar de far-
mácia digital, big data e inteligência artificial. 
Nuno Sousa, um dos oradores deste painel, 
falará sobre as novas tecnologias na prática 
clínica, citando a sua experiência na Escola 
de Medicina da Universidade do Minho, que 
dirige, e no Centro de Medicina Digital P5. «As 
tecnologias permitem fazer medicina de pro-
ximidade», enfatiza o investigador, «e também 
permitem começar a fazer medicina preditiva e 
preventiva. Para isso, temos de ser inteligentes, 
coletar bem os dados e construir uma relação 
mais a longo prazo com os doentes». 

ACESSO A MEDICAMENTOS 
INOVADORES 
«Melhor do que ter farmácias valorizadas e 
bem distribuídas no território nacional é ter 

PROCURÁMOS UMA 
ABORDAGEM MAIS 
ABRANGENTE NAS VERTENTES 
PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E 
POLÍTICAS. E TRÊS GRANDES 
TEMAS: A DISCUSSÃO DA 
PROFISSÃO NO ESPAÇO 
LUSÓFONO, OS DESAFIOS 
TECNOLÓGICOS DA PRÓXIMA 
DÉCADA E AS POLÍTICAS DE 
SAÚDE - DIZ HELDER MOTA 
FILIPE

Helder Mota Filipe, presidente do CNF2020
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www.apifarma.pt

NÃO DESISTIMOS
DE LUTAR CONTRA 
AS DOENÇAS

As empresas farmacêuticas em Portugal 
asseguram que os medicamentos, 
as vacinas e os dispositivos médicos 
para diagnóstico in vitro continuam 
a chegar a todos os que deles 
necessitam.

Portugal conta com o esforço de 
todas as empresas farmacêuticas 
e dos seus colaboradores que 
asseguram a produção, a distribuição, 
a logística e a dispensa nas farmácias.

A par, apoiámos projectos 
criados para permitir a entrega 
de medicamentos, habitualmente 
de dispensa hospitalar, em casa 
dos doentes – Operação Luz Verde 
e Fundo de Emergência abem: 
Covid-19.

A APIFARMA e as empresas 
farmacêuticas suas associadas 
doaram mais de 3,5 milhões 
de euros para apoiar a aquisição 
de equipamento para os profissionais 
que combatem a COVID-19 e material 
para a realização de testes e ensaios 
de diagnóstico ao novo coronavírus.

Os apoios destinam-se a entidades do 
Serviço Nacional de Saúde, autarquias, 
instituições de ensino, prestadores de 
saúde particulares, associações 
de doentes, entre outros.

Contribuímos também para 
a Resposta Global à COVID-19, 
uma iniciativa da Comissão Europeia 
para acelerar o desenvolvimento, 
a produção e o acesso a vacinas, 
diagnósticos e tratamentos.

Demos prioridade
à investigação de 
Vacinas, Medicamentos
e Diagnósticos

ASSISTA
AO FILME

AQUI

Garantimos
a continuidade
dos tratamentos
a todos os doentes

ESTE É O NOSSO COMPROMISSO
COM AS PESSOAS

Apoiamos a Sociedade, 
as Autoridades
e o Sistema de Saúde
no terreno

Existem hoje centenas de vacinas 
candidatas e de medicamentos 
em investigação. E estão em curso 
centenas de ensaios clínicos para 
responder, com eficácia e segurança, 
a esta pandemia.

Mobilizámos os nossos investigadores 
e estamos a partilhar conhecimento
 e a colaborar com os institutos públicos 
de investigação. Tudo para acelerar 
a descoberta e disponibilizar ao 
mundo a solução para a pandemia.

Logo que se alcançar uma solução, 
será dada total prioridade 
à sua disponibilização junto 
da população, em condições de 
equidade. Esta é parte da nossa missão.

A APIFARMA – Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica representa as empresas farmacêuticas em Portugal que não desistem de lutar contra 
a pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da COVID-19, bem como outras doenças que afectam pessoas em todo o mundo.

Apifarma_GestaoHospitalar_A4_AF.indd   1Apifarma_GestaoHospitalar_A4_AF.indd   1Apifarma_GestaoHospitalar_A4_AF.indd   1 12/10/2020   16:2112/10/2020   16:2112/10/2020   16:21



30  | REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS

DIA DO FARMACÊUTICO À DISTÂNCIA
Mesmo em ano de pandemia, com as restrições 
impostas pelas autoridades de saúde para a 
realização de eventos e encontros presenciais, 
a Ordem dos Farmacêuticos (OF) fez questão de 
cumprir uma tradição com mais de 30 anos e 
assinalar o Dia Nacional do Farmacêutico, que se 
comemora a 26 de setembro, com a realização de 
uma Sessão Solene virtual, que teve transmissão 
em direto, online, a partir do canal de YouTube 
“Norte Farmacêutico”, da Secção Regional do 
Norte, a quem coube este ano a organização das 
comemorações da efeméride.
Com um carácter mais sóbrio e discreto, mas com 
igual adesão dos farmacêuticos de todo o país, o 

evento registou a participação do presidente da 
SRN-OF, Franklim Marques, da bastonária da OF, 
Ana Paula Martins, e da ministra da Saúde, Marta 
Temido, que destacou o esforço e dedicação 
destes profissionais à causa pública e aos 
cuidados de saúde. A governante fez questão 
de sublinhar a importância dos farmacêuticos 
no atual contexto pandémico. “Mesmo quando 
o estado de emergência impôs regras muito 
restritivas em termos de mobilidade, as farmácias 
nunca fecharam e os farmacêuticos foram um 
vinculo próximo entre os utentes e as unidades de 
saúde, quer a nível local quer na relação com os 
serviços hospitalares”, realçou a ministra.

A sessão ficou também marcada pela transmissão 
do concerto “Musical Broadway”, uma coletânea 
de trechos musicais que fazem parte das bandas 
sonoras dos filmes “Os Miseráveis”, “O Fantasma da 
Ópera” e “Música no Coração”, pela Banda Musical 
de Rio Mau.
A cerimónia terminou com a habitual homenagem 
aos farmacêuticos que este ano completam 50 
anos de dedicação à profissão e com a entrega 
do Prémio Sociedade Farmacêutica Lusitana 
aos novos farmacêuticos que obtiveram as 
classificações mais elevadas nos Mestrados 
Integrados em Ciências Farmacêuticas lecionados 
em Portugal. 

SECÇÃO REGIONAL DO CENTRO
Dalila Cândida Trindade da Costa Pina Leitão
Fernanda Fátima Pineda Callado Fernandes
Maria Augusta Matos Figueiredo Vieira Leite
Maria da Graça Ralha Gonçalves
Maria do Carmo Coelho Lameiras
Maria Helena Vaz Gomes Figueira
Maria Ivone de Paiva Loureiro
Maria Margarida Duarte Ramos Caramona
Maria Teresa Lopes da Silva
Maria Teresa Rodrigues Amaral
Rosa Maria Campos Gomes Abreu
Telmo Gastão de Jesus Cunha
 
SECÇÃO REGIONAL DO NORTE
António Nobre da Silva Graça
Clarisse da Mota e Sá Caetano

Dalva da Silva Santos Melo e Castro
Elisabeth Molnar Bayer Castro
Emílio Sardinha Santos
José Gilberto Machado Pereira
José Manuel Felgueiras Manso
Maria Arminda Guimarães Correia Leite
Maria Aurora Carranho Mafalda
Maria Clarisse Freitas da Silva Teixeira de Bessa
Maria Emília da Costa Fernandes Grade
Maria Isabel Limão Marcos de Abrunhosa
Maria Fernanda Guerra de Oliveira
Maria Filomena Sequeira Pinto Bernardino
Maria Luísa Carrilho Roma Torres Leite de Castro
Maria Manuela Gilsanz de Oliveira Freire
Maria Manuela Rodrigues da Silva Martins Cardoso
Maria Teresa Ribeiro Monteiro Ferreira de Almeida

SECÇÃO REGIONAL DO SUL E REGIÕES 
AUTÓNOMAS
Alcione Alves Teixeira da Cruz Trinca
Ana Maria Serrão Fialho Alves Barata
Andreia de Sequeira
Ângelo Vasconcelos Gomes Barreto
Balbina Amélia Pinto Nunes
Elisa Nunes Rodrigues Dinis Jorge da Silva
Eulália Januário Mineiro Ramos
Eurico António da Conceição Marques
Helena Augusta de Andrade e Melo Cunha Costa Ramos 
Magalhães
Ilda Maria Carvalho Costa
João Gonçalves da Silveira
José Tamagnini
Lucelinda Maria Picado Salgueiro Manies Roque
Luís Filipe Rodrigues Alves

Homenagem aos farmacêuticos com 50 anos de profissão 
A Ordem dos Farmacêuticos homenageou os colegas que este ano completam 50 anos de licenciatura em 
Farmácia. 73 farmacêuticos, de várias regiões de País, receberam a medalha e diploma comemorativo de 
meio século de dedicação à profissão. 
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Prémio 
Sociedade 
Farmacêutica 
Lusitana
O Prémio Sociedade 
Farmacêutica Lusitana, 
distingue os alunos 
finalistas que obtiveram 
as classificações mais 
elevadas em cada uma 
das nove instituições 
de ensino que lecionam 
o Mestrado Integrado em 
Ciências Farmacêuticos. 

FACULDADE DE CIÊNCIAS 
DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE 
DA BEIRA INTERIOR
Ana Maria Soares Ameixa

INSTITUTO UNIVERSITÁRIO 
DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
Sofia Manuela Moreira Dias

UNIVERSIDADE FERNANDO 
PESSOA
Ana Maria Pereira da Silva da Costa Ferreira

FACULDADE DE FARMÁCIA D
A UNIVERSIDADE DO PORTO
Joana Francisca Oliveira Monteiro

FACULDADE DE CIÊNCIAS 
E TECNOLOGIA DA 
UNIVERSIDADE 
DO ALGARVE
Inês Cristina Carreira Costa

ESCOLA DE CIÊNCIAS 
E TECNOLOGIAS DA SAÚDE 
DA UNIVERSIDADE LUSÓFONA 
DE HUMANIDADES E 
TECNOLOGIAS
Carolina Isabel Faustino Pereira de Oliveira

INSTITUTO UNIVERSITÁRIO 
EGAS MONIZ
Inês Varela Neves

FACULDADE DE FARMÁCIA 
DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
Carolina Martins d a Conceição

Manuel Paulo Carmo Moutta
Maria Alice Marques da Queda Simões
Maria Amélia Fernandes Barreiros Gouveia
Maria Amélia Gonçalves Gil da Palma Neto
Maria Ana Teixeira Martins Cabral Pinto Leal
Maria Antonieta Chaves Madeira
Maria Clara de Lima Figueiredo Martins da Cruz
Maria Clotilde Fernandes Pescada Pereira Dias
Maria Deolinda Rodrigues Branco de Oliveira Gonzalez
Maria do Rosário Neves Laranjeira Novais
Maria Eduarda Matos Meneses Cardoso Correia da Silva
Maria Eduarda Nunes Rosa
Maria Eugénia Trindade Santiago Aranda da Silva
Maria Felismina Rocha Roque de Oliveira Ferreira
Maria Filomena de Sousa Romeiras Lourenço Várzea 
Correia
Maria Filomena Mendes Correia Marques Dias
Maria Gabriela Jesus dos Ramos

Maria Genuína Rodrigues Duarte Flores
Maria Helena Correia Ribeiro dos Santos
Maria Henriqueta Perdigão Ramalho Alves Marques dos 
Santos
Maria Ilídia Chaveiro de Sousa Soares Felgueiras
Maria Isabel Lopes Rebelo
Maria Isabel Oliveira Rebelo Lopes Sobral
Maria Isilda da Silva Jacinto
Maria José de Jesus Gomes Almeida
Maria Leonor Fernandes do Couto Paixão
Maria Manuela do Carmo de Sabino
Maria Manuela Flores Teixeira da Silva Cordeiro
Maria Teresa Freire Marreiros de Azevedo Isidoro
Mariete Amaro Lança Vaz Maceta
Ondina de Lourdes Iglésias Rodrigues Pereira Dias
Otília Vicente da Silva Anjos
Rui Carlos Franco Sousa Simas
Sérgio Manuel Franco Chaveca



32  | REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS

JOSÉ GUIMARÃES MORAIS ELEITO FELLOW DA AAPS

BEATRIZ LIMA NOVA DIRETORA DA FFUL
A farmacêutica, investigadora e professora 
catedrática da Faculdade de Farmácia da 
Universidade de Lisboa (FFUL), Maria Beatriz da 
Silva Lima, tomou posse como nova diretora 
da FFUL para o quadriénio 2020-2024, durante 
o qual será coadjuvada por três subdiretoras: 
Ana Paula Martins, Graça Soveral e Maria Luísa 
Corvo.
No discurso de posse, a nova diretora realçou o 
atual contexto que o País e mundo enfrentam. 

“Talvez o primeiro e maior desafio neste 
momento será de manter esta Escola aberta, 
dinâmica e a funcionar presencialmente. (…) 
Teremos de ser exemplares na contenção e 
prevenção da covid-19. Somos uma Escola 
na área da saúde e temos responsabilidade 
acrescida”. 
Neste contexto, admitiu a necessidade de 
“aperfeiçoar e desenvolver as metodologias 
de ensino à distância” e de “reformulações na 

estrutura departamental, nos curricula pré 
e pós-graduados”, além de “transformações 
na atividade e cultura investigacional e 
implementação de tecnologias digitais”. 
Beatriz Lima partilhou também um dos 
principais objetivos da direção que lidera: a 
recuperação do Castelinho. “Para isso iremos 
aproveitar o interesse que algumas entidades 
têm vindo a demonstrar na sua recuperação e 
rentabilização”, revelou.

O professor emérito  
da Faculdade de Farmácia  
da Universidade de Lisboa (FFUL), 
José Guimarães Morais,  
foi eleito Fellow da Associação 

Americana de Cientistas 
Farmacêuticos (AAPS),  
sob proposta do farmacêutico 
e investigador Leslie Benet 
e recomendação de Douwe 

Breimer, Vinod Shah e Atilla 
Hıncal.
A AAPS reconhece deste modo a 
excelência profissional  
e o impacto do trabalho 

científico trabalho  
desenvolvido por José Guimarães 
Morais para a saúde global  
e para a missão  
da associação.
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ESTUDO REVELA “ELEVADOS NÍVEIS  
DE BURNOUT” NOS FARMACÊUTICOS
Um estudo realizado por investigadores da Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto e da Escola 
Superior de Educação do Porto debruçou-se sobre 
o tema do burnout nos profissionais de saúde 
portugueses durante a pandemia de covid-19, 
mostrando que mais de metade dos profissionais de 
saúde em Portugal apresentam sinais de burnout, 
depressão, ansiedade, stress e resiliência. 
Os resultados deste trabalho foram segmentados 
pelas diferentes classes profissionais, com os 
farmacêuticos a evidenciarem “elevado nível de 
burnout” pessoal e nas relações com o utente e o 
trabalho. 
Dos 88 farmacêuticos que responderam ao 
questionário, 76% estiveram na “linha da frente” do 
combate contra o novo coronavírus. Nos parâmetros 
avaliados, 53% dos farmacêuticos evidenciaram 
elevado nível de burnout na relação com o utente, 

52% mostraram elevado nível de burnout relacionado 
com o trabalho e 48% apresentaram elevado nível 
de burnout pessoal. Apenas sete (8%) farmacêuticos 
iniciaram medicação para a sua saúde mental 
neste período (a maioria pertencente ao grupo dos 
ansiolíticos – ATC N05B).
De acordo com os autores, o burnout é uma 
problemática ocupacional relevante para os 
farmacêuticos. “Este grupo profissional, pelo seu 
contacto direto com os utentes dos serviços de 
saúde, tem uma atividade muito exposta aos 
problemas sanitários da população e isso verificou-
se com especial destaque durante o estado de 
emergência” referem os autores. 
“Esta exposição e pressão contínuas, conduzem a 
uma exaustão emocional, que pode ter implicações 
no exercício da atividade profissional e na relação 
com o utente”, concluem os investigadores.

SRSRA-OF ADAPTA EVENTOS E FORMAÇÕES
A Secção Regional do Sul e 
Regiões Autónomas da Ordem dos 
Farmacêuticos (SRSRA-OF) reinventou 
a forma como dinamiza as suas 
iniciativas e eventos, marcando, 
assim, o início de um novo ciclo no 
que concerne ao desenvolvimento 
pessoal e profissional dos seus 
membros. Entre maio e setembro 
realizaram-se 19 atividades em 
formato online, que contaram com 
oradores de áreas multidisciplinares 
e centenas de participantes de 
diferentes áreas profissionais e 
geográficas, de norte a sul do País, 
incluindo as Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira e dos Açores. 
O primeiro webinar, dedicado ao “Uso 
Seguro e Responsável de Canábis 
para Fins Medicinais” foi realizado 
em parceria com a Associação de 
Estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, nos 
dias 14 e 15 de maio. Seguiram-se a Receção ao Aluno Estagiário e dois 
MeetUp na Ordem dos Farmacêuticos – o primeiro exclusivamente 
online, com o ex-ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, 
intitulado “Sistema Nacional de Saúde: Reflexões sobre a Resposta 
Atual e Futura à Covid-19”; o segundo, num formato hibrido, com alguns 
participantes presenciais, com a deputada do Bloco de Esquerda, 
Mariana Mortágua, sobre “Prognósticos Económicos do Impacto da 
Pandemia”.
Já no decorrer do mês de setembro decorreram o Ciclo de 
Conferências sobre “O Contributo dos Farmacêuticos na Intervenção 
em Doenças Não Transmissíveis” e o webinar de sensibilização para as 

cefaleias e enxaquecas, organizado 
conjuntamente com a MiGRA Portugal. 
No âmbito das comemorações 
do Dia Nacional do Farmacêutico, 
realizou-se uma sessão dedicada 
aos estudantes, subordinada ao 
tema “Desenvolvimento de Carreira: 
Definir um Caminho de Sucesso” e 
a conferência “Garantir Cuidados 
Farmacêuticos na Região Autónoma 
da Madeira”. 
As ações de formação online dirigidas 
a farmacêuticos durante este 
período estiveram principalmente 
relacionadas com a pandemia de 
covid-19: dispositivos médicos e 
equipamentos de proteção individual; 
utilização de máscaras; vigilância 
epidemiológica e investigação de 
surtos em saúde pública; e testes de 
diagnóstico da infeção por SARS-

CoV-2. 
No primeiro semestre do ano, houve ainda lugar para a formação 
online de “Storytelling - Método ROCHA”, com a radialista Carla Rocha, 
para o “Curso de Dispositivos Médicos” e o webinar de “Atualização em 
Insuficiência Cardíaca”.
No total das ações realizadas foram contabilizados cerca de 1.200 
participantes nas formações que atribuíram gratuitamente 3,9 
Créditos de Desenvolvimento Profissional Nos restantes eventos, 
houve a participação de cerca de 2.300 participantes, com um total 
de 1,25 CDP atribuídos. Os dados mostram que a grande maioria 
dos participantes exerce a sua atividade profissional em Farmácia 
Comunitária, mostrando um índice de satisfação geral muito elevado.  
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FARMACÊUTICO CAMINHA  
750 KMS COM FINS SOLIDÁRIOS
O farmacêutico viseense Carlos Ferreira, adepto de caminhadas, 
propôs-se fazer uma caminhada individual solidária, na distância de 
750 quilómetros, com etapas diárias de 50 quilómetros, entre Rio de 
Honor, no distrito de Bragança, junto à fronteira com Espanha, e a 
cidade de Faro.
O projeto tem a designação “É Preciso Acreditar!” e visa sensibilizar 
para a atividade desenvolvida pela associação Acreditar - Associação 
de Pais e Amigos das Crianças com Cancro, desafinado todos as 
pessoas, singulares e coletivas, a colaborar com a associação 
através de um donativo em função dos quilómetros percorridos (1 
cêntimo por quilómetro, por exemplo). Carlos Ferreira foi o primeiro 
a contribuir para esta causa, tendo-se comprometido com a entrega 
de 1 euro por cada quilómetro.

ROGÉRIO GASPAR RENOVA MANDATO  
NO COMITÉ EXECUTIVO DA EUFEPS
O professor da Faculdade de 
Farmácia da Universidade de 
Lisboa (FFUL), Rogério Gaspar, 
foi reeleito para um novo 
mandato (2021-2022) no comité 
executivo da Federação Europeia 
de Ciências Farmacêuticas 
(Eufeps), acumulando assim 
quase uma década de funções na 
organização.
Professor catedrático da 

FFUL, presidente da Sociedade 
Portuguesa de Ciências 
Farmacêuticas (SPCF), 
organização portuguesa afiliada 
na Eufeps, Rogério Gaspar 
exerceu diversas posições 
de responsabilidade nesta 
organização europeia, apenas 
interrompidas durante o período 
em que foi vice-reitor e pró-reitor 
da Universidade de Lisboa (entre 

2013 e 2017).
Em 2019 voltou a assumir a 
vice-presidência da federação, 
com o pelouro de Science Policy, 
e no passado mês de junho 
assumiu também a coordenação 
operacional da plataforma 
European Science for Health 
(EurSci4Health), que agrega sete 
organizações europeias que 
representam, no seu conjunto, 

quase duas centenas de milhares 
de investigadores europeus da 
área da Saúde. 
Atualmente, tanto a Eufeps 
como a EurSci4Health estão 
empenhadas no projeto 
Horizon Europe (2021-2027) 
e, especificamente, no 
desenvolvimento de parcerias 
europeias no domínio da 
investigação em Saúde.
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O estudante de Ciências Farmacêuticas da Faculdade de 
Farmácia da Universidade do Porto (FFUP), João Guedes, é o 
novo presidente da Federação Internacional de Estudantes de 
Farmácia (IPSF). Aluno do 5.o ano do Mestrado Integrado em 
Ciências Farmacêuticas foi eleito na 66.a Assembleia Geral da 
organização, realizada em agosto.
Com um percurso académico muito ligado ao associativismo e 
envolvimento em organizações nacionais e internacionais, João 
Guedes foi vice-presidente da Associação de Estudantes da 
Faculdade de Farmácia (AEFFUP) com o pelouro das relações 
externas. Em 2018/2018 foi chairperson do European Regional 
Office da IPSF.
Fundada em 1949 por oito associações de estudantes de 
Farmácia em Londres, a IPSF é a principal organização de 
defesa dos interesses dos estudantes de Farmácia e Ciências 
Farmacêuticas em todo o mundo, representando atualmente 
cerca de 500 mil estudantes e recém-licenciados distribuídos 
por 92 países. 
A sua esfera de ação concentra-se essencialmente nas áreas 
de saúde pública, educação farmacêutica e desenvolvimento 
profissional. As iniciativas desenvolvidas pela IPSF incluem 
campanhas de saúde pública, investigação no âmbito da 
educação farmacêutica e desenvolvimento profissional, 
programas de intercâmbio, eventos internacionais e regionais, 
a publicação de documentos informativos sobre educação 
farmacêutica, entre outras.

ESTUDANTE DA FFUP  
NA PRESIDÊNCIA DA IPSF

Revista da Ordem dos 
Farmacêuticos (ROF): Qual foi o 
seu percurso no associativismo 
estudantil e de que forma se 
envolveu nos trabalhos da IPSF?

João Guedes (JG): Sou um estudante 
do 5.o ano do MICF, na Faculdade 
de Farmácia da Universidade 
do Porto. Desde o início desta 
minha jornada, comecei por me 
envolver em diferentes projetos 
no associativismo estudantil e na 
representação dos estudantes 
de Ciências Farmacêuticas. 
Interessei-me muito cedo pelo 
lado internacional e candidatei-me, 
no meu segundo ano, ao cargo de 
Secretário da Região Europeia da 
IPSF. Fui convidado para integrar 
o Departamento de Relações 
Internacionais da associação de 
estudantes da FFUP, representando, 
como contact person, a associação 
na IPSF. No ano seguinte, fui 
vice-presidente para as Relações 
Externas e membro do Comité para 
a Política da IPSF. No ano transato, 
fui chairperson da Região Europeia, 
responsável pela coordenação da 
atividade da IPSF na Europa. A minha 
maior motivação para integrar a 

IPSF foi, sem dúvida, a possibilidade 
de ter um impacto no percurso dos 
estudantes de Farmácia de todo o 
mundo.

ROF: Quais são os desafios 
para o mandato e, de um modo 
mais global, quais as principais 
preocupações dos estudantes de 
Ciências Farmacêuticas de todo 
modo?

JG: A IPSF é a organização 
internacional líder na representação 
dos interesses de 500 mil estudantes 
de Ciências Farmacêuticas em 
100 países em todo o mundo. A 
missão da IPSF é o fortalecimento 
dos cuidados de saúde, através 
de um fortalecimento do papel 
do farmacêutico nos sistemas de 
saúde. A IPSF pretende atingir a sua 
missão através do desenvolvimento 
dos estudantes de Farmácia, que 
serão os farmacêuticos do futuro.
O maior desafio deste mandato 
está relacionado com o impacto da 
covid-19 no trabalho da Federação. 
A IPSF organiza diversas atividades 
presenciais, incluindo seis eventos 
principais: o Congresso Mundial 
e cinco Simpósios Regionais. A 

pandemia trouxe um conjunto de 
desafios a todas as organizações 
de âmbito internacional, obrigando 
a uma rápida adaptação das 
atividades presenciais para serem 
organizadas de forma remota e 
online. Constatamos um aumento 
exponencial do número de atividades 
online e de participantes. A covid-19 
trouxe a oportunidade de contactar 
com todos os estudantes de todo o 
mundo, já que as atividades online 
eliminam as barreiras físicas. A 
covid-19 trouxe desafios que quando 
bem aproveitados se tornam em 
oportunidades para as estruturas 
associativas.
Os valores dos estudantes 
de Farmácia e a visão para o 
desenvolvimento do ensino 
farmacêutico e da nossa 
profissão são transversais em 
todo o mundo. No entanto, a IPSF 
encontra-se dividida em cinco 
regiões com equipas focadas 
em trabalhar preocupações 
regionais. Como federação de 
associações de estudantes de 
farmácia, é importante que a 
IPSF continue relevante e, para 
isso, é necessário continuar a ir 
ao encontro das necessidades 

das nossas associações-membro 
e dos estudantes de Farmácia, 
independentemente da região onde 
estudem.

ROF: Portugal já esteve 
representado na direção da 
IPSF. Já assumiu inclusivamente 
a presidência no passado. Que 
significado tem a escolha de 
um estudante português para 
comandar os destinos desta 
organização?

JG: De facto, já tivemos alguns 
portugueses a assumir a posição 
de presidente e de várias 
posições no Comité Executivo da 
IPSF nos seus mais de 70 anos 
de história. A escolha de um 
português só terá importância 
no sentido em que, mais uma 
vez, podemos encontrar um 
português a destacar-se 
internacionalmente no setor 
farmacêutico. A participação 
de tantos indivíduos de um país 
tão pequeno como Portugal em 
posições de relevo internacional, 
permite-nos destacar a qualidade 
da nossa profissão farmacêutica 
em relação aos restantes países.
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O Secretário de Estado Adjunto  
e da Saúde é um dos muitos 
rostos, visíveis nos meios  
de comunicação, do combate  
à pandemia de covid-19. A gestão 
da comunicação de saúde pública, 
das expectativas dos cidadãos 
face à realidade que alterou  
as suas vidas de um dia para o 
outro são apenas alguns dos  
aspetos complexos a gerir.  
Tal como os reforços da capacidade, 
material e humana, do SNS para 
atravessar esta crise. António 
Lacerda Sales trazia já experiência 
de deputado e, na área clínica,  
na ortopedia. Foi nesta área que 
exerceu no Hospital de Santo 
André, em Leiria, e em clínica 
pessoal. Realça, hoje, que está  
a viver um momento marcante,  
e que a esperança não nos deve 
abandonar neste desafio.  
E destaca uma data: “Foi uma 
grande alegria e um momento  
de renovar esperanças quando,  
a 3 de agosto, pude anunciar  
que não houve mortes por  
Covid-19 em Portugal. É para  
a repetição desse dia que  
continuo, que continuamos todos 
no Ministério da Saúde,  
a trabalhar”. 

mentos negacionistas. Há muitas perguntas e 
muito pouco tempo para digerir as respostas. 
E todos temos responsabilidades: governo, 
oposição, órgãos de comunicação social, pro-
fissionais de saúde. Estar na pasta da Saúde 
é estar numa missão ao serviço da saúde das 
pessoas. Numa situação destas, esse sentido 
de missão é ainda mais exacerbado e tem de 
prevalecer sobre tudo. Nenhuma outra neces-
sidade se sobrepõe à necessidade imperiosa 
de salvar vidas.

Ciclicamente, critica-se a coordenação en-
tre as várias entidades que gerem a corren-
te de contágios a nível local. Como se pode 
aumentar a coesão entre ARS e entidades 
locais, por exemplo?
O Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem um 
sistema de funcionamento em cascata: Nacional 
(Ministério da Saúde), Regional (Administra-
ções Regionais de Saúde) e Local (Unidades 
de Saúde) e creio que tem funcionado bem 
na sua capilaridade. E, apesar de algumas fa-
lhas, foi esse bom funcionamento em rede que 
permitiu aguentar a primeira onda, quando 
muitos vaticinavam os cenários mais negros 
e até o colapso do SNS. Vivemos, porém, um 
momento único para o qual nenhum Estado 
ou Sistema de Saúde estava preparado e have-
rá falhas naturalmente. Este é um processo de 
aprendizagem contínuo, com a experiência dos 
outros, com a nossa experiência acumulada e 
estamos em melhoria contínua.

FARMACÊUTICOS  
INTERPRETARAM BEM  
MOMENTO DE UNIÃO NACIONAL
E como tem evoluído, ao longo da pandemia, 
a relação com o setor farmacêutico?
A relação com os farmacêuticos era boa e 
ficou ainda mais fortalecida, também pelo 
perfil e forma de estar sempre correta da sua 
Bastonária, Ana Paula Martins, que torna 
muito fluido o diálogo. Relembro que foi este 
Governo que avançou com o regime jurídico 
para a atribuição do título de especialista nas 

Ao longo da pandemia, pareceu-nos assistir 
a um crescendo de ceticismo - e até, arrisca-
mos, de negação - de parte da população em 
relação a medidas de proteção, individual e 
coletiva. Será de esperar uma gestão cada 
vez mais difícil das expectativas das pessoas?
Não creio que seja ceticismo, nem sequer ne-
gação, pelo menos do espírito da maioria das 
pessoas. Essas situações existem, mas são pon-
tuais. O que é há é o que a OMS [Organiza-
ção Mundial da Saúde] designou por fadiga 
pandémica, que tem a ver com o cansaço que 
a maior parte das pessoas sente pelas restri-
ções e mudanças que a pandemia implica nas 
suas vidas. Nas vidas de todos nós. E perante 
uma doença que, apesar de ser conhecida há 
quase um ano, ainda é muito desconhecida 
e onde a evidência científica de hoje é tantas 
vezes o erro retificado de amanhã, essa fadiga 
é ainda mais exacerbada. Gerir as expectativas 
das pessoas não é fácil neste contexto, porque 
depende da situação epidemiológica, que é 
variável e dinâmica, e porque não temos nem 
um remédio, nem uma vacina ainda. 

Como se planeia essa comunicação a nível 
governamental?
Com a preparação possível que este dinamis-
mo impõe. Mas como uma regra simples: dizer 
sempre a verdade de forma clara, mas com o 
cuidado de alertar as consciências sem alar-
mar as pessoas.

NENHUM SISTEMA  
ESTAVA PREPARADO…
Como se consegue equilibrar as necessida-
des e tempos da política e da opinião pública 
com as exigências epidemiológicas impostas 
por este vírus?
É uma epidemia online, a primeira neste con-
texto. E um dia os investigadores terão tem-
po de se pronunciar sobre os efeitos disso na 
própria comunicação em saúde pública e no 
impacto. Se por um lado chegamos a mais 
gente, de forma imediata, por outro há muita 
desinformação, fake news e também movi-

António Lacerda Sales, Secretário de Estado Adjunto e da Saúde:

Ricardo Nabais, jornalista convidado.

“OS FARMACÊUTICOS  
NUNCA FALTARAM À CHAMADA  
PARA O COMBATE À PANDEMIA”
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NUMA SITUAÇÃO DESTAS 
[DE PANDEMIA],  
ESSE SENTIDO  
DE MISSÃO É AINDA  
MAIS EXACERBADO  
E TEM DE PREVALECER 
SOBRE TUDO.  
NENHUMA OUTRA 
NECESSIDADE  
SE SOBREPÕE  
À NECESSIDADE 
IMPERIOSA  
DE SALVAR VIDAS
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carreiras farmacêutica e especial farmacêutica, 
um diploma que tive muito gosto em assinar e 
que foi publicado a 1 de março, um dia antes 
do primeiro caso de Covid-19 em Portugal. 
Os farmacêuticos souberam interpretar bem o 
momento de união nacional e nunca faltaram 
à chamada para o combate à pandemia. Foi as-
sim quando o Ministério da Saúde autorizou o 
fornecimento de medicamentos dispensados 
pelas farmácias hospitalares aos doentes em 
regime de ambulatório, através das farmácias 
comunitárias. Foi assim quando os farma-

cêuticos participaram, através da sua Ordem 
Profissional, na elaboração do Plano para a 
Saúde Outono-Inverno, quando aceitaram 
vacinar contra a gripe sazonal nas farmácias 
mais de 200 mil cidadãos com mais de 65 anos 
e quando participaram na campanha pela va-
cinação em parceria com a DGS e as Ordens 
dos Médicos e dos Enfermeiros.

As vacinas para a gripe sazonal este ano ti-
veram, naturalmente, muita procura. Como 
correu a campanha, face às notícias que da-

vam conta de algumas pessoas só as terem 
disponíveis em dezembro?
Está a correr muito bem, também graças aos 
farmacêuticos. Até dia 27 de outubro, foram va-
cinadas mais de 531 mil pessoas gratuitamente. 
Esta vacinação ocorreu maioritariamente nas 
unidades do SNS, mas também nas farmácias 
comunitárias, com a vacina do SNS para os 
cidadãos com 65 ou mais anos. Este ritmo de 
vacinação é superior ao dos anos anteriores. 
Aliás, foram distribuídas as 200 mil vacinas do 
SNS a um total de 2.383 farmácias, localizadas 
em 267 concelhos do território continental, 
numa experiência pioneira em todo o território 
replicando um projeto-piloto que tinha sido 
feito em Loures, e penso que na altura que as 
pessoas estiverem a ler esta entrevista já terão 
sido todas administradas.

As farmácias também se queixavam de pouca 
oferta de vacinas face à procura. Como foi 
articulada esta questão com as farmácias?
Há, efetivamente, uma maior procura devido 
à pandemia, e foi por isso que o Ministério da 
Saúde reforçou a aquisição de mais doses de 
vacinas contra a gripe sazonal, antecipando a 
próxima época gripal em que coexistirão gripe 
sazonal, Covid e outros vírus respiratórios. Foi 
feito um reforço significativo na despesa com 
a vacina da gripe e consequente aquisição de 
2.070.754 doses (+34% que na época anterior) 
para o SNS. As farmácias não conseguiram 
aumentar o seu contingente, ficando com 500 
mil doses para administração no setor privado, 
mas, como vacinaram com as 200 mil do SNS, 
acabou por haver um equilíbrio.

SEIS MIL PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE CONTRATADOS
O reforço de profissionais e de meios no SNS 
vai ser suficiente face à realidade da pande-
mia, novamente exponencial?
Foram contratados mais de seis mil profissionais 

A RELAÇÃO COM OS 
FARMACÊUTICOS ERA 
BOA E FICOU AINDA MAIS 
FORTALECIDA, TAMBÉM PELO 
PERFIL E FORMA DE ESTAR 
SEMPRE CORRETA DA SUA 
BASTONÁRIA
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de saúde no âmbito do combate à pandemia. 
Criámos condições para que os conselhos de 
administração [dos hospitais] possam contratar 
os profissionais que precisam para fazer face 
a este enorme desafio de saúde pública. Este 
é porém um desafio de saúde pública muito 
grande e que implica uma grande pressão 
nos serviços.

Como será o futuro do SNS depois deste 
embate? Estará preparado para uma nova 
realidade destas?
Certamente. Os investimentos que temos feito 
no robustecimento do SNS são investimentos 
de futuro. Contratámos cerca de seis mil pro-
fissionais de saúde; esses recursos humanos 
permanecerão ao serviço dos portugueses. 
Praticamente duplicámos a nossa capacidade 
de ventilação mecânica: no início da pandemia 
tínhamos de 6,4 camas por 100 mil habitantes, 

hoje temos 9,3 camas por 100 mil habitantes. 
Avançámos muito no uso de meios telemáticos 
ao serviço da medicina, melhorámos procedi-
mentos como a criação de circuitos Covid-19 e 
não-Covid-19, aumentamos a nossa capacidade 
de diagnóstico e testagem. Essa aprendizagem 
e esses recursos ficam para futuro. 

Qual foi a sua experiência mais marcante 
neste longo trajeto que o Ministério - e a 
DGS - têm feito no combate à pandemia?
Tem sido uma experiência avassaladora e com 
vários momentos marcantes. Mas os óbitos 
são sempre o mais difícil de gerir e por isso 
foi uma grande alegria e um momento de re-
novar esperanças quando, a 3 de agosto, pude 
anunciar que não houve mortes por Covid-19 
em Portugal. É para a repetição desse dia que 
continuo, que continuamos todos no Minis-
tério da Saúde, a trabalhar.

FOI FEITO UM REFORÇO 
SIGNIFICATIVO NA DESPESA 
COM A VACINA DA GRIPE E 
CONSEQUENTE AQUISIÇÃO 
DE MAIS DE 2 MILHÕES DE 
DOSES (+34% QUE NA ÉPOCA 
ANTERIOR) PARA O SNS 
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Parceiros

A APSA – Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger, é uma IPSS 
sem fins lucrativos, que nasceu dia 7 de novembro de 2003, por vontade 
de um grupo de pais. A sua missão assenta no apoio e na integração 
social de todas as pessoas com Síndrome de Asperger (SA), favorecendo 
as condições e capacitando para uma vida autónoma e digna.

APSA – ATIVA E PRÓXIMA 
DE QUEM MAIS PRECISA 
Ao longo destes 17 anos de vida, a APSA já tra-
duziu e editou vários livros sobre a SA, tendo 
lançado este ano, em plena pandemia, um livro 
para crianças intitulado “Super Aspie” na presença 
do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, 
o Prof. Doutor João Costa. Além disso, realizou 
diversos seminários e palestras em vários pon-
tos do país e continua ativa e próxima de quem 
mais precisa, prova disso são as sessões de sen-
sibilização para a toda a comunidade escolar, 
enquadradas no projeto “Gaivota”, e atualmente 
realizadas em formato Zoom.
A APSA disponibiliza vários serviços de apoio à 
comunidade, nomeadamente o “Tempo de Pais” 
que é um espaço gratuito da responsabilidade da 
presidente da associação; as sessões de “Escutar e 
Orientar”, que são sessões mais técnicas, orienta-
das pela diretora técnica da Casa Grande (CG). 
Dispõe também de um Serviço Social aberto a 
todo o tipo de problemas sociais. Os “Encontros 
APSA” acontecem de dois em dois meses na CG 
e são abertos a todas as pessoas que tenham fa-
miliares com SA, ou que tenham SA.
A CG é a sede da APSA, situada em Lisboa, e é 
também uma resposta, pois aqui jovens com SA 
a partir dos 16 anos podem dar os primeiros pas-
sos para a construção do caminho do seu futuro. 
A CG disponibiliza um conjunto de atividades 
de integração comunitária, treino de competên-
cias sociais e autonomia funcional, constituindo 
a base para o Programa Empregabilidade (PE) 
que marca o início de uma outra etapa sempre 
com vista a integração no mercado de trabalho.

O QUE É A SA. 
CAUSAS E ABORDAGENS
A SA é uma perturbação neuro comportamental 
de base genética, enquadrada nas perturbações 
do espetro do autismo nível I. Embora seja uma 
disfunção com origem num funcionamento 
cerebral particular, não existe, ainda, marca-
dor biológico, pelo que o diagnóstico se baseia 
num conjunto de critérios comportamentais.

Esta disfunção manifesta-se por alterações na 
interação social, na comunicação e no com-
portamento, sobretudo. Estima-se que, em 
Portugal, existam mais de 40.000 pessoas com 
SA, sendo a prevalência maioritária no sexo 
masculino (5:1).
Apesar da pesquisa intensiva sobre as causas da 
SA os resultados não são ainda concludentes. 
Os estudos efetuados apontam várias causas: 
biológicas, ambientais e genéticas, sendo es-
tas últimas determinantes. Perante alguns dos 
sinais de alerta, é aconselhável que a criança 
seja observada numa consulta especializada: 
pediatria do desenvolvimento, neuropediatria 
ou pedopsiquiatria, para que possa ser feita 
uma avaliação global das suas características, 
a nível físico e psicológico.
A APSA dispõe de uma rede de parceiros a ní-
vel clinico que pode indicar para encaminhar 
todo o tipo de situações relacionados com a 
SA, pois não faz intervenção clinica. O Proje-
to Casa Grande nasce quando o grupo de pais 
fundador da APSA percebe que existe um fos-
so, uma lacuna de resposta, entre o período da 
escolaridade obrigatória e o princípio da vida 
ativa. Desenvolve-se então esta resposta que 
assenta num conjunto de atividades de inte-
gração comunitária e ateliers temáticos, que 
visam despistar a vocação de cada jovem que 
entra para a CG. Desde a música, à expressão 
plástica ou à informática, os jovens percorrem 
todos os ateliers devidamente acompanhados 

por técnicas especializadas que têm a missão 
de traçar o per� l individual de cada um para 
melhor encontrarem a oportunidade certa.
O Programa Empregabilidade é o salto para 
o início da Formação para o Emprego, atra-
vés de um treino de entrevistas, e até mesmo 
atividades laborais internas, culminando com 
a integração do jovem na empresa. Tudo isto 
marca o início da construção de um caminho 
de futuro para estes jovens, juntamente com 
a família e mediado sempre pela equipa téc-
nica da APSA.
A APSA assinou em 2019 uma carta compro-
misso com todas as empresas que fazem parte 
deste projeto desde o início na presença da Se-
cretaria de Estado para a Inclusão das Pessoas 
com De� ciência. Estas 17 empresas formam a 
Rede de Empresas Recetivas, marca registada 
da APSA, que acolhem e integram os jovens 
com SA no seio da sua atividade. Estas em-
presas recebem também a devida formação 
e capacitação para as características da SA e 
do jovem que vai integrar. A Casa Grande é, 
portanto, o espaço ideal para que os jovens 
adultos com SA, a partir dos 16 anos, possam 
dar os primeiros passos na construção do seu 
futuro, ajudando na sua integração sociopro-
� ssional, permitindo-lhes uma vida mais digna 
e mais autónoma.

O PAPEL DAS FARMÁCIAS
As maiores necessidades das pessoas com 
SA, são sem dúvida a compreensão da sua 
condição, da sua disfunção comportamental, 
para que possam ser facilmente acolhidos na 
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APSA – ATIVA E PRÓXIMA 
DE QUEM MAIS PRECISA 

sociedade. Para que tal aconteça é necessário 
haver mais informação e sensibilização sobre 
esta problemática a nível geral e também mais 
formação dos pro� ssionais da saúde e da edu-
cação para contribuírem para uma mudança 
de mentalidade e melhor inclusão destas pes-
soas na sociedade.
Não obstante o facto de algumas pessoas com 
SA necessitarem de medicação, temporária ou 
prolongada, dependendo de cada situação, 
a medicação não é absolutamente essencial 
quando do diagnóstico. Seria importante haver 
em todas as farmácias informação disponível 
sobre a SA, pois, além de ser importante para 
quem disponibiliza o medicamento, é uma 
forma muito e� caz de divulgação à população 
de conteúdos sobre esta síndrome.
O mesmo deveria acontecer nos hospitais e 
centros de saúde. Deveria haver literatura e 
informação, não só sobre a SA, mas também 
sobre a existência de uma associação que pode 
ajudar, acolher e encaminhar as pessoas com SA 
e suas famílias, fazendo esta ponte tão neces-
sária com a sociedade. Divulgar e sensibilizar 

a população nunca será demais. É importante 
que as pessoas saibam onde e quando podem 
e devem pedir ajuda, e que esta seja e� caz e 
tão precoce quanto possível. Neste sentido, os 
médicos devem, no momento do diagnóstico, 
preencher a documentação requerida para que 
se possa saber com rigor quantas as pessoas 
com esta disfunção, onde se encontram, qual 
a sua idade. Só desta forma poderemos dire-
cionar objetiva e e� cazmente todo o apoio que 
elas necessitam.

CAMPANHAS E OUTRAS AÇÕES
Atualmente a APSA, através do seu Departa-
mento de Comunicação e Sustentabilidade, 
tem em curso algumas campanhas que visam 
a divulgação e angariação de fundos para man-
ter viva a missão da associação. Exemplo disso 
é a possibilidade de todos os aniversariantes 
registados no Facebook poderem criar uma 
angariação de fundos em prol da APSA. Ao 
mesmo tempo realiza-se a venda de máscaras 
sociais, através da loja online do site da APSA 

(www.apsa.org.pt/entrar-loja), onde se podem 
encontrar também outros artigos do atelier de 
costura. A isto se juntou, recentemente a ven-
da de um livro lançado em plena pandemia, 
o “Super Aspie”.
Podem também ser consultadas outras formas 
de apoio à APSA no seu website (www.apsa.
org.pt/apoiar), nomeadamente a tradicional 
campanha de consignação do IRS, que todos os 
anos envolve uma cara mediática. Há também 
a possibilidade de apadrinhar um jovem que 
esteja em PE, ou seja, mediante um contributo 
de 5.000 euros anuais, pode-se ser padrinho ou 
madrinha de um dos jovens, acompanhando 
de perto o seu percurso.
Além destas formas de apoio, a APSA dispõe da 
venda de artigos do seu atelier de horticultura 
e jardinagem, variando os produtos consoante 
a época do ano, bem como da venda de livros 
sobre a SA, que tem vindo a traduzir e editar 
em parceria com algumas editoras. O espaço 
da APSA também pode ser alugado para festas 
de aniversário, eventos de empresa ou outros 
tipo de evento. Ao alugar espaços da APSA 
estarão a contribuir para quem mais precisa. 
Para este efeito o contacto da APSA é: comu-
nicar@apsa.org.pt.
Nota de Agradecimento: A APSA gostaria de 
agradecer à Ordem dos Farmacêuticos, e a toda 
a sua equipa editorial, a oportunidade de par-
ticipar em mais uma edição da sua prestigiada 
revista. Ao nos ser dada esta oportunidade, es-
tamos a chegar a muito mais jovens e famílias 
que tanto precisam de ser acompanhados/as e 
orientados/as para poderem ter uma vida mais 
digna e mais autónoma.
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Em março, já à beira da declaração de pandemia de covid-19 pela OMS, Luís Goes Pinheiro foi nomeado presi-
dente dos SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. O antigo Secretário de Estado Adjunto e da 
Modernização Administrativa enfrentou então o desafio de aumentar a resposta da linha SNS 24, dotar o SNS de 
material indispensável à segurança dos que combatem a epidemia na linha da frente e desenvolver as infraes-
truturas necessárias para a transformação tecnológica dos serviços, entre outras tarefas. Em entrevista à ROF, 
aborda estas e outras questões, como a teleconsulta médica ou a telefarmácia, pois – diz – as farmácias “são 
uma peça fundamental” na complexa engrenagem da saúde pública.   

volume global de compras em 2019 foi de cerca 
de 1.600 milhões de euros, o que representa um 
aumento de 10% face ao ano de 2018, onde se 
tinha registado um valor global na ordem dos 
1.450 milhões de euros. Neste volume global de 
compras, que inclui compras de bens e serviços 
de saúde e de bens transversais, verificou-se 
também um aumento da poupança gerada para 
o Ministério da Saúde. Em 2019, a poupança 
atingiu 347,2 milhões de euros, que representam 
18% de poupança face ao volume financeiro total 
aplicado neste ano. Entre 2018 e 2019, o volume 
de compras e as poupanças geradas cresceu a 
uma média anual de 23,8% e 39,2%, respetiva-
mente. Para este efeito foram analisados os 515 
procedimentos adjudicados no decorrer do ano 
de 2019, em 40 categorias distintas, e de acordo 
com os relatórios de poupança elaborados anu-
almente. Neste momento, desconhecemos qual 
será a dotação orçamental para 2021, pelo que 
qualquer comentário sobre isso será prematuro, 
sendo que temos total confiança em quem terá 
de tomar essas decisões.
 
Os recursos humanos são centrais no funciona-
mento do SNS. Como foi a adaptação, dada a 
escassez de material de proteção, por exemplo, 
a esta situação súbita de emergência provocada 
pelo novo coronavírus?
Como é sabido, houve uma grande escassez de 
equipamentos de proteção individual no merca-
do global, atendendo à situação excecional que 
se viveu (e ainda se vive) em todo o mundo. O 
contexto em que ainda vivemos mostrou-nos uma 
nova realidade que desconhecíamos. Condições 
de mercado mundial excecionais, enorme concor-
rência entre países, limites à circulação de bens, 
regras de confinamento mundial de trabalhadores, 

Os SPMS concentram – digamos – os “moto-
res” do SNS: as compras, a logística, os serviços 
financeiros e de recursos humanos. De uma 
época em que falávamos de subfinanciamento 
do SNS passámos a uma corrida global ao ma-
terial médico devido a uma pandemia. Como 
será, financeiramente falando, o futuro?
Não diria que é o motor do Serviço Nacional de 
Saúde. O motor do SNS são os profissionais de 
saúde no seu todo que, diariamente, servem os 
utentes. A SPMS – Serviços Partilhados do Mi-
nistério da Saúde, EPE, assume, sim, um papel 
relevante, uma vez que tem competências es-
pecíficas em matérias de serviços partilhados, 
nomeadamente nas áreas das compras e dos 
sistemas de informação. Em matéria de compras 
e logística, tem por missão centralizar, otimizar 
e racionalizar a aquisição de bens e serviços e 
disponibilizar serviços de logística, possuindo 
atribuições em matéria de estratégia de compras, 
procedimentos pré-contratuais, contratação pú-
blica, logística interna, pagamentos e monitori-
zação de desempenho.
Neste sentido, entre muitas ações, a SPMS rea-
liza aquisições de bens e serviços ao abrigo de 
contrato de mandato para várias instituições do 
Ministério da Saúde e, portanto, desse ponto de 
vista, o financiamento que for disponibilizado 
em sede de orçamento para a SPMS cumprir 
as suas atribuições, será aquele que a SPMS irá 
utilizar. Em 2019, a SPMS adjudicou para todo 
o SNS mais de mil milhões de euros em proces-
sos de aquisição de bens e serviços, num total 
de 525 processos por contrato de mandato. Re-
lativamente às necessidades para 2020, até ao 
momento adjudicaram-se mais de 780 milhões 
de euros, correspondente a um total de 523 pro-
cessos, elaborados sob contrato de mandato. O 

Luís Goes Pinheiro, presidente dos SPMS

Ricardo Nabais, jornalista convidado.

“AS FARMÁCIAS SÃO UMA PEÇA 
FUNDAMENTAL NO CICLO DE VIDA  
DO DOENTE”

A SPMS DESENVOLVEU 
PLATAFORMA 
PARA TELECONSULTAS - A RSE 
LIVE. LANÇADA A 17 DE ABRIL, 
ESTÁ ATIVADA HOJE EM TODO 
O SNS, OU SEJA, 
EM 92 HOSPITAIS E 55 ACES
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É ESSENCIAL DOTAR  
AS UNIDADES DE SAÚDE 
DAS INFRAESTRUTURAS 
NECESSÁRIAS, PELO QUE 
FORAM DISTRIBUÍDOS MAIS  
DE 800 KITS DE TELESSAÚDE 
PARA EQUIPAR OS CUIDADOS 
DE SAÚDE PRIMÁRIOS  
COM CÂMARAS MICROFONES, 
INSTRUMENTOS  
PARA AS TELECONSULTAS

fecho das fronteiras e restrições aos fluxos de pes-
soas e bens. Para responder às necessidades, foram 
reforçados os procedimentos para as aquisições 
com grande empenho das equipas de compras, 
que conseguiram num curto período de tempo, 
principalmente, nos meses de março e início de 
abril, dotar Portugal desses recursos que eram es-
senciais. Houve também grande compreensão dos 
profissionais de saúde. E foi de facto fundamental 
para garantir que aqueles que estavam na linha da 
frente, designadamente os profissionais de saúde, 
pudessem continuar a exercer as suas funções em 
segurança, com equipamento de proteção indivi-
dual. Isto num contexto de grande procura inter-
nacional, com todos os países a fazer o mesmo. 
 
TELESSAÚDE TEM SIDO 
FUNDAMENTAL

Esta emergência trouxe conceitos novos, ou ge-
rou uma importância ainda maior em relação 
a eles. É o caso da teleconsulta, por exemplo. 
Como tem sido essa experiência, tendo em 
conta que a Ordem dos Médicos, por exemplo, 
queixa-se de falta de acompanhamento do SNS 
a pacientes não-covid?
A telessaúde em geral tem sido fundamental para 
garantir, por um lado, que os utentes do SNS ace-
dam a cuidados de saúde não presenciais e, por 
outro, que os médicos e os outros profissionais de 
saúde podem exercer boa parte das suas funções 
também à distância. Isso foi fundamental durante 
a pandemia, em que houve muitos profissionais 

que a partir das suas próprias casas prestam cui-
dados de saúde, designadamente, acompanhando 
os utentes com COVID-19 no seu domicílio. A 
teleconsulta é apenas um exemplo. A SPMS de-
senvolveu uma plataforma para a realização de 
teleconsultas, a RSE Live, lançada a 17 de abril 
no Hospital Francisco Zagalo, em Ovar, quando 
a cidade ainda se encontrava em cerco sanitário. 
A RSE Live permite teleconsultas em tempo real, 
num ambiente digital seguro por videochamada, 
entre médico-utente e entre médicos. Neste mo-
mento está ativada em todo o SNS, ou seja, em 
92 hospitais e 55 ACES. E agora é fundamental 
que seja cada vez mais usada. Os cidadãos po-
dem aceder através da Área do Cidadão e pela 
MySNSCarteira (versão android já disponível e 
IOS desde 21 de agosto). Faremos evoluir esta 
ferramenta com a integração de outros profis-
sionais de saúde. 
 
A adaptação de meios para consultas à distân-
cia foi rápida? Exigiu muitos meios financeiros 
e tecnológicos?
A adaptação à mudança normalmente não é 
rápida, leva sempre o seu tempo, e aqui não foi 
exceção. A prioridade foi dada à disponibilização 
da ferramenta em todo o lado. Estamos agora a 
iniciar o processo de promoção do seu uso. Do 
ponto de vista da infraestrutura, foi preciso re-
forçar a infraestrutura central, que dá suporte a 
esta ferramenta. Assim, foi já duplicada a capa-
cidade da infraestrutura tecnológica de suporte 
à plataforma e está em curso a evolução da Rede 
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Informática da Saúde (RIS) para garantir que ne-
nhum ponto tem menos de 40 Mb/s e que todos 
são servidos por uma ligação dedicada de fibra 
ótica. É também essencial dotar as unidades de 
saúde das infraestruturas necessárias, pelo que, 
entre abril e maio, foram distribuídos, de norte 
a sul do país, mais de 800 kits de telessaúde para 
equipar os Cuidados de Saúde Primários com 
câmaras de filmar e microfones, instrumentos 
essenciais para as teleconsultas.
 
EXPERIÊNCIAS COM FARMÁCIAS 
CORRERAM BEM

Outro conceito novo é o da telefarmácia. Neste 
caso, a experiência foi possível nas farmácias 
hospitalares? Como correu a adaptação?
Todas as soluções que evitem deslocações desne-
cessárias e que promovam a redução de contactos, 
designadamente em época de pandemia, espe-
cialmente quando estão em causa doentes com 
comorbilidades sérias, devem ser promovidas. 
Ora, as farmácias são uma peça fundamental 
no ciclo de vida do doente. As experiências que 
foram implementadas durante a pandemia cor-
reram bem. Esta, neste momento em curso e em 
execução do Despacho n.º 6971/2020, tem como 
objetivo intensificar e alargar as boas experiências.  
 
Ainda na área digital: estas formas de consulta 
à distância serão mantidas no pós-pandemia?

A pandemia da Covid-19 é uma fatalidade terrí-
vel que nos apanhou a todos de surpresa pela sua 
dimensão e impacto. No entanto, a melhor forma 
de reduzir este impacto é aproveitar o que de bom 
foi sendo desenvolvido e a irreversível mudança 
de hábitos que ocorreu. Assim, importa continu-
ar a executar o Plano Nacional para a Telessaúde 
2022, que é o guião estratégico fundamental nesta 
área, reforçando o papel do SNS24, que, mais do 
que um sistema de teletriagem, deve ser a porta 
de entrada no SNS, investindo nas teleconsultas, 
divulgando a sua existência e facilitando o acesso, 
e desenvolvendo mais e melhores ferramentas de 
telemonitorização dos utentes, em especial dos 
doentes crónicos. 
 
Que outras áreas desta transformação digital 
estão a ser equacionadas para o futuro?
O que se pretende fazer para o futuro passa essen-
cialmente por quatro grandes eixos. O primeiro 
é reforçar a infraestrutura tecnológica do SNS, 
substituindo as infraestruturas que carecem de 
ser atualizadas. Neste momento, está a decorrer 
a migração da nova Rede Informática Saúde, mas 
outras virão a seguir.
O segundo é a criação do acesso multicanal do ci-
dadão ao SNS, dando continuidade à experiência 
que temos hoje com o SNS 24, que é excelente, e 
estendendo-a a outros canais, designadamente 
ao canal digital. Desse ponto de vista, no canal 
digital, desenvolvendo uma app única que agre-

gue os diversos serviços que podem ser utilizados 
pelo cidadão, apenas com um único portal, para 
simplificar o acesso do cidadão a esta ferramen-
ta. E, finalmente, tirando também partido dos 
canais presenciais de proximidade, e entre eles, 
por exemplo, as farmácias. Em geral, é criar uma 
abordagem multicanal que permita ao cidadão ter 
sempre, por onde quer que entre, a mesma boa 
experiência dentro do SNS.
O terceiro eixo passa pela evolução dos Sistemas 
de Informação para simplificar o trabalho dos 
profissionais, garantindo a sua redução, maior 
integração e modernização das ferramentas tec-
nológicas, em paralelo, com eliminação de atos 
burocráticos inúteis.
E, finalmente, o quarto grande eixo é a promoção 
da qualidade dos dados em saúde. Com informação 
estruturada e dados de qualidade iremos promover 
a automatização de tarefas e o desenvolvimento 
de ferramentas de apoio às decisões fundamentais 
para os profissionais de saúde.
 
A dotação financeira para essa transformação 
foi reforçada?
Ainda não sabemos qual será a dotação financeira 
para o ano de 2021, portanto é prematuro estar 
a falar nisso. Quanto ao ano 2020, temos tido 
recursos suficientes para fazer face aos diversos 
desafios que temos enfrentado.
 
O destino do paciente é contactar o seu médico e 
farmacêutico à distância, tanto quanto possível? 
Isso permitirá evitar deslocações necessárias a 
cuidados primários ou a hospitais no futuro?
É de facto relevante evitar as deslocações desneces-
sárias. Portanto, tudo o que puderem ser soluções 
que facilitem o acesso das pessoas a cuidados de 
saúde, que simplifiquem o trabalho dos profissionais 
e que aumentem a eficiência das organizações, são 
de aproveitar. E, naturalmente, desde que nunca 
se perca o ponto de equilíbrio entre a necessidade 
de contacto pessoal e a importância de seguir este 
caminho de relacionamento à distância.

TODAS AS SOLUÇÕES QUE EVITEM DESLOCAÇÕES 
E PROMOVAM A REDUÇÃO DE CONTACTOS, 
DESIGNADAMENTE EM ÉPOCA DE PANDEMIA, 
ESPECIALMENTE QUANDO ESTÃO EM CAUSA 
DOENTES COM COMORBILIDADES SÉRIAS, DEVEM 
SER PROMOVIDAS
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