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Editorial

Bastonária da Ordem
dos Farmacêuticos

Abrir horizontes em plena pandemia
Para o bem e para o mal, este é um tempo que, irreversivelmente, está a marcar gerações e a dar novos
limites à nossa profissão e à ciência farmacêutica
que nos define. A covid-19 continua a ser tema em
todas as dimensões da nossa sociedade, sem ninguém ou nada poupar. Como profissionais de saúde,
nós, farmacêuticos, estivemos especialmente alerta
para a evolução da pandemia, de modo a juntar o
maior conhecimento possível e a ajudar o sistema
de saúde a responder às necessidades terapêuticas
ou comportamentais que um estranho dia-a-dia,
batizado simpaticamente de “novo normal”, passou a reclamar.
Ainda não é tempo para balanços, pois tudo continua a acontecer à nossa volta e não ganhámos
distanciação (desta vez histórica e não social) para
assegurarmos um juízo justo sobre como enfrentámos o “desconhecido”. Mas podemos dizer, fazendo o caminho, que estivemos concentrados
nesta nova realidade, ouvindo-nos uns aos outros,
trocando experiências, contrariando ideias feitas,
sublinhando as boas práticas que foram ganhando
evidência, alterando ou reinventando procedimentos, mas também participando em campanhas de
saúde pública e literacia.
Estivemos na linha da frente no apoio aos hospitais e às farmácias comunitárias para que não faltassem aos doentes, sem exceção, a sua medicação
e o aconselhamento que lhes devemos. Em alguns
casos fizemo-lo como voluntários e, de um modo
geral, aprendemos com os sucessos e os erros. Acabaremos, certamente, por replicar e expandir, com
o contributo de todos, um modelo de assistência
farmacêutica que garanta a segurança dos doentes
e procure a efetividade das terapêuticas, esperando
sempre melhorias na qualidade de vida e maior comodidade no acesso ao medicamento.
Nunca é demais agradecer aos farmacêuticos a coragem e a dignidade com que, desde março de 2020,
têm enfrentado a pandemia. Destaque para aqueles
que, em jornadas de 12 a 14 horas, trabalham para
que nenhum português fique sem a sua medicação,
mas que durante 20 anos não viram a sua carreira
reconhecida e agora estão à espera da residência.

UM CONGRESSO DIFERENTE

“Abrir Horizontes. Fazer Acontecer”, o nosso congresso nacional, constituiu um tempo – entre 26
e 28 de novembro – de reflexão serena sobre a situação do nosso país e do seu sistema de saúde,
mas também sobre o papel dos farmacêuticos e o
seu futuro a dez anos. Foi realizado em estado de

POUCO A POUCO, VAMOS
COMPLETANDO ESTE CICLO
POLÍTICO NA ORDEM DOS
FARMACÊUTICOS, CONCRETIZANDO
O QUE ESTAVA PREVISTO
E RESPONDENDO AO QUE EMERGIU,
DE FORMA COESA,
COM TODOS, E LEGITIMADOS
PELOS FARMACÊUTICOS

emergência e ficou marcado, como não podia deixar de ser, por aquilo que justificou essa exceção: a
pandemia. Contámos, ainda que virtualmente, com
1200 participantes e mais de 60 oradores de muitas
partes do mundo, vozes ativas nas mais diversas
áreas das Ciências da Saúde.
A nossa reunião magna foi precedida pelo XIV
Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua
Portuguesa, organizado pela AFPLP (Associação
de Farmacêuticos dos Países de Língua Portuguesa)
onde estão representados mais de 220 mil farmacêuticos. O facto, por si só, releva a importância que
atribuímos às relações internacionais e, em particular, ao universo da Língua Portuguesa. A Ordem
e a sua atual direção fazem questão de promover a
cooperação e a solidariedade, o que ganha sentido
particular nos tempos de incerteza e necessidade
que vivemos. A presença dos nossos colegas de países de expressão portuguesa estendeu-se ao nosso
congresso nacional numa prova de que – mesmo
em ambiente adverso e não presencial – funcionamos de portas abertas.
Ou, como disse o presidente do congresso, Helder
Mota Filipe: “Um mundo global acarreta necessaria-

mente desafios e respostas globais. Os farmacêuticos
têm feito parte da solução, contribuindo com afinco
para a luta contra a infeção por SARS-CoV-2, reinventando a sua prática profissional e expandindo as
suas ações em nome da saúde de todos.”
Em jeito de seleção – sempre injusta – a representar
o que se passou no congresso, deixo aqui um sublinhado sobre o papel e a mais-valia dos farmacêuticos
nos sistemas de saúde, da intervenção do presidente
da Federação Pan-Americana de Farmácia, Walter
Jorge João, também presidente do Conselho Federal
de Farmácia do Brasil. Ele disse na sessão Refletir o
Passado, Construir o Futuro: “Temos de aproveitar
este momento para reinventar a profissão (…). A
nossa força de trabalho é muito importante, mas,
num certo sentido, sempre foi muito subutilizada.
Esta luta tem de ser organizada, sistemática e ter a
união de todos os nossos países.”
A prioridade é “fazer com que os farmacêuticos se
dediquem totalmente a prestar cuidados de saúde à
população, visando o reconhecimento da profissão”.
“Não adianta fornecer apenas o medicamento – é
preciso agregar serviços”, acrescentou. E concluiu: “A
inserção do farmacêutico no sistema de saúde reduz
custos, amplia a cobertura dos cuidados e ajuda a
melhorar os indicadores de saúde, a qualidade da
assistência e a segurança do paciente”.

THEBAR MIRANDA
NO QUADRO DE HONRA

O congresso teve momentos relevantes para a nossa
história, como o da merecida homenagem a Thebar
Miranda, a quem foi atribuída a Medalha de Honra da OF. Deste modo, sublinhámos para sempre a
ação profissional e social do presidente do Grupo
Azevedos no progresso das Ciências da Saúde e no
domínio da cooperação lusófona.
Também não deixa de ser significativo a atribuição
do Prémio de Jornalismo “Farmacêuticos e Sociedade” 2020 a “Renascer das Cinzas”, uma reportagem
de imprensa dedicada à recuperação dos incêndios
de 2017, no centro do País, a norte do Mondego, e
do papel da farmácia nesse cenário de catástrofe.
Pouco a pouco, vamos completando este ciclo político na Ordem dos Farmacêuticos, concretizando o
que estava previsto e respondendo ao que emergiu,
de forma coesa, com todos, e legitimados pelos farmacêuticos cuja escolha é inequívoca: primeiro as
pessoas – primeiro o País.
Ana Paula Martins
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FARMACÊUTICOS INTEGRADOS
NA ESTRATÉGIA NACIONAL DE TESTAGEM
A segunda fase da Estratégia Nacional de Testes SARS-CoV-2, que se iniciou a 16 de dezembro, veio
alargar a realização de testes rápidos de antigénio (TRAg) a todas as unidades de saúde com registo na
Entidade Reguladora da Saúde (ERS) e acesso ao SINAVElab para comunicação dos resultados.
A circular, emitida pelo Infarmed, Direção-Geral da Saúde e Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo
Jorge (INSA), inclui claramente os farmacêuticos entre os profissionais legalmente habilitados para
prestação do serviço, a par de médicos, enfermeiros, biólogos especialistas em Análises Clínicas, mas
também colaboradores dos laboratórios clínicos e outro pessoal técnico qualificado. As autoridades
especificam que os profissionais devem ter experiência e competência para a colheita da amostra
biológica, realização do teste e interpretação dos resultados. Por outro lado, os profissionais habilitados,
mas sem experiência, devem efetuar formação específica para a colheita de exsudado do trato
respiratório e para a realização de TRAg.
Os farmacêuticos, além de preencherem as condições definidas neste normativo, estão já legalmente
habilitados para realizar testes rápidos nas farmácias para rastreio de outras infeções, como o VIH/sida,
hepatite B e hepatite C, fazendo-o há muitos anos com dispositivos médicos para diagnóstico in vitro.
A Ordem dos Farmacêuticos (OF) manifestou publicamente a disponibilidade dos profissionais que
representa para participar nesta estratégia de testagem em massa, tendo solicitado inclusivamente a
intervenção da Comissão Europeia para que impulsione os governos nacionais e reconheça o contributo
dos farmacêuticos - nas farmácias e laboratórios de proximidade - para o aumento dos rastreios por
testagem, e assim preservar a saúde dos portugueses, quebrar cadeias de transmissão e proteger a
capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde.
A OF deu como exemplo países como a França, Espanha, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos da
América e Austrália, que promovem uma intervenção clara dos farmacêuticos na testagem contra a
covid-19. A Federação Internacional Farmacêutica publicou também um novo referencial com indicações
para realização de testes rápidos por farmacêuticos.
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QUATRO MIL
FARMACÊUTICOS APTOS
A ADMINISTRAR VACINAS
O serviço de administração de vacinas e medicamentos injetáveis
em farmácias comunitárias está disponível em todos os distritos
do país, com quase quatro mil farmacêuticos devidamente
capacitados para a prestação deste serviço.
A Competência Farmacêutica em Administração de Vacinas e
Medicamentos Injetáveis é atribuída pela Ordem dos Farmacêuticos
(OF) após frequência, com aproveitamento, de duas formações
distintas, ambas reconhecidas pela OF: em administração
de vacinas e medicamentos injetáveis (formação inicial ou
recertificação) e em Suporte Básico de Vida, que têm a validade de
cinco anos. O prazo de validade desta Competência Farmacêutica
corresponde, no entanto, à menor das validades destas duas
formações necessárias para certificação da competência.
Os farmacêuticos e as farmácias portuguesas estão disponíveis
para integrar o plano de vacinação contra a covid-19 e assim
contribuir para a vacinação em massa da população portuguesa
no mais curto espaço de tempo que as circunstâncias exigem.
Em carta aberta, a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos (OF)
e os presidentes da Associação de Farmácias de Portugal e da
Associação Nacional das Farmácias, reafirmam a disponibilidade
do setor farmacêutico nacional para apoiar a execução do Plano
Nacional de Vacinação. A OF enquanto autoridade reguladora da
profissão, e as associações setoriais consideram que o País deveria
aproveitar a rede de farmácias comunitárias homogeneamente
distribuída por todo o território nacional, com profissionais
qualificados e habilitados para a administração de vacinas. “Seria
incompreensível que Portugal não utilizasse esta capacidade
instalada para executar o Plano de Vacinação covid-19”, referem.
“Incompreensível essencialmente para os portugueses”, reforçam
os responsáveis do setor.
Os farmacêuticos estão cientificamente preparados para
vacinar. Nas farmácias portuguesas fazem-no há mais de 12
anos, administrando anualmente mais de um milhão de vacinas
e medicamentos injetáveis, garantindo a proximidade, segurança,
conveniência, conforto e humanismo no serviço prestado. Por
outro lado, recordam, “os farmacêuticos lideram com absoluta
competência o processo de distribuição e armazenamento de
medicamentos, que no caso da vacinação contra a covid-19
implica condições especiais de frio e segurança, bem como uma
infraestrutura adequada para garantir a administração, em alguns
casos de duas doses, num curto espaço de tempo”. “Devemos
observar o que se está a fazer noutros países, como o Reino
Unido, os Estados Unidos, a Irlanda, o Canadá e a Austrália, que já
integraram ou estão em processo de integração dos farmacêuticos
comunitários, através das suas redes nacionais de farmácias, nos
respetivos planos de vacinação”, adianta ainda a carta aberta.
Os representantes do setor farmacêutico nacional recordam
também a intervenção destes profissionais na luta contra
a pandemia que o País e o mundo enfrentam, desde o
desenvolvimento da vacina, à realização de testes, na garantira
de acesso aos medicamentos, aos equipamentos de proteção
individual e outras tecnologias de saúde ou na campanha de
vacinação contra a gripe. “Estamos disponíveis, estamos juntos
para trabalhar em mais esta linha da frente contra a pandemia.
Cabe a quem coordena esta complexa operação no Ministério da
Saúde fazer esta opção”, concluem.

8 | REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS

Notícias

REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS | 9

FARMACÊUTICOS NA CAMPANHA
DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE SAZONAL

Pela primeira vez, o Governo reconheceu
formalmente as farmácias como parceiro
estratégico no aumento da cobertura
vacinal. A Ordem dos Farmacêuticos (OF)
acompanhou a negociação entre o Governo,
através do Ministério da Saúde e da DireçãoGeral da Saúde (DGS), e as associações de
farmácias, da indústria farmacêutica e da
distribuição farmacêutica para a Campanha
de Vacinação contra a Gripe 2020/2021, que
levou à disponibilização de 200 mil doses de
vacinas do contingente do Serviço Nacional de
Saúde (SNS) para administração gratuita nas
farmácias aos utentes com 65 ou mais anos.
O acordo contemplou também a

disponibilização de dez mil doses da vacina
contra a gripe para administração aos
farmacêuticos e respetivas equipas que
participaram na campanha de vacinação deste
ano, tendo sido acordada a atribuição de três
doses do contingente do SNS a cada farmácia
participante, num processo que foi coordenado
pelas associações setoriais.
Em parceria com a DGS, com a Ordem dos
Médicos e a Ordem dos Enfermeiros, a OF
esteve também envolvida na campanha de
comunicação e sensibilização da população para
a vacinação contra a gripe sazonal, em particular
junto dos grupos prioritários e mais vulneráveis.
Num ano em que a procura por vacinas contra

a gripe nas farmácias foi cinco vezes superior
à dos anos anteriores, a tutela adquiriu dois
milhões de doses, mais 500 mil do que nos anos
anteriores. As farmácias, por seu lado, viram a
sua quantidade habitual ser reduzida de 650
mil para 440 mil vacinas. O contexto pandémico
condicionou também o abastecimento do
mercado nacional, o que levou a ruturas de stock
de vacinas contra a gripe em diferentes períodos
da época sazonal, com constrangimentos para a
população, os utentes e as farmácias.
“É uma medida inédita no nosso País. Um
reconhecimento público do trabalho e dos
resultados de projetos-piloto que já estavam
em curso em algumas farmácias (ex.: concelho

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.
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Farmacêuticos nos grupos
prioritários para vacinação

de Loures)”, considerou a bastonária. “É uma
medida estrutural para o sistema de saúde;
uma prova inequívoca de que o Governo conta
com as farmácias e com os farmacêuticos para
prestar mais e melhores cuidados de saúde aos
portugueses”, disse ainda. “Quero acreditar que
é também uma medida irreversível. Tal como
em muitos outros programas de saúde pública,
os farmacêuticos portugueses têm vindo a
demonstrar os benefícios da sua intervenção
junto das comunidades que servem, quer
para o aumento da acessibilidade, quer na
qualidade e segurança com estes serviços são
prestados”, adiantou ainda a representante dos
farmacêuticos.
“Os portugueses precisam sentir-se seguros.
Precisam de ter confiança no trabalho que as
autoridades e as estruturas de saúde estão
a desenvolver. A campanha de vacinação
contra a gripe sazonal tem este ano o apoio
incondicional dos três grupos de profissionais
de saúde que mais perto contactam com
a população – médicos, enfermeiros e
farmacêuticos. É uma demonstração clara de
união de esforços em torno de um objetivo
essencial no atual contexto pandémico que
vivemos: aumentar a cobertura vacinal contra
a gripe”, explicou Ana Paula Martins.

A Ordem dos Farmacêuticos (OF) iniciou o recenseamento
dos farmacêuticos que desejem integrar a primeira fase
do Plano de Vacinação contra a covid-19. A Task Force
responsável pela elaboração e execução do plano de
vacinação no nosso País solicitou a colaboração das
Ordens dos Enfermeiros, Farmacêuticos, Médicos e
Médicos Dentistas na identificação dos profissionais que
pretendem integrar a primeira fase da vacinação contra a
doença.
A OF reúne a informação sobre os membros que desejem
ser vacinados nesta primeira fase do Plano de Vacinação,
onde se incluem os farmacêuticos das áreas assistenciais,
do sector privado e social, diretamente envolvidos
na prestação de cuidados de saúde (farmacêuticos
comunitários, hospitalares, analistas clínicos, dos cuidados
de saúde primários e/ou continuados). O recenseamento
envolve o preenchimento de um formulário para vacinação
contra a covid-19 na Secretaria Online da OF, num processo
que tem associado a validação dos dados pessoais e
profissionais dos farmacêuticos, garantindo assim a
atualização da informação individual de cada um dos seus
membros. Os dados recolhidos são alvo de tratamento
pela OF para envio à Task Force responsável pela
implementação do Plano de Vacinação em Portugal.
A OF tem reunido periodicamente com a Task Force para
analisar o processo de vacinação dos farmacêuticos, tendo
também manifestado a disponibilidade dos farmacêuticos
comunitários para colaborar no esforço nacional de
vacinação em massa de todos os portugueses, nos moldes
que forem acordados com o Governo. A bastonária apelou,
no entanto, a um planeamento antecipado do envolvimento
destas estruturas de saúde, de modo a continuar a
garantir os elevados padrões de qualidade e segurança
por que o setor se rege.
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BASTONÁRIA
APONTA FALHAS
NO PLANEAMENTO
E COMUNICAÇÃO
DA PANDEMIA
A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos
(OF) foi recebida em audiência pelo
Presidente da República, a 21 outubro,
no âmbito do conjunto de reuniões
realizadas pelo Chefe de Estado com vários
responsáveis, dirigentes e agentes do setor
da saúde, para registar perceções sobre a
evolução da pandemia de covid-19 e sobre
as medidas de contenção e combate à
transmissão do novo coronavírus.
A representante dos farmacêuticos
portugueses apontou alguma falta de
preparação e planeamento do País para
novas vagas da pandemia. “Podíamos ter
feito muito mais nestes sete meses para
nos prepararmos e organizarmos melhor”,
disse a bastonária no final do encontro com
Marcelo Rebelo de Sousa.
Ana Paula Martins lembrou que o Serviço
Nacional de Saúde tem sido o “motor da
resposta à pandemia”, mas entende que
devem ser estudadas formas de colaboração
com outros setores, “sobretudo o setor
privado, que também tem disponibilidade
para participar neste esforço nacional”,
destacou a bastonária.
O documento entregue ao Presidente
da República reflete a perspetiva dos
farmacêuticos sobre o desenvolvimento
da pandemia de covid-19 e medidas mais
prementes para reduzir o seu impacto
na população, no sistema de saúde e na
economia. Desde logo, um reforço da
dotação do Serviço Nacional de Saúde (SNS)
no Orçamento, fundamental para fazer
face à necessária recuperação da atividade
assistencial, para valorizar os profissionais
através das carreiras e cumprir os
compromissos com entidades terceiras.
A OF considera que a rede de saúde pública
está fragilizada, revelando incapacidade para
antecipar e agir, por escassez de recursos
e saturação, pelo que considera urgente o
seu reforço, em especial na Rede Nacional
de Cuidados Continuados Integrados e
uma proteção focalizada nas Estruturas
Residenciais para Idosos. “É fundamental
protocolar de imediato mais 1.500 camas
de cuidados continuados ao sector social
para garantir os internamentos sociais que
aumentarão significativamente, à medida
que o tecido social for atingido pelo impacto
do desemprego”, alerta a OF.
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Nos cuidados de saúde primários, a
Ordem apela também à manutenção
da atividade assistencial aos doentes
não-covid e ao esforço do Ministério
da Saúde para garantir uma equipa de
saúde familiar a todos os portugueses.
“Acreditamos que é preciso também uma
task-force ou uma unidade de missão
para resolver os problemas das pessoas
que viram os seus cuidados adiados”,
revelou também a bastonária após a
reunião com Marcelo Rebelo de Sousa,
antecipando a necessidade de mobilizar
recursos, mantendo critérios de exigência
técnica e qualificação profissional, para
recuperar atrasos nos cuidados prestados

aos portugueses, dado como exemplo os
programas extraordinários de recuperação
das listas de espera, que já existiam antes
da pandemia, mas que “são agora mais
urgentes” no contexto pandémico que
vivemos.
Para a bastonária, o alargamento
e a integração da intervenção dos
farmacêuticos no permite, entre outros
aspetos, a descompressão da procura
nos centros de saúde e hospitais através,
por exemplo, de uma colaboração no
processo de triagem e aconselhamento em
problemas menores, em articulação com
a Linha SNS24 ou segundo protocolos de
atuação.

Notícias

Conselho Nacional
analisa dispensa
de medicamentos
em proximidade

Numa fase tão crítica da vida nacional,
o país não pode deixar de mobilizar
a sua capacidade instalada e exigir o
compromisso de todos os agentes neste
esforço nacional de combate a pandemia.
Por outro lado, a Ordem entende que
não se pode continuar a adotar medidas
complexas, de interpretação dúbia.
“Devemos ter poucas, as que têm mais
evidência, as que os cidadãos percebem
e conseguem executar”, defendeu a
bastonária. Comunicar de forma simples,
inequívoca, com campanhas diárias, pela
positiva, envolvendo as pessoas, fazendo-as
parte da solução são algumas propostas da
OF para comunicação sobre a pandemia.

A Direção Nacional da Ordem dos
Farmacêuticos (OF) convocou o
Conselho Nacional Farmacêutico,
no dia 12 de dezembro, para
analisar o Relatório Final produzido
pelo Grupo de Trabalho criado
pelo Ministério da Saúde para
avaliar e propor modelos de
maior proximidade na dispensa
de medicamentos hospitalares. O
documento esteve em Consulta
Pública até 5 de janeiro, e o
parecer da OF foi consensualizado
entre os membros conselheiros
para posterior envio ao Infarmed.
Em comunicado, a OF reclamou
a divulgação imediata do
referido relatório, que terá sido
apresentado à Tutela até final
de setembro, tal como previsto
no Despacho de constituição e
nomeação do grupo de trabalho.
A OF participou em apenas
uma reunião deste Grupo de
Trabalho, realizada no início de
setembro, transmitindo aos seus
membros os princípios gerais que
deveriam nortear a prestação
de um serviço deste género. A
Ordem lamentou também que
o processo tenha ignorado os
importantes contributos das
estruturas profissionais, os
representantes dos doentes e os
parceiros do setor farmacêutico
e da distribuição, que ficaram
na mera posição de ser ouvidos,
caso o grupo de trabalho assim o
entendesse.
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SNS24 contrata farmacêuticos
O Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde
(SNS24) contrata farmacêuticos para atendimento
a utentes no âmbito da pandemia de covid-19 (para
realização de atos de triagem, aconselhamento
e acompanhamento). O recrutamento é da
exclusiva responsabilidade da operadora MEO, que
assegura o funcionamento da Linha SNS24, pelo
que a Ordem dos Farmacêuticos (OF) não tem
qualquer envolvimento nas condições contratuais e
remuneratórias oferecidas aos candidatos.
A OF foi contactada pela operadora da Linha SNS24,
solicitando apoio na divulgação do processo de
recrutamento e seleção de profissionais de saúde
para atendimento a doentes com covid-19. Face
à situação pandémica que o País enfrenta, a OF
entendeU divulgar a oferta da operadora, cabendo
aos farmacêuticos avaliar individualmente as
condições propostas e utilidade desta experiência
inovadora.
“Trata-se de um atendimento remotizado, que os
profissionais de saúde podem efetuar a partir do
seu domicílio. Para o efeito bastará ser possuidor
de um PC ou de um telemóvel android”, explica a
operadora na página de candidaturas. “Mediante a
disponibilidade semanal, são atribuídos turnos para
o atendimento remoto de chamadas dos utentes”,
acrescenta.
No cumprimento de um requisito legal obrigatório,
a operadora MEO suporta os custos da contratação
de um seguro de acidentes de trabalho para os
candidatos selecionados, que devem ter também
a sua situação profissional regularizada junto da
Ordem dos Farmacêuticos. OF reclama divulgação
imediata do relatório do Grupo de Trabalho sobre
dispensa de medicamentos hospitalares em
proximidade

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
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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 Associação Portuguesa dos
Administradores Hospitalares. Responderam
ao inquérito mais de mil pessoas maiores de
18 anos, residentes em Portugal Continental.
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E A PROFISSÃO

Tema de capa

Os farmacêuticos devem unir esforços para levar a profissão mais longe.
E a pandemia é o momento-chave para conseguir a valorização e os recursos
– adiados e/ou recusados. Resoluções do último congresso nacional do setor,
em que também se debateram os desafios tecnológicos da próxima década,
saúde global, políticas locais e novos serviços e terapias personalizadas
Sónia Graça, jornalista convidada
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«Um mundo global acarreta necessariamente
desafios e respostas globais. Os farmacêuticos
têm feito parte da solução, contribuindo com
afinco para a luta contra a infeção por SARS-CoV-2, reinventando a sua prática profissional
e expandindo as suas ações em nome da saúde
de todos.» Disso são «exemplo» os farmacêuticos de língua portuguesa: «Criam soluções,
desenvolvem alternativas, preparam respostas
locais de atuação global.»
Helder Mota Filipe inaugurava, assim, o Congresso Nacional dos Farmacêuticos 2020, que
decorreu em simultâneo com o XIV Congresso Mundial da Associação de Farmacêuticos
dos Países de Língua Portuguesa (AFPLP),
nos dias 26, 27 e 28 de novembro. O encontro juntou – em modo virtual, dada a situação
pandémica – mais de 60 oradores, portugueses
e estrangeiros, entre farmacêuticos, médicos,
políticos e especialistas nas áreas da Saúde e
das Ciências Sociais, que discutiram os desafios da próxima década.
O primeiro dia foi dedicado exclusivamente
à profissão e à cooperação farmacêutica na
lusofonia. Helder Mota Filipe, presidente do
congresso e também da AFPLP – que representa mais de 220 mil farmacêuticos –, sublinhou o progresso alcançado nos últimos
anos neste domínio: «Uma cooperação institucional lusófona que reforça a nossa cultura
e língua comuns, que acrescenta valor social
e económico à geoestratégia de cada um de
nós, mas que se reflete no desenvolvimento e
no aperfeiçoamento profissional, na partilha
de conhecimentos e na afirmação do setor
farmacêutico na sociedade global.»
Mota Filipe destacou também a mais-valia da
reaproximação à Federação Internacional Farmacêutica (FIP), com a qual foi formalizada
uma parceria (ver caixa). «Promovendo uma

liderança ímpar no mundo, e representando
mais de quatro milhões de farmacêuticos, a
FIP é para a AFPLP um parceiro estratégico,
que multiplica todos os esforços de cooperação internacional.»

FORÇA DE TRABALHO
«SUBUTILIZADA»

Muitos oradores, não podendo vir a Lisboa,
discursaram por videoconferência. Foi o caso
de Walter Jorge João, presidente do Conselho
Federal de Farmácia do Brasil, que interveio
na sessão denominada «Refletir o Passado,
Construir o Futuro» para destacar o papel e
a mais-valia dos farmacêuticos nos sistemas
de saúde. «Temos de aproveitar este momento para reinventar a profissão», começou por
defender o também presidente da Federação
Pan-Americana de Farmácia. «A nossa força
de trabalho é muito importante, mas, num
certo sentido, sempre foi muito subutilizada.
Esta luta tem de ser organizada, sistemática e
ter a união de todos os nossos países.»
Sublinhando a importância do alinhamento
com a agenda do desenvolvimento sustentável, Walter Jorge João apresentou uma série
de ações que o Conselho Federal tem levado
a cabo, nomeadamente junto do Ministério
de Saúde do Brasil, para promover a participação do farmacêutico nos cuidados de saúde
primários e alcançar uma «efetiva integração
das farmácias no sistema único de saúde». Em
2014, recorda, foi aprovada uma lei que «transformou a farmácia comercial em unidade de
prestação de serviços voltado à logística e ao
cuidado farmacêutico».
A prioridade, disse, é «fazer com que os farmacêuticos se dediquem totalmente a prestar
cuidados de saúde à população, visando o reconhecimento da profissão», que, lamentou,

Ana Paula Martins, bastonária
da Ordem dos Farmacêuticos,
e Helder Mota Filipe, presidente
do CNF2020 no encerramento do evento.

Medalha de Honra para Thebar Miranda
A Ordem dos Farmacêuticos (OF) atribuiu a Medalha de Honra ao farmacêutico Thebar
Miranda, presidente do Grupo Azevedos, pela sua ação extraordinária nos planos profissional
e social, com contributos decisivos para o progresso das Ciências da Saúde e, muito
particularmente, no domínio da cooperação lusófona na área das Ciências Farmacêuticas.
A Medalha de Honra da Ordem dos Farmacêuticos destina-se a distinguir os farmacêuticos
ou outros cidadãos, portugueses ou estrangeiros, assim como instituições que, pela sua
dedicação, mérito e ação extraordinária, tenham contribuído de modo relevante para a
valorização da atividade farmacêutica no seio da sociedade.
Thebar Miranda é presidente do conselho de administração do Grupo Azevedos há mais de 30
anos. A empresa assume-se hoje como um dos mais sólidos grupos farmacêuticos nacionais,
tendo construído uma plataforma de lançamento para negócios de futuro e criado uma
sólida referência na indústria farmacêutica. A internacionalização esteve sempre presente
na visão estratégica empresarial e na perseverança de Thebar Miranda. Foram essas duas
características da sua personalidade, assim como a necessidade ajudar quem precisava num
território onde tudo faltava, que o levaram até África, mais precisamente a Moçambique,
onde arriscou investir quando ninguém o fazia e contra todas as condicionantes.
O homenageado reforçou o “grande orgulho em ser farmacêutico” e receber esta distinção
da OF, num evento em que se reforçaram laços de cooperação lusófona. “A minha vida foi
toda dedicada a fazer medicamentos e disponibilizá-los às populações. Se não fosse a minha
formação, o meu espírito e a minha cultura farmacêutica, nada teria conseguido fazer”,
afirmou.
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sempre foi «aviltada e desconsiderada». Jorge
João insistiu que «não adianta fornecer apenas
o medicamento – é preciso agregar serviços»
ao mesmo. E é pela união de esforços que a
mensagem passará: «O intercâmbio de experiências entre as organizações profissionais tem
o potencial de enviar uma mensagem muito
clara aos governos, aos legisladores e à sociedade: a inserção do farmacêutico no sistema
de saúde reduz custos, amplia a cobertura dos
cuidados e ajuda a melhorar os indicadores de
saúde, a qualidade da assistência e a segurança
do paciente.»

BASTONÁRIA
FAZ APELO DIRETO À MINISTRA

A covid-19 foi um tema que perpassou os discursos e os debates do congresso. «A sociedade espera algo mais de nós. Envolvemo-nos e
mostrámos a nossa disponibilidade para apoiar
as instituições e o Serviço Nacional de Saúde
(SNS) na sua ação determinante de combate
à pandemia», referiu Helder Mota Filipe, no

A BASTONÁRIA SUBLINHOU A
«CORAGEM» E A «DIGNIDADE»
COM QUE OS FARMACÊUTICOS
TÊM ENFRENTADO A PANDEMIA
DE COVID-19, DESTACANDO A SUA
AÇÃO NOS HOSPITAIS OU JUNTO
DAS COMUNIDADE, «PARA QUE
NENHUM PORTUGUÊS FIQUE
SEM A SUA MEDICAÇÃO»

discurso de abertura do segundo dia do evento.
«Aos decisores políticos caberá aceitar ou não
as nossas propostas; aos cidadãos caberá julgar
essas decisões. Os portugueses reconhecem
e confiam nos farmacêuticos. Já os decisores
sobre políticas de saúde nem sempre demonstram o mesmo sentimento…»
A bastonária Ana Paula Martins tomou a palavra em seguida para agradecer aos farmacêuticos a «coragem» e a «dignidade» com que
têm enfrentado a pandemia, desde o início. E
pediu-lhes que «não desistam, porque ainda
falta muito para sair desta crise». A representante da classe destacou o esforço dos colegas
que trabalham nos hospitais «durante 12 a 14
horas de jornada diária, para que nenhum português fique sem a sua medicação, sempre tão
dedicados ao SNS, mas que durante 20 anos
não viram a sua carreira reconhecida e agora
estão há mais de um ano à espera da residência». O reforço das equipas dos serviços farmacêuticos hospitalares é uma «preocupação»
que Ana Paula Martins mantém e na qual diz
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Prémio de Jornalismo para
trabalho sobre recuperação
dos incêndios de 2017
A Ordem dos Farmacêuticos (OF) atribuiu o Prémio de Jornalismo
“Farmacêuticos e Sociedade” 2020 ao jornalista e chefe de redação do
jornal NG - Notícias de Gouveia, Paulo Prata, pelo trabalho intitulado
“Renascer das Cinzas”, publicado quase dois anos depois dos incêndios
que deixaram um enorme rasto de destruição no centro do País, a norte
do rio Mondego, e cuja recuperação este trabalho retrata.
Nesta segunda edição, o júri reconheceu a qualidade do trabalho
apresentado por Paulo Prata e a pertinência de um tema marcante
para a sociedade portuguesa e para a profissão farmacêutica, pela
solidariedade gerada em torno das farmácias comunitárias afetadas
pelos incêndios de 2017, que prontamente procuraram alternativas para
continuar a garantir o acesso aos medicamentos às suas populações.
O júri do prémio considerou que o trabalho de Paulo Prata homenageia
os farmacêuticos vítimas dos incêndios, mas também o interior do País
e os portugueses que aí vivem, que resistem à desertificação e os que
lutam por continuar a garantir o acesso aos cuidados de saúde que as
populações mais isoladas também precisam.
Ao mesmo tempo, o Prémio da OF distingue também o importante
papel da imprensa regional, de que o NG - Notícias de Gouveia é um
representante condigno, na divulgação e cobertura noticiosa do que se
passa no País fora dos grandes centros urbanos.
O júri atribuiu ainda uma Menção Honrosa ao trabalho da jornalista
do Diário de Notícias, Ana Mafalda Inácio, com o título “Farmacêuticos.
Os infetados invisíveis”, publicado a 9 de abril, sobre os efeitos da
primeira vaga da pandemia de covid-19 na profissão, em particular entre
farmacêuticos hospitalares e comunitários.
A Ordem dos Farmacêuticos congratula os jornalistas Paulo Prata e
Ana Mafalda Inácio, bem como os autores dos restantes trabalhos
candidatos, pela sua originalidade e qualidade e pela relevância que
deram para toda a classe farmacêutica. O Prémio de Jornalismo
“Farmacêuticos e Sociedade” é uma iniciativa da Ordem dos
Farmacêuticos, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas, que
visa promover e reconhecer o interesse e a qualidade de trabalhos
jornalísticos que descrevem a ação e intervenção dos farmacêuticos
nas suas múltiplas áreas de atividade.

O CNF2020 juntou,
em modo virtual, dada
a situação pandémica,
mais de 60 oradores,
portugueses
e estrangeiros, e
ntre farmacêuticos,
médicos, políticos e
especialistas nas
áreas da Saúde e das
Ciências Sociais,
que discutiram
os desafios da Saúde
na próxima década
ter investido toda a atividade política desde o
início do mandato, em 2016.
Mas não só. «Que de uma vez por todas tenhamos farmacêuticos nos centros de saúde,
a trabalhar com as equipas dos cuidados de
saúde primários, não para abrirem farmácias ao
público, mas para exercerem uma importante
função de qualificação da terapêutica, de articulação farmacoterapêutica com os farmacêuticos comunitários, como acontece na vizinha
Espanha. Porque não, então, a contratação de
350 farmacêuticos para os centros de saúde,
tantos quantos os centros de saúde e USF?»
Depois, dirigindo-se diretamente a Rui Santos
Ivo, presidente do Infarmed – que esteve no congresso em representação da ministra da Saúde
(Marta Temido não compareceu por motivos
de agenda) –, Ana Paula Martins fez um apelo
claro: «Seria muito importante e esclarecedor
para a mais alta responsável da Saúde, de forma anónima, visitar os nossos farmacêuticos
comunitários no momento em que estão a
ser descompostos e ameaçados pelos utentes
por não terem vacinas da gripe, explicar-lhes
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porque não podem fazer testes SARS-CoV-2,
quando sabemos que já são feitos um pouco
por toda a parte (mas, aí, a Entidade Reguladora da Saúde, ERS, e a Inspeção Geral das
Atividades em Saúde, IGAS, não vão); visitar
os nossos serviços farmacêuticos hospitalares
e ver o esforço desumano que hoje dedicam
para levar pouco mais de mil euros para casa;
tentar perceber como conseguem os laboratórios de proximidade sobreviver faturando
um euro por cada domicílio aos seniores que
já não se podem deslocar; compreender em
profundidade porque é tão bizarro imaginar
que, de repente, a distribuição farmacêutica
se pode concretizar através de carrinhas de
hospitais ou das Forças Armadas; realizar as
dificuldades que as nossas empresas têm em
ver os seus assuntos atendidos pela administração pública quando querem exportar ou
aprovar dispositivos para prestação de cuidados de saúde, etc.»
Lembrando que está na reta final do seu mandato, a bastonária garante que não vacilará,
«apesar do cansaço» que confessa sentir e dos

desafios decorrentes da «pandemia, da fome,
do desemprego e da saúde mental». «Tenho
de fazer o melhor enquanto aqui estiver. Seria
mais fácil acomodar-me e tentar passar entre
os pingos da chuva, mas nunca o farei.»

PREVENIR DESPERDÍCIO,
ERROS E EFEITOS ADVERSOS

Reconhecendo a «permanente disponibilidade»
dos farmacêuticos desde a eclosão da pandemia,
que têm desempenhado uma «função social que
vai muito além da sua missão», e o exemplo
bem-sucedido da dispensa de medicamentos
hospitalares nas farmácias comunitárias ou
nos domicílios, Rui Santos Ivo realçou o papel
destes profissionais no combate à covid-19,
particularmente dos que trabalham nas farmácias comunitárias. «O seu papel é decisivo,
designadamente pelo reforço da literacia e informação aos utentes. São um elemento essencial para informar e desmistificar mensagens
menos corretas que possam comprometer a
confiança no sistema regulamentar.»
O mesmo em relação ao processo de vacina-

ção contra a doença, já em curso. «Com a sua
capacitação técnica e científica única na área
do medicamento, deverá ser um catalisador
da confiança entre o cidadão e a mais-valia
de uma vacina, para nos ajudar a enfrentar
tão disruptiva pandemia», acrescentou o presidente do Infarmed.
Isso mesmo reconheceu a diretora regional da
OMS para África, durante a conferência intitulada «Acesso Universal à Saúde», inserida
no segundo dia do congresso. «Os farmacêuticos desempenham um papel indispensável
nos sistemas de saúde e distribuição em todo
o mundo, assegurando acesso universal a medicamentos essenciais e outros produtos de
saúde», começou por dizer Matshidiso Moeti, a primeira mulher a assumir este cargo
internacional.
Antes da pandemia, sublinhou a médica e especialista em saúde pública, o acesso equitativo
a fármacos já era «muito exigente em todo o
mundo, sobretudo nos países africanos», e o
cenário agravou-se com a covid-19, que causou «disrupções no transporte e fornecimento
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de serviços essenciais, incluindo no acesso a
medicamentos para doenças crónicas».
Matshidiso Moeti salientou outro contributo
importante dos farmacêuticos: «os gastos com
medicamentos são dos que têm mais peso no
orçamento dos sistemas de saúde públicos. Há
muitas áreas de desperdício, não só no uso e
gestão dos stocks de medicamentos. Acreditamos que estes custos podem tornar-se mais
eficientes, em vários países, e os farmacêuticos
têm um papel importante aqui, desde logo ao
interagir com quem prescreve, no aconselhamento e esclarecimento», em domínios tão
variados como a prescrição excessiva de antibióticos e a consequente multirresistência
aos mais comuns, ilustra a responsável. Além
disso, podem «mitigar erros de medicação e
efeitos adversos», «divulgar informação pública» e, entre outras funções, desenvolver
«investigação para melhorar o acesso aos medicamentos mais eficazes e ajudar a regulá-los
nos sistemas de saúde».
Em África, exemplificou a diretora regional da
OMS, «por vezes, demora anos até que novas
tecnologias e medicamentos se tornem acessíveis nos sistemas de saúde nacionais. E, nisto, os
farmacêuticos têm um contributo estratégico,
ao trabalharem de forma multidisciplinar com
médicos, decisores políticos e reguladores».

FAZER AS PERGUNTAS CERTAS,
OUVIR E COMPREENDER

«A função mais importante do farmacêutico
prende-se com a avaliação: trata-se de fazer as
perguntas certas, de ouvir e de compreender as
necessidades e prioridades do paciente, para
que possa envolvê-lo nas decisões sobre o seu
processo farmacoterapêutico», afirmou Greg

A pandemia
de covid-19
condicionou o modelo
de realização
do evento e acabou
também por estar
presente, de forma
transversal
e incontornável,
em todas
as apresentações,
painéis e sessões
de debate

Farmacêuticos submeteram
pósteres digitais
A Ordem dos Farmacêuticos (OF) e a Revista Portuguesa de Farmacoterapia (RPF)
voltaram a associar-se para promover a divulgação de trabalhos científicos realizados
por farmacêuticos nas diversas áreas de intervenção profissional. Os resumos de
todos os trabalhos aprovados pela Comissão Científica do Congresso Nacional dos
Farmacêuticos 2020 (CNF2020), presidida pelo professor da Faculdade de Farmácia da
Universidade de Lisboa (FFUL), Afonso Cavaco, foram publicados no no 3 do volume 12
da RPF.
No total, foram submetidos 82 pósteres digitais para apresentação no CNF2020,
que foram organizados pela respetiva área de intervenção farmacêutica em que se
inserem: Assuntos Regulamentares (3 trabalhos), Indústria Farmacêutica (9), Farmácia
Hospitalar (16), Farmácia Comunitária (48), Análises Clínicas e Genética Humana
(5) e Farmácia Militar (1). Para aumentar a visibilidade destes trabalhos realizados
por farmacêuticos, a Comissão Científica escolheu os cinco melhores trabalhos
submetidos e convidou os seus autores para uma comunicação oral em espaço
próprio do programa de trabalhos do Congresso, tendo ainda atribuído o prémio
para a melhor comunicação oral ao trabalho intitulado “A novel nanoformulated
hybrid molecule as a promising strategy for the treatment of melanoma”, que foi
apresentado pela farmacêutica e investigadora Mariana Matias, do iMed.ULisboa Instituto de Investigação do Medicamento.
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Tema de capa

Eberhart, do Colégio de Farmácia de Alberta
(Canadá), um dos oradores convidados da sessão dedicada aos novos serviços farmacêuticos
e modelos de financiamento.
Naquela que é uma das maiores províncias canadianas, os farmacêuticos podem prescrever
medicamentos e têm visto progressivamente
alargado o leque de serviços que prestam à
população, devidamente tabelados e remunerados. É o caso do chamado plano anual de
assistência alargada, destinado a pessoas com
doenças crónicas ou com um estilo de vida ou
condições pessoais suscetíveis de criar necessidade de intervenção medicamentosa. Aprovado
pelo Governo há cerca de oito anos, com um
custo de 100 dólares, este acompanhamento
fica a cargo do farmacêutico, que pode fazer
consultas de follow-up.
Além da dispensa, em si, também a gestão
e avaliação da terapêutica e a administração
de vacinas do sistema nacional são serviços
remunerados. «Quando se pretende mudar
comportamentos e atitudes culturais, e investir
mais tempo na relação com o paciente, não se
pode compensar estes profissionais apenas pela

dispensa», sublinha Greg, que também integra
a Associação de Farmacêuticos de Alberta. O
«desejo e o orgulho da classe em assumir um
papel mais importante no sistema de saúde»
também explicam o panorama atual da profissão
no Canadá e o progresso alcançado sobretudo
na última década.
Mesmo assim, admite o responsável, há muito
por fazer no que diz respeito à relação de confiança com os doentes e aos planos de saúde.
«Ainda nos debatemos com a mudança cultural entre os profissionais, para que estes sejam
capazes de construir a relação necessária com
os pacientes. E há muitos cidadãos elegíveis
para os planos anuais a quem os farmacêuticos
ainda não os disponibilizaram.» De resto, nesta
província do Canadá, a maioria das verbas do
setor ainda provém da dispensa convencional.

PANDEMIA TROUXE MAIS SERVIÇOS

O panorama, na Europa, é diferente. «Faz todo
o sentido fazermos evoluir os modelos de remuneração para duas dimensões: a remuneração associada à dispensa do medicamento
e a remuneração pelos serviços prestados, de-

A DIRETORA REGIONAL DA OMS
ÁFRICA, MATSHIDISO MOETI,
PROFERIU UMA CONFERÊNCIA
DEDICADA AO “ACESSO UNIVERSAL
À SAÚDE” EM QUE REFORÇOU
AS CARÊNCIAS NO ACESSO AOS
CUIDADOS DE SAÚDE EM, MUITOS
PAÍSES AFRICANOS E TAMBÉM
OS DESAFIOS QUE A PANDEMIA
DE COVID-19 REPRESENTA
PARA TODO O CONTINENTE.
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vendo existir um fee por serviço diferenciado
associado à dispensa (apoio à primeira toma
do medicamento, preparação individualizada),
e a outros serviços (vacinação) e intervenções
em contexto de urgência», defendeu Duarte
Santos, presidente do Grupo Farmacêutico
da União Europeia – que representa 400 mil
farmacêuticos comunitários e 160 mil farmácias. «Acreditamos que a sustentabilidade dos
sistemas de saúde deve estar alinhada com a
sustentabilidade das farmácias, e já há bons
modelos de contratualização na Europa que
provam que este alinhamento é possível», disse
o farmacêutico, que interveio no mesmo painel.
O diretor da revista “Farmácia Portuguesa”
apontou vários exemplos da mais-valia da intervenção farmacêutica, como o de Inglaterra, onde se mostrou que apenas 12 serviços
farmacêuticos (como a resolução de afeções
comuns, o apoio à primeira toma e a revisão
da terapêutica) permitem gerar valor suficiente
para cobrir toda a despesa pública das farmá24 | REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS

cias, durante um ano. Na Holanda, onde os
farmacêuticos já conduzem testes de farmacogenética, um estudo mostrou que 28,5% destes
testes deram origem a alterações no tratamento
farmacológico dos doentes, com ajuste de doses ou mesmo retirada do medicamento. Na
Suíça, mais de 75% das afeções comuns foram
resolvidas nas farmácias, graças a um sistema
estruturado assente em protocolos, evitando-se o encaminhamento para outros cuidados
de saúde, o que gera poupança e satisfação.
Nos sistemas de saúde, muitos são os desafios
a enfrentar. Além do envelhecimento e do
acesso à inovação terapêutica, Duarte Santos
apontou o desperdício na despesa de saúde.
«Em Portugal, há um desperdício de cerca de
22% dos medicamentos, dos quais 10% estão
relacionados com a não adesão à terapêutica»,
exemplificou. «A farmácia comunitária e o
farmacêutico têm um papel extraordinário no
sentido de fazer diminuir estes desperdícios,
nomeadamente a resistência aos antibióticos,

O SECRETÁRIO
DE ESTADO ADJUNTO
E DO DESENVOLVIMENTO
REGIONAL, CARLOS MIGUEL,
APRESENTOU ALGUMAS
PROPOSTAS PARA AUMENTAR
A PROXIMIDADE DOS CIDADÃOS
AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Tema de capa

AFPLP e FIP
unem esforços

O formato online
do CNF2020 possibilitou
a participação de quase
dois mil congressistas
e mais de 30 horas
de debate
e desenvolvimento
profissional
nas diferentes áreas
de intervenção
da profissão

«É um momento marcante na história
da AFPLP.» Foi assim que Helder Mota
Filipe, presidente da Associação de
Farmacêuticos dos Países de Língua
Portuguesa, se referiu à assinatura do
memorando de entendimento entre
esta associação e a FIP. «Teremos
acesso a um conjunto de instrumentos
em língua portuguesa, aspeto muito
importante para ajudar os farmacêuticos
[nomeadamente dos PALOP] a manteremse atualizados em relação às boas
práticas da profissão, neste momento
pandémico», sublinhou.
«É importante, acima de tudo, para
os doentes e as comunidades, e para
os colegas nos sete países da AFPLP.
Precisamos disto, mais do que nunca,
durante a pandemia», concordou
Catherine Duggan, diretora-executiva
daquela federação.
O memorando foi formalizado no dia 26 de
novembro de 2020 e prevê a colaboração
das associações em domínios como a
educação farmacêutica (ambas as partes
explorarão a possibilidade de harmonizar
os currículos de Ciências Farmacêuticas
para o ensino universitário), organização
de webinars em português e fóruns
farmacêuticos regionais (de África e das
Américas), tradução de documentos da
FIP para português e respetiva divulgação
no espaço lusófono e ainda na adesão
institucional de universidades do espaço
lusófono ao programa FIP-UNESCO
UNITWIN que tem o objetivo de promover
a transferência de conhecimento e o
desenvolvimento profissional, colmatando
lacunas entre a prática e a formação.

problema grave de saúde pública, com custos
elevadíssimos (de 2015 a 2050, espera-se um
custo de 1,1 mil milhões de euros na União
Europeia)», observou.
Duarte Santos não terminou sem falar do esforço da classe no contexto pandémico. Os
farmacêuticos criaram «condições para que
não houvesse interrupção no acesso aos medicamentos – em alguns países implementando
substituição de terapêutica, algo que ganhou
nova forma nesta pandemia», «alargaram o
tipo de produtos dispensados e «reduziram
significativamente a pressão nos cuidados saúde primários e urgências hospitalares, nomeadamente através de consultas farmacêuticas
nas farmácias comunitárias», como sucedeu
em Inglaterra.
«Temos condições para garantir que mais idas
às farmácias representam menos idas, sobretudo
as desnecessárias, a outros níveis de cuidados
de saúde. Temos de deixar os outros níveis de
cuidados de saúde, particularmente as urgências
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A organização desenvolveu uma solução híbrida com a participação presencial
dos moderadores e intervenções à distância dos oradores
hospitalares, para quem deles precisa. É uma
lição desta pandemia», concluiu o farmacêutico.

JUNTAS DE FREGUESIA
E FARMÁCIAS:
«PPP VIRTUOSA PARA TODOS»

Carlos Miguel, secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional, também
marcou presença no congresso, discursando
no último dia sobre políticas de saúde locais.

Lembrando que tem havido «cada vez menos
acesso de uma parte substancial da população
aos serviços», dado o fecho de centros de saúde,
tribunais, escolas, entre outros, o governante
sublinhou que as farmácias não escaparam a
esta tendência. «Há mais farmácias (em 2000,
eram 2474 e, nove anos depois, 2806), mas
isto não significa que haja uma maior teia no
território. Também as farmácias seguiram a
tendência de fechar em sítios menos densos

Helder Mota Filipe destacou os laços de cooperação
entre a comunidade farmacêutica lusófona
e o seu importante contributo para o desenvolvimento
da profissão nos APLOP
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populacionalmente, para abrir em sítios mais
densos populacionalmente», notou, acrescentando que as alterações legislativas de 2007 contribuíram para este cenário, pois permitiram
essa transferência dentro do mesmo concelho.
Como inverter esta menor proximidade? «Passará por levar o serviço ao cidadão», afirma o
ex-autarca, que foi mais longe e deixou duas
sugestões. Os «veículos-farmácia», por um
lado: «O padeiro continua a levar diariamente aos territórios o pão, o merceeiro vai todas
as semanas. Porque não termos um veículo-farmácia a transportar os medicamentos?»
Outra hipótese: criar nas juntas de freguesia
«verdadeiros balcões do cidadão». Explicando
melhor: «Está previsto no programa do Governo ter, pelo menos, um membro de cada
junta de freguesia a trabalhar, no mínimo, a
meio-tempo e um ou dois funcionários em
cada uma. Isto quer dizer que devemos ter, a
médio prazo, 3091 balcões do cidadão espalhados pelo país. E com essa rede, com um sistema online de verdadeiro balcão do cidadão,
podemos perfeitamente criar uma parceria
com as farmácias. O utente sabe que, indo à
junta de freguesia, tanto pode marcar consulta
com o médico, como apresentar a sua receita:
a junta contacta a farmácia e faz chegar o avio
ao utente.» Carlos Miguel defende que esta é
«uma solução de proximidade, sem grande
custo operacional para a farmácia» e permite
«construir uma PPP virtuosa para todos – para
as farmácias e sobretudo para utentes –, pondo os autarcas como agentes desse serviço».
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BERTO CABRAL NA DIREÇÃO REGIONAL
O Governo Regional dos Açores nomeou o farmacêutico Berto Cabral como novo diretor
regional da Saúde, substituindo no cargo o enfermeiro Tiago Lopes, cujo pedido de
demissão foi aceite após a escolha do sucessor.
Natural da Praia da Vitória, na Terceira, licenciado em Ciências Farmacêuticas pela
Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, Berto Graciliano de Almeida Cabral
exerce a direção técnica da Farmácia Cabral e foi delegado regional da Associação
Nacional das Farmácias, ANF.
Berto Cabral é a escolha do novo Secretário Regional da Saúde, Clélio Meneses, para
dirigir a autoridade de saúde açoriana, com quem tem vindo a trabalhar na autarquia da
Praia da Vitória e no Partido Social-Democrata Açores.

NOVA PLATAFORMA GERAÇÃO SAUDÁVEL SÉNIOR
A Geração Saudável,
projeto de educação
e promoção para a
saúde desenvolvido
desde 2012 pela Secção
Regional do Sul e Regiões
Autónomas da Ordem
dos Farmacêuticos
(OF), lançou uma nova
plataforma online com
cursos de formação à
distância, informações e
materiais sobre diversos
temas de saúde, de
modo a apoiar a ação
dos farmacêuticos
como agentes de saúde
pública junto das suas
comunidades.
Desde o lançamento
da nova plataforma,
no final de 2020, foram
disponibilizadas duas ações
de formação à distância
sobre o “Uso Responsável
do Medicamento” e sobre a

“Diabetes”, estando previsto
o lançamento de quatro
novos temas durante o
corrente ano de 2021.
O projeto Geração Saudável
(GS) teve início em 2012
apenas em ambiente
escolar, abrangendo
inicialmente as crianças
do segundo ciclo do
Ensino Básico (5.o e 6.o
ano). Até ao ano passado,
contabilizaram-se visitas
e ações de sensibilização
em mais de 500 escolas
de norte a sul do país,
incluindo as regiões
autónomas, tendo a GS

contactado com mais
de 100 mil alunos,
professores, auxiliares
e encarregados de
educação.
Em 2016, o projeto
ganhou uma dimensão
especialmente dirigida a
camadas da população
com idade mais avançada,
tendo decorrido como
projeto-piloto até 2019.
Com a nova plataforma
online dedicada á
Geração Saudável Sénior,
a SRSRA-OF pretende
fomentar a intervenção dos
farmacêuticos no combate
à iliteracia em saúde,
disponibilizando diversos
conteúdos e materiais que
os farmacêuticos podem
utilizar para desenvolver
ações de formação e
sensibilização junto das
comunidades que servem.

Para além das principais
personagens históricas
da época, como
D.Afonso IV e sua esposa
a rainha D.Beatriz, o infante
D.Pedro, sua
esposa D.Constança e Inês
de Castro têm ainda parte
importante na
narrativa outras persona
gens menos conhecidas,
tais como D.Lopo
Pacheco, aio do infante
D.Pedro e principal conselh
eiro do rei
D.Afonso IV, seu filho Diogo
Pacheco, um dos assassin
os de Inês de
Castro ou as irmãs do infante
D.Pedro, Maria, rainha
de Castela e
Leonor, rainha de Aragão,
que terá um trágico destino
.
O amor entre D.Pedro e
Inês de Castro é um dos
temas principais
da obra, mas à inevitab
ilidade do seu dramáti
co desfecho são
apresentadas razões mais
amplas do que aquelas
que normalmente
são referidas e que têm em
conta toda a envolvência
histórica.
“Até ao Fim dos Tempos
” é um amplo fresco sobre
uma época, em
que como em todos os tempos
, os homens procuraram
desvendar o
sentido da sua vida, morte
e sofrimento.

José Mateus Mart

“Até ao Fim dos Tempos
” é um romance históric
o cuja narrativa se
desenrola nos reinados
de D.Dinis e de D.Afonso
IV e em que pelo
desenvolvimento da acção
podemos acompanhar não
só a vivência
das principais personagens
históricas, mas também
a de outras,
reveladoras de uma época,
como a de António, um
servo que foge da
vida de escravidão na casa
senhorial onde nasceu, a
de Vicente, o filho
segundo de um proprietário
rural que por esse facto está
condenado a
seguir a vida eclesiástica,
a de Ana, criada da casa
do infante D.Pedro
que sofre assédio sexual
ou a de Teresa, criada de
Inês de Castro sobre
a qual pende um mistério
.

Até ao
fim dos Tempos

“Até ao Fim dos Tempos” é título de um romance
histórico da autoria do farmacêutico José Mateus
Martins, cuja narrativa se desenrola nos reinados de
D. Dinis e de D. Afonso IV e em que o amor entre D.
Pedro e Inês de Castro é um dos temas principais da
obra.
Natural de Lisboa, licenciado em Ciências
Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da
Universidade de Lisboa e Especialista em Indústria
Farmacêutica, área em que exerce a sua atividade
profissional, José Mateus Martins é paralelamente um
apaixonado pela História de Portugal.

ins

FARMACÊUTICO PUBLICA ROMANCE HISTÓRICO
José Mateus Marti
ns

Até ao

Fim dos

Tempos
Romance Histórico
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SRSRA-OF
PROSSEGUE
PROGRAMA
DE CAPACITAÇÃO
ÉTICA,
DEONTOLÓGICA
E LEGISLATIVA
A Secção Regional do Sul e Regiões
Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos
(SRSRA-OF) desenvolveu um Programa
de Capacitação em Ética, Deontologia e
Legislação Farmacêutica, sob coordenação da
farmacêutica Mara Guerreiro e enquadrado
com o processo de revisão do Código
Deontológico da OF, que prevê a realização
de diferentes sessões formativas síncronas e
assíncronas ao longo do ano de 2021.
O programa inclui três fases distintas,
que visam uma adequação dos conteúdos
desenvolvidos às necessidades e
experiências dos farmacêuticos. Na primeira
fase, que decorreu entre novembro e
dezembro, realizou-se um levantamento
das necessidades e conhecimentos dos
farmacêuticos, no qual participaram cerca de
300 farmacêuticos.
Com base nas suas respostas, inicia-se em
2021 a realização de diferentes sessões
formativas síncronas e assíncronas, dos mais
variados temas da profissão farmacêutica.
Além de uma abordagem teórico-prática,
fundamentada em questões do dia-a-dia,
procurar-se-á fomentar uma prática reflexiva
e de debate, com o objetivo de melhor
capacitar os farmacêuticos para o seu
exercício profissional.
Numa fase final, será produzido um
documento com as conclusões retiradas
ao longo da iniciativa para apoio à prática
profissional dos farmacêuticos.

José Manuel Mateus
Martins
nasceu em 1963 em Lisboa
e vive
actualmente em Sintra.
É casado
e tem três filhos. Apaixon
ado pela
História de Portugal e
sentindo-se
perplexo pelo facto da
explicação
mais amplamente divulga
da para a
morte de Inês de Castro
ser o facto
de ela ser castelhana, quando
a maior
parte das rainhas consort
es dos reis
portugueses o terem sido
também,
decide aprofundar e estudar
tudo o
que se relaciona com a relação
entre
aquela dama e o infante
D.Pedro,
filho do rei D.Afonso
IV. Dessa
investigação, em que
consulta
escritos dos principais historia os
dores
portugueses que escreve
ram sobre o
tema, nasce a obra “Até
ao Fim dos
Tempos”, romance históric
o que
pinta em tons muito vivos
e reais
o final do reinado de
D.Dinis e o
reinado de D.Afonso IV
e revelando
ainda episódios históric
os pouco
conhecidos como a
batalha do
Salado ou a peste negra
de 1348 em
Portugal.

Nós Farmacêuticos

PRÉMIOS ALMOFARIZ

BASTONÁRIOS ELEITOS FIGURA DO ANO
A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos
(OF), Ana Paula Martins, e o bastonário da
Ordem dos Médicos (OM), Miguel Guimarães,
foram eleitos Figura do Ano da 26.a edição
dos Prémio Almofariz, uma iniciativa da
revista Farmácia Distribuição. A representante
dos farmacêuticos, que foi distinguida pela
segunda vez com aquele galardão, sublinhou
que os portugueses têm “aprendido a navegar
com todos os ventos,” mas alertou para o
facto de que “ainda estamos longe de ter um
País que garanta saúde para todos”.
Ana Paula Martins referiu-se também ao seu
homólogo da OM, revelando que “tem sido
uma grande inspiração trabalhar com Miguel
Guimarães”. Para o bastonário da OM, receber
o Almofariz é “uma motivação para quem
luta todos os dias pelos doentes” e dedicou o
prémio a “todos os profissionais de saúde”.
Miguel Guimarães aproveitou ainda a ocasião
para enaltecer o trabalho das farmácias
durante a pandemia, salientando que os
farmacêuticos “foram quem esteve melhor
até agora”.
A “Operação Luz Verde”, que possibilitou a
entrega de medicamentos hospitalares num
regime de proximidade durante a pandemia
de covid-19, foi considerada o Projeto do
Ano. A iniciativa teve o apoio institucional
da OF e OM, garantindo uma resposta
articulada entre farmacêuticos, médicos e
administradores hospitalares e hospitais,
distribuidores farmacêuticos e farmácias
comunitárias para assegurar a dispensa,
em farmácia comunitária ou no domicílio,
dos medicamentos cedidos em contexto de
ambulatório hospitalar.
Subiram ao palco receber este prémio
Sofia Boavida, da Associação Nacional das
Farmácias (ANF), Carolina Mosca, presidente
do Conselho do Colégio de Especialidade de
Farmácia Comunitária (CCEFC-OF), João Rijo,
do Colégio de Especialidade de Farmácia
Hospitalar (CCEFH-OF), Maria Manuela
Pacheco, presidente da Associação de
Farmácias de Portugal (AFP), António Leão,
vice-Presidente da Associação Portuguesa
da Indústria Farmacêutica (APIFARMA),
Nuno Cardoso, presidente da Associação
de Distribuidores Farmacêuticos (ADIFA) e
Alexandre V. Lourenço, da OM.
Na categoria de Farmácia do Ano, o júri
do prémio decidiu distinguir todas as
farmácias comunitárias do País pelo trabalho
desenvolvido nos últimos meses. O Almofariz
foi entregue à presidente do CCEFC-OF, que
salientou que a distinção “reflete o empenho
e a dedicação das farmácias”. Isabel Cortez,
vice-presidente AFP, sublinhou que, “apesar

das dificuldades e dos constrangimentos, as
farmácias estiveram na linha da frente desde
a primeira hora”, enquanto o presidente
da ANF, Paulo Claro Duarte, destacou que
os “farmacêuticos mostraram nos últimos
meses a fibra de que são feitos”.
Também o Prémio Almofariz para Farmácia
Hospitalar do Ano foi atribuído a todos os
Serviços Farmacêuticos Hospitalares do País,
pelo trabalho desenvolvido durante este

período de pandemia. Receberam o prémio
Ana Margarida Freitas, vice-presidente da
Associação Portuguesa de Farmacêuticos
Hospitalares (APFH) e João Rijo, do CCEFHOF. A primeira sublinhou: “foi um ano difícil
para todos nós, em que tivemos de ser
muito resilientes e profissionais, mas nunca
desistimos”. Por seu turno, João Rijo disse:
o Almofariz “valoriza o nosso esforço e
dedicação”.
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NOVOS
FARMACÊUTICOS
VINCULADOS
À PROFISSÃO
A Ordem dos Farmacêuticos organizou, pelo segundo
ano consecutivo, a Cerimónia Nacional de Vinculação
à Profissão, que visa assinalar o início da atividade
profissional de centenas de jovens farmacêuticos
que todos os anos concluem o Mestrado Integrado
em Ciências Farmacêuticas nas nove instituições de ensino
superior que lecionam o curso no nosso País.
Este ano, a cerimónia foi organizada pela Secção Regional do Sul
e Regiões Autónomas, tendo sido transmitida em direto através
das plataformas digitais, em virtude do atual contexto
de pandemia de covid-19 e das restrições de circulação e para
a realização de eventos públicos e presenciais.
Com o tema central “Transformar o Futuro”, a sessão registou
a participação e preleções do presidente da SRSRA-OF, Luís
Lourenço, da bastonária da OF, Ana Paula Martins, e do presidente
da Federação Internacional Farmacêutica, Dominique Jordan.
De forma simbólica, três jovens farmacêuticos, membros de
cada uma das Secções Regional da OF, efetuaram a leitura do
Juramento Farmacêutico, num momento que se reveste de
especial solenidade e emoção para os jovens recém-diplomados.
Os novos farmacêuticos assumem assim um compromisso
ético e moral com os valores da profissão, no respeito pelo seu
Código Deontológico e pelos princípios orientadores da atividade
farmacêutica, centrada no doente e no seu bem-estar.
No final da cerimónia, a organização presentou os participantes
com um concerto intimista do artista Tiago Nacarato,
transmitida diretamente a partir do Salão Nobre
da sede nacional da OF, em Lisboa.
O ano de 2020 terminou com a OF a registar 576 novas inscrições
de farmacêuticos, a grande maioria dos quais recém-diplomados
por uma das nove instituições de ensino superior que lecionam o
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. No ano passado,
a OF reduziu substancialmente o valor da joia de inscrição para
os farmacêuticos admitidos até cinco anos após a conclusão do
curso, com o objetivo de suprimir eventuais constrangimentos
financeiros no acesso à profissão pelos jovens farmacêuticos.

ROGÉRIO GASPAR DIRIGE DEPARTAMENTO
DE REGULAÇÃO E PRÉ-QUALIFICAÇÃO DA OMS
O professor da Faculdade de Farmácia
da Universidade de Lisboa (FFUL),
Rogério Gaspar, é o novo diretor
do Departamento de Regulação
e Pré-Qualificação (RPQ) da Organização
Mundial de Saúde (OMS), em Genebra,
substituindo no cargo a farmacêutica
irlandesa Emer Cooke, que assumiu funções
como diretora executiva
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da Agência Europeia do Medicamento (EMA),
em Amesterdão. O Departamento de RPQ é
responsável pelas áreas da regulação
e acesso a medicamentos no quadro
do sistema das Nações Unidas (ONU).
Uma das suas principais missões será
a avaliação de medicamentos e vacinas
para a covid-19, que têm como destino
os países em desenvolvimento.

Nós Farmacêuticos

HELDER MOTA FILIPE NA COMISSÃO EXECUTIVA DA CEIC
O farmacêutico Helder Mota Filipe foi nomeado
como membro da Comissão Executiva Comissão
de Ética para a Investigação Clínica (CEIC),
que terá como presidente a bióloga e bioquímica
Maria Alexandra Fernandes Tavares Ribeiro
e o médico António Augusto Lourenço Confraria Jorge
Silva, como vice-presidente.
A CEIC funciona junto do Infarmed, sob tutela
do Ministério da Saúde, e é dotada de independência
técnica e científica, sendo constituída por
um conjunto de personalidades com reconhecida

experiência e mérito nas áreas da bioética,
da genética, medicina, das ciências farmacêuticas,
da farmacologia clínica, da enfermagem,
da bioestatística, bem como nas áreas jurídica
e teológica e outras que garantam os valores
culturais da comunidade, estando igualmente
prevista a participação de representantes
dos doentes. A comissão executiva é composta
pelo seu presidente e vice-presidente
e por cinco membros designados de entre os demais
membros da CEIC.
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Bruno Sepodes

“COMO FARMACÊUTICOS TEMOS O DEVER
DE PARTICIPAR NA RECONSTRUÇÃO
DA SAÚDE QUE O PAÍS IRÁ NECESSITAR”
Ricardo Nabais, jornalista convidado.
Vice-presidente do Comité de
Medicamentos de Uso Humano da
Agência Europeia de Medicamentos
(EMA), tem seguido a pandemia a
par e passo, com a aceleração do
desenvolvimento e da aprovação de
vacinas. Neste contexto de pandemia, aliás, sublinha a aprendizagem
permanente por que todos os
setores da saúde estão a passar e
aponta caminhos: “Mais do que
fazer julgamentos em praça
pública, temos de começar já a
construir o futuro e pensar de que
forma poderemos melhorar vários
aspetos do Sistema Nacional de
Saúde, da cooperação entre profissionais de saúde e, principalmente,
da educação para a promoção da
saúde e ciência desde cedo nas
gerações mais jovens”. O papel dos
farmacêuticos é fundamental neste
presente de emergência pandémica, mas também nessa cooperação
e na promoção da literacia para a
saúde nos tempos que se seguem.
Bruno Sepodes é também Presidente do Conselho Fiscal Nacional
da OF e esteve envolvido nos trabalhos do Comité dos Medicamentos
Órfãos (COMP), destinados às
doenças raras, do qual foi presidente entre 2012 e 2018.
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É vice-presidente do Comité de Medicamentos
de Uso Humano da EMA. A agência ganhou,
entretanto, notoriedade com a pandemia.
Antes era bastante desconhecida dos cidadãos europeus. Como será possível, daqui
para a frente - e ultrapassada esta situação
- manter essa notoriedade?
Por acaso, não acho que a Agência fosse largamente desconhecida, embora reconheça que a
maior parte dos cidadãos europeus teime em
usar o regulador americano (FDA) como referência. E a culpa começa nas Universidades
e instituições de ensino superior que formam
profissionais de saúde. É importante que os alunos sejam habituados desde início a usar referências europeias e não americanas. Existindo
dados da Agência Europeia do Medicamento,
não faz sentido os alunos continuarem a apresentar apenas dados da FDA e os professores
aceitarem sem corrigir ou questionar porque
não são usados dados europeus. O mesmo é
válido para os profissionais de saúde (incluindo alguns mais mediáticos) que não divulgam
sempre as fontes mais corretas. Chega a ser
angustiante, e ultrapassa os profissionais de
saúde, tocando também o jornalismo, como se
viu especialmente na fase inicial da pandemia.
De qualquer modo, tem sido notícia mais
vezes...
A notoriedade da EMA enquanto agência
europeia foi maior devido ao episódio lamentável da deslocalização pós-Brexit, que levou
à mudança de instalações de Londres para
Amesterdão. Não penso que a EMA procure
notoriedade; procura acima de tudo fazer o seu
trabalho com a máxima competência, como
faz há muitos anos, bastando para tal consultar
toda a informação partilhada pela agência nos
anos anteriores a 2020. Relembro que todos
os medicamentos inovadores passam por esta
avaliação centralizada a nível europeu e para a
qual contribuem todos os Estados Membros.
Por isso, a notoriedade da EMA varia de estado membro para estado membro, dependendo
daquilo que cada regulador nacional considera

como estratégico para a sua política de comunicação. A mesma pode (e deve) em muitos
casos ser melhorada. Do ponto de vista do
Comité dos Medicamentos de Uso Humano
temos em execução um projeto-piloto para
aproximar as decisões do comité aos cidadãos
e contaremos com as autoridades nacionais
para auxiliar nessa divulgação.

A EMA CONTINUARÁ A INVESTIR
NA TRANSPARÊNCIA
DA SUA AVALIAÇÃO CIENTÍFICA

Fala-se muito da comunicação da ciência
nesta fase, como é natural. A EMA pondera
tentar aumentar a sua intensidade mediática,
se podemos dizer assim, daqui para a frente,
à medida que o discurso anticientífico vai
proliferando nas redes sociais?
Na sequência da minha resposta anterior, penso
que a EMA tem comunicado muita ciência, mas
talvez o que esteja a faltar é um acompanhamento mais atento dessa mesma ciência nos
diferentes Estados Membros pelos diferentes
grupos profissionais com responsabilidades na
partilha dessa informação com a sociedade em
geral. Tem proliferado o discurso anticientífico,
mas também têm proliferado os peritos instantâneos, que encontraram forma de sair do seu
quase anonimato e falam do que sabem, mas
também muito do que não sabem. É um mal
das redes sociais, mas também da recompensa
que o mediatismo parece ter nos arquétipos da
sociedade atual. A EMA continuará a investir
na transparência da avaliação científica que
faz, publicando os seus relatórios de avaliação,
mas também organizando sessões informativas emitidas em sinal aberto e disponíveis no
Youtube, como fez aquando da aprovação das
primeiras vacinas para a covid-19. Além disso,
tem ampliado a sua presença nas diversas redes
sociais e publicado em diversas revistas científicas o resultado do trabalho dos seus comités
científicos. Mas esta batalha é uma batalha de
todos. É importante entender que esta responsabilidade se estende muito além da área de
influência da EMA e é uma responsabilidade
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partilhada por todos os profissionais de saúde que, fruto da sua constante atualização de
conhecimentos, devem ativamente combater
esta desinformação. Nós, farmacêuticos, temos
de cumprir também o nosso desígnio de especialistas do medicamento e saber interpretar
dados, procurar e validar fontes e manter a
atualização científica. Certas áreas terapêuticas
têm tido uma evolução muito rápida e se nos
queremos manter úteis às pessoas com doença e aos cidadãos em geral, temos de fazer do
dever de atualização de conhecimentos uma
prioridade constante.
Fala-se também muito de vacinas neste contexto. A EMA tem pedidos de análise de fármacos em testes para o combate à covid-19?
Os ensaios com medicamentos ficaram um
pouco fora do discurso mediático...
Tem muita razão e é um comentário muito
pertinente. Mas o discurso mediático segue
ao sabor do que de mais capitaliza audiências
ou “likes”. Vivemos o momento das vacinas,
mas já vivemos o momento do remdesivir e da

dexametasona como terapêuticas. Temos já a
dar entrada na EMA pedidos de autorização
de introdução no mercado de outros produtos, nomeadamente anticorpos monoclonais
e policlonais, entre outros. Por isso, falaremos
bastante deles muito em breve até porque terão
também um espaço importante na terapêutica.

É IMPORTANTE REFORÇAR PODERES
E ESPECIFICAR PAPÉIS NA GESTÃO
DE EMERGÊNCIAS

Tendo em conta a gestão europeia da pandemia, feita um pouco de modo “avulso”
por cada estado membro, será possível um
reforço dos poderes da agência, ou das entidades de saúde centralizadas da UE, para
um combate mais robusto e coordenado em
pandemias futuras?
Penso que este está a ser um período de extensa
e profunda aprendizagem para as gerações vigentes, mas, principalmente, é bom que o seja
para as gerações vindouras. Medidas isoladas
vão contra a riqueza que a pluralidade da União
Europeia nos dá, até porque um conjunto de

Estados Membros consegue certamente melhores condições de combate e cooperação,
em contraste com situações isoladas. Temos
sempre que ter em conta a liberdade de cada
Estado Membro e até temos o caso da Hungria,
que adquiriu uma vacina de forma totalmente
independente. Estas escolhas podem correr
muito bem para quem as faz, ou muito mal. É
inquestionável a consistência da massa crítica
da União Europeia unida em torno de uma
discussão científica comum, em comparação
com a massa crítica de um Estado Membro
isolado. Em especial quando se lida com produtos inovadores, mesmo que em utilização
de emergência.
Mas há medidas em concreto, no sentido
dessa convergência?
Está em curso precisamente a preparação do
reforço de poderes da EMA em determinadas
situações de emergência como a que vivemos.
Participei em 2015 e 2016 no grupo que discutiu e validou o atual plano de emergência
que foi ativado. Na altura, preocupávamo-nos
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com o vírus Ébola. Dentro dos graus de liberdade regulamentar que temos, o sistema soube
adaptar-se e tem sabido dar resposta. Mas também sabemos hoje que é importante reforçar
alguns poderes e especificar papéis na gestão
de emergências, e tal só se tornou mais óbvio
com o decorrer da pandemia ao longo do ano
de 2020. O objetivo deste reforço de poderes
da EMA é precisamente no sentido de estar
em melhores condições de gerir um combate
mais robusto e coordenado em emergências
futuras, fruto da aprendizagem e experiência
adquiridas nos últimos meses.

FALHAMOS SEMPRE QUE NÃO
OUVIMOS A CIÊNCIA

Temos, agora, uma situação que tende para
o descontrolo dos contágios do SARS-CoV-2
em Portugal. O que terá falhado?
Esta é a primeira pandemia do século XXI,
mas seguramente não será a última. Falhámos
quase todos. Falhou quase tudo. Não podemos
apenas apontar o dedo numa ou noutra direção. Falhamos sempre que apoiamos e acreditamos na demagogia política, falhamos sempre
que reenviamos ou partilhamos informação
científica não validada, falhamos sempre que
não ouvimos a ciência (apesar desta gritar
aos nossos ouvidos), falhamos sempre que
não reconhecemos a importância de todos os
profissionais de saúde para o bem maior que
é a Saúde Pública, falhamos sempre que não
respeitamos as regras de distanciamento social
e furamos confinamentos, falhamos sempre que
não desinfetamos regularmente as mãos e não
usamos corretamente a máscara, apesar de já
nos terem explicado e demonstrado tantas vezes
a sua utilidade. Há um problema claro também
ao nível educacional, na educação que demos
a uma geração de jovens que não entende a
gravidade do que se passa, que é incapaz de
criar empatia com o drama dos cidadãos de
outras idades mais avançadas, e que não teve
uma educação adequada para a promoção da
saúde na sua escolaridade. Já temos visto isto
na adoção de comportamentos de risco noutras
patologias de transmissão sexual, e estamos a
viver o mesmo com a infeção da covid-19. Por
isso, mais do que fazer julgamentos em praça
pública, temos de começar já a construir o
futuro e a pensar de que forma poderemos
melhorar vários aspetos do Sistema Nacional
de Saúde, da cooperação entre profissionais de
saúde e, principalmente, da educação para a
promoção da saúde e ciência desde cedo nas
gerações mais jovens. Como farmacêuticos
temos o dever de participar na reconstrução
da Saúde de que o país irá necessitar e, como
sempre, não falharemos à chamada. Acho que,
até ao momento, poucos conseguiram perceber
por que motivo não podem os farmacêuticos
comunitários contribuir ativamente para o
processo de vacinação contra a covid-19 no
nosso País (ao contrário do que se passa nou34 | REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS

tros países), mas também já ninguém espera
grandes explicações para estas opções. Mas
há outros desafios societais que continuarão a
precisar de intervenção e entre eles estão certamente a saúde mental e o abuso de drogas
e substâncias ilícitas fruto desta pandemia, e
também estaremos, enquanto profissionais,
preparados para contribuir ativamente.

MEDICAMENTOS ÓRFÃOS: SOU
OTIMISTA. SEI QUE ESTAMOS
MELHOR DO QUE ESTÁVAMOS

Esteve presente, também, creio, no Comité
de Medicamentos Órfãos (COMP). Como
poderemos encontrar, para as doenças raras,
cujas terapêuticas, à partida, parecem pouco
atraentes financeiramente para a indústria
farmacêutica, alternativas de tratamento
viáveis e acessíveis a esses doentes?
Estive 12 anos envolvido nos trabalhos do
COMP e, mais do que estar presente como
Membro nomeado pela Comissão Europeia
sob recomendação da Agência Europeia do
Medicamento, fui o responsável pelos destinos do COMP, já que presidi ao mesmo entre

NÓS, FARMACÊUTICOS,
TEMOS DE CUMPRIR
TAMBÉM O NOSSO
DESÍGNIO DE ESPECIALISTAS
DO MEDICAMENTO E SABER
INTERPRETAR DADOS,
PROCURAR E VALIDAR FONTES
E MANTER A ATUALIZAÇÃO
CIENTÍFICA.

2012 e 2018. As doenças raras, que na União
Europeia são todas as que atingem até cinco
em cada 10 mil cidadãos, continuam a ser uma
preocupação do sistema regulamentar europeu, que tem conseguido encontrar forma de
continuar a promover a investigação e o desenvolvimento de terapêuticas para estes doentes.
Há diversos incentivos ao desenvolvimento
de alternativas terapêuticas e a importância
do aconselhamento científico gratuito dado
aos detentores da designação como medicamento órfão não pode deixar de ser encarada
como um dos mais fortes catalisadores deste
desenvolvimento. Há ainda muito por fazer,
mas sou um otimista e sei que estamos melhor
agora do que estávamos há alguns anos. Por
exemplo, estamos neste momento a aprovar a
nível centralizado a terceira terapêutica para a
atrofia muscular espinhal, uma doença neuromuscular autossómica recessiva, caracterizada
pela perda progressiva de neurónios motores
da coluna vertebral que conduzem à fraqueza
muscular e que é uma das principais causas
genéticas de mortalidade em bebés e crianças.
A primeira terapêutica surgiu em 2017 e, em
2021, teremos uma terceira opção terapêutica.
Estas conquistas estendem-se a outras áreas,
havendo também avanços muito significativos
na área da oncologia. O fator mais limitante
permanece o acesso a estas terapêuticas, e
também aí tem havido avanços significativos
na forma como os Estados Membros se organizaram na discussão da comparticipação
destes medicamentos, havendo um diálogo
cada vez mais precoce entre as autoridades
de saúde com esta responsabilidade, as empresas, e a EMA. Ter podido contribuir para
o desenvolvimento de novas terapêuticas nas
doenças raras, ter ajudado a criar pontes entre
as comunidades de doentes e os reguladores,
e ter criado uma estrutura consistente de avaliação por parte do COMP serão sempre dos
meus maiores orgulhos. Mantenho-me um leal
amigo de toda a comunidade que trabalha em
torno das doenças raras.

NÃO HÁ MEDICAMENTO
SEM FARMACÊUTICO

Os medicamentos, por outro lado, encontraram na internet um verdadeiro mercado
paralelo nos tempos mais recentes. Como se
poderá combater a automedicação ou a contrafação, tendo em conta que é muito difícil
vigiar essas atividades de compra e venda de
fármacos através da net?
Penso que aqui, mais uma vez, e além dos
mecanismos legais em vigor para controlo da
contrafação – e temos no Infarmed um elevado nível de excelência no desempenho da
sua atividade de inspeção – há que investir em
campanhas claras de informação e proximidade
com os cidadãos, combatendo a desinformação
científica e clarificando os riscos associados ao
consumo de medicamentos obtidos por vias
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lhores produtos. O futuro ainda é um espaço
de esperança quanto ao desenvolvimento de
novos medicamentos.
Que ameaças, além de contextos pandémicos
futuros, enfrenta a investigação nesse setor?
As maiores ameaças provêm sempre dos investimentos e do retorno esperado nesses investimentos, para além do enorme desinvestimento que tem ocorrido em muitos centros
académicos de investigação um pouco por
todo o mundo. Além disso, muitas empresas
tiveram de deslocar esforços para o combate à
pandemia, ou auxiliando outras empresas, ou
desenvolvendo e produzindo os seus próprios
produtos. Em relação à sustentabilidade dos
sistemas de saúde, teremos de ter mais modelos
de comparticipação e garantir mais e melhor
acesso dos cidadãos a terapêuticas inovadoras,
sob pena da maior ameaça ser a incapacidade
de fazer chegar a quem precisa uma determinada terapêutica. Não pretendo com isto ser
demagógico, até porque sei das enormes dificuldades que se colocam às autoridades que
avaliam as tecnologias de saúde, mas este é, a
meu ver, um aspeto fundamental que permanecendo difícil de resolver, se irá claro refletir
a montante do acesso, isto é, na investigação e
desenvolvimento. Mas, pensando mais positivamente, as ameaças existem apenas para que
as possamos transformar em oportunidades.
Por isso vejo nasceram novas oportunidades
de investigação não-clínica e clínica. O redesenhar de toda a investigação clínica também
será uma realidade, tornando-a mais centrada
no doente e menos nos centros de investigação
e nos promotores do ensaio, e o desenvolvimento de novos medicamentos será realizado com
mais e melhor uso das tecnologias digitais, da
“internet of things”, da automação, da realidade
virtual e da inteligência artificial.

AS CONTAS DA ORDEM E O PAÍS
paralelas. A contrafação ou a automedicação
existirão sempre desde que exista um medicamento e o acesso ao mesmo, pelo que temos
de ativamente fazer parte desta relação entre o
cidadão e o medicamento, precisamente para
que quem toma um medicamento perceba
que entre si próprio e o medicamento podem
existir outros profissionais, mas há sempre (e
tem de haver sempre) um farmacêutico. As atividades de compra e venda de medicamentos
estarão cada vez mais associadas às tecnologias
digitais e não devemos temer as mesmas. Temos é de nos adaptar e fazer parte deste novo
desafio. Nas palavras de Kamal Midha, que
tantas vezes repito aos meus alunos da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa,
“uma molécula só é um medicamento depois
de passar pelas mãos de um farmacêutico”. E
assim deverá continuar a ser sempre. Depende
apenas de cada um de nós.

Que novidades terapêuticas poderemos
esperar nos próximos anos, mesmo com
o “travão” que a investigação em torno da
covid-19 terá posto à investigação em novos fármacos?
Apesar das enormes alterações e reprogramações de desenvolvimento clínico a que temos
assistido devido à pandemia em curso, estou
em crer que a inovação terapêutica continuará
a ser uma constante em diversas áreas. Além do
desenvolvimento de novas vacinas e terapêuticas
para a covid-19, continuaremos a ver importantes avanços em áreas terapêuticas como a
neurologia, a oncologia ou a infeciologia, não
descurando a investigação que decorre noutras
áreas onde já existem mais opções terapêuticas
disponíveis. Vamos ver mais produtos associados a tecnologias digitais e uma translação
mais rápida do conhecimento científico que
permita um acesso mais precoce a mais e me-

Também é presidente do Conselho Fiscal
Nacional da OF. Os efeitos da pandemia
também se refletiram nas contas da Ordem?
Do ponto de vista orçamental e contabilístico, os desafios que se colocam à Ordem dos
Farmacêuticos são os mesmos que se colocam
a todas as instituições com planos de ação e
que se depararam com os constrangimentos
decorrentes da pandemia. No entanto, temos
felizmente uma Direção Nacional extremamente preparada, capaz e reativa, liderada
por uma Bastonária com um enorme sentido
de responsabilidade e missão, e aquilo que lhe
posso dizer enquanto Presidente do Conselho
Fiscal é que estamos ainda tranquilos quanto
aos efeitos da pandemia nas contas da Ordem,
estando no entanto conscientes de que, muito
provavelmente, o impacto nos futuros orçamentos será eventualmente visível, de acordo
com os cenários macroeconómicos que se
perspetivam para Portugal.
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Comunidadex

UNIDADES
DE CUIDADOS
CONTINUADOS
INTEGRADOS

A INTERVENÇÃO
DO FARMACÊUTICO
Apenas cerca de metade das quase nove mil Unidades de Cuidados
Continuados Integrados tem um farmacêutico responsável, mas a
intervenção do farmacêutico é basilar em todas as fases do projeto
da UCCI. A sua integração na equipa multidisciplinar e os seus
conhecimentos técnicos trazem mais-valias terapêuticas, maior
segurança na utilização dos medicamentos e qualidade de vida.
Carvalho, Clara1; Figueiredo, Isabel Vitoria2; Caramona, Margarida3; Dourado, Marília4
Farmacêutica; Mestre em Cuidados Continuados e Paliativos, Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Email:
claramatoscarvalho@gmail.com | 2Professora Associada – Faculdade de Farmácia, Universidade de Coimbra | 3Professora Catedrática
– Faculdade de Farmácia, Universidade de Coimbra | 4Professora Associada, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra;
Coordenadora do Mestrado em Cuidados Continuados e Paliativos, Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.

1

A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) foi criada em 2006. Tem como
objetivo de prestar cuidados de saúde e de apoio
social a pessoas dependentes, independentemente
da sua idade, auxiliando na sua recuperação, ajudando a manter a sua autonomia e a possibilitando maximização da sua qualidade de vida. 1–4
A RNCCI compreende unidades de ambulatório,
equipas hospitalares de cuidados continuados de
saúde e de apoio social, equipas domiciliárias de
cuidados continuados de saúde e de apoio social
e unidades com internamento.5
Em Portugal, existem 8.996 Unidades de Cuidados
Continuados Integrados (UCCI). Encontram-se
organizadas em Unidades de Longa Duração e
Manutenção (4.963 unidades), Unidades de Média Duração e Reabilitação (2.927) e Unidades
de Convalescença (1.106 unidades).6
Destas unidades apenas cerca de metade tem um
farmacêutico responsável pelos Serviços Farmacêuticos. Das UCCI com farmacêutico respon36 | REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS

sável, metade tem um farmacêutico partilhado
com outras unidades, ao abrigo de um protocolo estabelecido entre o Infarmed e a União das
Misericórdias Portuguesas (UMP), algumas têm
farmacêutico em exclusividade e outras ainda têm
um farmacêutico a tempo parcial.7,8
Nas UCCI com internamento todos os dias
são adquiridos, armazenados, prescritos, distribuídos e administrados medicamentos. Se a
prescrição é um ato médico e a administração
de medicamentos um ato de enfermagem, a
aquisição, o armazenamento e a distribuição
dos medicamentos são atos farmacêuticos e
como tal devem ser executados por farmacêuticos ou sob a supervisão de um farmacêutico.9

FASES DA INTERVENÇÃO
FARMACÊUTICA

Os farmacêuticos, nas UCCI, devem intervir
desde logo na conceção estrutural dos Serviços Farmacêuticos, antes mesmo da abertura

de uma nova unidade. Os circuitos do medicamento da unidade devem ser pensados
ainda durante a fase de planeamento e antes
da construção.
Os medicamentos precisam de condições particulares de armazenamento: temperatura e
humidade controladas, separação de áreas de
armazenamento (de medicamentos em embalagem secundária ou já preparados em dose
unitária para a distribuição, de medicamentos
estupefacientes e psicotrópicos, de medicamentos que necessitam de refrigeração, de gases
medicinais, de produtos inflamáveis).10–13
Com a abertura de uma nova UCCI, é necessário selecionar e adquirir medicamentos
para dar resposta às prescrições médicas e à
administração dos medicamentos necessários
aos utentes.
Para uma adequada seleção pelo farmacêutico dos medicamentos a adquirir é necessário
estabelecer o formulário de medicamentos da

UCCI. Este formulário é elaborado pelo farmacêutico e pelo médico da unidade, com a
colaboração da enfermagem, tendo em consideração a terapêutica dos utentes da UCCI.
Com base no formulário e nas orientações
financeiras da administração, o farmacêutico
seleciona os medicamentos a adquirir.
Estes medicamentos são adquiridos ou à indústria ou aos distribuidores de medicamentos,
uma vez que se trata de uma venda por grosso,
as UCCI recebem financiamento do Estado
para o pagamento dos medicamentos por
utente e por dia. As farmácias comunitárias,
sendo estabelecimentos de venda exclusiva
a retalho, não podem vender medicamentos
às UCCI.14
Nesta altura, a UCCI já tem de ter um diretor
técnico farmacêutico, uma vez que a autorização de aquisição de medicamentos, concedida pelo Infarmed, exige um farmacêutico
responsável pela UCCI.7

A RECONCILIAÇÃO
E A VALIDAÇÃO DA MEDICAÇÃO

A INTERVENÇÃO DO FARMACÊUTICO
NAS UCCI DEVE OCORRER DESDE
LOGO NA CONCEÇÃO ESTRUTURAL
DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS,
GARANTINDO CONDIÇÕES
ADEQUADAS À SELEÇÃO, AQUISIÇÃO,
ARMAZENAMENTO, IDENTIFICAÇÃO,
FRACIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO
DOS MEDICAMENTOS

Quando um novo utente ingressa na UCCI
ou quando um utente regressa de um internamento hospitalar é fundamental fazer uma
reconciliação da medicação, para verificar
a existência de discrepâncias, que são diferenças entre a medicação habitual do doente
antes do internamento, recolhida através da
Best Possible Medication History (BPMH) e
a medicação instituída nas diferentes interfaces de cuidados (admissão, transferência e
alta). Esta discrepância pode ser por omissão
de medicamento, diferente dose, via ou frequência, diferente medicamento, duplicação
e pode causar um evento adverso. 15
Esta reconciliação pode ser feita pelo médico ou
pelo farmacêutico, sendo que o mais frequente
é que seja realizada pelo farmacêutico. Este é
um processo de enorme importância para a
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segurança e qualidade de vida do utente uma
vez que previne erros com medicação, que
podem ser graves ou mesmo fatais.16
Também durante o internamento nas UCCI é
importante validar a medicação. Este processo
permite prevenir erros com medicação, sempre
que há alteração na prescrição médica ou no
estado de saúde do utente internado.
Quer na reconciliação, quer na validação da
prescrição e ainda nas situações em que o
farmacêutico tem a possibilidade de acompanhar a visita médica, o conhecimento técnico do farmacêutico é reconhecido como
uma imensa mais valia para a utilização
mais assertiva do medicamento, por exemplo quando sugere a administração através
de uma forma farmacêutica mais adequada
aos problemas do utente ou quando sugere
outro medicamento com a mesma indicação
mas com menos efeitos indesejáveis, entre
muitas outras situações.
Os farmacêuticos são também responsáveis
por reportar as reações adversas a
medicamentos que ocorram com
os utentes da UCCI, proceder a
recolha de medicamentos sujeitos
a alerta pelo Infarmed e a monitorizar os doentes que possam ter
tomado o medicamento antes de
ter sido dado o alerta.
Na maioria das UCCI, a medicação é distribuída diariamente de
forma individualizada em dose
unitária. Para que esta Distribuição Individual Diária em Dose

Unitária (DIDDU) ocorra de forma segura, e
para que os enfermeiros possam verificar se
estão a administrar ao utente o medicamento
que realmente tinha sido prescrito, é necessário que todos os medicamentos se encontrem
identificados unitariamente com o nome do
princípio ativo, dosagem, lote e validade. Esta
verificação, permitida pelo trabalho prévio do
Serviço Farmacêutico e feita no momento da
administração, é absolutamente crítica para
a garantia da qualidade do serviço de saúde
prestado ao utente e para evitar os problemas
relacionados com erros de medicação.
Atualmente, são poucos os medicamentos comercializados que se encontram preparados
para a DIDDU e como os Serviços Farmacêuticos da UCCI são os responsáveis por esta
distribuição, é necessário prepará-los em dose
unitária, individualizando-os e identificando-os com o nome do princípio ativo, dosagem,
lote e validade.

A DOSE UNITÁRIA

A preparação dos medicamentos em dose
unitária é também muito importante para
os medicamentos que são prescritos numa
dosagem inferior à comercializada. Para adequar a dose unitária destes medicamentos à
prescrição médica, é necessário fracioná-los
e reembalá-los. Este processo, que pode pôr
em causa a qualidade do medicamento, deve
ser sempre executado ou supervisionado por
um farmacêutico.
A intervenção do farmacêutico é também obrigatória na gestão dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes. É ao farmacêutico que
compete a sua aquisição, sendo necessária uma
autorização de aquisição de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, o seu controlo e
armazenamento (estes medicamentos devem
estar fechados e com acesso restrito) e todos
os registos obrigatórios por lei.
Em síntese, a intervenção do farmacêutico
é basilar desde a elaboração do projeto da
UCCI, permitindo que os Serviços
Farmacêuticos tenham o espaço e
as condições adequadas à seleção,
aquisição, armazenamento, identificação, fracionamento e distribuição
dos medicamentos. A integração do
farmacêutico na equipa multidisciplinar e os seus conhecimentos técnicos trazem ao utente mais-valias
terapêuticas, uma maior segurança
na utilização dos medicamentos e,
consequentemente, uma melhor qualidade de vida.
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ADIRA

A UM

FUTURO
CERTO
 Farmacêuticos
 Proprietários de Farmácia
 Colaboradores de Farmácia

 Ascendentes, Descendentes e Cônjuges dos Associados

e agora
 Colaboradores de Instituições do Sector Farmacêutico

e de empresas suas participadas

PREVIDÊNCIA

PLANO I
PLANO II
Pensão Vitalícia
ao Cônjuge
Sobrevivo

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

PLANO III
Proteção aos
Filhos até
aos 24 anos

PLANO I.I

PLANO I.II

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

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

POUPANÇA

INVESTIMENTO

PLANO V

PLANO VI

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

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

Temos sempre uma solução para si! Contacte-nos.
VANTAGENS ASSOCIADOS MONAF: Rendas vitalícias, benefício fiscal, prazos de subscrição ajustáveis
ao perfil do Associado a partir de contribuições mínimas.
VANTAGENS FARMÁCIAS, INSTITUIÇÕES DO SECTOR E DE EMPRESAS SUAS PARTICIPADAS:
equiparação fiscal no tratamento dos custos com o Plano I aos custos
suportados com as contribuições para os fundos de pensões, beneficiando também os colaboradores.
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