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A dívida da região Autónoma da 
madeira às farmácias ultrapassa já 
os 80 milhões de euros, numa esca-
lada contínua, mês após mês, que se 
revela incomportável para o sector.
Desse montante, 18,1 milhões de 
euros correspondem a dívida conso-
lidada e são devidos a comparticipa-
ções de medicamentos anteriores a 
2005, sendo que outros 61,3 milhões 
correspondem à dívida acumulada a 
partir de Dezembro de 2007. A dívida 
em Janeiro de 2005 atingia 30 mi-
lhões de euros. A essa data, as au-
toridades regionais negociaram com 
a ANF o pagamento da dívida, acor-
dando na liquidação em três anos 
dos valores acumulados nos anos 
anteriores. Parte substancial dessa 
dívida consolidada mantém-se até 
hoje por regularizar.
A partir de Dezembro de 2007 dei-

mais de 80 milhões de euros

xou praticamente de haver também 
pagamentos referentes à dívida cor-
rente, que atingiu os 61,3 milhões de 
euro em dois anos. A dívida média 
mensal em 2008 atingiu 34,3 milhões 
de euros e em 2009 agravou-se para 
os 61,8 milhões de euros, enquanto 
que a facturação média mensal se 
manteve estável nos 3 milhões de 
euros.
 esta situação atingiu, pois, propor-
ções insustentáveis que podem por 
em causa a continuidade do forne-
cimento de medicamentos a crédito, 
pelo que a ANF encetou já contactos 
com as autoridades da madeira, no-
meadamente o secretário regional 
dos Assuntos sociais. A associa-
ção vai ainda pedir uma audiência 
ao presidente do Governo regional, 
bem como à Comissão de saúde da 
Assembleia da república.

Dívida da madeira 
às farmácias com 
valores insustentáveis

Foto: Drtm
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eDItOrIAL

Francisco Guerreiro Gomes

em todos os exemplares o editoral 
encarrega-se de atribuir para o lei-
tor, sobretudo aquele que é proprie-
tário de farmácia, a nossa revista. 
Cabe ao Director, ao elaborá-lo, 
essa sua responsabilidade que, 
neste momento, sinceramente me 
honra.
Neste dobrar do ano vamos ajudar 
a que se compreendam os temas 
que seleccionámos e aqui apresen-
tamos. Os objectivos são sobretudo 
positivos, mas não podendo assim 
esquecer, por exemplo, a iniciativa 
socialmente relevante da recepção 
de certos “lixos” recusada por ou-
tros – as seringas usadas e os me-
dicamentos com prazos de validade 
já ultrapassados.
As obrigações ao balcão na dor 
humana, na higiene orla de certos 
animais e na alimentação de idosos, 

Dobrar o ano 
e olhar para 
a frente

são exemplos de apoios técnicos 
que elegemos.
Ao querermos manter a nossa ca-
pacidade de ajudar os sócios a con-
duzir a sua farmácia, abordamos o 
sifarma 2000 da Glintt.
Prémios e divertimentos, felizmen-
te não faltam, percorrendo páginas 
como a do Cartoon, a das festas de 
Natal e outras.
A política felizmente não foi esque-
cida e assim, solicitámos a dois de-
putados farmacêuticos que acom-
panhassem a área de saúde que nos 
reserva o Programa do Governo, 
com as implicações para o doente e 
a Farmácia.
Finalmente, a nossa obrigação leva-
nos a homenagear um farmacêutico 
altamente destacado - o Professor 
Nunes de Oliveira, que faleceu aos 
93 anos.
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Bastonário	defende	fim	
das	farmácias	nos	hospitais

reabilitar a Ordem 
dos Farmacêuticos 
era o objectivo da lista 
encabeçada por Carlos 
maurício Barbosa, 
eleito bastonário a 
20 de Outubro. Para 
um mandato em que 
reclama a aprovação 
de uma lei do exercício 
farmacêutico, a 
discussão da lei 
da propriedade da 
farmácia à luz das 
últimas decisões do 
tribunal de Justiça 
das Comunidades 
europeias e o fim da 
instalação de farmácias 
em hospitais do sNs. 

Foi com a promessa de reabilitar a 
Ordem e prestigiar os farmacêuticos 
que Carlos maurício Barbosa se apre-
sentou ao escrutínio dos seus pares 
nas eleições do passado dia 20 de 
Outubro. Duas ideias acolhidas pela 
maioria dos votantes, já que a Lista B 
conquistou mais de 60% dos votos ex-
pressos. 
Um resultado que o novo bastonário 

Carlos maurício Barbosa vence eleições de Outubro

não deixou de sublinhar na cerimónia 
de posse, a 11 de Novembro último, 
ao transmitir a convicção de que “os 
farmacêuticos estão unidos, mobiliza-
dos e empenhados em responder aos 
desafios e às oportunidades” que se 
lhes colocam. em sua opinião, as elei-
ções que venceu constituíram, aliás, 
“o primeiro grande acto de união da 
classe e de estabilização da Ordem”: 

“Consumadas as eleições somos uma 
classe profissional unida em torno dos 
nossos grandes desígnios”.
e unida em torno de um conjunto de 
ideias pelas quais maurício Barbosa 
se comprometeu a lutar durante o 
mandato. Foram onze as prioridades 
que elencou numa cerimónia presidi-
da pela ministra da saúde, Ana Jorge. 
e entre elas o abandono do regime de 

maurício Barbosa, bastonário da Ordem dos Farmacêuticos
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Bastonário	defende	fim	
das	farmácias	nos	hospitais

instalação de farmácias nos hospitais 
do serviço Nacional de saúde. e por-
quê? Porque “manifestamente este 
modelo já demonstrou que não cum-
priu e, aliás, não vai cumprir nenhum 
dos objectivos a que se propôs”.
A Ordem proporá em breve um novo 
modelo, tendo em conta a salvaguar-
da dos interesses dos doentes, em 
particular, e dos cidadãos, em geral. 
será um modelo que contempla, em 
situações de necessidade manifesta, 
que seja dispensada pelos serviços 
farmacêuticos do hospital a medicação 
para as primeiras 24 ou 48 horas aos 
doentes que acorram aos serviços de 
urgência. Posteriormente, esses doen-
tes serão atendidos na farmácia comu-
nitária que habitualmente lhes presta 
assistência farmacêutica.
Ainda em salvaguarda dos interes-
ses da população, maurício Barbosa 
anunciou que irá propor ao governo e 
ao parlamento uma discussão sobre o 
modelo de propriedade de farmácia à 
luz dos recentes acórdãos do tribunal 
de Justiça das Comunidades europeias. 
Acórdãos que declaram de forma ine-
quívoca que, em nome da saúde públi-
ca, a propriedade da farmácia deve ser 
reservada ao farmacêutico. entende 
a Ordem que só a reserva de proprie-
dade, indivisível da direcção técnica, 
defende os superiores interesses dos 
doentes, assegurando a qualidade e 
segurança na dispensa de medica-
mentos e, ao mesmo tempo, garan-
tindo a autonomia e independência 
do exercício profissional na farmácia 
comunitária. Além disso – sublinhou 
– esta é uma realidade “que já provou 
que satisfaz os cidadãos e defende o 
interesse público”.
Pela mesma razão, o bastonário de-
fendeu a necessidade de manter e 
aperfeiçoar o mecanismo de plane-

amento de instalação dos recursos 
farmacêuticos, baseado em critérios 
geográficos e demográficos. Um me-
canismo que “tem dado provas de ser o 
mais adequado para garantir elevados 
índices de acessibilidade e qualidade”.
Importante é igualmente o regime de 
atribuição de alvarás, com maurício 
Barbosa a preconizar que sejam pri-
vilegiados os profissionais que, com 
base na sua formação, experiência e 
obrigações deontológicas, dêem ga-
rantias ao estado de que os vão colocar 
ao serviço dos cidadãos. “A meu ver, o 
estado não deve abdicar desta garan-
tia. Um alvará de uma farmácia é um 
bem público”.

Por uma lei 
do exercício 
farmacêutico
Para a nova Ordem, é indispensável 
reforçar o contexto jurídico do exercício 
farmacêutico de modo a garantir que 
os farmacêuticos, nas suas diferentes 
áreas profissionais, desenvolvem a ac-
tividade com autonomia e independên-
cia. Nesse sentido, é necessária uma 
nova regulamentação transversal do 
exercício farmacêutico, complemen-
tar do estatuto da Ordem e do Código 
Deontológico. 
Com esse objectivo, maurício Barbosa 
tornou pública a intenção de apresen-
tar propostas de regimes legais que 
venham a consubstanciar uma lei do 
exercício farmacêutico, quer para a 
área do medicamento, quer para a 
área analítica. 
Impõe-se adequar o Código Deon- 
tológico também “à luz dos mais rigo-
rosos princípios profissionais e tendo 
em especial atenção as recentes al-

Aos 47 anos, Carlos maurício Barbosa 
superou mais uma etapa do seu cur-
rículo profissional ao ser eleito basto-
nário da Ordem dos Farmacêuticos.
Natural de Vila Nova de Famalicão, é 
licenciado em Ciências Farmacêuticas 
pela Faculdade de Farmácia da 
Universidade do Porto, tendo fre-
quentado ainda, até ao terceiro ano, a 
licenciatura em medicina do Instituto 
de Ciências Biomédicas Abel salazar.
É doutorado em Farmácia, especia-
lidade de tecnologia Farmacêutica, 
pela Faculdade de Farmácia da 
Universidade do Porto, contando 
ainda no currículo com várias pós- 
-graduações, em prestigiadas insti-
tuições dos estados Unidos, espanha, 
holanda e Irlanda.
O seu percurso envolve a colabora-
ção com diversas instituições univer-
sitárias, entre elas a Faculdade de 
Farmácia do Porto, onde é professor 
associado desde 2003 e lecciona vá-
rias cadeiras nas áreas da tecnologia 
Farmacêutica, Dermofarmácia e 
Farmácia magistral, entre outras. É, 
além disso, supervisor de estudantes 
de mestrado e doutoramento.
Lecciona regularmente cursos de for-
mação contínua, com colaborações 
com a Ordem dos Farmacêuticos e a 
ANF, entre outras entidades.
Desenvolve ainda actividade de inves-
tigação, sendo investigador principal 
do Centro de Química medicinal da 
Universidade do Porto e publicando 
com regularidade artigos em revistas 
científicas nacionais e estrangeiras.
Da sua actividade editorial, destaca- 
-se o “estudo comparativo de formu-
lários galénicos”, de 2001. 
entre 1996 e 2005 colaborou com 
a ANF no Centro tecnológico do 
medicamento (CetmeD) primeiro 
como consultor, depois como director. 
Integrou ainda o Grupo Coordenador 
das Boas Práticas de Farmácia, cons-
tituído pela Ordem e pela associação.
É detentor de várias distinções, entre 
elas o Prémio Almofariz precisamen-
te pelo projecto CetmeD.

Perfil 
do bastonário
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terações legislativas que ameaçam e 
podem limitar a autonomia e a inde-
pendência do farmacêutico”. essa re-
visão deve igualmente ter em conta a 
evolução da profissão e das ciências da 
saúde.
Ainda em relação à profissão, o bas-
tonário defendeu a criação, no serviço 
Nacional de saúde, de uma carreira 
farmacêutica transversal às diferen-
tes áreas profissionais e exclusiva 
dos farmacêuticos. Uma carreira que 
contemple regras para a atribuição de 
competências e especializações, num 
mecanismo de tutela conjunta entre a 
Ordem e o ministério da saúde.

“terceira lista” 
impõe-se
Na sua intervenção de posse, maurício 
Barbosa reservou lugar ao medica-
mento, para defender, nomeadamen-
te, a consagração legal de uma “tercei-
ra lista”, que se impõe por razões de 
saúde pública. Dela devem constar os 
medicamentos não sujeitos a receita 
médica de dispensa exclusiva em far-
mácias comunitárias, seleccionados 
com base em critérios técnico-cientí-
ficos.
reivindicou igualmente o reconheci-
mento do poder de intervenção do far-
macêutico e do poder de decisão dos 
doentes na opção por medicamentos 
equivalentes de menor preço. Os far-
macêuticos – disse – têm o conheci-
mento e as competências para, no mo-
mento da dispensa, apoiar os doentes 

A nova Ordem
As ideias da lista B, sob o lema “Prestigiar os Farmacêuticos, reabilitar 
a Ordem”, foram acolhidas pela maioria dos eleitores que, no escrutí-
nio do passado dia 20 de Outubro, escolheram para bastonário Carlos 
maurício Barbosa. A lista por ele encabeçada obteve 2419 votos, o que 
corresponde a 60,52 dos sufrágios. 
Foram igualmente eleitos os órgãos regionais, tendo a Lista J, liderada 
por António hipólito de Aguiar, vencido a secção regional de Lisboa, 
com 56,35% dos votos expressos. No Porto, a vitória foi para a Lista N, 
de Franklim marques, votada por 43,14% dos eleitores, enquanto em 
Coimbra a votação foi favorável à Lista O, de Paulo Fonseca, que reco-
lheu 67,50% dos sufrágios.
Na sequência das eleições, os órgãos nacionais da Ordem dos 
Farmacêuticos ficam assim compostos:
Direcção nacional – Carlos maurício Barbosa (bastonário), Graciete 
Freitas, Armando Alcobia e manuela machado;
mesa da Assembleia Geral – João silveira (presidente), Carlos Laranjeira 
henriques e margarida Gomes Carneiro;
Conselho Jurisdicional – António da rocha e Costa, Fernando miranda 
e Alda Couceiro;
Conselho Fiscal – Paulo Barradas, Francisco Castro e Luís Almeida.

POLítICA PrOFIssIONAL

na sua “decisão livre”. Uma decisão 
que permitirá poupanças muito signi-
ficativas ao estado e aos doentes, inte-
grando-se numa gestão mais racional 
de recursos que são limitados.

Um parceiro útil 
e incontornável
estas são questões em que a nova 
Ordem promete ser firme, na defesa 
“intransigente” do farmacêutico como 
o profissional de saúde mais qualifica-

do para garantir a qualidade, seguran-
ça e acessibilidade do medicamento.
Não obstante a firmeza dos princípios, 
o bastonário está aberta ao diálogo e 
isso mesmo disse à ministra da saúde 
e aos deputados presentes: “O parla-
mento e o governo poderão contar com 
posições fundamentadas, construtivas 
e oportunas”.  A Ordem é “uma refe-
rência de rigor e coerência”. e tem 
“contributos substantivos a dar”. Por 
isso, “tem de ser um parceiro útil e in-
contornável do poder político nas gran-
des questões da política de saúde”.

Os farmacêuticos têm 
o conhecimento e as 
competências para, no 
momento da dispensa, 
apoiar os doentes na sua 
“decisão livre”.
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FLAshes

IrLANDA: Farmácias 
enfrentam Governo 
devido a redução 
da remuneração
A Irlanda registou rupturas no fornecimento 
de medicamentos aos doentes, por 800 far-
mácias terem fechado total ou parcialmente, 
ou recusarem dispensar medicamentos no 
âmbito de vários sistemas de compartici-
pação do estado. A reacção deveu-se à de-
cisão do Governo de reduzir as taxas pagas 
aos farmacêuticos em 34%, no valor de €133 
milhões em um ano, sem acordo ou negocia-
ção. As farmácias deram pré-aviso de 30 dias, 
mas o estado não conseguiu aplicar um plano 
que assegurasse o acesso ao medicamento. 
Apesar de o Governo ir analisar em 2010 a 
alteração à remuneração do farmacêutico, as 
farmácias avançaram para tribunal.

ANF INFOrmA – Internacional, 07/2009
In IPU review, Agosto 2009; sCrIP News online, 
7/08/2009

sUéCIA: monopólio 
estatal da farmácia 
oficialmente dissolvido
O monopólio do estado sueco sobre as 900 
farmácias do país, através da empresa 
Apoteket, deixou de existir a 1 de Julho. As 
primeiras farmácias postas à venda foram 
transaccionadas, devendo abrir em Outubro. 
Os interessados em adquirir farmácias são 
nacionais, referem os média. A Celesio decla-
rou que não irá comprar qualquer farmácia 
na suécia, preferindo criar as suas de origem, 
por ser um investimento menor. Já assinou os 
primeiros contratos e quer chegar às 100 far-
mácias no país, a longo-prazo, aproveitando a 
sua experiência na Noruega. 

ANF INFOrmA – Internacional, 06/2009
In sCrIP News, 24/07/2009

Antivíricos para a gripe A 
NOrUeGA: Autoriza 
prescrição por farmacêuticos
O Governo norueguês aprovou a dispensa pelas farmá-
cias dos antivíricos para a gripe A, sem prescrição mé-
dica, a pessoas infectadas pelo vírus ou que integrem 
grupos de risco.
em vigor desde 3 de Novembro, altura de grande afluxo 
às consultas médicas, a nova medida determina que o 
farmacêutico verifique se são cumpridos os critérios de 
dispensa, com base no formulário das autoridades de 
saúde preenchido pelo utente.
Os médicos e o ministério da saúde mostram-se sa-
tisfeitos com a prescrição por farmacêuticos, que 
se mantém até Junho de 2010, e com a experiên-
cia de distribuição célere destes medicamentos.  
O estado comparticipa o medicamento que o farmacêu-
tico prescreve e o doente paga directamente à farmácia 
o serviço prestado.

Newsletter ANFONLINe, 23/12/2009

FARMÁCIA 
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são dez as medidas que compõem o programa do governo para o 
sector do medicamento, um programa que retoma questões como a 
prescrição por DCI e a receita electrónica. Algumas destas medidas 
encontram-se igualmente no programa eleitoral do maior partido 
da oposição, pretexto para uma conversa com dois deputados 
social-democratas que têm igualmente em comum a profissão 
farmacêutica. Dessas conversas, resultou consenso quanto às 
questões políticas mas uma clara divergência quanto ao papel das 
farmácias e da sua principal associação, a ANF.

Programa	de	governo	insiste	
na	prescrição	por	DCi

sector exige “cuidadosa calibragem das medidas de política”

A política que o actual governo se 
propõe desenvolver para o medica-
mento é presidida por uma premis-
sa: a de que, sendo um “importante 
sector do sNs”, exige “cuidadosa 
calibragem das medidas de políti-
ca”. Uma premissa que é justificada 
pelo facto de essas medidas terem 
“implicações financeiras conheci-
das”, além de se repercutirem em 
todo o sistema de saúde e, sobretu-
do, afectarem o doente.
A partir desta introdução, o progra-
ma que o Partido socialista apre-
sentou aos eleitores e que entre-
tanto transpôs para as orientações 
governativas prevê dez medidas e 
objectivos. em primeiro lugar, ace-
lerar a revisão do actual sistema de 
comparticipação no preço do me-
dicamento “com ênfase na evidên-

cia sobre a eficácia dos princípios 
activos”. Para alargar é também, 
“progressivamente”, a prescrição 
por DCI a todos os medicamentos 
comparticipados pelo sNs.
Na agenda do ministério da saúde 
está igualmente a revisão do siste-
ma de comparticipação por preços 
de referência “em função da ex-
periência acumulada”. As Grande 
Opções do Plano, apresentadas em 
Janeiro, dão conta de que essa re-
visão visará sobretudo os regimes 
especiais.
em colaboração com outro ministé-
rio, o da economia, está prevista a 
reanálise das regras de comerciali-
zação de medicamentos, para o que 
contribuirá ainda a autoridade regu-
ladora da concorrência.
Com a indústria farmacêutica, o 

objectivo é negociar um protocolo 
visando “o controlo do crescimento 
do mercado do medicamento com-
participado pelo sNs”. Além de que 
o governo pretende “tornar a indús-
tria farmacêutica nacional numa 
área estratégica no interface entre 
a economia e a saúde”, o que será 
alvo de “atenção e medidas especí-
ficas”.
Uma medida que envolve as far-
mácias - e que, à semelhança da 
prescrição por DCI, já não é nova 
nos programas de governo – é a 
adopção da receita electrónica de 
medicamentos, com “auxiliares de 
decisão clínica e informação sobre 
custos de dose média diária e su-
cedâneos”. É ainda contemplada a 
criação do Formulário Nacional de 
medicamentos para Ambulatório.
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Junto de médicos e de farmácias de 
oficina, a tutela propõe-se “resta-
belecer a vigilância sobre as acções 
de promoção do medicamento”. Os 
médicos são também visados pela 
intenção de lançar um “programa 
de melhoria da qualidade da pres-
crição”.
Não consta do programa de gover-
no, mas das grandes opções a in-
tenção de criar farmácias em todos 
os hospitais do sNs com urgências. 
Quanto à unidose, sobre a qual já 
existe legislação, o executivo anun-
cia a intenção de ponderar “devida-
mente” esta medida.
há pontes entre estas propostas e as 
que constam do programa eleitoral 
do PsD, o principal partido da opo-
sição parlamentar. e a primeira de-
las prende-se com a generalização 
da prescrição por DCI (“nas áreas 
em que existam genéricos reconhe-
cidos e de qualidade”: também os 
sociais-democratas a contemplam 
como medida a impor “progressiva-
mente”.
A revisão do sistema de compartici-
pação é outro denominador comum 
aos dois programas, com o PsD a 

defender o aumento das compar-
ticipações para os que têm menos 
rendimentos ou doenças crónicas de 
medicação pesada ou permanente.
Nova ligação encontra-se na pro-
moção da prescrição electrónica, 
que, para os sociais-democratas, se 
deve fazer “em ligação directa com 
as farmácias”. 
O PsD preconiza ainda uma política 
do medicamento “orientada para a 
maior facilidade e extensão do aces-
so ao medicamento para quem dele 
necessita”, bem como a introdução 
de mecanismos de gestão de risco e 
de combate à contrafacção no sen-
tido do aumento da segurança dos 
medicamentos”.
Ponto em que os dois partidos não 
estão de acordo é o regime de ins-
talação de farmácias nos hospitais, 
que o PsD pretende reavaliar “re-
forçando a sua equidade e transpa-
rência”.
serão medidas a debater nas ses-
sões plenárias da Assembleia da 
república, mas também na co-
missão parlamentar de saúde, 
onde tem assento uma farmacêu-
tica: Clara Carneiro, ex-presidente 

da secção regional de Lisboa da 
Ordem dos Farmacêuticos e ex-can-
didata a bastonária. eleita pela lista 
de Lisboa, é deputada pela segunda 
vez, depois de um primeiro manda-
to entre Abril de 2002 e Fevereiro 
de 2005, pelo círculo eleitoral de 
setúbal.
Na defesa da política do medica-
mento conta com outro deputado 
social-democrata também farma-
cêutico: Joaquim da Ponte, reelei-
to pelo círculo dos Açores, está no 
parlamento desde 1999. Antes de 
se dedicar à política nacional, foi 
presidente da Câmara municipal 
de Angra do heroísmo, chefe de 
gabinete do secretário regional 
dos Assuntos sociais e deputado à 
Assembleia regional dos Açores.
Por partilharem a dupla condi-
ção de deputados e farmacêuticos, 
Farmácia Portuguesa ouviu-os a 
propósito do programa do governo 
e do seu próprio partido. Nas entre-
vistas foram abordadas as questões 
mais actuais do sector da farmácia 
e do medicamento, evidenciando-
se consenso em muitas delas mas 
também divergência.

A revisão do sistema de comparticipação 
é outro denominador comum aos dois 
programas, com o PsD a defender 
o aumento das comparticipações para os que 
têm menos rendimentos ou doenças crónicas 
de medicação pesada ou permanente.
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Com a legislatura a dar os primeiros 
passos, o programa do governo para a 
farmácia e o medicamento foi o deno-
minador comum para duas conversas 
– separadas – com os deputados que, 
no parlamento, representam o sector 
farmacêutico. Uma representação 
que decorre apenas do facto de Clara 
Carneiro e Joaquim da Ponte serem 
farmacêuticos, uma vez que não há 
quotas por profissões a respeitar em 
cada acto eleitoral; nenhum deles, 
aliás, preconiza essa via.
entre o programa do governo – cujas 
propostas são a posteriori desenvol-
vidas nas Grandes Opções do Plano 
e no Orçamento de estado -, e o pro-
grama do partido por que foram su-
fragados – o PsD há semelhanças, 
que aos dois deputados não causam 
estranheza. 
Para Joaquim da Ponte, o progra-
ma de governo “satisfaz muitas da-

quelas que são as pretensões dos 
profissionais do sector”. mas, mais 
relevante do que o conteúdo, é a 
sua execução: “Aí é que penso que 
as coisas ganham a sua complexi-
dade, nomeadamente em relação 
a questões como a prescrição por 
DCI, a implementação do mercado 
de genéricos, a importação de me-
dicamentos. 
Legislatura após legislatura, vão 
passando sem que tenham uma 
concretização efectiva”.

DCI: consenso 
sobre o contra- 
-senso
e por que não avança então a pres-
crição por DCI? Joaquim da Ponte 
considera que esta “é uma boa 

Joaquim da PonteClara Carneiro

Clara Carneiro e Joaquim da Ponte, dois farmacêuticos no parlamento

Há	entropias	
e	interesses	em	jogo

são farmacêuticos de 
profissão e deputados 
por opção. Não estão 
100% de acordo 
sobre a política do 
medicamento, mas 
numa coisa concordam: 
há entropias e 
interesses em jogo 
que impedem o avanço 
da prescrição por DCI. 
e concordam também 
na denúncia da falta de 
transparência em torno 
das farmácias privadas 
nos hospitais.
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questão para colocar ao governo 
e aos deputados”. sobretudo por-
que “há um contra-senso: o estado 
considera que esta medida é boa 
para si e fá-la aplicar nos serviços 
hospitalares, mas depois no ambu-
latório não a aplica”. 
também Clara Carneiro não enten-
de a ausência de desenvolvimentos, 
até porque desde 2000 que existe 
uma lei da Assembleia da república 
que determina que a prescrição 
seja por DCI. em sua opinião, assim 
se prova que “não são as leis que 
fazem as cabeças das pessoas”: 
“este país legisla muito, cumpre 
pouco e fiscaliza nada”, critica. 
Não obstante a lei, a questão man-
tém-se nos programas de todos os 
partidos e governos. A deputada 
encontra uma explicação: “é uma 
questão politicamente correcta e 
mediaticamente interessante para 
fazer a abertura do parágrafo de-
dicado ao medicamento”. “É um 
chavão e as pessoas nem se dão 
ao trabalho de perceber que está 
na lei e que não há nada com mais 

força do que uma lei. Quanto a mim, 
não se cumpre a lei por uma série 
de entropias que se introduziram 
no sistema”. 
Joaquim da Ponte concorda. Con- 
corda que o sucessivo adiamen-
to da efectiva concretização desta 
medida acontece porque “existem 
várias pressões, várias entidades 
que se movimentam e há entidades 
que conseguem ter maior força do 
que outras”: “Creio que há pres-
sões que têm feito com que esta 
medida se vá retardando na farmá-
cia comunitária. há aqui uma ques-
tão de conflito de interesses. Com 
prejuízo para as pessoas e para o 
estado”.
entende, por isso, a campanha que 
a ANF promoveu no Verão passa-
do como chamada de atenção para 
esta questão: “Ao insistirem na 
aplicação desta medida, as farmá-
cias estão de boa fé a tentar sal-
vaguardar o interesse do estado 
e das pessoas. Porque não são as 
farmácias que beneficiam com a 
aplicação da prescrição por DCI. 

Antes pelo contrário, podem até 
ter algum prejuízo nos seus rendi-
mentos. mas as pessoas de certeza 
que ganham com isso e o estado 
de certeza que também ganha. há 
contas feitas para todos os gostos 
mas não deixam dúvidas de que as 
pessoas e o estado vão poupar”. e a 
iniciativa da ANF teve precisamente 
o mérito de “provar às pessoas e ao 
estado os benefícios” da prescri-
ção por DCI. Não obstante essa de-
monstração, “é estranho que nem 
as pessoas nem o estado tenham 
sabido retirar as devidas conclu-
sões”. 
Já Clara Carneiro discorda deste 
tipo de iniciativas, manifestando-se 
contra a imposição da prescrição 
por DCI. Na sua opinião, o médico 
tem “total liberdade para prescre-
ver o que quer e, portanto, a total 
responsabilidade relativamente ao 
que prescreve”. A intervenção do 
farmacêutico deve ser no sentido 
de informar o doente de que “é no 
consultório do médico que deve di-
zer que há um medicamento igual 

... a iniciativa da ANF teve precisamente o 
mérito de “provar às pessoas e ao estado 
os benefícios” da prescrição por DCI. Não 
obstante essa demonstração, “é estranho 
que nem as pessoas nem o estado tenham 
sabido retirar as devidas conclusões”. 
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que lhe custa menos”: “temos de 
mandar para a consciência do mé-
dico o facto de ter posto o doente 
a pagar mais por aquele medica-
mento”. 
A Joaquim da Ponte “ainda hoje faz 
alguma confusão entender como se 
tem perdido tanto tempo com o fac-
to de se querer que apareça a marca 
ou o laboratório na receita quando 
nem uma nem outro têm efeito tera-
pêutico”: “Andamos a discutir à vol-
ta de matérias que são, em termos 
de saúde pública, absolutamente 
irrelevantes para o doente”.
mas em seu entender essa discus-
são acontece porque “quando se diz 
que o utente deve ter uma palavra 
na sua medicação e que deve poder 
optar por um medicamento com 
exactamente os mesmos princípios 
activos e o mesmo efeito terapêu-
tico mas mais barato, e que essa 
opção tenha por base informação 
cientifica e rigorosa dada pelo far-
macêutico, isso retira algum poder 
a quem prescreve e a quem está no 
mercado”.

margens: entre 
a indústria e a 
farmácia, que 
ponderação?
Questão que também se eterniza 
nos programas partidários e de go-
verno é a receita electrónica. Para 
Clara Carneiro, é fundamental em 
termos de agilização e poupança de 
recursos, mas também por razões 
de segurança (na interpretação da 
receita): “Não há outro caminho, 
mas num país que ainda não tem 
um cartão de saúde não me admira 
que não se avance muito na área da 
receita electrónica”. 
Joaquim da Ponte tem a mesma po-
sição, classificando a medida como 
necessária e produtora de maior 
rapidez, rigor, segurança e econo-
mia nos processos. Preconiza, por 
isso, que a Comissão de saúde deve 
exercer pressão junto do governo 
para que se concretize.

Igualmente sensível na política do 
medicamento é a questão dos pre-
ços e das margens. sobre ela o 
programa social-democrata não se 
pronuncia, mas ambos os deputa-
dos têm opinião. Clara Carneiro ad-
mite que ter apenas uma visão ma-
cro sobre esta questão, que classifi-
ca como “comercial” e em torno da 
qual “há sempre uma guerra imen-
sa”. Diz-se, todavia, “muito cautelo-
sa” na abordagem, entendendo que 
não se pode ser fundamentalista e 
“dizer de uma forma assim tão am-
pla que a maior fatia da margem vai 
para o produtor”: “É que o produtor 
é o investigador e quem produz e in-
vestiga tem, se calhar, de ter uma 
fatia maior do que quem distribui”.
“Penso que não podemos matar a 
galinha dos ovos de oiro, porque o 
valor acrescentado da indústria é 
único. É preciso ter muito cuidado. 
Portugal já está num terceiro-mun-
dismo extraordinário em relação 
aos ensaios clínicos, quando se-
ria uma mais-valia imensa para os 
nossos doentes estarem a ser tra-
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tados com medicamentos inovado-
res. mas porque Portugal não entra 
nos ensaios, também não entra di-
nheiro para o estado nem prestígio 
científico e tecnológico para o país 
lá fora. e nós temos meios tecno-
lógicos, científicos e pessoas de 
altíssimo gabarito para fazer isso. 
todos devíamos lutar para reposi-
cionar Portugal numa I&D de nível 
europeu”.
O olhar de Joaquim da Ponte re-
cai sobretudo sobre o impacto da 
redução das margens na farmácia 
de oficina. reconhece que “reduzir 
margens é a maneira mais fácil de 
resolver o problema (da despesa), 
mas não se pode reduzir mais”, sob 
pena de se prejudicar um sector 
que trabalha com absoluto con-
trolo do estado, com uma margem 
que é das mais pequenas da União 
europeia e que tem vivido com uma 
estabilidade de trabalho muitíssi-
mo importante. 
“será lamentável se continuar-
mos por este caminho, porque será 
quase chegar à conclusão de que 
os governos não querem resolver 
o que está mal, querem é estragar 
o que está bem. É absolutamente 
necessário que governo reponha as 
margens e tome medidas que estão 

ao seu alcance e que estão no seu 
próprio programa e as desenvolva 
conforme se comprometeu com 
os eleitores e até com o sector. há 
um compromisso com o sector que 
tem sido desenvolvido com geome-
tria variável e a parte prejudicada 
têm sido sucessivamente as farmá-
cias”.
O deputado também percebe que 
a indústria tenha uma margem 
maior, mas sustenta que, a ha-
ver penalização, ela deve ser na 
proporção daquilo que cada um já 
tem no custo do medicamento. Os 
acertos – diz – devem fazer-se com 
fundamentação técnica e séria, não 
fazendo sentido que se penalizem 
aqueles que já são os mais fracos.

Farmácias 
nos hospitais: 
avaliação 
é urgente, 
revisão também
Clara Carneiro reclama transpa-
rência na discussão das margens, 
a mesma transparência que faltou 

aos concursos para instalação de 
farmácias nos hospitais. Uma ins-
talação que “nunca devia ter acon-
tecido”, como se prova um ano de-
pois: estão falidas, ainda não fize-
ram os primeiros pagamentos aos 
hospitais e o próprio governo viu-se 
forçado há uns meses a abrir con-
cursos com preços máximos. “Foi 
um show off para financiamento do 
sNs, mais nada”.
Para a deputada, estas farmácias 
destipificam o serviço farmacêu-
tico: “Não fazem seguimento, não 
conhecem os doentes”. Além disso, 
há uma total deslealdade na con-
corrência, estão abertas 24 horas 
sobre 24, 365 dias por ano, abriram 
sem olhar para a distância, com o 
próprio estado a furar a legislação 
que tinha aprovado. 
Joaquim da Ponte alinha pelo mes-
mo diapasão: “Desde o início que ti-
vemos a maior dúvida sobre a bon-
dade desta medida. entendemos 
que foi precipitada, surgiram situ-
ações absolutamente extraordiná-
rias nos concursos e na atribuição 
dessas farmácias, margens que 
ninguém consegue justificar…”.
Um ano depois, a proposta do PsD 
é no sentido de, tendo em conta a 
equidade e a justiça, a medida ser 

Para a deputada, as farmácias nos hospitais 
destipificam o serviço farmacêutico: “Não 
fazem seguimento, não conhecem os doentes”. 
Além disso, há uma total deslealdade na 
concorrência, estão abertas 24 horas sobre 
24, 365 dias por ano, abriram sem olhar para 
a distância, com o próprio estado a furar a 
legislação que tinha aprovado. 
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ponderada: “É importante tudo 
quanto traga transparência ao sec-
tor e esta é uma das medidas que 
vale a pena rever nesse sentido”. 
tanto mais que não havia queixas 
dos cidadãos quanto à acessibilida-
de ao medicamento.

A mais-valia dos 
farmacêuticos 
deputados
esta legislatura marca o regresso 
de Clara Carneiro à Assembleia da 
república depois de dois anos como 
deputada quando Durão Barroso 
foi primeiro-ministro. Já Joaquim 
da Ponte cumpre mais um man-
dato a somar aos dez anos que já 
leva de parlamento nacional. Como 
farmacêuticos como esperam fazer 
a diferença na discussão das polí-
ticas de saúde e do medicamento? 
Ambos consideram importante ha-
ver um farmacêutico em s. Bento. 
Clara Carneiro comenta que “o 
parlamento não é o que se pensa, é 

denso e moroso”; ainda assim pode 
fazer-se “muito trabalho de con-
versa, de explicação”, pelo que “é 
preciso alguém interessado e que 
chame a atenção para o papel do 
farmacêutico”.
“todos saem a ganhar” com a pre-
sença de representantes das várias 
profissões, quando se louvem os es-
pecialistas falarem dos diferentes 
projectos. Nesse sentido, Joaquim 
da Ponte encontra vantagem em que 
os farmacêuticos estejam no parla-
mento: “Podemos ajudar ao esclare-
cimento do debate”.
Ainda que Clara Carneiro sinta um 
grande handicap: “É que sempre que 
falo de assuntos ligados à farmácia, os 
outros partidos vêm-me logo dizer que 
há conflito de interesses”. Garante, no 
entanto, que, se tivesse estado no par-
lamento aquando da liberalização da 
propriedade de farmácia, o PsD não 
tinha votado como votou”.
e a liberalização da propriedade é 
precisamente um dos aspectos que 
Joaquim da Ponte considera mais 
penalizadores para o sector e que 
traduz o modo como o governo tem 

aplicado de forma selectiva o com-
promisso firmado com as farmá-
cias através da ANF: “Aquilo que, 
de alguma maneira, penaliza o 
interesse das farmácias tem sido 
implementado com a maior cele-
ridade, aquilo que, eventualmente, 
pode constituir algum benefício e 
alguma compensação para as far-
mácias em resultado das alterações 
que se verificaram na lei da proprie-
dade, na abertura dos espaços de 
parafarmácia, isso tem-se arrasta-
do no tempo. há aqui um défice que 
é penalizante para o sector”.
Pelo lado positivo, destaca a con-
fiança que os cidadãos continuam 
a depositar nas farmácias: “As 
pessoas continuam a ver nas far-
mácias um parceiro na sua saúde. 
esse trabalho deve-se muito aos 
profissionais e à ANF, que tem 
prosseguido o seu caminho no 
sentido de ter como preocupação 
primeira o serviço à comunidade. 
Quanto às mudanças que este go-
verno implementou, não vejo que 
tenham contribuído em nada para 
a qualidade”. 
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O prémio comemorativo 
do 10.º aniversário da VALOrmeD

reUNIões PrOFIssIONAIs

Valormed	
assinala	
dez	anos
Foi em Outubro de 1999 que se assinou a escritura 
de constituição da Valormed, uma empresa de 
sucesso muito por força da vontade dos parceiros 
da fileira do medicamento que se uniram para dar 
corpo a um sistema inovador. mas também por via 
dos cidadãos, que confiam nas farmácias para dar 
um final feliz aos resíduos de medicamentos.

703 toneladas recolhidas em 2008

A história da Valormed é uma his-
tória de sucesso. Criada para gerir 
o sIGrem – sistema Integrado de 
Gestão de resíduos de embalagens 
e medicamentos fora de uso, con-
quistou desde a primeira hora os 
parceiros da fileira do medicamento. 
entre a assinatura da escritura de 
constituição, em Outubro de 1999, 
e a entrada em funcionamento, em 
maio de 2000, o processo decorreu 
com uma celeridade ímpar.
essa celeridade foi sublinhada pelo 
director-geral da empresa, José 
Carapeto, no seminário “saúde e 
Ambiente – contributos do sector do 
medicamento”, com que a Valormed 
assinalou dez anos de existência. 

Fica, concretizou, a dever-se “à von-
tade dos sócios”. são eles a ANF, a 
Apifarma, a Fecofar e a Groquifar 
– indústria, farmácias e distribuido-
res unidos numa causa em prol do 
ambiente e da saúde.
O primeiro licenciamento vigorou 
entre 2000 e 2005, por decisão con-
junta dos ministérios da economia e 
do Ambiente, então abrangendo ape-
nas os resíduos de medicamentos e 
embalagens fornecidos pela indús-
tria farmacêutica e recolhidos nas 
farmácias comunitárias. 
Um âmbito de intervenção entretan-
to alargado na segunda licença, vá-
lida até 2011. Dela fazem já parte os 
resíduos de embalagens industriais 
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gerados pela indústria e pela distri-
buição, bem como, desde o último 
trimestre de 2008, os resíduos de 
embalagens e medicamentos vete-
rinários, ao abrigo de um protocolo 
com a Confederação dos Agricultores 
de Portugal (CAP) que colhe o apoio 
da maioria dos produtores pecuá-
rios. Um sistema que, segundo José 
Carapeto, é único na europa, o que 
faz da Valormed uma empresa com-
pletamente inovadora. em desenvol-
vimento está uma nova área – trata- 
-se dos resíduos gerados e separa-
dos pelas farmácias hospitalares. 
De âmbito nacional, a Valormed per-
segue uma missão assente em cinco 
pilares: qualidade do ambiente, me-
lhores requisitos para a saúde públi-
ca, segurança na recolha e manipu-
lação dos resíduos, combate à utili-
zação indevida dos medicamentos e 
melhores práticas ambientais. 
Guia-se ainda por um conjunto de va-
lores, próprios de um sistema inova-
dor e pioneiro, com forte envolvência 
dos parceiros e que expressa clara-
mente a responsabilidade social do 
sector do medicamento, com rele-
vância para as questões ambientais. 
Ponto forte do sistema é o facto de a 
gestão e controlo estarem a cargo do 

próprio sector, de que resulta uma 
monitorização completa do circuito 
dos resíduos desde a recolha ao des-
tino final. 

empenho das 
farmácias decisivo
empresa sem fins lucrativos, a 
Valormed é financiada pela indústria 
farmacêutica mediante o pagamento 
de uma espécie de taxa – trata-se de 
um eco-valor atribuído a cada emba-
lagem colocada no mercado. 
A indústria tem, aliás, aderido de 
uma forma crescente a este sistema: 
em 2000, estavam envolvidos 102 la-
boratórios, número que no primeiro 
semestre de 2009 ascendia a 218. 
também as empresas de distribui-
ção se têm envolvido crescentemen-
te, sendo actualmente 20 as que co-
laboram na recolha dos resíduos. 
Quase total é a adesão das farmá-
cias: no arranque da Valormed foram 
2287 as que se associaram a uma 
causa que, em Junho de 2009, con-
quistava 2755, ou seja, 98% de todas 
as farmácias do país. são elas – su-
blinhou o director-geral da empresa 

Obrigado, 
utentes!
Foi com uma montra de agra-
decimento aos utentes que a 
Farmácia simões roque, no 
concelho de Águeda, assinalou 
o facto de ter sido, em 2008, a 
farmácia que mais contribuiu 
para a Valormed. A sua proprie-
tária e directora técnica, maria 
Júlio dos santos, quis mostrar 
assim o reconhecimento para 
com os seus utentes pela for-
ma como ajudaram a dar um 
final feliz aos medicamentos 
fora de uso e de prazo. 
Foram cerca de 1600 quilos re-
colhidos ao longo do ano pas-
sado. Por mérito dos utentes, 
que compreendem a importân-
cia de entregar na farmácia os 
resíduos de medicamentos e 
embalagens de medicamentos. 
mas também por mérito dos 
quatro elementos da equipa da 
Farmácia simões roque, que 
diariamente fazem “campa-
nha” por esta causa que alia o 
ambiente a saúde.
“Fazemos campanha junto dos 
nossos utentes, sobretudo dos 
mais idosos, explicando-lhes o 
risco associado à toma de me-
dicamentos fora de uso ou de 
prazo e sensibilizando-os para 
os benefícios de os entregarem 
na farmácia”, sublinha a direc-
tora técnica. 
A Farmácia simões roque 
aderiu à Valormed desde o 
primeiro dia. Nestes dez anos 
tem levado a mensagem junto 
da comunidade que serve, no-
meadamente misericórdias e 
escolas. Começa logo no infan-
tário, muito com base nas fer-
ramentas proporcionadas pelo 
programa “O Farmacêutico na 
escola” e recorrendo aos per-
sonagens do Clube da sara, 
criado no âmbito do museu da 
Farmácia. 
A sua acção ganhou agora novo 
fôlego, por via do protocolo 
assinado entre a Câmara de 
Águeda e a Valormed.

montra que a Farmácia simões roque fez para agradecer aos seus utentes
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Farmácia Concelho
Simões Roque Águeda

Veritas Oeiras

Parreira Barreiro

S. josé Viseu

Fonseca Lousã

Rodrigues Garcia sintra

Santo André Vila Nova de Poiares

Fonseca Lousada

Borges de Figueiredo ribeira de Pena

Central de Carnaxide Oeiras

Magalhães Alcobaça

Pereira da Silva Guimarães

Marta Oeiras

Almeida rio maior

São Bento seixal

Galvão Arganil

Ferreira da Silva matosinhos

Serrano Lousã

Nuno Barros Braga

Helénica Amadora

Verdemilho Aveiro

Fonseca Beja

Alentejana Castro Verde

Atlântico Bragança

Bem Saúde Bragança

Silva Domingos Vila de rei

Vitória Fundão

Paços Évora

Nova Vendas Novas

Pereira Gago Faro

Amparo Portimão

Patrício Gouveia

Manaia seia

Do Caniço santa Cruz

Do Arco Calheta

Amaral Vila Franca do Campo

Costa Ponta Delgada

Rosa Caldas da rainha

Calado Lda elvas

Roque Castelo de Vide

Ideal tomar

Do jardim Valença

Abelheira Viana do Castelo

Chaves Ferreira Vila real

Carvalho sátão

Farmácias premiadas

– o rosto do sistema, conferindo-lhe visibilidade e con-
tribuindo, com a credibilidade do seu acompanhamen-
to, para a alteração de comportamentos. 
O mérito das farmácias é, aliás, reconhecido todos os 
anos com a atribuição do Prémio Valormed (ver cai-
xas). Um trabalho que, em 2008, contribuiu decisiva-
mente para as 703 toneladas recolhidas, valor muito 
distante das 98 toneladas do primeiro ano. As estima-
tivas, a partir dos dados conhecidos até Junho, permi-
tem esperar que, em 2009, a fasquia ultrapasse as 750 
toneladas.
As farmácias são essenciais para reforçar a mensa-
gem das campanhas de comunicação que a empresa 
promove regularmente. Orlando silva, que representa 
a ANF na gerência da Valormed, elogia a intervenção 
das farmácias, nomeadamente no aconselhamento da 
população. Acredita, no entanto, que é possível ir ain-
da mais longe, colocando a confiança que os utentes 
depositam nos profissionais farmacêuticos ao serviço 
desta missão de saúde e ambiente. e deixa, a propósi-
to, o apelo para que as farmácias reforcem a sua ati-
tude proactiva, continuando mobilizadas e a mobilizar 
os cidadãos.

maria Júlio simões roque da Farmácia simões roque 
– foi a Farmácia com mais recolhas em 2008

O representante da Direcção da ANF -  Orlando silva 
a entregar o prémio a uma das farmácias vencedoras
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expofarma	2009	
superou	edições	anteriores

A expofarma afirma- 
-se, ano a ano, como o 
maior certame do sector 
farmacêutico nacional, 
a caminho de se tornar 
mesmo o número um a 
nível ibérico. A edição 
de 2009, de 22 a 24 
de Outubro, foi mais 
uma prova do sucesso 
crescente. 

“Por uma farmácia melhor” foi o lema 
da feira, organizada com a preocupa-
ção de proporcionar a expositores e 
visitantes um espaço único de apre-
sentação de novas soluções e opor-
tunidades para todos os profissionais 
do sector farmacêutico. sempre pri-
vilegiando a saúde, a expofarma tem 
como pilares a inovação, o desenvolvi-
mento e a modernidade.
A essa exigência deram resposta os 
114 expositores presentes no pavi-
lhão de 100 m2 da Feira Internacional 
de Lisboa, 38 dos quais estreantes no 
certame. Ao todo receberam cerca de 
8700 visitantes. sem contar com o pú-
blico que acedeu a um espaço inédito 
na feira, uma zona aberta onde foram 
disponibilizados rastreios a vários pa-
râmetros clínicos.
Contudo, a expofarma é uma feira vi-
rada para o mercado farmacêutico e a 
edição de 2009 não foi excepção: esti-
veram presentes as melhores empre-
sas do sector que tiveram oportunida-
de de apresentar as suas propostas de 
produtos, tecnologias e serviços para 
uma farmácia melhor.
e porque a presença, num mesmo 

evento, de todos os parceiros do sector 
constitui também uma excelente opor-
tunidade de valorização profissional e 
de debate dos grandes temas do mun-
do farmacêutico, realizou-se em para-
lelo com o primeiro dia de feira uma 
convenção de saúde. Promovida pela 
ANF, abordou os principais desafios 
em cima da mesa, à luz nomeadamen-
te das decisões da Comissão europeia 
(ver texto próprio). 
A formação esteve ainda em destaque 
no diversificado leque de workshops 
propostos: “Literacia em saúde”, “O 
mercado de medicamentos e produ-
tos de saúde”, “Crm e marketing re-
lacional”, “Intervenção profissional: a 
acompanhar os doentes”, “A evolução 
da robótica como solução logística na 
farmácia comunitária do futuro”, “O 
futuro das comunicações em farmá-
cia – aumentar a eficácia e reduzir os 
custos”, “O mercado veterinário e a 
farmácia”, “trade marketing nas far-
mácias:  espanha,  França e Portugal”  
e  “serviços inovadores –  testes ge-
néticos”.  Lugar  também  a  uma  
sessão-debate subordinada ao tema 
“Conquistar o futuro num enquadra-

mento legal em mudança”. Ao todo, 
foram mais de 650 os participantes na 
convenção, nos workshops e na ses-
são-debate.
À semelhança de edições anteriores, o 
convívio proporcionado pela expofarma 
prolongou-se num jantar – a “Noite 
de Farmácia”, a 23 de Outubro. tendo 
como palco o Casino estoril, contou 
com animação de artistas como Paulo 
Gonzo. mas foi também uma noi-
te dos Prémios expofarma: assim, a 
ratiopharm foi distinguida como o me-
lhor expositor na categoria Indústria 
Farmacêutica, a Alliance healthcare 
venceu na categoria equipamentos 
e serviços, em Design foi premiada 
a sandoz, enquanto os Laboratórios 
Pfizer se destacavam como expositor 
do Ano.
A noite foi ainda de solidariedade, 
cumprindo aquela que é já uma tra-
dição da expofarma, com o patrocí-
nio do Bes. este ano, o Prémio de 
responsabilidade social, no valor de 
10 mil euros, foi atribuído à Associação 
Alzheimer Portugal, que assim bene-
ficia de um generoso contributo para 
apoiar doentes e famílias.

mais expositores, mais visitantes

stand da ANF na expofarma 2009
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são muitos os 
desafios mas 
também as 
responsabilidades 
que se colocam aos 
farmacêuticos à luz 
da centralização de 
processos e decisões 
a nível europeu. 

Convenção “Portugal na europa – a saúde em debate”

Da codificação ao switching, passan-
do pelo chamado pacote farmacêu-
tico. Os temas estiveram em análise 
na convenção promovida pela ANF a 
22 de Outubro e da qual saiu a crítica 
ao pendor demasiado liberalizador da 
Comissão europeia que persiste em 
ver o medicamento como uma qual-
quer mercadoria. Os temas mais perti-
nentes no contexto actual da farmácia 
em Portugal e na europa estiveram em 
foco na Convenção de saúde realizada 
no âmbito da expofarma 2009. Uma 
associação que o vice-presidente 
da associação João silveira elogiou 
ao intervir na sessão de abertura 
da convenção. em “boa hora” – dis-
se – se tem vindo a investir neste 
domínio, associando convenções e 
workshops ao certame. Um factor 

que contribui – salientou – para co-
locar a expofarma no caminho de 
se tornar a primeira feira ibérica do 
sector farmacêutico.
Apresentando os temas e oradores 
da convenção, João silveira destacou 
a intervenção da farmácia de oficina 
na comunidade, referindo-se ao traba-
lho profícuo desenvolvido junto da po-
pulação na área dos serviços de saúde 
e ao seu papel relevante na melhoria 
da qualidade de vida dos portugueses. 
Porém, considerou que é preciso ir 
mais longe, ir para além do reconheci-
mento emocional e subjectivo: há que 
avaliar o impacto dessa intervenção, 
saber até que ponto as farmácias e 
os farmacêuticos acrescentam valor 
ao sistema. Foi esta preocupação que 
esteve subjacente ao estudo “Valor 

das Farmácias – rede de saúde de 
Proximidade. Benefícios económicos 
da Campanha Diabetes. Um Case 
study.”, uma parceria entre o CeFAr 
– Centro de estudos e Avaliação em 
saúde e a espírito santo research.

Intervenção 
farmacêutica 
gera poupanças 
mensuráveis
Coube à directora executiva do CeFAr, 
suzete Costa, introduzir o estudo, co-
meçando por caracterizar as farmá-
cias como rede de proximidade, após 
o que traçou o quadro da diabetes em 

novos	desafios	e	novas	
responsabilidades	no	
horizonte	dos	farmacêuticos
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Portugal e no mundo: uma doença 
com grande dimensão em termos de 
mortalidade e de morbilidade evitável 
que se estima que em 2021 afectará 
globalmente 380 milhões de pessoas e 
que em Portugal tem uma prevalência 
calculada em 6% da população, com 
custos de 156 milhões de euros em 
2007 e só em terapêutica.
situando-se na campanha promovida 
em 2007 – “Controlar a diabetes está 
na sua mão” – suzete Costa apresen-
tou alguns indicadores: assim, esti-
veram envolvidas 66% das farmácias, 
sendo que 41% apresentaram regis-
tos; numa semana foram intervencio-
nados 7.719 doentes, com uma média 
etária de 66 anos e um ImC superior a 
30, 87% deles a fazer terapêutica com 
antidiabéticos orais, 7,6 com insulina 
e 5% combinada. metade dos doentes 
apresentava valores médios de glice-
mia acima dos valores de referência, 
com 24% a serem referenciados ao 
médico. 
O objectivo da campanha era reforçar a 
adesão à terapêutica, promover a auto-
vigilância da diabetes e referenciar os 
doentes à consulta para eventual ajus-
te da terapêutica e inerente melhoria 
dos resultados em saúde. mas, além 
de ganhos em saúde, a intervenção 
farmacêutica permite poupanças para 
o doente e para a sociedade. Foram es-
sas poupanças que a avaliação econó-
mica da campanha identificou. 
Depois de elencar as razões pelas quais 
a diabetes é considerada pela Oms uma 
doença dispendiosa, Francisco Palma, 
director da espírito santo research 
sectorial, explicou a metodologia de 
trabalho do estudo, nomeadamente a 
divisão entre custos directos (interna-
mentos, consultas e medicamentos, 

entre outros), indirectos (perda de pro-
dução e de produtividade) e intangíveis 
(perda de bem-estar devido à dor física 
e psicológica de doentes e famílias).
Feitas as contas, estimou para 2010 
que os custos directos da diabetes as-
cendam a 1.370 milhões de euros, sen-
do de 685 milhões os custos indirectos 
(a partir de estimativas internacionais). 
Quanto aos intangíveis, foi calculada 
uma relação de valor que aponta para 
a soma dos outros dois custos.
Como conseguir poupanças nos custos 
associados à diabetes? Controlando a 
doença, de modo a manter estáveis 
os objectivos terapêuticos. e as expe-
riências internacionais demonstram 
que as farmácias têm um contribu-
to decisivo e mensurável para essa 
poupança. Francisco Palma citou o 
Asheville Project, desenvolvido nos 
estados Unidos ao longo de cinco anos 
e que permitiu uma poupança média 
de 20%.
A campanha desenvolvida nas farmá-
cias teve uma duração muito reduzida, 
mas permitiu demonstrar o valor da 
intervenção e a capacidade da rede 
de farmácias como elemento gerador 
de poupanças – disso é prova o facto 
de 24% dos doentes terem sido refe-
renciados para consulta médica: são 
doentes que vão passar a ter a diabe-
tes controlada, gerando poupanças. A 
continuidade da adesão à terapêutica 
é – sublinhou – o factor principal para 
a captura dos ganhos, desde logo em 
termos de saúde, mas também em 
termos económicos. 
O estudo avaliou o impacto económico 
da campanha e da intervenção conti-
nuada junto dos doentes diabéticos, 
apontando para uma poupança de 2,7 
milhões de euros em custos directos 

e de 1,3 milhões em custos indirectos. 
extravasando para toda a população 
diabética do país e envolvendo a rede 
de farmácias na sua globalidade, a 
poupança alcançaria os 274 milhões 
nos custos directos e 137 milhões em 
custos indirectos. A poupança mensal 
para a sociedade por doente seria de 
43 euros. 
são estes números que levam o direc-
tor da es research a chamar a aten-
ção para o potencial da intervenção 
farmacêutica noutras doenças.

Críticas à 
Comissão europeia 
e às pressões 
da indústria
Com a convenção assim inaugura-
da, os trabalhos prosseguiram com o 
painel dedicado ao tema “Juntos para 
a saúde: uma abordagem estratégica 
para a Ue”. A moderação esteve a car-
go de Luís matias, director da ANF e 
ex-presidente do Grupo Farmacêutico 
da União europeia (PGeU), que des-
tacou o facto de o medicamento ter 
sido sempre objecto de interesse da 
Comissão europeia, quer como legis-
ladora, quer como fiscalizadora. e, a 
propósito, frisou que “os interesses em 
jogo nem sempre são sinérgicos, pelo 
que o debate prévio é árduo, passando 
pela acção importante dos vários gru-
pos de pressão”, entre eles o PGeU.
Luís matias criticou o facto de o medi-
camento ter sido, até agora, encarado 
pela Comissão como um bem qual-
quer, ignorando-se as suas especifi-
cidades. A razão pode ser encontrada 

O objectivo da campanha era reforçar 
a adesão à terapêutica, promover 
a autovigilância da diabetes e referenciar 
os doentes à consulta para eventual ajuste 
da terapêutica e inerente melhoria 
dos resultados em saúde.
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no “poder económico e político dos 
diversos players”, nomeadamente da 
indústria farmacêutica. No que res-
peita ao medicamento, a Comissão é 
“pouco equilibrada e claramente libe-
ral do ponto de vista económico”, mas 
“graças à pressão, nomeadamente do 
PGeU, a legislação vai encontrando um 
caminho onde todos se têm consegui-
do rever, em maior ou menor grau”.
Foi precisamente sobre as regras da 
União europeia e a sua incidência no 
sector farmacêutico que se pronun-
ciou Alexandre mestre, especialista 
em Direito comunitário e da concor-
rência. e começou por apresentar 
os domínios em que a Comissão tem 
competência para intervir e aqueles 
em que os estados-membros têm au-
tonomia, em que se insere a organiza-
ção e funcionamento do sector farma-
cêutico. espera-se – salientou – que 
a Comunidade intervenha apenas na 
medida do estritamente necessário, 
mas “há um pendor demasiado inter-
vencionista”.
Alexandre mestre chamou a atenção 
para algumas particularidades, nome-
adamente quanto ao regime de pro-
priedade: o tratado europeu sustenta 
que a autonomia dos estados nesta 
matéria não pode ser prejudicada, mas 
a verdade é que há margem para a 
Comissão intervir com base nas regras 
do mercado único e da concorrência.
Na sua opinião, porém, estas regras 
“não podem incidir de forma cega so-
bre a especificidade do sector”, tanto 
mais que o próprio tribunal de Justiça 
das Comunidades europeias (tJCe) 
reconhece que os medicamentos têm 
uma natureza própria que os distingue 
das normais mercadorias. Além de 
que, do ponto de vista do utente, a rela-

ção com a farmácia não é uma relação 
típica de consumidor, de mera aquisi-
ção de um bem ou serviço. também a 
natureza das farmácias enquanto es-
paço de saúde com o interesse público 
subjacente as afasta de uma actividade 
que persegue apenas o lucro.
entre as razões para que o sector far-
macêutico possa escapar às regras 
gerais comunitárias está ainda a ju-
risprudência do tribunal europeu, bem 
como o facto de o próprio tratado pro-
teger direitos, podendo assim justificar 
restrições ao direito comunitário. são 
– sublinhou – boas armas para a defe-
sa do sector. O exemplo mais recente é 
o reconhecimento pelo tJCe de que a 
detenção e exploração de uma farmá-
cia podem ser reserva exclusiva dos 
farmacêuticos.
Quanto a Portugal, tem três acções 
administrativas pendentes, uma delas 
sobre a suspensão da concessão de 
AIm em nome da protecção de paten-
te, outra sobre as farmácias sociais 
e a moratória de cinco anos para se 
transformarem em sociedades e uma 
terceira interposta pela Comissão 
por incumprimento relacionado com 
a norma que proíbe a titularidade de 
mais de quatro farmácias e a que veda 
a propriedade a grossistas.

Pacote 
farmacêutico 
– oportunidade de 
repensar a prática
também o orador seguinte – John 
Chave, secretário-geral do PGeU – se 
reportou ao impacto das decisões de 

Bruxelas na organização da farmácia 
e na prática farmacêutica, alertando 
para a necessidade de “manter os dois 
olhos postos” em Bruxelas porque “há 
mais ligações do que se imagina en-
tre o que aí se decide e a profissão”. 
só nos últimos 12 meses foram 26 os 
assuntos relacionados com a farmácia 
que foram alvo de decisão.
John Chave debruçou-se em particu-
lar sobre o pacote farmacêutico, assim 
chamado por envolver três propostas 
de directiva com impacto directo no 
sector: uma sobre informação aos do-
entes, outra sobre farmacovigilância 
e uma terceira sobre contrafacção de 
medicamentos.
No que respeita à informação aos do-
entes, deu a conhecer os argumentos 
da Comissão, que se prendem com o 
entendimento de que as regras actu-
ais são muito restritivas e aplicadas de 
modo diferente por cada país, gerando 
desigualdades e não reflectindo o facto 
de os doentes terem acesso a outras 
fontes, como a internet. Pretende as-
sim a Comissão relaxar as regras, para 
que todos tenham o mesmo acesso a 
informação segura, proveniente da in-
dústria farmacêutica ou das autorida-
des nacionais.
O debate ainda está em curso, mas a 
proposta de directiva prevê que a in-
dústria seja autorizada a fornecer in-
formação directamente aos doentes 
se estes a pedirem e a publicá-la em 
meios de saúde (por definir quais) e 
na internet. Para a Comissão, não se 
trataria de publicidade porque a in-
formação teria de ser objectiva e não 
promocional, podendo os estados 
supervisioná-la previamente. Porém, 
John Chave alertou para o conflito de 
interesses existente em torno desta 

Pavilhão da expofarma 2009 Convenção de Abertura “Portugal na europa - a saúde em Debate”
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proposta, reclamada a nível europeu 
por associações de doentes “patroci-
nadas” pela indústria.
A indústria – disse – “não está interes-
sada em melhor informação, mas em 
aumentar a procura, o que é incompa-
tível com a missão de promover o uso 
racional do medicamento pelo doen-
te”.
Quanto à farmacovigilância, destacou 
que o actual sistema é confuso sobre 
as responsabilidades a nível nacional e 
europeu, além de que a própria indús-
tria não cumpre as suas responsabili-
dades, muito por via do interesse em 
acelerar a entrada dos medicamentos 
no mercado. e os estudos que promove 
tendem a ser promocionais, não de se-
gurança pós-comercialização.
A directiva propõe, nomeadamente, 
mais seriedade para estes estudos, 
além de alargar o conceito de reacção 
adversa (nele incluindo erros de me-
dicação), autorizando os doentes a re-
portar espontaneamente e facilitando 
o relato pelos profissionais de saúde. 
também altera o folheto informativo 
para introduzir um sumário do essen-
cial sobre o medicamento. 
Para John Chave, esta proposta vai ao 
encontro da missão dos farmacêuti-
cos, “fonte óbvia e natural” de farma-
covigilância. A proposta menciona es-
pecificamente os farmacêuticos, o que, 
tendo em conta que há países em que 
não podem sequer reportar reacções 
adversas, constitui uma oportunidade 
para renovar e reforçar o papel da pro-
fissão neste domínio.
No que toca à contrafacção, o secretá-
rio-geral do PGeU ressalvou que não 
chegou ainda ao circuito legal do me-
dicamento, mas a Comissão entende 
que o risco aumentou, podendo levar 

as pessoas a perderem confiança nos 
medicamentos, pelo que é preciso agir 
e com uma abordagem única. 
Pela positiva, Chave destacou a pro-
posta de aumentar as inspecções às 
instalações farmacêuticas, bem como 
ao sistema de licenciamento dos gros-
sistas. Outra proposta em cima da 
mesa envolve a codificação de emba-
lagens e que envolve a criação de um 
sistema de autenticação a colocar pela 
industria nos medicamentos e capaz de 
ser lido por distribuidores e farmácias. 
O farmacêutico seria a última barreira 
entre o medicamento e o doente, com 
o código a passar por uma última va-
lidação: se houver correspondência 
entre o código saido, o da indústria e o 
lido na farmácia, o medicamento é au-
têntico. Para o PGeU, um tal sistema 
seria eficaz, colocando-se, no entanto, 
algumas questões, nomeadamente a 
de saber quem suportará os custos e 
a quem pertencerão os dados gerados. 
sobre este último ponto, John Chave 
não tem dúvidas: “Os dados perten-
cem aos farmacêuticos, às farmácias 
que os geram, mas a indústria tem ou-
tras ideias, quer acesso a esses dados 
pois são uma ferramenta de marketing 
valiosa”. 

sim à codificação, 
mas dados 
nas mãos dos 
farmacêuticos
e foi precisamente em torno da codifi-
cação de medicamentos que decorreu 
o painel seguinte, dedicado à rastrea-
bilidade. Os presentes na convenção fi-

caram a conhecer a experiência espa-
nhola, apresentada por sonia ruiz, do 
Consejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos.
em espanha, o percurso do medica-
mento desde a produção é regido por 
uma lei de 2006, efectuando-se de for-
ma manual através do lote e do prazo 
de validade. todavia, estes requisitos 
foram considerados insuficientes por 
não permitirem a leitura automatiza-
da e a identificação unitária e por não 
prevenirem a contrafacção. Daí a dupla 
experiência-piloto entretanto desen-
cadeada e que visa aferir da eficácia de 
dois sistemas – o que usa a tecnologia 
de data matrix, com leitura visual e se-
quencial de um código de barras, e o 
que recorre à rádio-frequência, em que 
o código é lido através de ondas de rá-
dio. O primeiro implica focar a etiqueta 
e ler unidade por unidade, enquanto 
que o segundo possibilita a leitura de 
todas as etiquetas de uma palete sem 
necessidade de a abrir. 
O Conselho Geral dos Farmacêuticos 
espanhóis inclina-se para este últi-
mo, considerando que é o único que 
permite uma rastreabilidade real, por 
ser mais efectivo contra a falsificação, 
por proporcionar mais funcionalidades 
e permitir o envolvimento dos grossis-
tas, conduzindo assim a um sistema 
completo e transparente. É, além dis-
so, fiável e garante a confidencialidade 
da informação, com custos muito se-
melhantes ao data matrix.
segundo sonia ruiz, é uma tecnologia 
do presente com garantias de futuro. A 
escolha cabe, no entanto, ao ministério 
da saúde, que está a seleccionar as 
empresas que irão testar os dois sis-
temas no terreno, de modo a avaliar as 
mais-valias de cada um.
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também a ANF é mais favorável à 
rádio-frequência. O director da as-
sociação Nuno Vasco Lopes expôs as 
razões desta preferência, não sem 
antes explicar a importância da ras-
treabilidade e as fragilidades do ac-
tual sistema português. são grandes 
as suas limitações, desde logo por 
não identificar o medicamento indi-
vidualmente e por não o relacionar 
com o detentor da licença. 
sobre a rádio-frequência, conside-
rou que é o sistema que melhor se 
adapta às necessidades das farmá-
cias portuguesas, nomeadamente 
por ter capacidade de conter mais 
informação, além de que faz senti-
do que haja uma solução ibérica. O 
ponto mais crítico é a base de dados, 
com os farmacêuticos portugueses a 
oporem-se a que seja centralizada na 
indústria. tal como defende o PGeU, 
cada agente devia assumir a responsa-
bilidade pela sua base de dados, como 
já acontece com a base das farmácias 
portuguesas: “Já temos experiência 
de exploração de uma base de dados 
independentes, em que a confiden-
cialidade é protegida. A informação é 
tratada para demonstrar a evidência 
da nossa actividade, como aconteceu 
na recente campanha dos genéricos. e 
isso só é possível devido a um elevado 
grau de organização e ao investimento 
dos últimos anos em tecnologias da 
informação”.
Por fim, voltou a usar da palavra o se-
cretário-geral do PGeU para reportar 
o seu contacto com a experiência em 
curso na suécia no âmbito do projecto 

europeu para a codificação e identifica-
ção de produtos farmacêuticos. 
Um projecto que nasce da constatação 
de que a codificação na europa é ine-
vitável, até porque já está a acontecer 
a nível europeu. Face a isso, a ePFIA, 
que agrupa os produtores farmacêuti-
cos, decidiu avançar com uma propos-
ta que sirva os seus interesses, nome-
adamente a limitação das importações 
paralelas na europa. 
A proposta original envolvia uma base 
de dados gigante gerida pela própria 
indústria, o que lhes daria acesso a in-
formação que agora tem de comprar. 
A ePFIA acabou, contudo, por recuar 
e aceitar uma base gerida por uma 
empresa em que todos os parceiros 
teriam uma parte. mas o PGeU não 
concorda com esta partilha de dados 
com a indústria. Face às resistências, a 
proposta actual envolve um código úni-
co europeu mas uma solução nacional, 
que não é especificada. 
Lançaram entretanto um projecto-pi-
loto, envolvendo 40 farmácias suecas 
e a tecnologia de data matrix, estando 
a pressionar os governos para a adop-
tarem. e, segundo John Chave, “estão 
muito interessados em persuadir os 
farmacêuticos”.

switching – 
responsabilidade 
acrescida 
Outro desafio recente para a pro-
fissão prende-se com o switching, 

o processo de mudança de estatu-
to do medicamento sujeito para não 
sujeito a receita médica obrigatória. 
sobre ele começou por falar, no ter-
ceiro painel da convenção, João Paulo 
sotana da GlaxosmithKline Consumer 
healthcare, detentora de AIm do pri-
meiro medicamento submetido a um 
processo de switch centralizado.
em sua opinião, a possibilidade de swi-
tch aumenta com o fim das patentes, 
sendo influenciada pela necessidade 
de contenção de custos mas também 
reclamada pelos consumidores. É uma 
solução que responde a situações de 
conveniência (em que se incluem os 
antiácidos), de urgência (por exemplo 
para dores de cabeça e tosse) e gera-
doras de embaraço (como os proble-
mas da disfunção eréctil ou da incon-
tinência). responde ainda com eficácia 
a questões comportamentais, como a 
do controlo de peso e da cessação ta-
bágica.
João Paulo sotana frisou ainda o im-
pacto do switch na saúde pública, dan-
do como exemplo as pastilhas de subs-
tituição de nicotina, que em Portugal, 
desde 2005, deixaram de necessitar 
de receita médica, tornando-se mais 
acessíveis. Constam, aliás, da lista de 
medicamentos modelo da Oms, onde a 
Glaxo espera ver o orlistato, a substân-
cia activa alvo do primeiro switch cen-
tralizado na europa.
O Alli® como mNsrm foi lançado em 28 
países ao mesmo tempo (os da Ue e a 
Noruega) em março deste ano, ao abri-
go de uma campanha de comunicação 
“com os pés bem assentes no chão e 

Workshop “Literacia em saúde” sessão de debate “Conquistar o futuro num 
enquadramento legal em mudança”

Jantar “A noite de Farmácia”



�8

respeitadora dos limites” e uma es-
tratégia de marketing centrada na 
motivação dos consumidores para 
visitar farmácias bem preparadas 
para o aconselhamento no controlo 
do peso. O objectivo – “valorizar o 
farmacêutico”.
Foi “o desafio da confiança”. De de-
safios falou também a directora do 
CeFAr, suzete Costa, que, como 
perita, acompanhou de perto este 
processo centralizado. É um desafio, 
mas também uma responsabilidade 
acrescida para as farmácias e os far-
macêuticos.
A propósito, destacou que os fenó-
menos de switch não centralizado 
ocorridos no segundo semestre do 
ano contribuíram para o crescimen-
to acima da média do mercado de 
mNsrm, que, de Janeiro a setembro, 
alcançou o valor médio de 70,4 mil 
euros por farmácia em Portugal.
sobre o switch centralizado, desta-
cou o facto de o orlistato ser a pri-
meira de uma nova geração de subs-
tâncias, já seguida pelo pantoprazol. 
A propósito, defendeu a existência 
de procedimentos de intervenção 
farmacêutica também para esta 
substância. Defendeu igualmente a 
existência de uma terceira lista que 
inclua medicamentos não sujeitos a 
receita médica mas de dispensa ex-
clusiva em farmácia, na medida em 
que permite maximizar a segurança 

proporcionada pela presença efecti-
va de um farmacêutico.
Uma lista que não existe em 
Portugal, pelo que o orlistato sem 
receita médica está disponível em 
todos os canais. salientou, contudo, 
a percepção da empresa detentora 
de AIm de que, para uma dispensa 
adequada, seria importante envolver 
os farmacêuticos: daí as acções de 
formação e o protocolo de interven-
ção na obesidade. 
É certo que os farmacêuticos são 
alheios aos processos de switch, que 
envolvem a empresa e a entidade re-
guladora, cabendo à farmácia, como 
último elo da cadeia, cumprir a deci-
são nacional ou central. No entanto, 
suzete Costa chamou a atenção para 
a necessidade de os farmacêuticos 
estarem envolvidos, sobretudo à 
medida que forem sendo abrangidas 
substâncias com maior complexida-
de terapêutica.
O switch comporta responsabili-
dades acrescidas, mas também 
oportunidades – a oportunidade de 
liderar a dispensa, de apoiar uma 
auto-medicação responsável e de 
contribuir para o uso racional do 
medicamento.
A perspectiva legislativa foi dada por 
Filipe Azóia, director do gabinete ju-
rídico do Infarmed, que explicou, em 
pormenor, os vários processos de 
switch, abordando, nomeadamente, 

os critérios para inclusão dos medi-
camentos nas diferentes categorias. 
referiu-se ainda ao espaço de ma-
nobra dos estados-membros no pro-
cesso centralizado, para considerar 
que, embora esteja previsto um pe-
ríodo para colocação de objecções, 
elas raramente são contempladas 
na decisão final da Comissão. Depois 
de aprovado o switch, são reservadas 
a cada país apenas as competências 
de fixação de preços e comparticipa-
ções. 
Filipe Azóia finalizou a sua interven-
ção transmitindo a posição do conse-
lho directivo do Infarmed sobre esta 
questão. e essa posição é no sentido 
de que a competência de switch devia 
pertencer a cada estado-membro por 
existirem especificidades que podem 
justificar diferentes classificações 
para um mesmo medicamento.
Quanto à existência de uma tercei-
ra lista, o regulador entende que se 
trata de uma competência legislativa. 
À semelhança, aliás, da decisão de 
desregulamentar a venda de mNsrm, 
abrangendo, numa primeira fase, 
apenas os não comparticipados e 
alargando depois aos comparticipados 
(ainda que perdendo o utente o direito 
à comparticipação). “Foi uma opção 
política e o Infarmed não comenta 
opções legislativas. Como órgão da 
administração pública aplica as leis, 
cumpre as decisões do legislador”.

reUNIões PrOFIssIONAIs

É certo que os farmacêuticos são 
alheios aos processos de switch, 
que envolvem a empresa e a entidade 
reguladora, cabendo à farmácia, 
como último elo da cadeia, cumprir 
a decisão nacional ou central. 
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Dor	crónica	é	doença	
mas	desvalorizada

PLAtAFOrmA

representantes dos doentes, das autoridades de saúde 
e especialistas estiveram reunidos, sob a égide da Plataforma 
saúde em Diálogo, para debater o tema “Dor crónica é doença”. 
Das conclusões emerge a comprovação de que a dor é ainda 
desvalorizada, quer pelos profissionais de saúde, quer pelos doentes, 
o que faz com que não seja bem diagnosticada e tratada.

Conferência da Plataforma saúde em Diálogo

Debater a dor crónica como doença 
foi o desafio que a Plataforma saúde 
em Diálogo colocou a profissionais de 
saúde e associações de doentes, bem 
como a representantes das autorida-
des de saúde, na conferência realizada 
no passado dia 25 de Novembro em 
parceria com a Fundação Grünenthal.
Um tema pertinente, tendo em conta 
que a dor é definida pela Organização 
mundial de saúde como o 5º sinal vital 
e que, só em Portugal, se calcula que 
existam 3,5 milhões de pessoas que 
sofrem de dor crónica. A dimensão do 

fenómeno justificou a congregação de 
reputados especialistas nacionais que, 
no auditório da Associação Nacional 
das Farmácias, em Lisboa, revelaram 
qual o panorama actual do diagnóstico 
e do tratamento da dor crónica.
À sessão de abertura presidiu a Alta 
Comissária da saúde, maria do Céu 
machado, que tem acompanhado e 
apoiado o trabalho desenvolvido pela 
Plataforma, contribuindo, nomeada-
mente, para a concretização do seu 
mais recente e ambicioso projecto: o 
espaço saúde em Diálogo, inaugura-

do em setembro em Faro. maria do 
Céu machado anunciou a intenção 
de envolver a sociedade civil, em que 
pontuam as associações de doentes e 
consumidores, na elaboração do pró-
ximo Plano Nacional de saúde, docu-
mento estratégico que contempla um 
programa específico de combate à dor. 
em sua opinião, é necessário introdu-
zir alterações no sentido de conseguir 
melhorias no plano, pelo que preconi-
zou que seja menos vertical do que o 
que está em vigor, assentando, ao in-
vés, em quatro pilares: qualidade, pro-

Walter Osswald, Presidente da Fundação Grünenthal; maria do Céu machado, Alta-Comissária da saúde; 
maria Irene Domingues, Presidente da Plataforma saúde em Diálogo
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moção da cidadania, acesso e políticas 
saudáveis. O objectivo é maximizar os 
ganhos em saúde da população.
este anúncio foi naturalmente acolhido 
com agrado pela Plataforma, cuja pre-
sidente, maria Irene Domingues, de-
fendeu, na sua intervenção inaugural, 
o papel das associações de doentes 
como parceiros na definição das políti-
cas de saúde, sublinhando a importân-
cia do diálogo.
O tema desta conferência anual da 
Plataforma foi, de seguida, aborda-
do pelos especialistas convidados. O 
primeiro painel, moderado por mário 
Beja santos, constituiu uma oportu-
nidade de conhecer o actual pano-
rama da dor crónica em Portugal, 
com os contributos do presidente da 
Associação Portuguesa para o estudo 
da Dor (APeD), José romão, que de-
monstrou como a dor se transforma 
em doença, do professor da Faculdade 
de medicina da Universidade do Porto, 
José Castro Lopes, que desenvolveu a 
epidemiologia e consequências sócio-
económicas da dor, e ainda do presi-
dente da Fundação Grünenthal, pro-
fessor Walter Osswald, que abordou a 
ética no tratamento da dor crónica.
A segunda parte dos trabalhos assu-
miu a forma de debate sobre como 
melhorar o tratamento da dor cró-
nica em Portugal. moderado pela 
jornalista maria elisa Domingues, 
beneficiou da participação da repre-
sentante da Direcção-Geral de saúde 
Isabel Castelão, das médicas espe-
cialistas em dor, teresa Vaz Patto e 
Beatriz Craveiro Lopes, do enfermeiro 

henrique José Oliveira Dias, da farma-
cêutica Isaura martinho e da repre-
sentante da Plataforma e dos doentes 
mariana Pinote.
Os trabalhos encerraram com um 
jantar beneficente que aliou o conví-
vio à diversão, com um espectáculo de 
dança do ventre. À semelhança de ini-
ciativas anteriores, o jantar permitiu a 
recolha de fundos para apoio aos pro-
jectos desenvolvidos pelas associações 
que integram a Plataforma saúde em 
Diálogo. É a face solidária que preside 
a esta aliança de vontades formalizada 
há já onze anos.

Urgente corrigir 
fraca adesão à 
terapêutica
Antes, porém, houve lugar à leitura 
das conclusões da conferência. e a pri-
meira delas evidencia que “a dor não 
é bem tratada, diagnosticada e valori-
zada pelos profissionais de saúde, pela 
população em geral e, muitas vezes, 
pelo próprio doente, que se resigna à 
convivência com a dor”.
Outra das conclusões que emergiu 
prendeu-se com a necessidade de 
corrigir com urgência a fraca adesão 
à terapêutica, problema reconheci-
do pelos participantes. reconhecida 
foi igualmente a escassez da literacia 
em saúde, tendo ficado um apelo para 
se fortalecer a ligação entre os vários 
profissionais de saúde de modo a col-
matar esta lacuna.

embora a dimensão das consequên-
cias sócio-económicas da dor crónica 
em Portugal não estejam ainda bem 
identificadas, os participantes concor-
daram em que são motivo de preocu-
pação. 
Das diversas intervenções resultou 
ainda consenso quanto à importância 
de tratar a dor crónica como se trata a 
doença crónica, bem como sobre o im-
perativo ético de tratar a dor em todas 
as circunstâncias. 
A Plataforma congratulou-se com o 
reconhecimento de que é necessário 
prosseguir no envolvimento de todos 
os agentes para o tratamento da dor 
crónica, valorizando-se a investigação, 
a formação e a informação rigorosas e 
independentes.
Pela sua parte, e no que respeita à 
dor, a Plataforma está empenhada 
em garantir aos doentes e aos uten-
tes de saúde o acesso às terapêuticas 
adequadas, e em assegurar um rela-
cionamento eficaz, eficiente, rigoroso 
e independente dos profissionais de 
saúde e dos doentes organizados, de 
modo a melhorar a qualidade de vida 
dos portugueses. É uma das suas am-
bições e, aliás, um dos seus desígnios 
estatutários.
e é neste âmbito que a Plataforma pro-
move regularmente conferências so-
bre temas de saúde pertinentes: antes 
da dor crónica, os públicos vulneráveis 
e as desigualdades em saúde. O ob-
jectivo é fomentar espaços de diálogo 
e debate que constituam, ao mesmo 
tempo, oportunidades informativas e 
formativas.

José Castro Lopes, Professor da Faculdade de medicina do Porto; Walter Osswald, Presidente da Fundação Grünenthal; 
mário Beja santos, Plataforma saúde em Diálogo; José romão, Presidente da APeD

Dor	crónica	é	doença	
mas	desvalorizada
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hOmeNAGem

homenagem de	um	
aluno	a	um	professor
Com o falecimento do professor 
Nunes de Oliveira a profissão 
farmacêutica perdeu um dos homens 
que mais a valorizaram e por ela mais 
consequentemente lutaram.

É, por isso, com profundo sentimento de gratidão e res-
peito, como seu aluno, dirigente associativo e farmacêuti-
co, que lhe presto aqui a minha sincera homenagem.
Como aluno e dirigente associativo – fui presidente da 
Associação de estudantes – mantive com ele uma relação 
de grande proximidade. Não era uma pessoa fácil, defen-
dendo com determinação as suas convicções. mas, sendo 
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claramente um homem do regime, estava ao lado 
dos alunos, acreditava neles e defendia-os, numa 
época em que não era politicamente fácil tomar es-
sas posições. 
Fê-lo sempre, mesmo no período mais conturbado 
para a Universidade Portuguesa.
testemunhei pessoalmente a firmeza com que as-
sumiu, no final da década de sessenta, perante o 
então ministro da educação José hermano saraiva, 
a defesa da Associação de estudantes de Farmácia, 
à qual tinha sido cortado o subsídio anualmente 
atribuído às associações de estudantes, alegada-
mente pelas nossas actividades subversivas. 
tinha uma relação muito fácil com os alunos, entre 
os quais gozava de grande simpatia. era um homem 
de espírito aberto e dialogante. Dialogava com os 
alunos mesmo sobre os temas mais incómodos, 
incluindo o problema colonial. Defendia energica-
mente as suas posições, mas sabia ouvir outras 
opiniões. 
era um homem do regime, mas um homem politi-
camente tolerante.
Como farmacêutico, não hesito em afirmar que se 
hoje temos uma profissão forte e organizada muito 
o devemos ao Professor Nunes de Oliveira. É preciso 
não esquecer que, antes do 25 de Abril, o sindicato 
Nacional dos Farmacêuticos e o Grémio Nacional 
das Farmácias eram estruturas extremamente dé-
beis e que a profissão era, nesses anos, tutelada 
assumidamente pelos professores da Faculdade de 
Farmácia da Universidade do Porto. 
Nessa altura, era no Porto que existia a única 
Faculdade de Farmácia, passagem obrigatória para 
todos os candidatos a farmacêuticos que nela ti-
nham de completar os dois últimos anos da licen-
ciatura. 
Aquela tutela esteve muito centrada nos professo-
res Nunes de Oliveira e Correia da silva. A grande 
cumplicidade entre ambos fomentou uma articula-
ção ideológica total de que muito beneficiou a pro-
fissão. 
O professor Nunes de Oliveira acrescentou, ainda, 
a essa liderança a sua capacidade de acção e de 
intervenção, que lhe advinha da actividade políti-
ca, particularmente como deputado à Assembleia 
Nacional. 
Foi durante muitos anos a imagem pública da pro-
fissão, respeitada pelos colegas, pelos alunos e pelo 
poder político.
recordo com muita saudade o privilégio de o ter co-
nhecido e de com ele me ter relacionado na minha 
juventude.

João Cordeiro
Presidente da ANF

referências biográficas

Um lugar na História 
da Farmácia

A morte, aos 93 anos, aconteceu a 21 de setembro último. 
retirou-o ao convívio de todos quantos nele apreciavam o 
homem de causas e convicções, que cultivou a tolerância 
a par da determinação e da exigência. mas não lhe retirou 
o lugar que é seu por direito na história da Farmácia em 
Portugal.
Nasceu no seio de uma família de farmacêuticos, em 1916, 
numa freguesia do concelho de Barcelos. O bisavô e o avô 
eram farmacêuticos. O pai, igualmente farmacêutico, foi 
proprietário de uma farmácia secular no centro da aldeia de 
silveiros. A herança familiar levou-o ao curso de Farmácia: 
não foi uma opção inicial, mas acabou por se revelar uma 
vocação. Concluiu a licenciatura no ano lectivo de 1939-40 e 
não mais deixou a Faculdade de Farmácia da Universidade 
do Porto. 
Foram 42 anos de docência, primeiro como assistente extra-
ordinário de Bromatologia e Análises Bromatológicas, de-
pois como segundo assistente de Bromatologia e toxicologia, 
mais tarde como regente de Química Farmacêutica 
Inorgânica. Doutorou-se em 1950, ano em que passou a pri-
meiro assistente. Oito anos volvidos, ascende à regência da 
parte teórica de Bromatologia e Análises Clínicas e, outros 
dois anos depois, à regência do curso teórico de toxicologia 
e Análises toxicológicas. Um percurso que culmina em 1968 
com a posse como professor catedrático. 
Antes, porém, já Nunes de Oliveira se tinha iniciado na vida 
política. teve assento na Assembleia Nacional durante oito 
anos, a partir de 1962. e se já antes de havia distinguido na 
defesa da profissão farmacêutica, aí assume-se claramente 
como porta-voz da farmácia, com intervenção determinante 
na aprovação da lei da propriedade de farmácia. 
Nessa lei ficou escrito, pela primeira vez, que o farmacêuti-
co exerce uma profissão liberal. 
Nunes de Oliveira foi um político que nunca esqueceu a sua 
função de farmacêutico e cujo nome ficará indissociavel-
mente ligado à história da Farmácia em Portugal.
Cumpriu dois mandatos após o que voltou a dedicar-se em 
pleno ao ensino da Farmácia. De 1971 a 1974 assumiu a 
direcção da Faculdade de Farmácia do Porto. e quando a 
revolução de Abril acontece estava em vias de ser nomeado 
reitor da Universidade do Porto, passo que não se concre-
tizou. mas nem por isso deixou de estar ligado ao ensino e, 
mesmo aposentado, deu aulas na Universidade Católica do 
Porto e no Instituto superior de medicina Legal. 
Nunes de Oliveira é ainda um nome indissociável da Ordem 
dos Farmacêuticos, tendo estado envolvido na sua consti-
tuição, bem como na aprovação do respectivo código deon-
tológico.
são razões mais do que suficientes para evocar aqui o vasto 
currículo de um homem que começou por não querer ser 
farmacêutico mas que acabaria por se transformar num pi-
lar da profissão.
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Restaurante	
alarga horizontes

O que faz um biólogo marinho na cozinha de um 
restaurante? Coloca a criatividade ao serviço 
da gastronomia e soma prémios. É o que acontece em 
A Ver Navios em santa Catarina, o espaço que a ANF 
concebeu a pensar nos filiados mas que se prepara para 
dar a conhecer os seus sabores a um público mais vasto. 
mais um desafio, mais uma oportunidade de sucesso.

A Ver Navios em santa Catarina 
premiado em concursos nacionais
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Os desafios têm-se cruzado com 
Pedro Duarte em jantares de ami-
gos. Coincidência, ou talvez não, foi 
num desses jantares que a semen-
te da gastronomia nele começou 
a germinar. e foi num outro jantar 
que se lhe deparou o convite para 
assumir a carta gastronómica do 
A Ver Navios em santa Catarina, o 
restaurante que se abre para o tejo 
no primeiro andar da sede da ANF, 
em Lisboa.
Biólogo marinho de formação, tra-
balhava em investigação nos Açores 
quando foi confrontado com a ne-
cessidade de fazer opções sobre o 
rumo a dar à sua actividade profis-
sional. A reflexão fê-lo inclinar-se 
para uma nova área, onde se pu-
desse formar rapidamente e onde 
houvesse garantias de empregabili-
dade. Procurava segurança. 
e encontrou-a por acaso. Num jan-
tar com amigos sob orientação de 

um cozinheiro em que todos davam 
o seu contributo para a refeição. 
“Fascinou-me de imediato”. Daí a 
iniciar formação profissional foi um 
passo que superou em 11 meses, 
incluindo dois de estágio. 
reconhece diferenças fundamentais 
entre a cozinha e a Biologia marinha, 
nos objectivos, nas respostas, no 
tipo de exigências. Deixou para trás 
a incerteza associada à investiga-
ção, abraçando uma carreira em 
que os objectivos são mais concre-
tos e as respostas mais imediatas. O 
que não abandonou foi a curiosidade 
própria de um investigador. Coloca-
-a agora ao serviço da gastronomia. 
Já lá vão seis anos. seis anos com 
“a cabeça sempre a funcionar”. 
Para recriar receitas que considera 
como guidelines e não como dog-
mas da culinária. Dando preferência 
à simplicidade e aos ingredientes 
comuns em detrimento da cozinha 

A ver navios
É uma expressão popular aquela 
que dá o nome ao restaurante. e 
uma expressão com raízes histó-
ricas, cujas origens remontam ao 
tempo de D. sebastião, o monarca 
que se tornou lenda.
reinou entre 1554 e 1578, ano 
em que partiu para Alcácer Quibir 
para não mais voltar. morreu em 
batalha, mas, como o corpo nunca 
foi encontrado, o povo recusou-se 
a acreditar na sua morte. 
Nasceu então a esperança de que 
um dia voltaria para comandar o 
reino numa nova época de des-
cobertas e conquistas. O povo ali-
mentava a crença subindo ao Alto 
de santa Catarina para observar 
os navios que avançavam pelo rio 
tejo. esperava pelo rei mas ficou 
a ver navios.
Cinco séculos depois, a expressão 
persiste e o sentido também. e 
continua a ser possível ver navios 
em santa Catarina…

laboratorial. Diz que “a piada da co-
zinha é a surpresa” e que “a cozinha 
raramente é de invenção, é mais de 
recriação, de reconstrução perma-
nente”.
tal como gosta de surpreender, 
também gosta de ser surpreendi-
do. e do convívio à volta dos pratos 
em casa de amigos. e foi novamen-
te com amigos, e num jantar, que o 
desafio de assumir a cozinha do A 
Ver Navios em santa Catarina lhe 
surgiu. O momento em que conhe-
ceu Paulo soares, actual director de 
comidas e bebidas do restaurante 
da ANF, ditou mais um passo na sua 
carreira, num ambiente completa-
mente diferente do que estava ha-
bituado.
Agarrou a oportunidade. Desde 
maio que são de Pedro Duarte as 
combinações de sabores e textu-
ras que chegam à mesa de quem 
almoça ou jantar na sala de tectos 
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altos e paredes amarelo-torrado. 
Aprendeu “a ser mais versátil e di-
nâmico”, porque, embora conte com 
ajuda, teve de assumir a totalidade 
das operações da cozinha. 
são tentadoras as propostas que 
leva à mesa. mais do que tentadoras 
– saborosas e criativas. Ao ponto de 
já lhe terem valido dois prémios em 
concursos nacionais de gastronomia. 
Uma medalha de ouro no Concurso 
Gastronomia com Vinho do Porto na 
categoria Gastronómico/Fine Dining, 
a mais alta do certame. e uma de 
prata no Concurso Vinhos Verdes e 
Gastronomia. em ambos foi conjuga-
da com mestria a gastronomia com 
o vinho, por via de uma colabora-
ção muito bem sucedida com Paulo 
soares. A selecção de vinhos foi tam-
bém ela distinguida, com uma men-
ção honrosa para a Carta de Vinhos a 
Copo, no âmbito do concurso melhor 
Carta de Vinhos 2009.
O ano de 2009 foi mesmo uma boa 
colheita para o A Ver Navios em 
santa Catarina…
Dos concursos, em que procurou 

Desde maio que são 
de Pedro Duarte 
as combinações de 
sabores e texturas 
que chegam à mesa 
de quem almoça 
ou jantar na sala 
de tectos altos e 
paredes amarelo- 
-torrado. 

Pedro Duarte, chefe de cozinha

sabores & Prémios
A paleta de sabores que sai do talento do cozinheiro Pedro Duarte já valeu 
dois prémios ao restaurante a Ver Navios em santa Catarina. O que a seguir 
apresentamos são as ementas que conquistaram o júri:

Concurso 09 Gastronomia com Vinho do Porto – Medalha de ouro 
• Creme brûlèe de queijo de cabra transmontano, pêra rocha cozida em 

vinho tinto do Douro e crocante de grão-de-bico frito;
• Bochechas de porco confitadas;
• Pudim de azeite e mel, gelado de noz e lima e mel “negro” de azeitonas.

Concurso Vinhos Verdes e Gastronomia – Prémio Verde Prata na Categoria 
Cozinha de Autor 

• Lombo de atum em crosta de coco, “dipping” de abacate e alcaparras, 
“shot” gelado de tomate-cereja (com vinho Convento Val de Pereiras 
2008);

• entremeada de porco confitada, arroz cremoso de míscaros e farinheira, 
tomate meio seco e esparregado de grelos;

• espuma de queijo da serra em mil folhas de canela, pêra escalfada em 
verde tinto e sua redução.

Além destes prémios, o restaurante foi distinguido com uma menção honro-
sa na categoria “melhor carta com vinho a copo” no concurso “melhor carta 
de vinhos 2009”, realizado em Novembro último.

entre a gastronomia e a selecção de vinhos, boas razões não faltam para 
uma refeição A Ver Navios em santa Catarina.
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Uma equipa 
de sucesso
Da equipa que lidera, Paulo 
soares diz que é qualificada, 
detentora da formação e da 
prática. são sete no total os ele-
mentos que contribuem para o 
sucesso do restaurante:

• Paulo soares, director de 
comidas e bebidas;

• Pedro Duarte, chefe de cozi-
nha;

• António Peixoto, responsável 
de sala;

• Augusto Lopes, escanção e 
sala;

• marco monteiro, cozinheiro 
adjunto;

• Paulo Ferraz, apoio polivalen-
te;

• Neuza Guimarães, cafetaria.

apresentar “combinações interes-
santes facilmente concretizáveis”, 
Pedro Duarte sublinha como a re-
ceptividade do júri foi enriquecedora. 
tanto que lhe deixou “o bichinho da 
competição”. A fasquia está alta e no 
restaurante o desafio é mantê-la as-
sim ou até elevá-la.

Abrir ao público 
para aproveitar 
potencialidades
Oportunidades não faltarão. No es-
pírito que caracteriza o desenvolvi-
mento do universo empresarial da 
ANF, também o restaurante se pre-
para para uma nova fase. Abriu as 
portas em 1996, vocacionado para 
os farmacêuticos filiados e para a 
direcção da associação e respectivos 
convidados, acolhendo ainda eventos 
promovidos no âmbito da actividade 
associativa. 
Cumprido esse desiderato, está pre-
visto que se lance brevemente numa 

outra aventura: a de receber clientes 
externos, inicialmente em parceria 
com operadores turísticos e empre-
sas. Uma proposta nesse sentido 
está já na mesa da direcção da ANF. 
É uma proposta que entusiasma 
Pedro Duarte e Paulo soares. este 
último, há dois anos na gerência do 
restaurante, elogia a qualidade da 
equipa e do serviço do A Ver Navios 
em santa Catarina: “Oferecemos 
uma cozinha moderna, mais interna-
cional mas incluindo alguns pratos 
tradicionais renovados. O nosso ser-
viço é exigente e de qualidade acima 
da média a todos os níveis, da sala à 
cozinha, passando pelos vinhos”.
são 70 lugares à espera de conquis-
tar um público exigente, apreciador 
de uma gastronomia que conjuga 
alguma experimentação com a sim-
plicidade. É assim a criatividade do 
ex-biólogo marinho. 
As potencialidades são muitas e os 
prémios conquistados a prova de que 
o restaurante pode ser uma paragem 
obrigatória no roteiro gastronómico 
de Lisboa. 

Paulo soares, director de comidas e bebidas

“Oferecemos uma 
cozinha moderna, mais 

internacional mas 
incluindo alguns pratos 

tradicionais renovados. O 
nosso serviço é exigente 
e de qualidade acima da 

média a todos os níveis, da 
sala à cozinha, passando 

pelos vinhos”.
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sIFArmA 2000

As Farmácias Portuguesas pautam a sua intervenção pro-
fissional por uma postura proactiva e construtiva, que é já 
marca de identidade e alvo de elevada satisfação por parte 
dos utentes.
Neste contexto, o sifarma 2000 reune em si mesmo uma 
série de funcionalidades que permitem corresponder de 
forma rápida e eficaz aos desafios que se colocam na prá-
tica diária da farmácia.
A componente profissional do sifarma 2000 suporta a in-
tervenção em cada atendimento, não apenas com o ob-
jectivo de promover a utilização correcta e segura dos 
medicamentos e produtos de saúde, mas também de pro-
porcionar ao utente informação dirigida às suas necessi-
dades e que lhe permita fazer escolhas correctas em prol 
da melhor gestão da sua saúde e do seu bem-estar.
As funcionalidades do sifarma 2000 disponíveis para 
apoiar a interacção profissional com cada utente, reflec-
tem-se numa série de suportes informativos escritos que 
dão corpo ao aconselhamento e/ou ao serviço prestado, 
potenciando o impacte efectivo do mesmo e o reconhe-
cimento, por parte dos utentes, das mais-valias obtidas 

O sifarma 2000 
e	a	comunicação	com	o	utente
Joana Pinto, cedime@anf.pt

A cedência 
de suportes 
informativos 
reforça a imagem 
da farmácia 
enquanto local 
de informação 
privilegiado 
e parceiro dos seus 
utentes na promoção 
da sua saúde 
e qualidade de vida.

através do atendimento que lhes é prestado na sua far-
mácia.
No sifarma 2000, em contexto com a dispensa de produtos 
ou serviços, estão disponíveis vários conteúdos de informa-
ção dirigidos aos utentes, passíveis de impressão, os quais 
devem ser cedidos ao utente em resposta a necessidades 
manifestadas ou identificadas durante o atendimento: eti-
quetas autocolantes de posologia; suportes informativos 
isaúde; relatórios de histórico terapêutico, de determina-
ções de parâmetros ou de avisos de segurança.

Informação de posologia

No ecrã de atendimento, durante a dispensa de deter-
minado medicamento ou produto de saúde, é possível 
visualizar a posologia associada na linha de venda deste 
e alterá-la, sempre que necessário, de acordo com a pres-
crição médica ou a recomendação prestada em situações 
de indicação farmacêutica.
esta informação pode ser impressa sob a forma de eti-
queta autocolante de posologia, a colar na embalagem do 
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respectivo produto, a qual aporta os seguintes elementos 
informativos: identificação e contacto da farmácia; nome 
do utente; data da dispensa; nome do produto; frase de 
posologia.
Com recurso a este suporte, a farmácia associa um 
elemento profissional e diferenciador ao medicamento 
dispensado, o qual fomenta o uso correcto e seguro do 
mesmo, reduzindo o risco de erros associados a trocas de 
medicamentos.

isaúde

Com a integração do isaúde no sifarma 2000, a equipa 
da farmácia tem acesso directo, no acto de atendimento, 
a suportes isaúde cujos temas se articulam com os me-
dicamentos ou produtos de saúde dispensados, e que po-
dem ser impressos permitindo a cedência de informação 
escrita, dirigida ao utente, just-in-time.
Para além dos temas sugeridos em contexto de aten-
dimento, a farmácia tem disponível todo o universo de 
suportes isaúde publicados, sendo-lhe possível fazer a 
melhor gestão dos mesmos de forma articulada com ini-
ciativas ou objectivos definidos.
A integração dos suportes informativos isaúde no sifarma 
2000 permite de uma forma rápida, prática e económica:
• Aconselhar de forma personalizada e à medida das ne-

cessidades de cada utente; 
• Complementar a informação verbal com materiais in-

formativos;
• ter disponível em permanência suportes informativos 

sobre uma multiplicidade de temas e sempre actuais.

Utentes com 
acompanhamento

Os utentes com ficha criada na farmácia beneficiam de 
um acompanhamento personalizado que lhes permite 
ainda dispor de suportes escritos que podem ser utiliza-
dos, sempre que pertinente como instrumentos auxiliares 
à correcta gestão da sua terapêutica e à monitorização do 
seu estado de saúde.

Histórico terapêutico

O histórico terapêutico é construído automaticamente a 
cada atendimento ao utente e é consultável na ficha do 
utente, a partir do ecrã de atendimento. É uma fonte de 
informação fundamental, que permite o esclarecimento 
de questões relacionad   as com marcas, doses, posolo-
gias, início de terapêuticas, etc.
toda a informação disponível no histórico terapêutico é 
passível de impressão na forma de relatório o que permi-
te a cedência do mesmo ao utente, quer para sua infor-
mação, quer para efeito de partilha de informação com o 
médico ou outros profissionais de saúde. 

Figura 2 – suporte isaúde e 
em formato sIFArmA 2000

Figura 3 – relatório 
de histórico terapêutico

Figura 1 – etiqueta autocolante de posologia

Farmácia Santa Catarina
Tel.:0           09-2-2009

LIGIA LISBOA DEZEMBRO
Ben-U-Ron,

500 mg x 20 comp

Tome 2 comprimido(s) 3 vezes 
ao dia
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Determinações de parâmetros 
(Checksaúde)

Os resultados de parâmetros e determinações analíticas 
realizadas na farmácia, registados na ficha do utente, es-
tão igualmente disponíveis e é possível a sua impressão 
sob a forma de relatórios e/ou gráficos, personalizados ao 
utente e à farmácia, podendo servir de base para o diálogo 
com o utente relativo à evolução do seu estado de saúde, 
apenas para informação e auto-vigilância do utente ou, 
uma vez mais, para partilha de informação com o médico 
ou outros profissionais de saúde. 

registo de avisos

A segurança é a palavra-chave na prática de farmácia. e 
tendo por base este princípio, o sifarma 2000 alerta, du-
rante a dispensa e sempre que pertinente, para a possi-

bilidade de ocorrência de contra-indicações, interacções, 
reacções adversas ou terapia duplicada, sob a forma de 
avisos proactivos, aos quais pode ser associada uma in-
formação que reflecte a intervenção da farmácia. trata-
se de informação que fica residente na ficha do utente, 
podendo ser consultada e impressa a qualquer momento, 
com o objectivo de, uma vez mais, servir de base para o 
diálogo com o utente ou para partilha de informação com 
o médico ou outros profissionais de saúde.

sIFArmA 2000

Figura 4 – relatórios  de Determinações

Figura 5 – relatório de Avisos

A disponibilização de suportes informativos escritos per-
mite ainda um maior reconhecimento dos serviços presta-
dos na farmácia por parte, quer de outros profissionais de 
saúde que acompanham o utente, quer do próprio utente, 
funcionando assim como elementos determinantes na fi-
delização dos utentes à sua farmácia, na medida em que 
lhe reconhecem a capacidade para responder, em primei-
ro lugar e de forma assistida, às suas necessidades.

Os farmacêuticos devem incentivar o acesso à informa-
ção pelos utentes - informação que vai ao encontro das 
suas necessidades e que promove o serviço prestado 
pela farmácia e a relação de fidelidade estabelecida com 
os utentes.
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INFOrmAÇÃO terAPÊUtICA

Inês Nunes e Joana Pinto
cedime@anf.pt

suplementos nutricionais 
orais para o idoso

Cuidados nutricionais no idoso 
O estado nutricional do idoso reflecte-se directamente na 
sua saúde e na qualidade de vida. 
Apesar de raramente serem observados sinais óbvios de 
deficiências nutricionais no idoso, a baixa ingestão de ali-
mentos, tão comum nesta faixa etária, pode levar à perda 
de peso não intencional e deficiências em micronutrientes 
(vitaminas e minerais) com consequente impacto na saú-
de geral. Quando a ingestão de alimentos não é adequada 
para responder às necessidades nutricionais específicas 
do idoso, pode desenvolver-se um estado de malnutrição, 
com aumento da morbilidade (fadiga, fraqueza muscular, 
anemia, imunidade diminuída, perda da integridade cutâ-

nea e diminuição da função pulmonar e cardíaca) e, em 
alguns casos extremos, da mortalidade.
Actualmente sabe-se que o estado nutricional do idoso 
está fortemente correlacionado com a sua fragilidade, 
uma vez que o défice em micronutrientes, como antioxi-
dantes e vitamina D, contribui fortemente para o agrava-
mento da debilidade do idoso na medida em que promove 
a perda de peso e de massa muscular não intencional. 2  
Os resultados do estudo NutriAction 2009, realiza-
do pela Associação Portuguesa de Nutrição entérica e 
Parentérica, alertam para a dimensão deste problema 
que se traduz em 25% os idosos em Portugal com baixo 
peso, sendo que, destes, foram os idosos com menor peso 
os que apresentaram uma perda de peso mais acentuada 
nos últimos 3 a 6 meses 3.
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Circunstâncias que podem diminuir a ingestão de alimentos no idoso
A ingestão de nutrientes depende do consumo alimentar que, no idoso, é influenciado por factores sociais, económicos, psicológi-
cos, e por doenças ou terapêuticas. 

Sociais Falta de suporte social que auxilie nas compras e preparação das refeições.

Económicas Falta de recursos económicos.

Psicológicas/
Cognitivas

Depressão, demência.

Metabólicas/ 
Fisiológicas

• metabolismo alterado – diminuição do metabolismo basal, diminuição da massa corporal e da actividade física, 
com consequente diminuição das necessidades energéticas.

• Alterações neuro-hormonais - diminuição do apetite e saciedade precoce.
• Alterações gastrintestinais - diminuição da superfície útil para absorção, da capacidade de transporte de nu-

trientes e motilidade intestinal, com consequente aumento do risco de obstipação.
• Intolerância à lactose – tendência para se desenvolver durante o envelhecimento por diminuição da actividade 

da enzima responsável pelo desdobramento da lactose.

Medicamentos

Alguns medicamentos podem causar reacções adversas como: náuseas ou vómitos (ex: quimioterapia e anti-vi-
rais); diminuição do apetite (anorexia) (ex: alguns anti-epilépticos e metformina); secura da boca por diminuição 
da secreção salivar (xerostomia) (ex: anti-depressivos e anti-histamínicos); alteração do cheiro (disosmia) ou 
sabor (disgueusia) (ex: calcitonina e amitriptilina, respectivamente); alteração do balanço electrolítico e de flui-
dos (ex: diuréticos e corticosteróides) ou alteração do estado mental (ex: acetazolamida).

Condições 
clínicas

Patologias associadas à diminuição do apetite (anorexia), ou a estados hiper-metabólicos ou hiper-catabólicos. ex: 
cancro, depressão, doença gastrintestinal, hipertiroidismo, infecção crónica, alcoolismo e patologias respiratórias.

Funcionais
Dificuldade na ingestão de alimentos devido a alterações buco-dentárias, diminuição do apetite, paladar (atrofia 
das papilas gustativas) ou cheiro.

Adaptado de Bales Cm, ritchie Cs. Chapter 54 – the elderly. In: shils m, shike m ross AC, Caballero B, Cousins rJ (eds) modern 
Nutrition in health and disease, 10th ed. , Lippincott Williams e Wilkins, Philadelphia, 2006, pp 843-58

Os suplementos nutricionais orais (sNO), actualmente 
disponíveis em grande diversidade, representam um im-
portante recurso para a promoção do estado nutricional 
do idoso. são produtos que dão resposta às necessidades 
gerais e específicas da nutrição do idoso e destinam-se 
a ser utilizados sob supervisão médica. estes produtos, 
cada vez mais presentes na farmácia, representam uma 
oportunidade para a intervenção diferenciada junto de 
idosos e cuidadores, mediante o aconselhamento para a 
sua melhor utilização e a monitorização da melhoria do 
estado nutricional do idoso.
A perda de peso e massa muscular no idoso tem como 
consequência a diminuição da força e da actividade físi-
ca, logo diminuição do apetite e da ingestão de alimen-
tos, agravando-se, mais ainda, o estado nutricional. 

O envelhecimento da população 
portuguesa tem vindo a acentuar-se 
nos últimos anos, sendo previsível 
que a população idosa, entre 2010 
e 2015, ultrapasse em número a 
população jovem 1.

A população idosa representa uma parte significa-
tiva da população de utentes da farmácia que, pela 
relação de proximidade estabelecida com estes 
utentes, é um local privilegiado para vigiar o esta-
do nutricional do idoso, podendo faze-lo abordando 
vários aspectos como: avaliação do risco de desnu-
trição, identificação precoce de indivíduos suspeitos 
de malnutrição, identificação de idosos que possam 
beneficiar de suporte nutricional e monitorização da 
eficácia do tratamento. Aos indivíduos idosos sus-
peitos de malnutrição deve ser aconselhada a con-
sulta médica ou de nutrição tendo em vista o diag-
nóstico o mais precoce possível.
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estabelece-se assim um ciclo vicioso, que pode ser rever-
tido com uma alimentação adequada ao idoso e prática de 
exercício físico ajustado 2.  

Necessidades nutricionais 
específicas no idoso
O idoso tem, face ao adulto saudável, necessidades nutri-
cionais específicas que devem ser tidas em conta de modo 
a obter o melhor equilíbrio nutricional. Deve ter-se em aten-
ção alterações na necessidade de macronutrientes, menor 
necessidade de energia, mas necessidades idênticas de pro-
teínas, vitaminas e minerais, e maior necessidade de fibra. 
embora com a idade e doença, a disponibilidade de alguns 
nutrientes seja alterada, a maioria dos micronutrientes não 
é afectada no que diz respeito à sua absorção e metabolis-
mo. Assim sendo, as deficiências em micronutrientes que os 
idosos podem desenvolver são geralmente devidas à menor 
ingestão de alimentos e à baixa qualidade das escolhas ali-
mentares.

energia

No idoso as necessidades calóricas estão diminuídas. em 
comparação com o adulto saudável que necessita de cerca 
de 2550 Kcal/dia, o idoso necessita de cerca de 1870-1980 
Kcal/dia, no caso das mulheres, e 2200-2060 Kcal/dia nos 
homens. A restrição controlada de calorias pelo idoso é 
importante, pois está demonstrado, como tendo um efeito 
benéfico na protecção contra as doenças associadas ao 
envelhecimento como a diabetes e osteoporose 4.
Nos idosos com peso abaixo do recomendado, pode ser 
indicado aumentar o aporte de calorias 5. 

Proteínas

As necessidades proteicas no idoso saudável são idênti-
cas às de um adulto, devendo a ingestão diária ser 46 g 
para as mulheres e 56 g para os homens. No entanto, em 
situações de doença o catabolismo proteico é aumentado, 
sendo necessário aumentar a ingestão de proteínas para, 
pelo menos, 70 g por dia 6. 

Hidratos de Carbono

As necessidades em hidratos de Carbono no idoso são 
semelhantes às dos adultos, correspondendo a 40 – 60% 
do total de alimentos ingerido ou cerca de 130 g por dia. 

Devem ser privilegiados os hidratos de carbono comple-
xos, como o amido e a celulose presentes nas legumino-
sas e nos vegetais, cuja absorção é mais lenta 6.

Lípidos

 A maioria dos idosos beneficia com a diminuição da inges-
tão gorduras, que devem na sua alimentação representar 
cerca de 20 – 35% do valor energético total. No entanto, 
não devem ser desvalorizadas pois são importantes para 
melhorarem a palatilidade dos alimentos, e como fonte 
de energia 6. É de realçar a importância para o idoso de 
alimentos ricos em ácidos gordos essenciais ómega 3 e 
ómega 6 (presentes nos peixes gordos e nos óleos vege-
tais) reconhecidos pelas suas propriedades antiplaquetá-
rias e de diminuição de colesterol e triglicéridos, por isso 
úteis, especialmente naqueles com elevado risco cardio-
vascular.

Fibras
 
O idoso deve ingerir por dia 20 a 35 g de fibras, pois estas 
auxiliam na prevenção de problemas de estômago ou in-
testinos, como a obstipação, e ainda na melhoria do perfil 
lipídico bem como dos níveis de açúcar.

Vitaminas e minerais

em termos gerais as necessidades em vitaminas e 
minerais do idoso diferem pouco das recomendações 
para os adultos saudáveis, no entanto, é necessário ter 
em conta certas especificidades, nomeadamente no que 
diz respeito ao cálcio (1,2 mg/ dia), à vitamina D (10-15 µg/
dia), às vitaminas do complexo B com particular destaque 
para a vitamina B12 e também à vitamina e (15 mg/dia) 3. 

Vitamina D
No processo de envelhecimento há diminuição da síntese 
da vitamina D ao nível da pele, nos indivíduos sem expo-
sição significativa à luz solar. simultaneamente, há uma 
diminuição da absorção renal da 1,25-dihidroxivitamina D 
na sua forma activa. 

Cálcio
Devido às baixas concentrações de vitamina D no organis-
mo, ocorre uma diminuição da absorção de cálcio, o que 
pode causar hiperparatiroidismo secundário, osteomalá-
cia, agravamento da osteoporose e aumento do risco de 
fracturas.
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Vitaminas do complexo B
este grupo de vitaminas é no geral sujeito a défices de-
vido à desnutrição, problemas gástricos e hepáticos. 
Particularmente importante é o caso da deficiência em 
vitamina B12, devido ao risco de desenvolvimento de 
anemia, por diminuição da absorção nos indivíduos com 
gastrite atrófica, h.pylori, resecção gástrica ou sob medi-
cação que reduza a secreção gástrica (antagonistas h2 e 
inibidores da bomba de protões).

Vitamina E
A deficiência em vitamina e, que pode resultar de desnu-
trição, doenças hepáticas e gastrintestinais, pode ter con-
sequências neurológicas e visuais graves para o idoso.
A suplementação com vitaminas pode ser benéfica para 
o equilíbrio nutricional do idoso. A evidência clínica com-
prova que a suplementação com cálcio, vitamina D e B 12, 
reduz o risco de fractura.

Cinco fontes básicas de nutrientes no idoso

• A carne, as aves, os ovos e o peixe proporcionam proteínas, gorduras, ferro e vitaminas.
• Os laticínios (leite, gordo, magro, evaporado ou em pó e os derivados tais como o queijo, a 

manteiga e o soro de leite) fornecem cálcio, proteínas, gorduras e vitaminas.
• Os vegetais e as frutas fornecem vitaminas, minerais, e fibras. É importante incluir citrinos 

para o aporte de vitamina C, vegetais de folha verde-escuro ou vegetais ou fruta amarelos 
para o aporte de vitamina A e vitamina D.

• O pão e os cereais (pão simples ou enriquecido, cereais fortificados, arroz e outros alimen-
tos como massas, biscoitos e bolos) constituem uma fonte importante de fibras e de outros 
nutrientes

• Os líquidos, tais como o café, o chá, o cacau e os sumos de fruta, desempenham um papel 
importante, mas a água á básica

Adaptado de Baker h. Nutrição no idoso: perigos das dietas e aconselhamento nutricional. Geriatrics. 
2008: 44 (4): 13-15

Perturbações e doenças 
nutricionais comuns no idoso

Anemias
microcitoses (deficiência de ferro e de vitamina B6, 
relacionadas com medicamentos)
macrocitose (deficiência de ácido fólico e de vitami-
na B12)

Deficiências de nutrientes específicos
Avitaminose 
Deficiência de proteínas

Doenças influenciadas pela nutrição 
Diabetes mellitus 
hipertensão
Doença cardiovascular
Osteoporose
Periodontoclasia
Doenças Gastrintestinais
Obesidade
Deficiência Calórica

Adaptado de Baker h. Nutrição no idoso: hipovitaminose e as suas 
implicações. Geriatrics. 2008: 20 (4): 25-34

Quando ou em que situações 
iniciar a suplementação 
nutricional oral

A avaliação do estado nutricional do idoso é uma opor-
tunidade para o farmacêutico intervir na promoção da 
saúde e bem-estar da população idosa. 
é importante que a equipa da farmácia esteja alerta 
para os sinais de desnutrição, como a perda de peso 
involuntária, cansaço, prostração, alterações cutâne-
as especialmente a nível da boca, etc.
Complementarmente, é possível recorrer a métodos 
de rastreio que podem ser realizados por processos 
simples e rápidos, com aplicação a todos os utentes e que 
permitem identificar os utentes em risco nutricional. 
existem vários métodos de rastreio do estado nutri-
cional publicados, de entre os quais é de destacar o 
mUst (malnutrition Universal screening tool), ferra-
menta universal para o rastreio da malnutrição desen-
volvido pela BAPeN (Associação Britânica de Nutrição 
enteral e Parenteral), método simples, rápido e fácil de 
aplicar, validado internacionalmente e com boa repro-
dutibilidade mesmo de profissional para profissional. 
Por ser fácil e rápido de aplicar, pode ser usado, na 
prática por um grande espectro de profissionais de 
saúde. 
este método considera alterações de peso, relação 
entre o peso e a estatura actual e a presença de uma 
doença grave. No final, classifica o indivíduo consoan-
te o seu risco de desnutrição e define a estratégia de 
cuidados a adoptar.
Outro método simples e rápido, é o mNA® (mini 
Nutritional Assessment). Desenvolvido pela Nestlé em 
associação com geriatras, é actualmente o método re-
comendado pela esPeN (european society for Clinical 
Nutrition and metabolism) para a avaliação de idosos 
com risco de desnutrição. 
O mNA® foi especificamente validado para ser utili-
zado na população idosa e tem em consideração as-
pectos determinantes nesta população, com destaque 
para a autonomia do indivíduo. tem sido validado em 
estudos internacionais e está disponível em várias lín-
guas, incluindo o Português 7.
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que faz com se destinem a complementar a alimentação 
e não a substitui-la por completo. No que diz respeito 
à sua composição a maioria não contém fibra, lactose 
ou glúten, pelo menos em quantidades significativas, al-
guns contêm vitaminas, minerais e oligoelementos que 
fornecem cerca de 25% das necessidades recomenda-
das. Um dos requisitos para a prescrição de sNO é a de 
o doente ter uma função gastrintestinal conservada ou 
quase 8.
Os sNO dividem-se em completos e modulares, estes 
últimos distinguem-se por serem concentrados de ma-
cronutrientes utilizados para fortificar dietas de alimen-
tos correntes com um macronutriente específico, por 
exemplo proteínas ou glucidos8.

As intervenções com sNO obtêm melhores resultados 
se forem aliadas a exercício físico, que ao contribuir 
para o fortalecimento muscular, aumenta o apetite e 
a melhor utilização dos nutrientes ingeridos 2.

INFOrmAÇÃO terAPÊUtICA

A identificação de idosos em risco de desnutrição, 
pressupõe o seu encaminhamento para a consulta 
de nutrição e dietética para uma intervenção nu-
tricional que pode englobar a instituição de sNO 
nos idosos cuja ingestão alimentar, seja inferior às 
suas necessidades. A utilização destes suplemen-
tos tem-se demonstrado, como uma mais-valia na 
melhoria do estado nutricional do idoso, depen-
dendo a extensão e tipo de benefícios do estado de 
défice nutricional inicial. 

A aplicação de questionários de avaliação do estado nu-
tricional permite, não só despistar e intervir precoce-
mente em situações de risco de desnutrição, mas tam-
bém, monitorizar os resultados após uma intervenção 
nutricional com ou sem introdução de sNO.
Os sNO, são na sua maioria, formulados com macro-
nutrientes (lípidos, proteínas e hidratos de carbono) no 
entanto, são incompletos do ponto de vista nutricional o 

em indivíduos desnutridos ou em risco de desnutrição, a fim de aumentar o aporte de energia, proteínas e micronutrientes, manter 
ou melhorar o seu estado nutricional e melhorar a sobrevivência.

em idosos com alguma incapacidade quer social, física ou mental, para melhorar ou manter, o estado nutricional

+Após fractura da anca ou cirurgia ortopédica, para reduzir o risco de complicações.

em doentes dementes, para previr a desnutrição e assegurar o adequado aporte de nutrientes e energia.

Nos doentes acamados é especialmente importante para reduzir o risco de desenvolver úlceras de pressão. Preferir suplementos 
com elevado conteúdo proteico.

em caso de risco nutricional, deve iniciar-se cedo a suplementação oral.

Quando utilizar suplementos nutricionais orais - recomendações da esPeN (european society for Clinical Nutrition and metabolism) 6

Quando utilizar suplementos nutricionais orais
recomendações da esPeN (european society for Clinical Nutrition and metabolism) �
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Categorias de suplementos nutricionais 
orais disponíveis na Farmácia

Suplementos Nutricionais Orais destinados a situações específicas

Categorias 
de SNO Principais características exemplos

Diabéticos Baixo conteúdo em hidratos de carbono, lípidos modificados, formulações com 
fibra a fim de atenuar a resposta do organismo aos açúcares. 

Diasip®; resource Diabet®; 
Novasource GI control®; Nova-
source diabet®

Doença renal teor reduzido em proteínas, minerais ou electrólitos. específico para indi-
víduos com insuficiência renal crónica a tentar evitar diálise

Novasource renal®; Isosource 
energy®; resource 2.0®

Alterações 
de deglutição 
ou  Disfagia

Produtos cuja viscosidade foi aumentada a fim de diminuir o risco de aspiração.
Os produtos espessantes permitem “regular” a espessura (néctar, pudim ou 
mel) de modo a facilitar a deglutição 

Nutilis®; resource espessante®

Água gelificada resource®

Úlceras 
de pressão 
(escaras)

A relação entre o estado nutricional e a cicatrização das úlceras de pressão 
não está bem esclarecida, no entanto, uma melhoria do estado nutricional 
em proteínas e micronutrientes pode prevenir a formação ou auxiliar no 
processo de cicatrização. 

Cubitan®; resource Arginaid® 
(módulo de arginina)

Doença 
oncológica

em doentes oncológicos com ou em risco de desenvolverem malnutrição, estes 
suplementos têm como objectivo controlar a perda de peso induzida pelo tumor.
Dieta energética e hiperproteica, com ácidos gordos ómega 3 (ePA) e fibra 

FortiCare®; resource support®

Nota 1: A diarreia é uma consequência da elevada osmolaridade dos suplementos, em doentes que manifestam 
este sintoma preferir os suplementos com baixa osmolaridade.
Nota 2: Informação sobre os sNO referidos disponível no sifarma 2000 em “Informação científica”

Categorias de SNO Principais características exemplos

Alimentação oral 
pronta a ser utilizada

Fornecem cerca de 1 Kcal/mL.
A ingestão destes alimentos é mais agradável se 
forem servidos frios entre as refeições.
Na sua maioria são isentos em lactose.

resource® - Compota de frutas instant®; Puré 
instant®; Puré®; Cereais instant®

Hipercalóricos/
Hiperproteicos

elevada densidade calórica e 
elevado conteúdo proteico.
Podem ser úteis em doentes 
pulmonares ou cardíacos, 
com indicação para restrição 
de fluídos ou em doentes 
com elevadas necessidades 
nutricionais.

hiperproteico e 
hipercalórico

Fortimel sem Lactose®; Fortimel extra®; 
Fortimel Creme®; resource 2.0®; Isosource 
energy®, Isosource standard®

hiperproteico

Fortimel®; Protifar® (concentrado de proteínas 
em pó, modular); meritene®; resource 
Protein instant® (concentrado de proteínas 
em pó, modular); resource crema®; resource 
hiperproteico®; Isosource Protein® 

hipercalórico

Fortimel energy®; Fantomalt® (preparado 
rico em glucidos, modular); Ceregumil®; 
resource energy®; resource dextrine maltose® 
(concentrado glucidos em pó, modular); 
scandishake®; Nutridrink®

Alimentação 
oral com fibra

Fornecem fibras solúveis e insolúveis. 
úteis em doentes com obstipação
Podem ser uma alternativa em indivíduos que na 
toma de algum dos suplementos alimentares já 
referidos, sofreram de diarreia,  

stimulance (concentrado de fibras em pó)®; 
Isosource Fibra®

Intolerantes lactose Preparados lácteos sem lactose para adultos resource sinlac Instant®; Loprofin®

Suplementos nutricionais orais
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Conclusão
tendo o conhecimento sobre as necessidades nutricio-
nais do idoso e sobre os produtos de sNO existentes, a 
equipa da Farmácia, pode através da avaliação do es-
tado nutricional do idoso, identificar um desequilíbrio 
alimentar ou um risco de desnutrição, podendo reco-
mendar os suplementos nutricionais adequados, que 
serão da maior utilidade na prevenção e no tratamento 
de situações precoces de malnutrição. 
A detecção de estados de desnutrição permite o en-
caminhamento para um médico ou nutricionista, para 
avaliação mais profunda e devida instituição de tera-
pêutica nutricional.
A temática da terapêutica nutricional no idoso requer 
empenho e alguma dedicação por parte do pessoal da 
Farmácia, no entanto, trata-se de uma mais-valia para 
a Farmácia poder prestar um serviço de acompanha-
mento dos utentes idosos que contribui de forma de-
terminante para a sua saúde.

recomendações com vista a melhorar 
o estado nutricional:
• Aumentar a ingestão de alimentos com elevado 

teor em energia/proteínas, como pudins e bati-
dos;

• suplementar as refeições habituais com snack’s 
adicionais e leite;

• realizar exercício físico adequado;
• se a alimentação habitual do doente não melho-

rar, podem ser necessários suplementos nutri-
cionais orais;

• Para melhores resultados na utilização dos sNO, 
deve servi-los frios num copo para obter um me-
lhor paladar e utilizá-los no intervalo entre as re-
feições e não como substituto ou em simultâneo 
com as refeições;

• reforçar a importância da ingestão de água, com 
o envelhecimento o idoso pode perder alguma da 
sua sensibilidade para a sede. Incentivar a beber 
mesmo quando não sente sede, ingerir cerca de 6 
a 8 copos de água por dia. regular a necessidade 
de água, tendo em conta a cor da urina.

Utente com falta de apetite:
• Aconselhar que à refeição esteja sempre que 

possível acompanhado;
• Verificar se algum dos medicamentos que toma 

diminui o apetite ou sabor dos alimentos;
• Preferir ingerir pequenas quantidades de ali-

mentos às refeições mas aumentar o número de 
refeições ao longo do dia;

• melhorar o sabor dos alimentos adicionando con-
dimentos novos.

Utente com dificuldade na deglutição:
• Alimentos a evitar: carne, excepto se for bem co-

zinhada; fruta fresca; vegetais não cozinhados; 
pão húmido que se cole às mucosas; iogurtes de 
fruta com pedaços de fruta;

• servir a comida em pequenas quantidades, evitar 
o efeito intimidatório das grandes quantidades;

• É importante ter líquidos perto durante a refei-
ção.

Aconselhamento aos utentes

Cuidados na preparação da 
alimentação e na assistência 
à alimentação a indivíduos incapazes 
de o fazerem:
• manter o idoso bem sentado, costas direitas;
• Colocar o prato perto da mão, para que possa al-

cançá-lo facilmente;
• Confirmar que consegue ser ouvido e sentar-se a 

um nível a que o idoso o consiga ver;
• Antes de o começar a alimentar, deixar que o ido-

so cheire, veja e prove a comida para encorajar a 
salivação e aumentar o seu apetite;

• evitar o contacto da colher com os dentes, e colo-
car pequenas quantidades de cada vez;

• Colocar a comida no meio da boca, no inicio da 
língua e puxar a língua para baixo (este movimen-
to impede que a língua caia para trás e não per-
mita a salivação);

• Dar bastante tempo para a mastigação e degluti-
ção, assegurar-se que a boca está vazia antes da 
porção seguinte;

• Deve manter o idoso numa posição vertical pelo 
menos 20 minutos após o final da refeição.
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Farmacêutico
• Pode desempenhar um papel importante na ava-

liação do estado nutricional, aliando o conheci-
mento sobre as necessidades nutricionais típicas 
do idoso, ao  conhecimento sobre o enquadramen-
to social e económico do idoso em causa;

• em situações que considere pertinentes pode, 
através questionários específicos, avaliar o estado 
nutricional do idoso (mNA, mUst);

• Deve encaminhar para um médico ou nutricionista 
situações de médio risco de desnutrição que não 
evidenciem melhoras apesar das recomendações 
feitas com vista a melhorar o estado nutricional e 
da introdução de sNO e situações de risco elevado 
de desnutrição;

• O conhecimento sobre os produtos de alimentação 
especial, é cada vez mais uma necessidade com que 
o Farmacêutico é confrontado, sendo uma mais-
valia para a farmácia e para os utentes a dispensa 
com aconselhamento destes tipos de produtos;

recursos úteis:
“Departamento de Programas de Cuidados Farmacêuticos - 
Guia Prático de Intervenção Farmacêutica no Idoso, Volume 
II - Nutrição e o Idoso, Associação Nacional das Farmácias 
2009” 

Para obter mais informação sobre as necessidades nutricio-
nais no idoso, pode recorrer aos seguintes endereços: 

Associação Portuguesa de Nutricionistas www.apn.org.pt

sociedade Portuguesa de Ciências da Nutrição 
e Alimentação www.spcna.pt

Pode encontrar os esquemas de avaliação nutricional 
mUst e mNA, bem como a informação que suporta 
a sua utilização, nos seguintes endereços: 

mNA (o único com versão em português)
www.mna-elderly.com

mUst - www.bapen.org.uk/must_tool.html

mais informação sobre os suplementos nutricionais 
orais referidos neste artigo está disponível nos sites  
oficiais das marcas:

Nestlé Nutrition - www.nestlenutrition.com/en
Nutricia Advanced medical Nutrition- www.nutricia.pt
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O serviço de nutrição e dietética, prestado por nutri-
cionistas ou dietistas, pode ser disponibilizado pelas 
farmácias ao abrigo da Portaria n.º 1429/2007, de 
2  de Novembro.
A prestação deste serviço na farmácia promove a 
acessibilidade dos utentes ao mesmo e proporciona 
a articulação com profissionais da área da nutrição 
e dietética em prol de um melhor e mais efectivo 
acompanhamento destes utentes.
Informação sobre o âmbito, recomendações e re-
quisitos para a prestação deste serviço, pode ser 
encontrada na Brochura sobre os Novos serviços 
na Farmácia enviada para as farmácias em anexo 
à circular 60/2008 e disponível no ANFOnline (menu 
relação Institucional / submenu Circulares). 
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INFOrmAÇÃO VeterINÁrIA

higiene Oral

A higiene oral dos cães e gatos as-
sume um papel de importância cres-
cente na prevenção das doenças 
estomatológicas. Cerca de 80% dos 
cães e 70% dos gatos adultos apre-
sentam sinais destas afecções. Os 
cães de raça pequena são frequen-
temente afectados, devendo ser alvo 
de especial atenção por parte dos 
proprietários.

Quais os sinais mais 
visíveis das doenças 
estomatológicas?
• halitose (mau hálito);
• tártaro;
• Gengivite;
• Alterações na preensão e masti-

gação;
• Levar as patas à boca;
• Depressão.

Quais as causas das 
doenças estomatológicas?
A combinação das bactérias com a 
saliva e os restos de comida causa a 
placa bacteriana. A placa bacteriana 
é o substrato mais importante para 
o desenvolvimento da doença esto-
matológica. sem o devido tratamen-
to, instala-se a doença periodontal, 
que afecta os tecidos e estruturas 
de suporte dos dentes. em estado 
avançado, a doença periodontal cau-

sa dor, disfunção, perda dos dentes 
e complicações sistémicas. Uma boa 
higiene oral é o primeiro passo para 
evitar o desenvolvimento da placa 
bacteriana e das doenças daí decor-
rentes.

em que consiste uma boa 
higiene oral? 
1. Observar a cavidade oral do ani-

mal, verificando a existência de 
algum dos sinais acima descritos.

2. escovar diariamente os dentes do 
animal, eliminando a placa bacte-
riana.

3.  Alimentar o animal com uma dieta 
adequada, que promove a limpeza 
dos dentes durante a refeição.

Como escovar os dentes 
do cão/gato?
• Colocar o animal numa posição con-

fortável e aproximar-se de lado;
• Puxar os lábios e bochechas para 

trás, de forma a facilitar o acesso 
aos pré-molares  e molares supe-
riores. Começar a escovagem por 
estes dentes, progredindo para os 
incisivos; 

• efectuar movimentos circulares, 
incidindo especialmente no bordo 
gengival. A escova deverá descre-
ver um ângulo de 45º com a su-
perfície dos dentes;

• Abrir a boca do animal e escovar 
os dentes inferiores, seguindo a 
mesma ordem.

A escovagem dos dentes poderá não 
ser fácil, sobretudo se o animal não 
tolerar a escova. A habituação deverá 
ser progressiva: das primeiras vezes 
dever-se-á usar o dedo, mais tarde 
uma gaze e, só depois, a escova.
Actualmente existem já escovas e 
pastas desenvolvidas especialmente 
para estes animais. A utilização de 
pastas dentífricas de uso humano 
está desaconselhada, pois podem 
causar distúrbios gástricos, uma vez 
que os cães e gatos não são capazes 
de as cuspir. A utilização de snacks 
de higiene oral é também um com-
plemento.

Produtos mais utilizados:
Pastas: Arquifresh Kit Dental, 
Orozyme gel.
Snacks: Orozyme snack, Prozyme 
Canin XL, Dentisan.
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mUseU DA FArmÁCIA

O carácter inovador do museu da 
Farmácia foi novamente reconhe-
cido a nível nacional, desta vez 
com a atribuição do Prémio para o 
melhor serviço de extensão Cultural 
da Associação Portuguesa de 
museologia (APOm). Um prémio me-
recido para um museu ímpar no país, 
o único, aliás, que sai do seu espaço 
físico e está presente activamente 
na comunidade, nomeadamente nas 
escolas em acções de educação para 
a saúde.

O sucesso do projecto – e que con-
tribuiu também para esta distinção 
nacional – assenta ainda na abran-
gência das temáticas abordadas nas 
actividades educativas, bem como no 
papel das farmácias, que se empe-
nham decisivamente junto das popu-
lações que servem.
Para a responsável pelo serviço 
educativo e conservadora do museu 
da Farmácia, Paula Basso, este pré-
mio traduz o reconhecimento pelo 
trabalho desenvolvimento e um re-

conhecimento que é tanto mais im-
portante quanto provém dos pares. 
Para o director do museu, trata-se 
da confirmação de que o caminho tri-
lhado há já duas décadas vai no sen-
tido certo: o de abertura do museu 
ao exterior, transformando-o num 
projecto nacional. sendo um museu 
da Farmácia, a solução mais fácil se-
ria mantê-lo no âmbito da profissão 
farmacêutica e das suas paredes físi-
cas; no entanto, cedo houve o enten-
dimento de que era possível contar 

reconhecimento pelo trabalho desenvolvido

serviço	educativo	do	museu	
da	Farmácia	premiado
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O museu da Farmácia foi distinguido pela Associação 
Portuguesa de museologia com o Prémio para o melhor 
serviço de extensão Cultural. Um prémio que, para 
a responsável pelo serviço educativo, Paula Basso, 
traduz o reconhecimento do trabalho desenvolvido e 
que para o director do museu, João Neto, é a prova de 
que valeu a pena a aposta em levar o museu para lá das 
suas paredes.

uma história mais vasta, construindo 
um museu da saúde sem perder de 
vista as suas raízes. 

Clube da sara: 
aprender a ser 
saudável
Foi este pressuposto que presidiu 
à criação e desenvolvimento de um 
sector de educação para a saúde: as-
sim nasceu em 2001 o Clube da sara, 
cuja mascote é uma serpente que 
tudo cura e tudo sara e que, desde 
então, tem levado mensagens saudá-
veis a milhares de crianças e jovens 
de todo o país.
em 2008, este serviço educativo ex-
travasou as fronteiras do museu, es-
tendendo-se a todo o país com a par-
ticipação inestimável das farmácias e 
tirando o máximo benefício da rela-
ção próxima que estas estabelecem 
com as comunidades, nomeadamen-
te as escolas. se primeiro, o Clube da 
sara começou por abrir as portas aos 
visitantes do museu, nesta segunda 
fase passou a ir ao encontro do seu 
público preferencial.
No interior ou no exterior, o objectivo 
é o mesmo: proporcionar actividades 
e recursos que ajudam a divulgar o 
património farmacêutico, definindo 
a farmácia como âncora das experi-
ências e aprendizagens a promover, 
tendo naturalmente em vista a edu-
cação para a saúde.
O Clube da sara tem uma missão ali-
cerçada em vários pilares: divulgar a 

história da Farmácia e o património 
farmacêutico, educar para a valoriza-
ção e preservação da saúde, divulgar 
e estimular o gosto por uma vida sau-
dável, incentivar as crianças e jovens a 
terem atitudes positivas e a não adqui-
rirem hábitos prejudiciais ao próprio 
corpo, fomentar a articulação entre o 
museu, as farmácias e as escolas.
Para levar a bom porto esta missão, o 
serviço educativo promove a realização 
de um vasto conjunto de actividades, 
nomeadamente visitas ao museu 
orientadas para os diferentes públi-
cos e as diferentes faixas etárias, a 
organização de ateliês educativos di-
vulgados pelas farmácias em todo o 
país, a organização de festas de ani-
versário, a edição de material didác-
tico onde as crianças aprendem a li-
dar com a saúde e os medicamentos, 
nomeadamente DVD e CD-rOms que 
aliam o lúdico e o pedagógico.
esta é, aliás, uma preocupação do 
Clube da sara: aprender a ser sau-
dável é o conceito subjacente, a par-
tir do entendimento de que esta é a 
melhor forma de comunicar com o 
público-alvo – as crianças. e a brin-
car são transmitidas mensagens 
muito sérias.
A mais-valia deste projecto foi agora 
validada pela APOm, com o Prémio 
para o melhor serviço de extensão 
Cultural. Uma distinção partilhada 
com o museu móvel Carlos machado, 
um museu fechado de Ponta Delgada 
mas que cumpre com regularida-
de uma itinerância pelas restantes 
ilhas do arquipélago. e, acima de 
tudo, uma distinção que é de todos 

educar 
para a saúde
No Clube da sara inserem-se 
os seguintes programas educa-
tivos:
• “Viagem Através dos tempos 

– uma aventura de Kápsula, 
Ampola Cãoprimido e sara”, 
orientado para a história da 
Farmácia e o seu património;

• “Cuidados de saúde com 
Kápsula, Ampola Cãoprimido 
e sara”, dedicado à educação 
para a saúde;

•  “A Farmácia É tua Amiga –  
– uma aventura na Farmácia de 
Kápsula, Ampola Cãoprimido 
e sara”, sobre a profissão far-
macêutica.

quantos se empenham em fazer do 
museu da Farmácia uma instituição 
incontornável no panorama cultural. 
e que é de todas e cada uma das far-
mácias que contribuem para divul-
gar o serviço educativo.
Os prémios foram entregues a 27 
de Novembro, numa cerimónia que 
teve como palco o museu do Neo- 
-realismo, em Vila Franca de Xira, e 
que contou com a presença inédita 
do secretário de estado da Cultura, 
de deputados em representação dos 
partidos com assento na Assembleia 
da república e da Comissão Nacional 
da UNesCO. 
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A aprovação deste diploma inse-
re-se no âmbito de uma reforma 
que se pretende estrutural e de 
alcance horizontal no sistema de 
contabilidade nacional e vem cor-
porizada em quatro diplomas le-
gais: o que aprova o sistema de 
Normalização Contabilística, o que 
altera o Código do IrC, o que institui 
a nova Comissão de Normalização 
Contabilística e o que cria a Ordem 
dos técnicos Oficiais de Contas.
Com esta reforma do sistema con-
tabilístico português aproximam- 
-se as regras contabilísticas portu-
guesas, denominadas Normas Con- 
tabilísticas e de relato Financeiro 

O	novo	sistema	
de	normalização	
Contabilística

(NCrF), às regras contabilísticas 
internacionais, mais concretamen-
te às Normas Internacionais de 
Contabilidade (NIC). estas normas 
determinam, de modo desenvolvido, 
os vários procedimentos a adoptar 
em matéria de reconhecimento, 
mensuração, apresentação e divul-
gação das contas das empresas. 
Procura-se, designadamente, que 
as demonstrações financeiras de 
empresas estrangeiras e portugue-
sas sejam mais facilmente compa-
ráveis, transparentes e “legíveis”, 
em todo o mundo, porque baseadas 
em normas similares, o que pode-
rá contribuir, nomeadamente, para 

entra em vigor 
em Janeiro de 2010 
o Decreto-Lei n.º 
158/2009, 
de 13 de Julho, 
que aprova o sistema 
de Normalização 
Contabilística 
(sNC), revogando 
o Plano Oficial de 
Contabilidade (POC).

�4
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um maior investimento e financia-
mento por parte de investidores e 
bancos estrangeiros. e promoverá, 
igualmente, uma melhor integração 
das empresas portuguesas nos pe-
rímetros de consolidação interna-
cionais.
mas essa aproximação poderá ficar 
algo comprometida, na medida em 
que as NCrF têm por base versões 
iniciais das NIC, versões estas que 
foram sofrendo, entretanto, muitas 
(e em alguns casos significativas) 
revisões. O certo é que não seria 
possível, por incompatível com a 
segurança e expectativas legítimas 
dos contribuintes, a contínua alte-

ração das NCrF em conformidade 
ou como consequência de sucessi-
vas adaptações das NIC. Até porque 
isso implicaria, também, continuas 
alterações das regras fiscais, que 
serão, agora, adaptadas ao novo 
normativo contabilístico português. 
Neste contexto, no âmbito desta re-
forma e no uso da autorização legis-
lativa que lhe foi concedida pela Lei 
do Oe para 2009, foi também apro-
vado, pelo Governo o Decreto-lei n.º 
159/2009, de 13 de Julho, que alte-
rará o Código do IrC, e legislação 
complementar, adaptando as regras 
de determinação do lucro tributável 
às novas normas contabilísticas e, 
bem assim, à nova terminologia uti-
lizada. 
Importa referir que as relações en-
tre contabilidade e fiscalidade são 
um domínio que tem sido marcado 
por uma certa controvérsia e onde 
são possíveis diferentes modos de 
conceber essas relações. Afastada 
uma separação absoluta ou uma 
identificação total, continua a pri-
vilegiar-se uma solução de depen-
dência parcial, o que se entende vis-
to que incidindo a tributação sobre o 
lucro é natural que a contabilidade, 
como instrumento de medida e in-
formação dessa realidade, desem-
penhe um papel essencial como 
suporte da determinação do lucro 
tributável.
Assim sendo, o Código do IrC alte-
rado em conformidade com o novo 
normativo contabilístico mantém 
a perspectiva actual de considerar 
os resultados contabilísticos como 

ponto de partida para a determina-
ção do lucro tributável, sem prejuízo 
de se proceder às necessárias cor-
recções fiscais – positivas ou nega-
tivas – decorrentes das disposições 
do Código do IrC e que tomam em 
consideração os objectivos e condi-
cionalismos próprios da fiscalidade. 
Neste contexto, conclui-se existir, 
ainda, a necessidade de se estabe-
lecerem regras fiscais próprias que 
se afastam das regras contabilísti-
cas, porque nem sempre a aproxi-
mação entre uma e outra serão pos-
síveis, nem aconselháveis.
e se, muitas vezes, os ajustamentos 
decorrentes dos normativos fiscais 
que são necessários efectuar (ao lu-
cro contabilístico) não são pacíficos, 
entre Administração tributária e 
contribuinte, perante a importação 
de conceitos e valores que não são 
tradicionais da nossa cultura con-
tabilística, é expectável que a con-
flitualidade aumente. Com efeito, e 
independentemente do mérito das 
soluções apresentadas, a assimi-
lação deste novo normativo conta-
bilístico e das novas regras fiscais, 
por parte dos diversos operadores, 
carece de tempo para a sua integral 
compreensão, criando inevitáveis 
dúvidas de interpretação.

Área de Prática Fiscal de PLmJ
rogério m. Fernandes Ferreira
Andreia Pereira da Costa
Contacto: arfis@plmj.pt

Administração tributária 
e contribuinte, perante a importação 
de conceitos e valores que não 
são tradicionais da nossa cultura 
contabilística, é expectável que 
a conflitualidade aumente.
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ausências	ao	trabalho	
e	procedimentos	associados

Com o aumento gradual 
dos casos de contágio 
pelo vírus h1N1 (Gripe A), 
aumentou também o número 
de ausências ao trabalho 
justificadas por este motivo, 
surgindo diversas dúvidas 
quanto ao enquadramento 
desta matéria ao nível 
laboral.

Vírus H1N1 (Gripe A)

��
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A falta de comparência ao trabalho, 
associada à Gripe A, poderá assentar 
em quatro motivos distintos: 
• encerramento total ou parcial do 

estabelecimento; 
• Doença isolada de trabalhador 

– trabalhador contrai Gripe A; 
• Prestação de assistência a membro 

do agregado familiar que esteja do-
ente; e 

• situações de “quarentena”.

A) Encerramento total ou 
parcial do estabelecimento

No que concerne ao primeiro caso, o 
Despacho n.º 19868-B/2009, de 31 de 
Agosto, veio regulamentar a possibili-
dade de as autoridades de saúde or-
denarem a interrupção ou suspensão 
de serviços ou o encerramento de es-
tabelecimento, total ou parcialmente, 
nos casos em que reconheçam o peri-
go de contágio pelo vírus h1N1.
Nestes casos, da ordem da autoridade 
de saúde constará o período de encer-
ramento e, bem assim, a indicação dos 
trabalhadores afectados pela medida, 
sendo que nesta hipótese, a impossibi-
lidade de os trabalhadores prestarem 
a sua actividade é equiparada a situa-
ção de doença, para efeitos de atribui-
ção de subsídio de doença. 
Assim, havendo ordem de encerra-
mento total ou parcial de um estabe-
lecimento, as faltas ao trabalho dos 
trabalhadores abrangidos serão con-
sideradas justificadas, determinando 
a perda de retribuição, tendo os tra-
balhadores direito a auferir o subsídio 
de doença concedido pela segurança 
social, preenchidos que estejam os 
demais requisitos legais para a sua 
atribuição.
Note-se que, neste caso, e uma vez que 
a medida de encerramento recai sobre 
o estabelecimento, o trabalhador es-

tará dispensado de efectuar qualquer 
comunicação ou entregar qualquer 
justificação à entidade empregadora.

B) Doença isolada de 
trabalhador – trabalhador 
contrai Gripe A

Já nos casos em que um trabalhador 
contraia Gripe A, e uma vez que está 
em causa uma situação imprevisível, o 
trabalhador deve informar o emprega-
dor, logo que lhe seja possível, da au-
sência ao trabalho e dos motivos que a 
determinaram. 
Nesta hipótese, o empregador pode 
exigir do trabalhador a prova dos mo-
tivos da ausência nos 15 dias subse-
quentes à comunicação de doença, de-
vendo o trabalhador em conformidade, 
apresentar declaração de estabeleci-
mento hospitalar, de centro de saúde 
ou atestado médico. As faltas dadas 
pelo trabalhador em cumprimento do 
supra exposto serão consideradas jus-
tificadas.

C) Prestação de assistência 
a membro do agregado 
familiar que esteja doente

No que respeita às ausências de tra-
balhador para prestação de assistên-
cia a familiares, fazemos notar que o 
período de ausência e os procedimen-
tos associados serão diferentes, con-
soante se trate de:
• Assistência prestada a filho menor 

de 12 anos ou, independentemente 
da idade, a filho com deficiência ou 
doença crónica; 

• Assistência prestada a filho maior 
de 12 anos; 

• Assistência prestada a neto, em 
substituição dos progenitores; 

• Assistência prestada a outro mem-
bro do agregado familiar. 

C)1. Assistência prestada 
a filho menor de 12 anos 
ou, independentemente 
da idade, a filho com 
deficiência ou doença 
crónica

Quando se trate de assistência inadi-
ável e imprescindível prestada a filho 
menor de 12 anos ou, independente-
mente da idade, a filho com deficiên-
cia ou doença crónica, o trabalhador 
tem direito a faltar 30 dias por ano ou 
durante todo o período de eventual 
hospitalização, acrescendo um dia por 
cada filho além do primeiro. O traba-
lhador deve informar o empregador 
da ausência ao trabalho logo que lhe 
seja possível e, bem assim, dos moti-
vos que a determinam. Acresce que o 
empregador pode exigir ao trabalha-
dor: (i) prova do carácter inadiável e 
imprescindível da assistência; (ii) de-
claração do trabalhador de que o outro 
progenitor tem actividade profissional 
e não está a faltar pelo mesmo moti-
vo ou está impossibilitado de prestar 
assistência; (iii) declaração do estabe-
lecimento hospitalar, em caso de hos-
pitalização.
As faltas dadas pelo trabalhador nes-
te contexto são consideradas justifi-
cadas e contam para todos os efeitos 
como tempo efectivo de serviço, salvo 
quanto à retribuição. Não obstante, o 
trabalhador terá direito a um subsídio 
atribuído pela segurança social.

C)2. Assistência prestada 
a filho maior de 12 anos

Por outro lado, em caso de assistência 
inadiável e imprescindível a filho maior 
de 12 anos, o trabalhador tem direito a 
faltar 15 dias por ano, acrescendo um 
dia por cada filho além do primeiro. O 
trabalhador deve informar o emprega-
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dor da ausência ao trabalho logo que 
lhe seja possível e, bem assim, dos 
motivos que a determinam. Acresce 
que o empregador pode exigir ao tra-
balhador: (i) prova do carácter inadi-
ável e imprescindível da assistência; 
(ii) declaração do trabalhador de que 
o outro progenitor tem actividade pro-
fissional e não está a faltar pelo mes-
mo motivo ou está impossibilitado de 
prestar assistência; (iii) caso de trate 
de filho maior de idade, prova de que 
o mesmo integra o agregado familiar.
As faltas dadas pelo trabalhador nes-
te contexto são consideradas justifi-
cadas e contam para todos os efeitos 
como tempo efectivo de serviço, salvo 
quanto à retribuição. Não obstante, o 
trabalhador terá direito a um subsídio 
atribuído pela segurança social.

C)3. Assistência prestada 
a neto, em substituição 
dos progenitores

No caso de assistência inadiável e 
imprescindível, em substituição dos 
progenitores, a neto menor ou inde-
pendentemente da idade, com defici-
ência ou doença crónica, o trabalha-

dor tem direito a faltar pelo período 
que os progenitores poderiam faltar.
O trabalhador deve informar o em-
pregador da ausência ao trabalho 
logo que lhe seja possível e, bem as-
sim, dos motivos que a determinam, 
devendo especificar o carácter inadi-
ável e imprescindível da assistência, 
e apresentar declaração de onde 
conste que os progenitores são tra-
balhadores e não faltam pelo mesmo 
motivo ou estão impossibilitados de 
prestar a assistência, bem como que 
nenhum outro familiar do mesmo 
grau falta pelo mesmo motivo. em 
caso de hospitalização, deve também 
ser junta declaração do estabeleci-
mento hospitalar.
estas faltas são consideradas como 
justificadas e contam para todos os 
efeitos como tempo de serviço efec-
tivo, salvo quanto à retribuição, tendo 
o trabalhador direito a um subsídio 
atribuído pela segurança social.

C)4. Assistência prestada 
a outro membro 
do agregado familiar

O trabalhador tem direito a faltar até 
15 dias por ano para prestação de as-
sistência inadiável e imprescindível, 
em caso de doença ou acidente, a 
cônjuge ou pessoa que viva em união 
de facto ou economia comum com o 
trabalhador, parente ou afim na linha 
recta ascendente (pais, sogros, avós, 
etc.) ou no 2.º grau da linha colateral 
(irmãos). se o familiar que necessitar 
de assistência padecer de deficiência 
ou doença crónica e for cônjuge ou 
viva em união de facto com o tra-
balhador, este terá direito a 15 dias 
adicionais.
Faça-se notar que o direito a faltar 
justificadamente apenas se apli-
ca caso a assistência incida sobre 
membros do agregado familiar. tal 
requisito só não será aplicável a pa-
rente ou afim na linha recta ascen-
dente.
O trabalhador deve informar o em-
pregador da ausência ao trabalho 

logo que lhe seja possível e, bem as-
sim, dos motivos que a determinam. 
Acresce que o empregador pode 
exigir ao trabalhador: (i) prova do ca-
rácter inadiável e imprescindível da 
assistência; (ii) declaração de que ou-
tros membros do agregado familiar, 
caso exerçam actividade profissio-
nal, não estão a faltar pelo mesmo 
motivo ou estão impossibilitados de 
prestar assistência; (iii) nos casos de 
assistência a parente ou afim na li-
nha recta ascendente, declaração de 
que outros familiares, caso exerçam 
actividade profissional, não faltaram 
pelo mesmo motivo ou estão impos-
sibilitados de prestar assistência.
estas faltas são consideradas como 
justificadas e determinam a perda de 
retribuição. 

D) Situações de

Quando o trabalhador tenha esta-
do em contacto com pessoas com 
Gripe A, poderá haver determinação 
médica de que o mesmo deverá per-
manecer em casa por um período 
determinado de tempo. Neste caso, 
ou seja, se o médico considerar que 
o risco de contágio consubstancia 
uma incapacidade temporária para 
o trabalho, tudo se passará como já 
descrito em B).
Por outro lado, e ainda que não ha-
vendo determinação médica, o em-
pregador, tomando conhecimento 
de que o trabalhador esteve em 
contacto com pessoas com Gripe A, 
e considerando, por sua iniciativa, 
que o trabalhador não deve compa-
recer no seu local de trabalho, pode 
dispensá-lo do serviço, mantendo o 
trabalhador o direito à remuneração. 
Neste cenário, o empregador deve 
informar o trabalhador, por escrito, 
do período da dispensa, dos seus 
motivos e do período da mesma. 

elaborado por:
eduardo Nogueira Pinto e eliana 
Bernardo, Advogados 
PLmJ - sociedade de Advogados

CONsULtOrIA JUríDICA

“quarentena”
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Cada vez mais, as fronteiras físicas 
do país são pequenas para quem 
quer expandir horizontes, indo mais 
longe no enriquecimento pessoal e 
assim respondendo a um dos maio-
res desafios dos tempos modernos 
– a globalização.
e para vencer esse desafio não há 
dúvida de que o domínio de línguas 
estrangeiras se revela uma ferra-
menta indispensável. O português é 
falado nas sete partidas do mundo 
mas está longe de ser uma língua 
universal. há muito que o inglês se 
afirmou nos currículos nacionais e o 
espanhol tem vindo a conquistar um 
lugar de cada vez mais relevo nas 
preferências estudantis.
Foram estes os pressupostos que 
estiveram na origem da parceria 

“aprende	na	maior”	
está	de	volta	

A segunda edição do projecto 
Aprende na maior – Colégios 
de Verão está já a ser 
preparada, com a preocupação 
de proporcionar aos jovens 
uma oportunidade 
de valorização pessoal 
e de alargarem horizontes. 
A estreia, em 2009, foi um 
sucesso, de que falam os 
testemunhos de farmacêuticos 
cujos filhos viveram 
a experiência.

firmada em 2009 entre a escola de 
Pós-graduação em saúde e Gestão 
e a agência de viagens top Atlântico 
com vista à concepção de um progra-
ma que conciliasse a aprendizagem 
com a diversão para os jovens em 
tempos de férias. Daí resultou o pro-
jecto Aprende na maior – Colégios de 
Verão, uma ou duas semanas num 
colégio inglês, norte-americano ou 
espanhol.
Foram seleccionados os melhores 
colégios dos três destinos, com pro-
gramas adaptados dos 7 aos 17 anos. 
À espera dos participantes estiveram 
o ano passado – e assim acontecerá 
este ano - actividades pedagógicas, 
culturais, lúdicas e desportivas, bem 
como a experiência de conviver com 
outras nacionalidades.
 

experiência 
para repetir
em 2009, a ANF lançou o desafio aos 
sócios. muitos deles responderam. e 
os testemunhos colhidos entretan-
to dão conta de uma experiência de 
facto enriquecedora. 
De mafra para Londres viajaram os 
dois filhos gémeos de Fernanda da 
Costa maximiano, directora técni-
ca da Farmácia Costa maximiano. A 
decisão foi tomada após o contacto 
com a brochura enviada pela ANF: 
“Pensei logo que era uma boa opor-
tunidade para os meus filhos”, diz.
e porquê? Desde logo porque o co-
nhecimento de inglês “é de extrema 
importância” e, embora o colégio já 

Depois do sucesso dos primeiros colégios de Verão
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lhes proporcionasse essa aprendiza-
gem, a ida para Londres proporcio-
naria uma oportunidade de aprender 
a língua no país de origem. 
em termos pessoais, Fernanda da 
Costa maximiano considerou que 
seria muito enriquecedor o contac-
to com crianças de outros países, 
mas também uma oportunidade de 
ganharem autonomia, de, estando 
afastados dos pais, “serem livres 
com responsabilidade”. 
Decidiu-se pelo King edward’s 
College, nos arredores da cidade his-
tórica de Guildford. Uma semana em 
Julho. e apenas uma semana porque 
era a primeira vez que viajavam sem 
os pais e porque tinham apenas dez 
anos. O resultado: “Gostaram imen-
so. Valorizaram muito o convívio. 
Conheceram espanhóis, franceses, 
suecos. Apreciaram os passeios e 
as visitas de estudo. Vieram muito 
felizes. Querem repetir e ir duas se-
manas”.
O balanço da mãe é igualmente po-
sitivo: “Ganharam em auto-estima, 
responsabilidade, autonomia”.
Não é muito diferente o relato 
de Isabel serra, da Farmácia da 
misericórdia, em s. Pedro do sul. A 
filha, de 13 anos, esteve igualmente 
uma semana no King edward’s. A 
decisão foi baseada no mesmo ar-
gumento: a importância de dominar 
o inglês, não obstante já frequentar 
um instituto de línguas.
A ideia de enviar a filha para um co-
légio inglês durante as férias já tinha 
sido equacionada, mas Isabel serra 
acabou por decidir-se quando viu o 
programa “Aprende na maior”, cujas 
condições considerou “razoáveis”.
A filha nunca tinha saído do país sem 

os pais, mas ficou com vontade de 
repetir a experiência. “Foi tudo dife-
rente. ela é muito receptiva a novida-
des. Fez amizades, com portugueses 
mas também de outras nacionalida-
des, gostou do programa diversifica-
do, (não era só estudo) e da visita a 
Londres”.
Diz Isabel serra que a filha cresceu: 
“Viajar sozinha fez-lhe bem à auto- 
-confiança”. Valeu, pois, a pena.
também para Inglaterra viajou a filha 
mais velha de maria João Carrilho, 
da Farmácia Carrilho, em santa 
Comba Dão: “Já há algum tempo que 
procurava este tipo de programa. É 
uma experiência nova, pela oportu-
nidade de praticar a língua inglesa e 
por contactar com um ambiente uni-
versitário. Além disso, ela é boa alu-
na e queria proporcionar-lhe umas 
férias diferentes”.
e assim foi. Com 16 anos, passou 
duas semanas do Verão no Clare 
College, em Cambridge. e regres-
sou “bastante satisfeita”: “A reacção 
à chegada foi muito flagrante. Disse 
logo que adorou, que fez amigos 
e quer repetir”, conta maria João 
Carrilho, recordando ainda que a fi-
lha ganhou em autonomia, “era um 
bocado introvertida mas veio mais 
solta”. Aos pais custou do ponto de 
vista psicológico, “mas tem de se ir 
cortando o cordão umbilical, afinal 
está a ir para a universidade…”

segunda edição 
na forja
estes testemunhos reforçam a con-
vicção que presidiu a este projecto: 
os colégios de verão são, efectiva-

mente, uma oportunidade de enri-
quecimento pessoal, quer no apro-
fundar do conhecimento de uma lín-
gua estrangeira, quer na conquista 
da autonomia. 
Daí que a segunda edição do 
Aprende na maior está já pratica-
mente ultimada. A aposta recairá 
de novo sobre o inglês e o espanhol, 
com cursos de uma ou duas sema-
nas em colégios que, além do ensi-
no da língua, oferecem programas 
vocacionados para os mais diferen-
tes interesses dos participantes. 
Os destinos em Inglaterra são os 
colégios King edward’s, Plumpton, 
Corpus Christi, st. hilda’s, Kingham 
hill experience e reading Academy, 
todos na região de Londres, e os 
colégios stonyhurst e myerscough, 
ambos em manchester. Já nos 
estados Unidos, a escolha pode 
fazer-se entre a eF International 
(Nova Iorque), o Curry College 
(Boston) e a Northwest school 
(seattle). Quanto a espanha, o 
programa envolve a enforex, em 
salamanca, madrid e Barcelona.
este é um programa que a escola 
abraçou, propondo-o agora pela 
segunda vez aos farmacêuticos só-
cios da ANF por entender que, no 
mínimo, tem o mérito de propor-
cionar a crianças e jovens umas 
férias inesquecíveis. Da aprendiza-
gem desse tempo longe da família 
resultam claros benefícios para 
filhos e pais, como atestam os tes-
temunhos colhidos por Farmácia 
Portuguesa. 
Aqui fica, pois, o desafio: Aprende 
na maior – Colégios de Verão 2010, 
porque o futuro se constrói cada 
vez mais cedo.
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Joana Castelão é campeã nacional de tiro de precisão

Disparou o primeiro tiro aos 15 anos e desde então não 
parou. e com pontaria afinada, como prova o título de 
campeã nacional de tiro com armas de precisão. Na mira, 
tem agora os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. 
Uma meta que acalenta enquanto se entrega à sua outra 
paixão – a profissão de farmacêutica.

uma	farmacêutica	
com	pontaria

Joana Castelão, farmacêutica da Farmácia Nifo
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Quem a vê, de bata branca ao balcão da 
Farmácia Nifo, em Algés, não imagina 
que, por trás do sorriso doce e aberto e 
da simpatia com que recebe e ouve os 
clientes, se esconde uma imensa ca-
pacidade de concentração e precisão. 
Ou melhor, não imaginava, porque as 
reportagens na televisão e nos jornais 
trouxeram para a ribalta o outro lado 
desta jovem farmacêutica que, aos 24 
anos, se pode orgulhar de ser uma es-
perança do tiro nacional.
são duas paixões. A primeira, a do tiro, 
corre-lhe no sangue, por via paterna. 
Com um pai que se dedica à caça, cedo 
começou a conviver com armas e cedo 
elas a começaram a fascinar. A caça, 
não. Nunca foi, nem tenciona. Nem 
sequer para assistir, quanto mais para 
disparar sobre animais. 
Não sabe explicar bem esta atracção 
pelas armas, mas sempre teve vonta-
de de saber disparar. e a oportunidade 
surgiu com um convite para “dar uns 
tiros” no estádio Nacional. tinha 15 
anos quando pegou pela primeira vez 
numa arma para disparar. e com tanta 
precisão que nunca mais parou. Diz, 
com um sorriso humilde, que “já se 
notava que podia ter jeito”. 

tiros de precisão 
para acertar 
nos títulos
De tal forma que começou a treinar, 
primeiro no Clube Português de tiro 
Prático e Desportivo, actualmente no 
Clube Desportivo do Arneiro. Com ape-
nas três meses de treino, participou na 
sua primeira competição, o campeo-
nato nacional de juniores em que se 
sagrou campeã. Foi a primeira de mui-
tas vitórias. Deu-lhe ainda mais alento 
para continuar. Para chegar à selecção 
nacional – em 2002 conseguiu os mí-
nimos e desde então foi sempre con-
vocada.
Desde então também arrecadou títulos 
nas duas modalidades em que partici-
pa – de ar comprimido e de bala.  há 
diferenças, mas não na precisão com 
que dispara. Com pistola de ar compri-
mido, o alvo encontra-se a dez metros 
e o atleta tem uma hora e um quarto 
para disparar 40 tiros, numa carreira 
de tiro fechado. Com bala, os tiros dis-
parados da pistola de calibre 22 têm de 
acertar num alvo a 25 metros e é uma 
questão de velocidade: são apenas 
três segundos para levantar a arma, 

apontar e disparar. só houve um ano 
em que Joana Castelão não foi campeã 
em ar comprimido. Ainda assim é esta 
a modalidade que prefere, admitindo 
que precisa mais treino de bala. 
O seu alvo é agora os Jogos Olímpicos 
de Londres, em 2012. Pelo caminho, 
disparará nas provas internacionais 
que lhe poderão dar o apuramento. 
sabe que é difícil, porque será um apu-
ramento por quotas, não por mínimos, 
mas isso não a desanima. Até porque 
se tem saído bem lá fora: já conquis-
tou um sétimo lugar num campeona-
to europeu e um quinto numa taça do 
mundo. 
Acredita nas suas capacidades e na 
qualidade do tiro nacional. Afinal, o 
país tem um atirador olímpico – João 
Costa, que já ascendeu ao topo do 
ranking mundial. 
Vai à carreira de tiro duas a três ve-
zes por semana, depois do turno na 
Farmácia Nifo. Gostava de poder trei-
nar mais, todos os dias seria o ideal 
tendo até em conta que a maioria das 
suas rivais internacionais são profis-
sionalizadas. Joana também gostava 
de ser profissional, mas nem no atle-
tismo é fácil…

Farmacêutica 
de profissão: 
“Não me via noutra 
área”
Do pai Joana herdou o gosto pelas 
armas, da mãe a profissão. Ainda 
que se tenha inscrito em Ciências 
Farmacêuticas “sem saber muito bem 
ao que ia”. Foi só até ao primeiro ano, 
porque depois teve a certeza de que era 
esse o caminho que queria percorrer.
O estágio abriu-lhe horizontes que 

desconhecia: “A percepção que temos 
durante o curso do que vai ser a vida 
profissional não tem nada a ver com a 
realidade. tinha uma ideia completa-
mente distorcida do que era a farmácia 
comunitária, pensava que ia dar caixi-
nhas o dia todo…”.
Ficou muito surpreendida com a ex-
periência na Farmácia Nifo. e chegou 
a uma conclusão: “É mesmo isto que 
quero fazer!”. e porquê? “Pela ajuda 
que damos às pessoas em tempo útil, 
pela possibilidade de falar, aconselhar, 
resolver problemas”. Quem a vê no 
contacto com o público comprova que 
assim é: “Não me via noutra área…”. 
Não deixa, no entanto, de tecer críti-
cas à estrutura da licenciatura, pelo 
afastamento da profissão. Defende 
estágios intercalares como forma de 
superar esta lacuna.
Quando despe a bata e se perfila na 
carreira de tiro, a concentração toma 
conta desta jovem farmacêutica. e a 
tensão é inevitável. Não que este des-
porto exija um grande esforço físico, 
mas pelo desgaste dos gestos repeti-
tivos. 
Gestos que partilha com as demais 
mulheres que, como ela, competem 
num desporto ainda pouco conhecido 
do grande público. são, quase todas, 
membros das forças de segurança, 
que chegaram ao tiro já com experiên-
cia no uso de armas. É uma civil entre 
militares e agentes da polícia, mas 
rejeita qualquer conotação deste des-
porto com a violência. “O tiro é muito 
calmo. É tudo muito lento e para quem 
está a assistir a uma prova pode até 
ser monótono”. 
Não tem nada a ver com violência. Nem 
com falta de feminilidade. Basta olhar 
para Joana Castelão. É uma mulher de 
armas jovem, elegante e afável. “Uma 
rapariga normal”. Ainda que com uma 
pontaria invejável…
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Pedro Cruz assina 
Dicionário de Farmácia

Os farmacêuticos de língua portuguesa dispõem de mais 
uma importante ferramenta de suporte à sua interven-
ção profissional: trata-se do Dicionário de Farmácia, obra 
recentemente lançada da autoria do farmacêutico Pedro 
Cruz.
De A a Z, é possível consultar os termos que fazem parte 
do léxico da farmácia e do medicamento, assim se escla-
recendo dúvidas de uma forma rápida e acessível mas, 
acima de tudo, obtendo-se informação essencial apre-
sentada com rigor.
No prefácio, o autor sublinha que o seu dicionário não tem 
pretensão como obra técnica ou livro de referência nem 
tão pouco se propõe substituir consultas mais completas 
e detalhadas em farmacopeias, formulários galénicos ou 
outras referências profissionais. Através dela, propõe-se 
partilhar com os colegas de profissão e outros profissio-
nais da saúde os apontamentos que concentrou ao longo 
de mais de 20 anos de prática em farmácia comunitária.
Foram as suas próprias dúvidas no dia-a-dia que conduzi-
ram às sucessivas pesquisas que agora reúne neste livro 
editado pela Ordem dos Farmacêuticos. “se na prática, 
este dicionário for utilizado como uma primeira e rápida 
consulta e se, de alguma forma, puder contribuir para a 
melhoria das prestações profissionais que envolvam as 

áreas do conhecimento farmacêutico, então estarão cum-
pridos os objectivos deste trabalho”, sublinha.
De seu nome completo Pedro José soares Cruz, é licen-
ciado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de 
Coimbra, possuindo uma especialização pós-graduada 
em Gestão para Farmácia Comunitária, pela Universidade 
Lusófona, e uma Pós-Graduação em Farmacoterapia de 
Não Prescrição pela Universidade de Lisboa. Detentor de 
um vasto currículo profissional, pertenceu ainda à estru-
tura associativa da ANF entre 1991 e 2002.

Farmácias na feira social da régua
Pelo segundo ano, as farmácias de Peso da régua voltaram a associar-se à 
Feira social do concelho, subordinada ao tema “O local e o social – um olhar 
sobre experiências em rede”.
As farmácias do concelho estiveram presentes através de um stand que contou 
com a colaboração da ANF, nomeadamente através da disponibilização de ma-
teriais que ilustram o papel da farmácia e do farmacêutico na sociedade.
Assim, durante a feira – de 25 a 26 de setembro último – os participantes tive-
ram oportunidade de ficar a conhecer os diversos serviços prestados pelas far-
mácias. Um dos veículos de comunicação com os habitantes do concelho foi um 
filme da “Farmácia tV”, ilustrando as várias áreas de intervenção profissional e 
fornecendo informação sobre os temas de saúde mais pertinentes.
Os visitantes da feira tiveram ainda oportunidade de beneficiar de alguns dos 
serviços prestados pela farmácia, entre eles os testes de glicemia e a medição 
da pressão arterial. Desta forma, ficaram a conhecer os seus valores em dois 
dos principais factores de risco para a saúde.
A participação das farmácias nesta 2ª Feira social do Peso da régua é mais 
uma prova da estreita ligação entre a farmácia e a comunidade.
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O projecto “De mãos dadas contra o tabaco” valeu à 
Farmácia martins Oliveira de Nogueira de regedoura, 
em santa maria da Feira, uma bolsa de Boas Práticas 
em Colaboração multidisciplinar nos Cuidados de saúde 
Primários, instituída em conjunto pelos Laboratórios 
Pfizer e pela Associação Portuguesa dos médicos de 
Clínica Geral.
Dar a conhecer aos fumadores a existência de profissio-
nais de saúde dispostos e capazes de os ajudar a deixar 
de fumar e ajudá-los efectivamente na missão de se tor-
narem não fumadores são os objectivos do projecto. Visou 
igualmente mostrar aos fumadores que a sua dependên-
cia é uma doença e que toda a comunidade está solidária 
com eles, bem como evidenciar os benefícios de uma vida 
sem tabaco.
A Farmácia martins Oliveira foi, assim, distinguida com 
uma bolsa de cinco mil euros, tendo o seu projecto sido 
seleccionado de entre as candidaturas na área da cessa-
ção tabágica. entre outros cumpria o requisito de envolver 
a colaboração, total ou parcial, de equipas multidiscipli-

“De mãos dadas contra o tabaco” 
dá bolsa a farmácia de santa maria da Feira

nares em centros de saúde ou unidades de saúde familiar, 
neste caso a UsF sem Fronteiras.
Foi desenvolvido entre Outubro de 2008 e Outubro de 2009, 
tendo, numa primeira fase, envolvido a distribuição de fo-
lhetos informativos sobre o tabagismo e a cessação tabá-
gica e, numa segunda fase, a identificação de fumadores, 
quer na UsF quer na farmácia.
Bolsa de valor idêntico foi atribuída ao programa “Quase, 
qualidade sempre”, do Centro de saúde de Leça da 
Palmeira, vocacionado para a monitorização de seis pa-
râmetros de intervenção prioritária na área do risco car-
diovascular. 
Foi ainda decidida a atribuição de uma menção honrosa ao 
projecto “Anos incríveis”, do Centro de saúde de seia, di-
reccionado para a educação de pais na resolução de pro-
blemas de educação de crianças dos dois aos oito anos.
As Bolsas de Boas Práticas destinam-se a promover a di-
namização, melhoria contínua e qualidade dos cuidados 
de saúde primários, contando, para o efeito, com o apoio 
da missão para os Cuidados de saúde Primários.
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A ANF acaba de firmar com o Grupo Pestana um proto-
colo na área do turismo ao abrigo da qual as farmácias 
filiadas beneficiarão de um conjunto de vantagens nos 
domínios das viagens, hotelaria, restauração e servi-
ços de imobiliária turística.
este protocolo enquadra-se na estratégia da ANF de 
estabelecer parcerias com os principais grupos em-
presariais nacionais – assim acontece com o Grupo 
Pestana, que possui unidades hoteleiras no país (a par 
das Pousadas de Portugal), África e América do sul.
subjacente a este protocolo está ainda a convicção de 
que o Grupo Pestana oferece serviços com forte noto-
riedade susceptíveis de ir ao encontro das necessida-
des das farmácias, dos seus proprietários e colabora-
dores.
entre os benefícios abrangidos encontram-se no que 

Protocolo com Grupo Pestana dá descontos a filiadas

respeita às viagens, em trabalho ou lazer, descontos em 
programas turísticos e charters, tarifas preferenciais 
na agência de viagens do grupo. Quanto à hotelaria e 
restauração, estão previstos descontos em alojamento 
(sobre o melhor preço disponível, incluindo promoções) 
e sobre consumos em alimentação e bebidas. Já no que 
toca à imobiliária turística, estão contempladas condi-
ções especiais na aquisição e gestão de imóveis.
Para usufruir destas vantagens, as farmácias filiadas 
na ANF terão de preencher uma declaração de adesão, 
em função da qual será depois emitido um cartão de 
identificação ANF/Pestana turismo (até três por farmá-
cia nesta fase inicial). 
mais informações sobre este protocolo e os procedi-
mentos para aderir estão disponíveis no ANFOnline, no 
domínio reservado às circulares.

todos os anos os Prémios Glintt são uma montra do me-
lhor que se faz nas farmácias portuguesas, bem como 
do empreendedorismo dos seus proprietários. 
A última edição não foi excepção, tendo sido distinguidas 
16 farmácias, duas das quais vencedoras em duas cate-
gorias, bem como dois jovens empresários.
Assim, foram premiadas nas seguintes categorias:

Robótica
Farmácia Dias machado (Guimarães)
Farmácia Nery (Viseu)
Farmácia Gonçalves (Odivelas)
sifarma 2000 
Farmácia Aliança (Carvalhos)
Farmácia da sé (Guarda) 
Farmácia Pacheco (Olhão)
Formação e Consultoria 
Farmácia silva Inácio (setúbal)
Farmácia Passarinho (santarém)
Farmácia da misericórdia (montemor-o-Novo)
Arquitectura 
Zona Norte
Farmácia Amândio (Lousada)

Glintt distingue 
o melhor das farmácias portuguesas

Farmácia monte dos Burgos (Porto)
Farmácia ribeirão (ribeirão)
Zona Centro 
Farmácia Nery (Viseu)
Farmácia Duarte (marinha Grande) 
Farmácia Albuquerque (moimenta da Beira) 
Zona sul 
Farmácia Gonçalves (Odivelas)
Farmácia s. Gonçalo (Carcavelos) 
Farmácia Gare do Oriente (Lisboa)
jEEP – jovem Empresário de Elevado Potencial 
Pedro marques, da Farmácia Carlos Pereira Lucas 
(entroncamento)
Isabel Farinha, da Farmácia do Fogueteiro

entregues a 27 de Novembro último, estes prémios di-
zem respeito aos projectos desenvolvidos entre 2008 e 
2009. 
De periodicidade anual, os Prémios Glintt reflectem os 
melhores projectos com assinatura da empresa mas 
também uma demonstração do espírito de iniciativa dos 
farmacêuticos, empenhados em inovar, transmitindo 
uma imagem de modernidade das suas farmácias.
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O talento de colaboradores e respectivos familiares em-
prestou um sabor diferente à festa de Natal realizada na 
sede da ANF no passado dia 12 de Dezembro. 
respondendo a um repto da organização, foram vários 
os colaboradores que aceitaram participar no sarau que 
animou a tarde antes da entrega de prémios. houve tea-
tro, canções e danças num espectáculo apresentado pelo 
actor tiago raposo, conhecido pela sua participação nas 
telenovelas “rebelde Way” e “Floribela”, que passaram na 
sIC.
Zilda mendes, do Cefar, desafiou as filhas para uma peça 
de teatro, no final da qual cantaram “Love generation” 
com coreografia sobre patins. No palco seguiu-se-lhe 
elias reyes, do DsI, que com os filhos e um amigo des-
tes cantou o êxito dos Xutos & Pontapés “Chuva dissol-
vente” com acompanhamento à viola. marisa Gomes, do 
Departamento de Formação da ePGsG, deu a voz a “Brilha 
lá no céu”: os filhos também entoaram esta balada nata-
lícia. rute horta, do DPCF, cantou e as filhas dançaram o 
musical “Fame”.
e a organização também mostrou os seus dotes musicais. 
As “renas” rita santos, Isabel Jacinto, Carla Caldeira, 
sofia Norte, rita rodrigues e Inês Pinto deram voz a uma 
adaptação de “A todos um bom Natal” ao espírito ANF. 
Foi uma iniciativa que os participantes e presentes con-
sideraram interessante, proporcionando um momento de 
convívio e partilha próprio da época. 
Antes do sarau, os mais novos desfrutaram de um espaço 
de diversão com piscina de bolas, insuflável, pinturas fa-
ciais, jogos e pipocas. houve depois lugar à sempre dese-
jada entrega de presentes, com a festa a encerrar com um 
lanche, que constituiu mais uma oportunidade de convívio 
entre os colaboradores da ANF e familiares.

também na Delegação Centro da ANF o Natal é assinalado 
de uma forma diferente: à semelhança de anos anteriores, 
foi promovida uma palestra científica com uma componente 
solidária.
Assim, cada participante na palestra foi convidado a contri-
buir com um presente para as crianças acolhidas por duas 
instituições da região, a Casa da Praia de mira da Obra de 
Frei Gil e o Centro de Acolhimento João Paulo II de Coimbra.
Os presentes foram oferecidos simbolicamente a represen-
tantes das duas instituições no final da palestra, que inci-
diu sobre o tema “A terapêutica do século XXI: do Gene à 
Personalização”. Foi orador sérgio simões, Professor da 
Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra e 
vice-presidente da Bluepharma para o Desenvolvimento do 
Negócio e Produto, tendo apresentado algumas das princi-
pais inovações na área da terapia génica e da farmacogenó-
mica.

Ciência e solidariedade no Centro

Um Natal diferente

Palestra cientifica que assinala o Natal na delegação centro da ANF

Festa de Natal na sede da ANF 
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reUNIões e sImPósIOs

naCiOnais

1ª edição GoPHArmA (Congresso Científico Anual)
“A Profissão em Debate”
19, 20 e 21 de março de 2010
Best Western hotel Imperial - Aveiro
mais informações: www.apjf.pt

inteRnaCiOnais

�0th Internacional Congress of FIP
28 de Agosto a 02 de setembro de 2010
Centro de Congressos de Lisboa
Lisboa – Portugal

American College of Clinical Pharmacy (ACCP) 
�010 Annual meeting 
17 a 20 de Outubro de 2010 - Austin Convention Center
Austin – texas
www.accp.com



FARMÁCIA 
PORTUGUESA �9

rua marechal saldanha, 1 - 1249-069 Lisboa
telf: 21 340 06 00 (geral)  • telf: 21 340 06 45/610/756/712 
Fax: 21 340 07 59 • e-mail: escola@anf.pt

FOrmAÇÃO
Curso Data Local

Cursos para Farmacêuticos

NOrte

FArmACOterAPIA

Factores	de	Risco	Cardiovascular 8	março Porto

Doenças	Oncológicas 18	e	19	março Porto

INterVeNÇÃO FArmACÊUtICA

acompanhamento	de	Doentes	com	sifarma	2000 26	Fevereiro Porto

PRm’s	e	intervenção	Farmacêutica 2	março Porto

GestÃO

O	sistema	informático	como	Ferramenta	de	Gestão	na	Farmácia 8	março Porto

marketing	de	serviços	Farmacêuticos 24	março Porto

PrImeIrOs sOCOrrOs

Curso	europeu	de	Primeiros	socorros 15	e	16	abril Porto

CeNtrO

FArmACOterAPIA

asma	e	DPOC 25	e	26	março Coimbra

Dislipidemias 9	abril Coimbra

interacção	medicamento	-	alimento 16	abril Viseu

INterVeNÇÃO FArmACÊUtICA

acompanhamento	de	Doentes	com	sifarma	2000 11	e	12	março Coimbra

administração	de	Vacinas	e	injectáveis	* 16	e	17	março Coimbra

GestÃO

negociação	e	Compras 26	e	27	abril Castelo	Branco

PrImeIrOs sOCOrrOs

Curso	suporte	Básico	de	Vida	com	Dae 24	março Coimbra

sUL e ILHAs

FArmACOterAPIA

O	Boletim	de	análises 3	e	4	março lisboa

interacção	medicamento	-	alimento 11	março lisboa

O	medicamento	e	o	idoso 23	março lisboa

INterVeNÇÃO FArmACÊUtICA

Feridas	** 9	e	10	março lisboa

acompanhamento	de	doentes	com	sifarma	2000 23,	24	e	25	março lisboa

administração	de	Vacinas	e	medicamentos	injectáveis 24	e	25	março lisboa

GestÃO

técnicas	de	Vendas 3	março lisboa

Fidelização	do	Cliente 17	março lisboa

PrImeIrOs sOCOrrOs

Curso	europeu	de	Primeiros	socorros 22	e	23	março lisboa

suporte	Básico	de	Vida	com	Dae 29	março lisboa

CUrsOs PArA AJUDANtes

NOrte

Diabetes 11	março Porto

CeNtrO

Hipertensão	arterial	e	Dislipidemias 13	abril Viseu

sUL e ILHAs

atendimento	e	Venda 9	e	10	março lisboa

* recomenda-se a frequência do Curso de suporte Básico de Vida com DAe. Ver calendário destas acções.
** recomenda-se a frequência no Curso europeu de Primeiros socorros. Ver calendário destas acções.
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Alteração à Propriedade 
e de morada

Farmácia Candida Fidalgo
Largo manuel simões serôdeo, 4
2350-325 rIAChOs
maria Cândida Fidalgo
Farmácia Central riachenses 
- Unipessoal Lda

Alteração à Propriedade, 
de Direcção técnica e de morada

Farmácia Rocha
Avenida do Progresso, 61
4730-460 VILA De PrADO
Anabela Oliveira da silva
Futuro record - Lda

Alteração de Propriedade 
e de Direcção técnica

Farmácia Adriana
Praça da república, 20-22
3000-343 COImBrA
João Gabriel dos santos Pinto 
Pimentel
João Pimentel - Unipessoal, Lda

Farmácia Almeida
rua João tavira, 39
9000-075 FUNChAL
maria Luisa da Costa Bernardino 
de Freitas Ferreira
Farmácia Botica Inglesa Lda.

Farmácia Marques
rua 1º de maio, edifício Gentil, 
Lt. 27, r/C
2625-588 VIALONGA
maria margarida Ferreira mateus
marques Dias, Lda

Farmácia Soares
rua s. tiago
6200-214 COVILhÃ
Jacinto José Figueiredo de Campos
Carlos Filipe dos reis

Farmácia Vale D’Álvaro
edifício trialto, Lote D, LOJA 1-7, 
Quinta da Braguinha
5300-274 BrAGANÇA
Isabel Carolina serra
Quebra efeito - sociedade 
Unipessoal Lda

Alteração à Denominação, 
de Direcção técnica 
e transferência de Local

Farmácia Nova do Dafundo
travessa José maria da Costa, 
6, Dafundo
1495-723 CrUZ 
QUeBrADA-DAFUNDO
Ana maria manhita Candeias
Farmácia do rato, s.A.

Alteração ao Pacto social 
e de Direcção técnica

Farmácia Central da Lapa
rua dos Navegantes, 10 14
1200-731 LIsBOA
Duarte João Gama
de Oliveira teixeira dos santos
Farmácia Central 
da Lapa, Lda. 

Alteração à Propriedade,
à Denominação e de Direcção técnica

Farmácia de Vide
rua do Lagar
6285-124 VIDe
Nuno miguel Chicau 
rasquinho Gardon Augusto
Nuno Augusto, Unipessoal Lda

Farmácia Marisol
Praceta manuel Fevereiro, 
9-D, marisol
2820-382 ChArNeCA DA CAPArICA
Claudina Isabel da Fonseca Gonçalves
susana Filipa Cardoso 
- saúde & Conforto, Lda

Alteração de Direcção técnica 
e transferência de Local

Farmácia Tanara
Odivelas Parque, 
estrada de Paiã, Casal do troca, 
Lj 1.048, Lisboa
2675-626 ODIVeLAs
Ana Catarina do Nascimento Patricio 
Narciso
manuela Albernaz, Com. med., 
Cosm e Perf., Unipessoal Lda

Instalação de Farmácia 
e Alteração de Direcção técnica

Farmácia Senhora do Campo
rua senhora do Campo, 99, 
Lugar de senhora do Campo
4505-139 ArGONCILhe
maria Paula dos santos Cardoso

transferência de Local 
e Alteração à Propriedade

Farmácia Central
rua eng. tavares silva, 
Frac e, BL Ne AD, Arcos
3780-203 ANADIA
Drusila seabra m. Pereira Duque
Xarope Comum s. Farmacêutica, Lda

Farmácia de Canidelo
rua da Fitela, 24-26, Canidelo
4400-710 VILA NOVA De GAIA
maria Cristina da silva ribeiro 
Beleza moreira Almeida
Cristina Beleza Almeida 
- sociedade Unipessoal, Lda

Alteração à Denominação
e transferência de Local

Farmácia Alto da Brandoa
rua Joaquim tim tim sitima, 
22-A, Brandoa
2650-224 AmADOrA
Carlos manuel Bibi santos
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Farmácia Avenida
rua Alberto Vasconcelos, 1 A
3530-143 mANGUALDe
maria João F. e. dos santos
Nespereirafar, Farmácia Lda.

Farmácia Bela Vista
Av. república da Bulgária, Lt 12 C
1950-442 LIsBOA
margarida maria 
da silva Vasconcelos
magofarma - Comércio 
Produtos Farmacêuticos Lda.

Farmácia da Madalena
Caminho de santo António, 219
9020-002 FUNChAL
maria Cecilia F. Gaspar magro
Farmácia da Penteada, Lda

Farmácia Nova de Corroios
Avenida rui Gracio, 84A - 84B
2855-711 COrrOIOs
Cita maria marques da Costa
Gonçalves Lda.

Farmácia São Gonçalo
eN 15, Urbanização do Queimado, 
333, Lugar do Queimado
4600-116 AmArANte
Francisco raul Faria Dias ribeiro
Farmácia de Figueiró, 
Unipessoal, Lda.

Alteração à Propriedade 
e à Denominação

Farmácia Alegria
estrada de Benfica, 180-A-B
1500-093 LIsBOA
Claudia de Jesus severo Barroso
Cláudia Barroso 
Unipessoal, Lda - Cessionária

Farmácia Sol
rua Dr. Luís Pereira da Costa, 23
2425-617 mONte reDONDO LrA
Cristina Clara da Fonseca de sousa
Farmácia sol, Lda

Alteração ao Pacto social 
e à Denominação

Farmácia Vitis
rua da Boa Nova, 121 e 125, Valadares
4405-535 VILA NOVA De GAIA
Paulo rui Fardilha Pacheco
Vacatio saúde, s.A

Alteração de Direcção técnica

Farmácia Nova
rua das rodas, 51
3800-878 reQUeIXO
helena Isabel da Cunha Gomes
Farmácia Lameirinhas 
- Unipessoal, Lda

Farmácia Paes
rua Abade Faria, 22-A
1900-007 LIsBOA
sérgio Daniel santos Vasco
Farmácia Paes, Unipessoal Lda

transferência de Local

Farmácia Andrade
rua Cidade Nova, 39 r/C
5150-566 VILA NOVA De FOZ CÔA
maria Laura Andradede Lemos sobral
Farmácia Andrade Lda.

Farmácia António Lucas
Avenida Dr. José eduardo Victor 
Neves, 4 C, são João Baptista
2330-066 eNtrONCAmeNtO
teresa maria de Carvalho Pereira Lucas
Carvalho Lucas, Farmácia 
de Oficina, Lda

Farmácia Dias Machado
rua 25 de Abril, espaço 
Guimarães, Lj 1.23, 210
4835-400 GUImArÃes
maria manuela Gilsanz 
de Oliveira Freire m. Pereira
J. G. machado Pereira Lda.

Farmácia do Monte dos Burgos
rua do monte dos Burgos, 688
4250-312 POrtO
maria Celeste P. m. Barbosa
Farmácia do monte dos Burgos Lda.

Farmácia j. Delgado
rua ramalho Ortigão, 4, s. João Batista
7800-515 BeJA
António Jesus Carapinha Delgado
António Jesus Carapinha Delgado

Farmácia Lealdade
rua marcelino mesquita, 21 A
2795-134 LINDA-A-VeLhA
maria Adozinda dos santos 
Pratas do Vale
maria Adosinda santos Pratas 
Vale, Unipessoal, Lda.

Farmácia Loureiro
rua dos Cantoneiros, 16/18 A B, 
Antanhol
3020-213 COImBrA
Graça Lidia Loureiro C. Gonçalves
Farmácia Loureiro sociedade 
Unipessoal, Lda.

Farmácia Martins
rua Lama do moinho, 
Loja 1,2 e 3, 486
5470-225 mONtALeGre
maria José 
Ferreira martins
maria José 
Ferreira martins

Farmácia Nunes
estrada serra da mira, 26 A, 
Casal são Brás
2700-787 AmADOrA
maria manuela B. 
Nunes Bastos
Farmácia Nunes 
- maria manuela 
B. N. Bastos Unip, Lda.

Farmácia Pereira Martins
rua José Augusto torres, 
Lote 129, r/C Dto.
2350-086 LAPAs
António Augusto Pereira martins

Alteração à Denominação

Farmácia Silva & Miranda
rua Cristiano de sousa, 48
3090-484 mArINhA DAs ONDAs
Paula Cristina morais silva 
miranda Gonçalves Pereira
Paula Gonçalves Pereira 
Unipessoal Lda.

Alteração à Propriedade

Farmácia Belém
rua tristão Vaz, 10-B
1400-352 LIsBOA
Francisco manuel r. da silva mendes
Farmácia Belém, 
Unipessoal, Lda.

Farmácia Confiança
Lugar de s. Bento
4905-042 BALUGÃes
maria Clara marques de sá
Farmácia Confiança II - 
marques de sá, Lda
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Farmácia Confiança
Urb. Olival Arame, Lt.2, 
est. s. Domingos, 
2005-242 sANtArÉm
João Pedro Pinto 
Gonçalves Nogueira
João Pedro Pinto Gonçalves 
Nogueira Confiança Farmacêutica, 
Unipessoal, Lda

Farmácia Costa Gomes
rua Direita, 172
5400-220 ChAVes
Afonso evaristo morais de Castro
Afonso Castro, sociedade de 
Farmácias, Lda

Farmácia Moura
rua montenegro, 191
4820-280 FAFe
maria helena G. m. s. rocha Barros
Fafefarma - Farmácia, sA

Farmácia da Ponte
Largo 25 de Abril
5050-236 PesO DA rÉGUA
Nuno Jorge Almeida 
Ferreira Guimarães
Guilhermino & Filho, Lda

Farmácia Freitas
rua Dr. miguel Bombarda, 56
7050-467 LAVre
Leonilde maria Lopes Varregoso
Fernando manuel Varregoso 
mayer raposo

Farmácia Moderna
Avenida 25 de Abril, 142
3830-044 íLhAVO
maria do rosário Borralho 
rego Cabral
rego Cabral, Lda

Farmácia moura
travessa da memória, 45 B
1300-402 LIsBOA
Paula maria Costa de Barata salgueiro
Fartejo Limitada

Farmácia Nova
rua das Indústrias, Nº 324
4785-625 trOFA
maria Natal sampaio de Freitas e 
Vasconcelos
Farmácia Nova - maria Natal Freitas 
e Vasconcelos, Unipessoal, Lda

Farmácia Pedra Verde
rua da mainça, 89
4465-197 sÃO mAmeDe De INFestA
maria Isabel rodrigues 
matos Correia
matos Correia, sociedade 
Farmacêutica Lda

Farmácia Oliveira
rua D. Pedro V, 123-125 
(P. real)
1250-093 LIsBOA
Isabel maria Barroso 
r. N. Oliveira
Isabel Neto de Oliveira 
Unipessoal, Lda

Farmácia Oliveira da Silva
Avenida Vale do Caima, 710, 
são Pedro Castelões
3730-202 VALe De CAmBrA
maria Virginia Oliveira 
da silva Braga
Pharma - Khemia s.A.

Farmácia Santa Isabel
rua do Codessal, 109
4415-834 sANDIm
maria Adelaide tavares da silva
Farmácia D Arrábida, sA

Farmácia Terra
rua Com. Augusto martins 
Pereira, edifício habivouga, 2
3740-253 seVer DO VOUGA
Jorge manuel da Costa Pereira
Farmácia terra, Lda

Farmácia Vitória
Guimarãeshopping, Alameda 
Dr. mariano Felgueiras, 
Lj 101/102, Creixomil
4835-075 GUImArÃes
António Cidolino Alves Baltazar
Lifejourney, s.A.

Alteração ao Pacto social

Farmácia Albarelos
rua José ribeiro Vieira de Castro, 
368, monte de são Jorge
4820-273 FAFe
sérgio ribeiro Pereira silva
Farmácia Albarelos, 
Unipessoal Lda 

Farmácia Castilho
rua J. Pereira Fernandes, 
274-A, Pevidem
4835-324 GUImArÃes
Luís miguel trabulo 
de sousa Castilho
Luís miguel Castilho 
- sociedade Lda

Farmácia Central
rua de Aviz, 53-A
7000-591 ÉVOrA
Joaquim António são 
marcos Condeço da silva
sociedade Farmacêutica 
Castro & silva, Unipessoal Lda

Farmácia Lidel
Largo da Praça, 3
3040-778 CerNAChe
Lídia Correia Gonçalves
Botica do Largo - Farmácia 
de Oficina, s.A.

Farmácia Tavares da Silva
Avenida Bento Jesus 
Caraça, 70 B
2910-429 setúBAL
Cláudia Filomena matos 
de Paiva Dias
Cláudia & raquel s.A.

Farmácia Vaz Martins
Praceta Fernando Pessoa, 
LOte e-36-B, Buraca
2610-071 AmADOrA
David Virgílio Vaz martins 
Guerra e silva
Farmácia Vaz martins 
Unipessoal, Lda.

Instalação de Farmácia

Farmácia da Aldeia
estrada Principal
2100-607 BrANCA CCh
sofia marques Afonso de sousa
Celia Castanhas simões Janeiro

Farmácia Horta das Figueiras
rua Fernando seno, 26, Frac A-B
7005-485 ÉVOrA
maria da Graça Fialho 
Caeiro Caldeira Barroso
maria da Graça Fialho 
Caeiro Caldeira Barroso

Farmácia Leziria
rua Alberto Angelo da silva, 3
2600-686 CAstANheIrA 
DO rIBAteJO
Cristina Andrea marques 
Felizardo Vidal Gonçalves
Cristina Andrea marques 
Felizardo marques Vidal Gonçalves

FICheIrO mestre
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João Cordeiro

a	situação	do	país	
e	as	farmácias

O nosso país está numa encruzilhada 
difícil.
Ninguém se entende quanto às solu-
ções.
Uns defendem o investimento público, 
outros o investimento privado.
metade do país defende o tGV e a outra 
metade é contra o tGV.
Uns são a favor do aeroporto, outros 
contra o aeroporto.
Paira no ar uma sensação de descon-
fiança quanto à sinceridade da política.
Já ninguém acredita nas instituições e 
na seriedade dos seus responsáveis.
Não há dinheiro para tudo e cada um 
puxa pela solução que lhe interessa.
sucedem-se os escândalos a todos os 
níveis.
A ética cede perante a ditadura dos in-
teresses, legítimos ou ilegítimos, pouco 
importa.
As pessoas sentem-se inseguras quan-
to ao rumo do país nos planos político, 
económico e social.
É sempre assim quando os recursos 
são escassos e as necessidades são 
muitas.
Precisamos de mais educação, mais 
justiça social, mais segurança, mais in-
vestimento, mais emprego, etc., etc.
Precisamos de muita coisa e já não há 
recursos para acudir a tudo.
era previsível que chegássemos a esta 
situação.
estamos a pagar caro o novo-riquismo 
e a irresponsabilidade das últimas dé-
cadas. 
O estado está a arruinar o país porque 
gasta muito e gasta mal.
Porque faz política com a vida das em-
presas.

Porque não respeita os empresários 
nem os mercados.
Precisamos de investidores, mais do 
que nunca, mas tratamo-los mal.
A confiança dos agentes económicos 
está pelas ruas da amargura.
Quanto mais o estado investe mais se 
degrada a situação económica.
O sector da saúde não é excepção.
Após a constituição do serviço Nacional 
de saúde, sem dúvida uma obra notá-
vel do regime democrático, o estado foi 
incapaz de continuar a progredir.
Fechou-se à iniciativa privada durante 
anos e anos, assumiu-se como presta-
dor, regulador e financiador dos servi-
ços de saúde e hostilizou os prestado-
res privados.
O estado é o grande patrão da saúde 
em Portugal.
Ninguém se deve admirar, portanto, 
que a crise do estado se tenha reflec-
tido em crise na saúde.
estaremos na eminência da bancarro-
ta?
há quem diga que sim.
A nós preocupa-nos que a região 
Autónoma da madeira já não pague 
às farmácias as comparticipações nos 
medicamentos há 27 meses.
e se acontecesse o mesmo no conti-
nente?
e se a ANF não tivesse credibilidade 
junto da banca para financiar o paga-
mento das comparticipações?
e se a FINANFArmA não existisse?
haverá solução para a crise nacional?
há duas formas de encarar o proble-
ma.
Uma é impor aos doentes e ao sector 
privado que suportem a crise, com no-
vos impostos, redução de benefícios e 
diminuição da qualidade dos serviços 
de saúde. É a solução fácil, que agrava a 
situação das empresas e dos cidadãos, 
sem nada resolver verdadeiramente, 
porque os problemas e a sua origem se 
mantêm intocados.
Outra é ir à raiz dos problemas e resol-
vê-los com determinação. É a solução 
difícil, porque é preciso vencer fortes 
resistências de vária natureza.

reafirmamos que é possível fazer mui-
to mais no sector da saúde com os re-
cursos actuais.
em vez disso, o estado faz cada vez me-
nos e cada vez com mais recursos.
A crise bateu à porta de todos e tam-
bém, portanto, à porta das farmácias.
seremos capazes de resistir?
Ninguém pode responder com segu-
rança a esta questão.
Depende da atitude dos governos e 
quanto a isso nada podemos fazer.
Depende também da nossa atitude e 
quanto a isso podemos fazer alguma 
coisa.
A nossa política associativa e sectorial 
deverá continuar a ser a de procurar 
soluções colectivas para os nossos 
problemas.
O apoio à economia da farmácia, atra-
vés da prestação de serviços de quali-
dade, nas áreas principais da sua ac-
tividade, tem de ser o nosso objectivo 
prioritário.
Na informática, no exercício profissio-
nal, no marketing, na formação e na 
gestão em geral queremos que cada 
farmácia disponha das melhores con-
dições para desenvolver a sua activida-
de.
estamos a preparar soluções inovado-
ras no domínio empresarial, para aná-
lise dos associados, com o objectivo de 
reforçar a nossa capacidade de resistir 
à profunda crise económica que o País 
atravessa.
Não há alternativa válida à solução co-
lectiva dos problemas das farmácias.
Confio na capacidade das farmácias 
para servirem bem os doentes.
Confio na visão colectiva e solidária dos 
nossos problemas.
Confio, por isso, apesar de tudo, no 
nosso futuro.
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