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PROJECTO DINAMIZAR 
- REGIÃO CENTRO

 fArMáCIAS COM fUTUrO 
prESENTE

 “Alargar, renovar e adequar 
a forma de gerir a farmácia 
face ao mercado onde ac-
tua, em constante e profunda 
transformação” constitui o 
desafio assumido pela ANf 
na sua candidatura ao pro-
jecto dinamizar promovido.

14 
CAMPANHA 
DE VACINAÇÃO 

 ÉpOCA GrIpAL 2010/2011 
 A grande novidade da nova 

campanha de vacinação con-
tra a gripe sazonal está no 
facto de este ano se associar 
às doenças pneumocócicas, 
numa lógica de informação 
e sensibilização dos utentes. 
Conclusão: vacinar é preciso. 
Nota importante: está a ganhar 
grande impulso o serviço de 
administração de vacinas nas 
farmácias.
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ANF é um dos promotores

Pela transparência nos preços 
dos medicamentos, cerca de 
duas dezenas de entidades – 
entre associações de doentes 
e de promotores de saúde – 
desencadearam uma petição à 
Assembleia da república exigindo 
a reposição da afixação do preço de 
venda ao público nas embalagens.
“A sua saúde não tem preço, mas os medi-
camentos têm” é o mote desta iniciativa que tem 
na ANF um dos promotores. e a adesão da associação à petição justifica-se 
plenamente, tendo em conta o previsível impacto que a não afixação de preços 
nas embalagens dos medicamentos comparticipados terá no quotidiano das 
farmácias e, sobretudo, na relação de confiança entre os consumidores e os 
farmacêuticos.
este é um movimento a favor dos consumidores e do direito que têm a saber o 
preço dos bens e serviços que adquirem. É o direito à informação, mas também 
o direito à livre escolha: é que só conhecendo os diferentes preços, os consu-
midores podem compará-los e optar. e sabendo-se que dessa escolha podem 
resultar poupanças essenciais num cenário em que a saúde é responsável por 
uma fatia considerável dos orçamentos familiares. Com esta medida o cidadão 
é claramente lesado por este diploma do governo.
A eliminação do preço dos medicamentos comparticipados das respectivas 
embalagens foi decidida pelo ministério da saúde de uma forma unilateral, 
sem qualquer anúncio prévio ou discussão com os parceiros. Argumenta a tu-
tela que a afixação do preço é inútil para o consumidor, já que na embalagem 
não constava a comparticipação nem o valor final. 
são explicações vagas para uma decisão que vem, aliás, ao arrepio da legis-
lação vigente: a Lei de Afixação de Preços determina a obrigatoriedade de os 
preços de bens alimentares, não alimentares e serviços estarem visíveis ao 
consumidor. 
era assim também nos medicamentos. Deixará de o ser se o diploma do gover-
no não for travado na Assembleia da república: é esse o objectivo da petição 
pela transparência de preços que pode ser subscrita em: 

www.medicamentoscompreco.com
As farmácias têm ao seu dispor materiais de divulgação alusivo à petição por 
forma a poderem se associar à sua promoção junto da população. 

petição 
pela transparência 
nos preços
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EDITORIAL

Francisco guerreiro gomes

A Ordem dos Farmacêuticos comemorou, de 24 a 26 de 
setembro, o Dia do Farmacêutico.

Com nova direcção, foi talvez o primeiro teste que a gene-
ralidade dos sócios tiveram para avaliarem a capacidade 
destes dirigentes por si eleitos. O resultado do teste foi, 
quanto a mim, muito favorável.

Desde o simpósio, no primeiro dia, dedicado aos contri-
butos do farmacêutico para a sustentabilidade do s.N.s., 
passando a 25 de setembro, pelas acções de rastreio e 
sensibilização para o uso de medicamentos em lares de 
idosos e, à noite, pelo sarau Farmacêutico.

Finalmente, o último dia contemplou uma sessão de en-
cerramento com jantar.

Para quem leu pela primeira vez o programa que o con-
vidava a inscrever-se, a impressão que ficou foi a de que 
a secção regional de Lisboa (organizadora deste dia) ti-
nha querido montar um mini congresso, dada a duração 
e qualidade dos eventos. O risco deste desejo estar a ul-
trapassar as capacidades dos organizadores e a resposta 
dos participantes, foi no entanto bem anulado, face à rea-
lidade do que pude assistir.

O modelo de simpósio, distribuído por 4 painéis, foi bem 
conseguido.

À nossa necessidade, em farmácia de oficina, de nos rela-
cionarmos no exterior com os doentes da nossa farmácia, 
prestando-lhes novos serviços ou prolongando os que já 
lhes dispensávamos, foi dedicado uma parte do segundo 

Parabéns
dia. estes aspectos são essenciais para manter a imagem 
e o conteúdo da farmácia de oficina e para o bom desem-
penho do farmacêutico fazendo a prática ultrapassar o 
discurso.

Uma muito agradável realidade foram também as exibi-
ções dos artistas no sarau. Desta vez tivemos a oportu-
nidade de ouvir as tunas académicas e artistas isolados.

Finalmente no terceiro dia, o encerramento permitiu-nos 
assistir à entrega do Prémio maria Odette santos Ferreira, 
dedicado à área da investigação. “O prémio visa dinamizar 
e promover a investigação científica em Portugal, distin-
guindo o melhor projecto desenvolvido na área da saúde 
Pública, que realce a visibilidade e o contributo dos far-
macêuticos na sociedade”.

em à parte devo lembrar que a investigação é decisiva nas 
vantagens para os doentes e na imagem dos farmacêuti-
cos face, em geral, à população e em particular face às 
outras profissões de saúde.

Curiosa e útil foi também a presença nesta sessão de uma 
figura estranha à profissão, o engenheiro josé Ângelo 
Correia, a quem foi pedido que falasse sobre a sua visão 
do futuro do nosso comportamento na sociedade, o que 
conseguiu.

ANF é um dos promotores
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eNtreVIstA

A genIbet Biopharmaceuticals ga-
nhou visibilidade na opinião pública 
em junho último. A inauguração do 
seu laboratório – o primeiro de pro-
dução de biofármacos em Portugal 
certificado com as mais recentes good 
manufacturing Practices da indústria 
farmacêutica (cgmP) – trouxe à luz do 
dia a notícia do fabrico de uma vaci-
na, para a febre tifóide e paratifoide, a 
partir do conhecimento instalado nesta 
empresa de biotecnologia única no país 
e pioneira no sul da europa.
todavia, a genIbet funciona já desde 
2006, corporizando a decisão estratégi-
ca da ANF de investir em biotecnologia. 
Para o efeito, a associação seguiu um 
modelo de parcerias com os grandes 
centros do saber, neste caso o IBet – 
Instituto de Biologia experimental e 
tecnológica. A caminho daquele que é 
já o presente da indústria farmacêutica, 
a ANF tornou-se sócia do instituto, que 
a desafiou a envolver-se no projecto de 
constituição de uma empresa de bio-
tecnologia. 

GenIbet, a excelência 
em biotecnologia

É um envolvimento plenamente justi-
ficado, tendo em conta que se assiste 
a um claro movimento de substituição 
dos produtos farmacêuticos conven-
cionais por biofármacos – estes preen-
chem já 70% dos pedidos de introdução 
no mercado sujeitos às principais auto-
ridades regulamentadoras (a Agência 
europeia do medicamento – emeA e 
a norte-americana FDA). este cres-
cimento incontornável terá, natural-
mente, reflexos na intervenção farma-
cêutica – e, mais cedo ou mais tarde, o 
paradigma mudará. Com esta aposta, 
a ANF e as farmácias suas associadas 
antecipam a mudança, ficando melhor 
apetrechadas para a enfrentar e tomar 
decisões estratégicas no tempo certo.
tendo como sócios o IBet, a ANF e 
um grupo de empresas da indústria 
farmacêutica nacional, a genIbet posi-
ciona-se no mercado como uma CmO 
– Contract manufacturing Organization, 
o que significa que trabalha para ter-
ceiros, por contrato, utilizando as suas 
instalações laboratoriais na produção 

de substâncias biofarmacêuticas utili-
zadas para ensaios pré-clínicos e clíni-
cos nas fases I e II. 
A directora-geral da empresa, teresa 
Alves, explica que “circunscrever a ac-
tividade da genIbet a estas duas fases 
foi uma decisão estratégica, embora, 
pontualmente, possa ser estendida 
às demais fases, nomeadamente em 
substâncias que actuem a muito bai-
xa concentração e que, por isso, não 
requerem uma produção em grande 
quantidade”.
sendo uma empresa de biotecnologia, 
a genIbet utiliza células vivas, sejam 
bacterianas, sejam animais, promo-
vendo o crescimento celular e a partir 
daí obtendo o princípio activo desejado. 
este é, porém, um domínio muito am-
plo, pelo que a empresa se especializou 
na fermentação microbiana: foi deste 
trabalho que resultou a produção do 
princípio activa para a vacina da febre 
tifóide, por contratação da multinacio-
nal farmacêutica Novartis.
O passo seguinte é aproveitar as solici-

É uma empresa 
nacional com os olhos 
postos no mercado 
internacional: a 
genIbet corporiza uma 
aposta estratégica da 
ANF no domínio da 
biotecnologia, sendo 
já detentora de uma 
sólida reputação com 
multinacionais entre 
os principais clientes.

Investimento estratégico da ANF
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tações do mercado em matéria de tera-
pia génica e celular, nomeadamente no 
que respeita à propagação de vírus: “é 
– explica teresa Alves, uma área muito 
especializada, envolvendo tratamentos 
muito dirigidos a doenças concretas” – 
aliás, a genIbet está já a trabalhar, com 
um parceiro internacional, num projec-
to orientado para o cancro pancreático, 
conhecido pela sua extrema resistência 
às diferentes terapêuticas. este passo 
está a ser dado beneficiando das com-
petências e do saber do IBet nesta 
área, o que, aliás, está no próprio códi-
go genético da empresa.
O futuro inclui também uma unidade 
de enchimento dos princípios activos 
produzidos na genIbet, assim forne-
cendo ao cliente o produto na sua em-
balagem final, pronto para entrar em 
ensaios. trata-se – de acordo com a 
directora-geral da empresa – de “um 
complemento de serviço, que possibi-
lita encurtar etapas do ponto de vista 
regulamentador e proporciona valor 
acrescentado ao cliente”.

mercado português 
a amadurecer
e clientes são, potencialmente, as in-
dústrias farmacêutica e de biotecno-
logia, bem como unidades de investi-
gação. sobretudo no mercado inter-
nacional, mas também no nacional, 
onde despontam algumas empresas 
num ponto de amadurecimento tal 
que justifica o recurso à genIbet. É o 
caso da tecnophage, cujo processo de 
desenvolvimento desembocou já num 
produto que está à beira de entrar em 
ensaios pré-clínicos. Deste contrato, 
resultará a produção de um fragmento 
de anticorpo para um anti-inflamatório, 

com recurso a uma tecnologia única, 
patenteada. teresa Alves sublinha que 
“em Portugal se começa a criar uma 
plataforma de biotecnologia com algu-
ma robustez de competências e sabe-
res, com um intercâmbio interessante 
de ideias”. O mercado conhece uma 
nova tendência: os grupos de investiga-
ção estão a aventurar-se para além da 
investigação propriamente dita, acre-
ditando nas suas ideias e criando em-
presas. No próprio IBet, a casa - mãe 
da genIbet, há saber bastante – “saber 
de excelência em qualquer parte do 
mundo” - para gerar novas empresas. 
A biotecnologia nacional está, pois, a 
ocupar o seu lugar no mapa e a atrair 
os olhares das multinacionais. 
É uma oportunidade que a genIbet 
não quer perder, tal como se dispõe a 
aproveitar a energia do mercado espa-
nhol, em que se multiplicam inúmeros 
institutos de investigação e pequenas 
empresas vocacionadas para a produ-
ção de biofármacos. Outros mercados 
estão no horizonte: Brasil, Inglaterra, 
Alemanha e, mais recentemente, a 
Coreia do sul. Apesar de recente, a 
genIbet está a construir uma reputa-
ção sólida, de que é exemplo a continu-
ação do trabalho com a Novartis, no de-
senvolvimento de outros produtos para 
além da vacina para a febre tifóide.
É uma reputação assente numa uni-
dade laboratorial de grande sofistica-
ção, em procedimentos certificados e 
numa equipa altamente especializada. 
são dez os elementos dessa equipa, 
cinco dos quais com doutoramentos 
em áreas de ciências da vida relacio-
nadas com a biotecnologia – é o caso 
de teresa Alves, bioquímica com um 
doutoramento em Biologia molecular 
e um mBA, e mais de 20 anos de ex-
periência na indústria farmacêutica. 

Dois elementos concentram-se nos 
assuntos regulamentares, outros dois 
dedicam-se ao controlo de qualidade 
e um último às operações de limpeza.
A limpeza é, aliás, um dos passos crí-
ticos de toda a actividade da genIbet e 
a explicação é simples: ao contrário do 
que acontece com a indústria farma-
cêutica, não há uma rotina pois a em-
presa trabalha sempre com produtos 
diferentes – daí que seja fundamental 
erradicar o risco de contaminação. 
Crítico é igualmente o momento da 
transferência de tecnologia do cliente 
para a genIbet. É preciso avaliar pre-
viamente o estágio de amadurecimento 
dessa tecnologia: dele depende a com-
plexidade do trabalho a desenvolver e, 
em consequência, os recursos neces-
sários a alocar.
há ainda que ter em conta os aspec-
tos regulamentares, pois este é um 
domínio em que é necessário possuir 
um conhecimento bastante profundo e 
seguro. há que estar a par de todas as 
alterações – e na terapia génica e celu-
lar existem ainda poucas monografias 
publicadas, além de que as guidelines 
estão em permanente actualização.
A genIbet é uma empresa única em 
Portugal, pioneira no sul da europa: a 
certificação pela tutela, neste caso o 
Infarmed, faz toda a diferença na sua 
afirmação como parceiro de excelên-
cia. e, pela projecção já alcançada, na-
cional e internacionalmente, a genIbet 
é a prova de que a ANF fez uma aposta 
sustentada: por um lado, ao investir em 
biotecnologia está a investir numa área 
de negócio com grande potencial de 
crescimento e, por outro, está a rodear-
se de competências que irão acrescen-
tar valor à intervenção farmacêutica. É, 
portanto, uma aposta de futuro, com 
futuro.

“em Portugal 
começa-se a criar 

uma plataforma de 
biotecnologia com 

alguma robustez de 
competências e saberes, 

com um intercâmbio 
interessante de ideias”, 

revela teresa Alves teresa Alves, directora-geral da genIbet rui rodrigues, administrador da genIbet
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FLAshes

ITÁLIA
Governo reduz preço dos 
medicamentos e margem 
dos grossistas

No âmbito do plano de austeridade para reduzir a despe-
sa pública, o governo italiano vai cortar o seu orçamento 
com medicamentos em €1,2 mil milhões. O preço dos me-
dicamentos não protegidos por patente vai baixar 12,5%. 
Apenas o medicamento mais barato em cada grupo te-
rapêutico será prescrito, o que afecta os medicamentos 
não protegidos por patente e os genéricos. A associação 
da indústria (Farmindustria) considera que estas medidas 
podem pôr em causa a produção de medicamentos na 
europa, face à concorrência da indústria sedeada na Índia 
e na China. O governo quer poupar €400 milhões através 
de medidas que afectam a cadeia de distribuição. A mar-
gem dos grossistas passará de 6,65 para 3,64%.

sCrIP News online, 4/06/2010
ANF INFOrmA - Internacional, 5/2010

EUA
Acordos adiam entrada 
de genéricos no mercado
em 2009, a Comissão Federal do Comércio (FtC) dos eUA 
assinou 19 acordos para adiamento da entrada de genéri-
cos no mercado, incluindo restrições à entrada e compen-
sações pagas pelo produtor de medicamentos de marca 
ao produtor de genéricos. segundo a FtC, estes acordos 
custam €25 mil milhões aos consumidores, ao longo dos 
próximos dez anos. em média, os acordos que incluem 
pagamentos aos produtores de genéricos atrasam a co-
mercialização de genéricos em cerca de 17 meses mais 
do que os que não englobam pagamentos. em 2008, a 
FtC analisou 16 acordos, contra 14 em 2007 e nenhum 
em 2004.

In Pharma, Pricing & reimbursement, março 2010
ANF INFOrmA - Internacional, 5/2010

DINAMARCA
Autoridade da Concorrência 
quer liberalizar instalação 
de farmácia
A Autoridade da Concorrência (AdC) dinamarque-
sa apresentou um relatório em que recomenda ao 
ministério da saúde que crie condições para faci-
litar a instalação de novas farmácias, uma vez que 
o sistema de licenciamento não permite vendas ou 
cedências. A Dinamarca é o país da União europeia 
com maior número de habitantes por farmácia 
(19.000), o que, segundo a AdC, aumenta o tempo de 
espera dos utentes nas farmácias das zonas urba-
nas. Os farmacêuticos estão contra estas alterações 
e alegam que a segurança dos doentes e o acesso 
aos medicamentos serão prejudicados. A AdC tam-
bém recomenda uma nova redução dos preços dos 
mNsrm e de outros produtos vendidos nas farmá-
cias.

sCrIP News online, 17/03/2010
ANF INFOrmA - Internacional, 5/2010
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ANF

farmácias mais 
preparadas para o futuro

Quando a ANF se candidatou ao 
Projecto Dinamizar, promovido 
pela Confederação do Comércio e 
serviços de Portugal no âmbito do 
Programa Operacional de Potencial 
humano, o objectivo era aderir a 
uma iniciativa de formação/acção 
exigente, com vista a dotar as far-
mácias abrangidas de ferramentas 
para abraçar a mudança e enfrentar 
o futuro com qualidade e eficiência.
Alargar, renovar e adequar a forma 
de gerir a farmácia face ao mercado 

onde actua, em constante e profunda 
transformação – foi esta a proposta 
da ANF, acolhida pelo POPh através 
de financiamento específico. esta 
proposta foi igualmente acolhida 
por muitas farmácias de todo o país, 
que responderam ao desafio lançado 
pela associação: rapidamente foi ul-
trapassado o limite de participações 
no Projecto Dinamizar – 30 farmá-
cias na região Centro, 30 no Norte e 
15 no Alentejo.
todas estas farmácias se com-

A candidatura da ANF ao Projecto Dinamizar deixou 30 farmácias da 
região Centro mais preparadas para responder aos desafios de um 
mercado em mutação. seguir-se-ão outras 30 no Norte e 15 no Alentejo.

Projecto Dinamizar concluído na região Centro

prometeram com um projecto exi-
gente. e cada uma delas celebrou 
com a ANF um “Contrato para a 
Competitividade e Inovação”. 
Os objectivos a que a associação 
se propôs estão já alcançados na 
região Centro, a primeira em que 
o projecto avançou tendo entretanto 
sido concluídas as suas três fases 
de consultoria e formação – diag-
nóstico, plano de acção e avaliação, 
num total de 10 meses, excluindo 
o período reservado à selecção das 

Participantes do Projecto Dinamizar Centro
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farmácias candidatas. Cada uma 
destas fases abrange quatro áreas 
de intervenção: gestão de recursos 
humanos, marketing, gestão e con-
tabilidade e diferenciação na pres-
tação de serviços farmacêuticos. 
Assim, ao nível da consultoria a 
fase de diagnóstico envolveu 670 
sessões, correspondentes a 1.852 
horas, com o plano de acção a 
prolongar-se por 1.266 horas dis-
tribuídas por 337 sessões e a fase 
final, de avaliação, a implicar a re-
alização de 316 sessões, com um 
total de 600 horas. refira-se que, 
no processo de candidatura, estava 
previsto a administração de 2.940 
horas de consultoria junto das far-
mácias, tendo-se chegado ao fim do 
projecto com uma taxa de execução 
de 126,5%.
O plano de acção, além da consul-
toria acima referida, contemplou a 
formação, da responsabilidade da 
escola de Pós-graduação em saúde 
e gestão. Aqui, foram promovidas 33 
sessões, num total de 10.762 horas 
de volume de formação, equivalente 
a uma taxa de execução de 99,6%. 
Na formação estiveram presentes 
166 formandos de 30 farmácias. 
Abrangeu-se uma média de 6 for-
mandos por farmácia. Com isto, o 
que se pretendeu foi alargar o âm-
bito da formação ao maior número 
de elementos possível de cada far-
mácia, tendo-se abrangido 68% dos 
colaboradores. 
Do diálogo entre as farmácias desti-
natárias e a equipa de consultores, 
do decorrer da formação, e do le-
vantamento de necessidades efec-
tuado durante a fase de diagnósti-
co, resultou a definição de metas, 
especificas para cada farmácia, a 
alcançar no final do projecto, 
e em todas essas áreas se registou 
uma evolução francamente positiva, 
tendo sido seleccionados os objec-
tivos mais consensuais e transver-
sais às várias áreas de actuação do 

Dinamizar, de forma a apresentar 
os resultados obtidos.
Assim, no que se prende com os re-
cursos humanos estavam em foco 
quatro tópicos: descritivo de fun-
ções de cada colaborador, plano de 
formação para a equipa, avaliação de 
desempenho dos colaboradores. 
O que se verificou foi que, no início 
do Dinamizar, eram 13 as farmá-
cias que possuíam um descritivo de 
funções dos colaboradores, tendo 
passado a 30, a totalidade das par-
ticipantes no projecto, o que cor-
responde a um salto qualitativo de 
130%. Quanto às farmácias com pla-
no de formação para a equipa eram 
14 as que o possuíam antes do pro-
jecto e 29 as que passaram a tê-lo, 
numa evolução positiva de 107%. A 
avaliação do desempenho dos cola-
boradores era praticada por apenas 
5 farmácias, tendo sido adoptada, no 
final, por todas, o que dá uma notá-
vel subida de 500%.
já no marketing, o desafio envolvia 
três aspectos: identificar os clien-
tes mais valiosos, elaborar um in-
quérito de satisfação dos clientes e 
desenvolver um plano de marketing. 
também aqui o programa teve um 
claro impacto positivo: das 13 farmá-
cias que anteriormente conseguiam 
identificar os seus clientes mais va-
liosas passaram a ser 30, o que cor-
responde a um acréscimo de 130%; 
antes do projecto eram 16 as farmá-
cias com inquérito de satisfação aos 
clientes, no final já 30 o faziam, o que 
equivale a uma evolução de 81%; a 
maior subida – na ordem dos 2700% 
- verificou-se na elaboração do pla-
no de marketing, que passou a exis-
tir em 28 farmácias contra apenas 
uma anteriormente.
A gestão e contabilidade integraram 
o terceiro domínio abrangido pela 
consultoria e formação. Comparou-
se essencialmente a evolução das 
vendas das farmácias abrangidas, 
entre setembro de 2009 e março de 

2010, com o período homólogo e o 
que se registou foi um crescimento 
de 2,66% das farmácias Dinamizar 
contra um crescimento do mercado 
de 2,08% - ou seja, há uma evolução 
favorável de 28% fruto do envolvi-
mento no projecto.
O quarto domínio envolveu a área 
core da farmácia – a intervenção far-
macêutica. e também aqui os resul-
tados falam por si: antes do projecto, 
das 30 farmácias apenas 3 ofereciam 
o programa de cuidados farmacêu-
ticos na asma, tendo passado a 10, 
o que significa um crescimento de 
233%, nos cuidados farmacêuticos 
- diabetes a evolução foi de 108%, 
de 12 para 25 farmácias; e na htA 
e dislipidemias às 10 farmácias ori-
ginais juntaram-se mais seis, o que 
corresponde a uma subida de 60%. 
No total de serviços diferenciados 
disponibilizados pelas 30 farmácias 
registou-se uma evolução de 66% - 
de 109 serviços no início do projecto 
para 181 no final. Quanto ao acompa-
nhamento de doentes com sifarma 
2000, era praticado em 10 farmácias 
(de um universo de 17), tendo passa-
do para 16 (num universo de 20), o 
que marca um salto positivo de 60%.
A estes resultados não é decerto 
alheio o facto de estas 30 farmácias 
da região Centro constituírem um 
grupo bastante exigente. são farmá-
cias que já apostavam na diferencia-
ção da sua intervenção e que agora 
ficaram ainda melhor preparadas 
para enfrentar o futuro. 
Beneficiaram de um plano de acção 
financiado ao abrigo do POPh, plano 
esse que envolveu uma média de fi-
nanciamento por farmácia superior 
a 11.200 euros. Num cenário em que 
fosse considerado o mesmo volume 
de formação e consultoria, custos 
por farmácia seriam na ordem dos 
14 mil euros. Foi esta oportunidade 
de mudança que a ANF proporcionou 
a cada farmácia com a candidatura 
ao Projecto Dinamizar.
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A satisfação é a nota dominante na 
reacção das 30 farmácias da região 
Centro à participação e aos resultados 
do Projecto Dinamizar. A todas foi pe-
dido que fizessem a avaliação global e 
de cada uma das quatro áreas de inter-
venção, numa escala crescente de 1 a 5. 
globalmente, o projecto suscitou uma 
classificação muito positiva – 4,39, sen-
do que 48% das farmácias lhe atribu-
íram a nota máxima. Por áreas, quer 
a formação quer a consultoria em re-
cursos humanos mereceram a mesma 
classificação – 4,26, com a importância 
de ambas as intervenções na activida-
de da farmácia a situar-se nos 4,17.
O marketing obteve uma classifica-
ção de 4,70 na formação e de 4,22 na 
consultoria, com a importância destas 
acções na actividade da farmácia a ser 
valorizada em 4,30. No que respeita à 
gestão e contabilidade, a formação ob-
teve uma classificação média de 4,35 e 

Satisfação sem margem para dúvidas
a consultoria de 4,09, tendo a impor-
tância para a actividade da farmácia 
sido pontuada com 4,39.
Finalmente a intervenção farmacêutica 
mereceu uma nota de 4,04 na forma-
ção e de 3,65 na consultoria, tendo sido 
valorizada com 4,0 a sua importância 
na actividade da farmácia. estes valo-
res ligeiramente inferiores aos demais 
explicam-se pelo maior grau de exi-
gência que as farmácias naturalmente 
colocam na avaliação daquela que é, 
afinal, a área core da sua intervenção. 
junto dos participantes foi ainda aus-
cultada a intenção de utilização a mé-
dio ou longo prazo dos conceitos adqui-
ridos durante o projecto. e, em média, 
48% manifestaram intenção de aplicar 
“praticamente todos” os conceitos em 
matéria de recursos humanos, 52% 
disseram o mesmo em relação ao 
marketing, 48% em relação à gestão e 
contabilidade e 57% no que respeita à 

intervenção farmacêutica. Alguns as-
pectos particulares, relacionados com 
a formação, considerados relevantes 
para a avaliação foram igualmente su-
jeitos à opinião dos participantes: 57,9% 
ficaram muito satisfeitos e 38,5% satis-
feitos com a relevância; 53,8% ficaram 
muito satisfeitos e 40,2% satisfeitos 
com a adequação à prática diária.
Importante foi também conhecer a 
apreciação dos formandos em relação 
aos formadores. 
As opiniões oscilaram, em média, en-
tre o satisfeito (4) e o muito satisfeito 
(5), assim repartidas: clareza de ex-
posição 4,6; domínio sobre a matéria 
4,7; relacionamento com o grupo 4,6; 
material de apoio 4,5 e resultados glo-
bais 4,6. 
Finalmente, as expectativas: a maioria 
– 87,0% - considerou que as expectati-
vas em relação às acções de formação 
foram atingidas.

Foi com esta convicção que helena 
Amado, proprietária e directora técni-
ca da Farmácia Luciano e matos, em 
Coimbra, abraçou o Dinamizar. Foi 
mais um desafio para uma farmácia 
que – diz – nunca vira costas às opor-
tunidades, tanto mais que possuía a 
vantagem de ser um projecto muito 
abrangente, do ponto de vista técnico 
e científico e que dava ênfase a áreas 
tão importantes como a gestão e os 
recursos humanos.
A sua farmácia está certificada há já 
sete anos e helena Amado percebeu 
logo as vantagens da certificação de 
qualidade no momento da candidatu-
ra: foi uma mais-valia no desenrolar 
do projecto.  mais-valia foi igualmen-
te a possibilidade de envolver toda a 
equipa ao longo da formação, meio 
caminho andado para promover como 
que um “dinamizar” interno: cada ele-
mento da farmácia assumiu o com-
promisso de partilhar com os demais 

Helena Amado, Farmácia Luciano e matos (Coimbra)

os conhecimentos adquiridos. É o es-
pírito de quem acredita que é sempre 
possível melhorar. e agora que a for-
mação terminou, é tempo de “aplicar 
o que fomos colhendo”, aproveitando 
as “imensas ferramentas” adquiridas.
“Imensos” são também os benefícios 
já obtidos, quer para helena Amado, 
como directora técnica e gestora, quer 
para toda a equipa. e um dos domínios 
em que as melhorias são claramente 
visíveis é o marketing: “Apesar de a 
farmácia só ter três meses, mudámos 
radicalmente o visual, com impacto 
em nós e nos utentes”.
É, aliás, um domínio que vai ser apro-
fundado. Na Farmácia Luciano e 
matos praticava-se já o cliente-mis-
tério e faziam-se inquéritos aos clien-
tes, mas com a noção de que o facto 
de decorrerem no próprio espaço da 
farmácia, onde todos são conhecidos, 
condicionava as respostas e enviesava 
os resultados. Depois do Dinamizar, 

helena Amado enveredou por outras 
práticas, como desenvolver inquéritos 
de análise da concorrência: “Consegui 
na perfeição e mudei de imediato al-
guns aspectos, indo ao encontro das 
necessidades dos clientes”
Na gestão as mudanças também se 
fazem sentir: “A formação foi funda-
mental, aprendi imenso. eu achava 
que já tinha uma gestão correcta, mas 
fomos ao detalhe e fiquei a perceber 
onde podia poupar, se um produto 
está ou não a ser rentabilizado…” 
e, a propósito de poupar, helena 
Amado diz ter consciência de que o 
Dinamizar, gratuito para as farmácias, 
corresponde a “muitos milhares de 
euros”. mas hoje, se tivesse de pagar, 
era capaz de avançar por conta própria 
porque entende que valeria a pena 
gastar tanto dinheiro numa formação 
destas. Aliás, gostaria muito de outro 
“dinamizar”, até porque “se vem da 
ANF só pode ser bom”…

“Se vem da ANf, só pode ser bom”
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Na Farmácia Diamantino, no Fun-
dão, a formação é uma prática re-
gular. A equipa tem participado em 
acções integradas no plano forma-
tivo da escola de Pós-graduação 
em saúde e gestão, sendo que 
cada formando partilha depois os 
conhecimentos adquiridos com os 
restantes colegas. e a farmácia be-
neficiou inclusivamente de forma-
ção à medida.
“temos a consciência de que não 
somos uma farmácia passiva, mas 
o vício de quem aprende é querer 
aprender mais”, justifica Pedro 
Diamantino, farmacêutico subs-
tituto. Daí a aderir ao projecto 
Dinamizar foi um passo, impulsio-
nado pelo reconhecimento de lacu-
nas ao nível da gestão, do marke-
ting, da dinamização dos serviços 
e até do relacionamento com os 
clientes. 
Finda a formação, em que partici-
param rotativamente os sete ele-
mentos da equipa, a avaliação “é 

Pedro Diamantino, Farmácia Diamantino (Fundão)

Gestão e marketing “melhoraram bastante”
muito positiva”. Pedro Diamantino 
identifica apenas como ponto fra-
co a “concentração de actividades, 
que torna difícil gerir e assimilar a 
aprendizagem”: gostaria, pois, que 
tivessem sido mais espaçadas, mas 
compreende que o modelo adopta-
do tenha sido definido previamente 
pelas entidades coordenadoras do 
projecto.
“De resto – diz – é tudo forte, as 
áreas de formação foram adequa-
das, as horas reservadas a cada 
uma também”.
Da aplicação da formação resul-
taram mudanças visíveis na far-
mácia: “As práticas de gestão sem 
dúvida que melhoraram, o diálogo 
com o contabilista também – ago-
ra sabemos do que estamos a fa-
lar, sabemos o que pedir e como 
avaliar os números”. A diferença 
nota-se igualmente na organização 
de marketing: “Não tem nada a ver 
com o que existia antes, agora até 
já ambicionamos um nível superior 

a partir das bases que o projecto 
nos deu”. Além disso, melhoraram 
as técnicas de relacionamento com 
os clientes.
Quanto à componente profissional, 
a Farmácia Diamantino está ainda 
a ultimar o dossier com os serviços 
a desenvolver, estando nomeada-
mente previsto o alargamento dos 
cuidados farmacêuticos – até então 
apenas na diabetes – às demais 
áreas (asma e DPOC, hipertensão 
e dislipidemias) e a promoção de 
uma consulta de cessação tabági-
ca.
Pedro Diamantino tem noção dos 
custos residuais associados ao 
projecto – são custos logísticos 
inerentes ao facto de a farmácia 
ser no Fundão e a formação em 
Coimbra. se tivesse de a custear 
na íntegra, a opção manter-se-ia, 
mas com um ritmo mais pausado, 
até porque seria difícil mobilizar a 
equipa para um processo interno 
tão ambicioso como o Dinamizar.

12
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Foi no último dia de inscrições 
que Cristina sousa, proprietária 
e directora técnica da Farmácia 
sol, em monte redondo, soube do 
Dinamizar. “Não pensei duas vezes, 
fiquei logo entusiasmadíssima”. e 
mais ainda quando soube que tinha 
sido seleccionada. 
Parte do entusiasmo advém-lhe de 
ter já estado envolvida na certifica-
ção de qualidade de uma farmácia 
e de saber que, embora não fosse 
esse o objectivo directo do projec-
to, seria uma oportunidade de ad-
quirir mais conhecimentos e mais 
valor. Além disso, era já sua inten-
ção proceder a uma reorganização 
da farmácia, nomeadamente nos 
domínios dos recursos humanos e 
do marketing, e o Dinamizar veio ao 
encontro dessa intenção.
Foi um ano bastante exigente. A 
participação no projecto obrigou a 
uma reorganização de horários de 
trabalho, de modo a compatibilizá-
los com a formação, tanto mais 
que a equipa contou, durante esse 
período, com menos um elemen-
to. Os restantes participaram no 
Dinamizar, em função das necessi-
dades formativas de cada um. 
Cristina sousa reservou para si pró-
pria domínios como o da gestão, es-
tando actualmente em fase de de-
finição de procedimentos para pos-
terior concretização da mudança. 
reconhece que foi da maior impor-
tância a aprendizagem sobre gestão 
contabilística, por lhe permitir uma 
interpretação mais objectiva dos 
números, “fundamental nos tempos 
que correm”.
mais visível é a mudança no am-
biente da farmácia, de acordo com 

Farmácia localidade

Farmácia Adriana Coimbra

Farmácia Alagoas esgueira

Farmácia Barros Pombal

Farmácia 
Beato Nuno Fátima

Farmácia Campeão Alcobaça

Farmácia Central sabugal

Farmácia Coelho seia

Farmácia 
Confiança Viseu

Farmácia Cruz Cantanhede

Farmácia Da sé guarda

Farmácia de Celas Coimbra

Farmácia 
Diamantino Fundão

Farmácia Dulce 
Caçador

Bidoeira-
de-Cima

Farmácia estádio Coimbra

Farmácia sol monte redondo

Farmácia Lima 
da silva sertã

Farmácia Loureiro Antanhol

Farmácia Luciano 
e matos Coimbra

Farmácia Lusitana Cacia

Farmácia Nery Abravezes

Farmácia Nova sangalhos

Farmácia silva 
miranda Leirosa

Farmácia 
Passarinho sardoal

Farmácia santos rossio ao sul 
do tejo

Farmácia são josé sangalhos

Farmácia senos Ílhavo

Farmácia soure soure

Farmácia sousa estarreja

Farmácia Vasco 
gama

santa Comba 
Dão

Farmácia Vilaça Coimbra

As primeiras 30
As primeiras 30 farmácias a concluir 
o Projecto Dinamizar abarcaram to-
dos os distritos da região Centro. são 
elas:

Cristina sousa, Farmácia sol (monte redondo)

os princípios de marketing trans-
mitidos ao longo do Dinamizar. sem 
obras, o espaço de atendimento so-
freu uma remodelação total que se 
reflecte mesmo no relacionamento 
com o cliente. e a este nível tem 
havido um investimento particular: 
a equipa adopta agora uma mesma 
abordagem perante uma mesma si-
tuação, o que confere uma coerên-
cia que os utentes reconhecem.
Os recursos humanos foram, ali-
ás, alvo de um enfoque especial ao 
longo da formação e Cristina sousa 
rapidamente colocou em prática as 
orientações recebidas, nomeada-
mente o que respeita à definição de 
tarefas e responsabilidades: o tra-
balho é agora mais fluido. 
Alguma instabilidade na equipa não 
tem permitido a implementação do 
Dinamizar ao ritmo que a directo-
ra técnica da Farmácia sol gosta-
ria. mas está no bom caminho: em 
curso está a formação nos diversos 
programas de cuidados farmacêuti-
cos para posterior decisão de quais 
efectivamente desenvolvidos na far-
mácia tendo em conta o perfil de 
utentes.
Apesar de ter vacilado uma ou outra 
vez ao longo do percurso, pela difi-
culdade em conciliar a actividade na 
farmácia com a formação, Cristina 
sousa não hesita em afirmar que 
“valeu completamente a pena”. se 
tivesse de financiar um Dinamizar, 
neste momento não teria possibili-
dade, mas “seria um dinheiro bem 
gasto”. Até porque a formação é 
de extrema importância, sobretudo 
tendo em conta a actual conjuntura 
em que a farmácia de oficina está 
inserida.

“Valeu todo o esforço”
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POLÍtICA PrOFIssIONAL

Os portugueses depositam uma con-
fiança crescente no serviço de admi-
nistração de vacinas nas farmácias e 
os números comprovam-no: na época 
gripal 2009/2010, 43,2% dos que se 
vacinaram contra a gripe sazonal op-
taram por receber a vacina no local da 
dispensa – a farmácia.
Os dados revelam que se registou uma 
evolução francamente positiva face ao 
ano anterior, de lançamento do serviço 
de administração de vacinas não inclu-
ídas no Plano Nacional de Vacinação 
(PNV): foram então cerca de 25% do 
total os utentes que se vacinaram nas 
farmácias aderentes.
Concebida pelo Departamento de 

Campanha de vacinação 
alargada a doenças 
pneumocócicas

em Outubro está no 
terreno a terceira 
campanha de vacinação 
contra a gripe sazonal, 
este ano associando as 
doenças pneumocócicas. 
esta intervenção 
visa a informação 
e sensibilização 
dos utentes para 
a importância da 
vacinação, bem como a 
dinamização do serviço 
de administração de 
vacinas nas farmácias.

serviços Farmacêuticos, da ANF, a 
campanha está de novo no terreno: 
de 1 a 31 de Outubro, Diferencia-se 
no entanto das campanhas anterio-
res por associar as doenças pneu-
mocócicas, infecções provocadas por 
pneumococos e que afectam indiscri-
minadamente crianças e adultos em 
todo o mundo. As doenças pneumocó-
cicas incluem bacteremia, meningite 
e pneumonia, sendo esta última uma 
das principais complicações da gripe. 
tal como a gripe sazonal, as doenças 
peneumocócicas também se podem 
prevenir através da vacinação.Daí que 
os objectivos da iniciativa sejam sensi-
bilizar os utentes das farmácias para 

a importância da vacinação contra a 
gripe sazonal mas também contra as 
doenças pneumocócicas, contribuindo 
para o aumento da respectiva cobertu-
ra vacinal. Dinamizar o serviço de ad-
ministração de vacinas não incluídas 
no PNV também é, naturalmente, uma 
meta.

Dois públicos-alvo, 
duas intervenções

Assim sendo, a campanha – de adesão 
voluntária por parte das farmácias – 
dirige-se a utentes com prescrição da 

Época gripal 2010/2011
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vacina contra a gripe sazonal e/ou va-
cina anti-pneumocócica polissacarídi-
ca e a indivíduos adultos pertencentes 
aos grupos de risco mas sem prescri-
ção de qualquer uma destas vacinas.
A intervenção da farmácia deve, pois, 
ter em conta estes dois públicos-alvo. 
Ao primeiro, já com prescrição da va-
cina anti-gripal e/ou da vacina anti-
pneumocócica, deve ser proposta a 
vacinação na farmácia aquando da dis-
pensa. Cada utente deve ser inquirido 
sobre a existência de uma eventual 
situação que impeça a administração 
da vacina (nomeadamente alergia ao 
ovo, antecedentes de reacção alérgi-
ca da vacina ou doença febril aguda 
grave). Deve igualmente ser verificado 
se o doente toma medicamentos que 
impliquem particulares precauções na 
vacinação (por exemplo, anticoagulan-
tes orais) ou que sugiram a existência 
de patologia cujas manifestações pos-
sam dificultar a compreensão de uma 
eventual reacção vagal ou anafiláctica 
(caso dos antidiabéticos e dos antiepi-
lépticos). 
já ao segundo grupo de utentes, sem 
prescrição de qualquer uma das vaci-
nas, deve ser prestada informação so-
bre a gripe sazonal, as doenças pneu-
mocócicas e respectivas complicações, 
bem como sobre os sintomas de cada 
uma das patologias. A informação deve 
ainda abranger os sintomas e o trata-
mento, quer da gripe sazonal, quer das 
doenças pneumocócicas. também as 
medidas preventivas devem ser con-
templadas, nomeadamente a vacina-
ção, com ênfase para os seus bene-
fícios concretos e identificando quem 
deve ser vacinado e quando.
Quer num caso, quer noutro, a farmá-
cia deve reforçar a informação oral 
com o suporte escrito produzido para a 
campanha – trata-se do folheto isaúde 
sobre gripe sazonal e doenças pneu-
mocócicas. 

Como apoio à sua própria intervenção 
a farmácia tem disponíveis materiais 
– os guias práticos “Vacinação contra 
doenças pneumocócicas” “Vacinação 
contra a gripe na farmácia”, a bro-
chura “serviço de administração de 
vacinas na farmácia” e uma carta de 
referência à consulta médica. são 
materiais que estão acessíveis em 
www.anfonline.pt.
Do ponto de vista da promoção da 
campanha e do serviço, as farmácias 
aderentes recebem materiais para 
exposição no espaço de atendimento 
ao público, nomeadamente um car-
taz, um display de balcão e um pen-
durante. 
este ano, tal como no anterior, está 
previsto o rebate de pontos (60) para 
detentores do Cartão Farmácias 
Portuguesas, em farmácias aderen-
tes ao programa e com serviço de 
vacinação.

A importância 
do registo
Ferramenta importante na interven-
ção das farmácias, , é o registo da 
vacinação. e é importante porque 
o registo dos dados permitirá ao 
CeFAr avaliar o impacto do serviço 
de administração de vacinas e, as-
sim, aferir da necessidade de even-
tuais melhorias das campanhas pos-
teriores.
O registo deve ser individual – ou 
seja de cada vez que é administrada 
uma vacina, podendo ser feito ma-
nualmente ou no sifarma 2000 com 
a possibilidade de impressão de re-
latórios. Os vários impressos devem 
ser agrupados e enviados para a 
ANF, em envelope juntamente com 
a facturação, até ao dia 10 do mês 
seguinte ao da prestação do serviço, 

o que significa que o primeiro envio 
deve acontecer até 10 de Novembro.
também é importante registar a in-
formação da vacinação no Boletim 
Individual de saúde. se o utente não 
tiver consigo este Boletim, o farma-
cêutico deverá registar os dados no 
Cartão de registo de Vacinação da 
farmácia.
A campanha de vacinação para a 
época 2010/2011 foi antecedida de 
palestras formativas dirigidas à 
equipa da farmácia em Lisboa, Porto 
e Coimbra, como habitualmen-
te, decorrendo em parceria com a 
sociedade Portuguesa do Pulmão.

Na época gripal 2009/2010, 43,2% 
dos que se vacinaram contra a gripe 
sazonal optaram por receber a vacina 
no local da dispensa – a farmácia.

Campanha 2009/2010 na 
Farmácia Observatório 

Os dados finais da campanha 
de vacinação contra a gripe sa-
zonal na época 2009/2010 cons-
tam da Farmácia Observatório 
que acompanha esta edição da 
Farmácia Portuguesa. resultam 
dos registos enviados à ANF pe-
las farmácias aderentes e do seu 
posterior tratamento pela equipa 
do CeFAr – Centro de estudos e 
Avaliação em saúde. 
são dados que permitem ter 
uma percepção real da evolução 
do serviço e do seu impacto junto 
dos utentes, a partir daí possibi-
litando a definição de iniciativas 
futuras no domínio da vacinação 
nas farmácias.
recorde-se que a monitorização 
de dados do mercado, neste caso 
concreto sobre o consumo de 
serviços farmacêuticos, é uma 
das cinco áreas funcionais do 
CEFAR.
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Curso de Dermofarmácia 
com nova edição em 2011

A dermofarmácia assume um lugar 
de relevo no aconselhamento farma-
cêutico, com os utentes a solicita-
rem crescentemente a farmácia. são 
utentes cada vez mais informados e 
cada vez mais exigentes que reque-
rem uma atitude diferenciadora por 
parte da farmácia. 
Por outro lado, assiste-se a um au-
mento da diversidade de produtos 
disponíveis nesta área, bem como a 
uma maior complexidade dos proce-
dimentos não invasivos passíveis de 
beneficiarem da intervenção farma-
cêutica.
Neste cenário, emerge a necessida-
de de melhorar e actualizar a infor-
mação científica, de modo a elevar 
os padrões do serviço farmacêutico 
neste domínio concreto. 
Foram estes factores que estive-
ram na origem da decisão de pro-
mover um Curso Avançado em 
Dermofarmácia: numa parceria 
entre a escola de Pós-graduação 
em saúde e gestão e o Centro de 
Dermatologia do hospital CUF 
Descobertas, o curso suscitou uma 
imediata adesão dos farmacêuticos, 
tendo a procura excedido o número 
de vagas disponíveis.
Os 37 participantes beneficiaram 
de uma formação total de 37,5 ho-

CUF Descobertas: envelhecimento 
cutâneo, estrias e celulite foram os 
temas em foco em ambiente clínico. 
Para o quinto e último módulo ficou 
reservada a abordagem do cabelo e 
do marketing em dermofarmácia. 
Cada um dos módulos encerrou com 
a participação de um laboratório es-
pecializado em dermocosmética, vi-
sando auxiliar as farmácias a conhe-
cer melhor os produtos utilizados na 
área.
À excepção do módulo sobre ma-
nipulados, com formadores do 
LeF, o curso foi conduzido por uma 
equipa de dermatologistas da CUF 
Descobertas coordenada por joão 
maia silva. 
este foi um modelo que agradou aos 
participantes, pela sua adequação 
à prática e por corresponder efecti-
vamente às necessidades sentidas 
pelas farmácias. esta percepção e o 
elevado interesse suscitado junto dos 
farmacêuticos estão, aliás, na base 
da repetição do Curso Avançado de 
Dermofarmácia em 2011, em Lisboa 
tal como esta primeira edição mas, e 
também no Porto.
O objectivo mantem-se o de sempre: 
melhorar a intervenção farmacêuti-
ca, prestando um serviço de quali-
dade.

A elevada procura e a reacção muito positiva ao modelo de 
formação oferecido pelo Curso Avançado em Dermofarmácia 
estiveram na origem da decisão de repetir o formato em 
2011 e alargá-lo ao Porto. O objectivo, porém, manter-se-á: 
aprofundar conhecimentos numa área em que se regista uma 
elevada procura do aconselhamento farmacêutico.

em resposta às necessidades das farmácias

ras, distribuídas por cinco dias (17 e 
31 de maio, 21 de junho e 5 e 12 de 
julho). esta dispersividade no tem-
po foi intencional e bem acolhida, na 
medida em que se procurou limitar o 
afastamento do farmacêutico da far-
mácia, assim coadunando a necessi-
dade e a oportunidade da formação 
com a actividade profissional.
Outra preocupação subjacente a este 
curso foi a de propor um modelo pe-
dagógico atractivo, com alternância 
entre a componente teórica e uma 
componente mais prática. O conte-
údo programático desdobrou-se em 
cinco módulos, proporcionando uma 
formação abrangente. 
O primeiro módulo centrou-se sobre 
as dermatoses mais frequentes, os 
cuidados dermatológicos básicos ao 
nível da higiene e hidratação, bem 
como sobre duas das patologias da 
pele mais frequentes – eczema e 
psoríase. O segundo abrangeu ou-
tras duas dermatoses - acne e ro-
sácea, e ainda a fotoprotecção. já o 
terceiro módulo envolveu uma com-
ponente mais prática, dedicada aos 
medicamentos manipulados com 
a colaboração do Laboratório de 
estudos Farmacêuticos (LeF). A teo-
ria e a prática voltaram a combinar-
se no quarto módulo, no hospital 
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“em dermatologia, um diagnóstico 
correcto só é feito se o profissional 
de saúde conhecer, em primeiro 
lugar, a existência das doenças e, 
em segundo lugar, as suas carac-
terísticas e variantes. mesmo que 
se saiba em teoria, a aplicação de 
conhecimentos que não são usados 
com frequência causa grande an-
siedade e dúvidas ao conhecimen-
to”.
são palavras de joão maia silva, 
dermatologista do Centro de Der- 
matologia do hospital CUF Desco-
bertas e orientador do Curso Avan- 
çado em Dermofarmácia promo- 
vido pela escola de Pós-graduação 
em saúde e gestão, assim justifi-
cando a oportunidade e a importân-
cia desta formação.
O curso – diz – visou “obstar as difi-

culdades” sentidas pelos farmacêu-
ticos neste domínio, tanto mais que 
são confrontados diariamente com 
solicitações na área da dermato-
logia. O diagnóstico das patologias 
“pode ser difícil, pela complexidade 
das lesões cutâneas e pelo ambien-
te físico do atendimento na farmá-
cia, exigindo do farmacêutico a pos-
se de conhecimentos que o auxiliem 
e orientem”. 
Além disso, para um correcto acon-
selhamento, o farmacêutico carece 
de conhecimentos para a avaliação 
crítica da multiplicidade de pro-
dutos que têm surgido na área da 
dermocosmética e só uma forma-
ção especializada lhes confere essa 
capacidade.
joão maia silva faz um balanço 
“muito positivo” do curso, “aten-

dendo a participação e interesse 
demonstrados” pelos formandos. 
Diz mesmo que “foi notória a evo-
lução dos conhecimentos”. Ainda 
assim, identifica oportunidades 
de melhoria, sendo objectivo, em 
próximas edições, “dedicar mais 
tempo” ao estudo de dermatoses 
menos frequentes em farmácia co-
munitária e reforçar a componente 
prática. Isto sem prejuízo de uma 
estrutura alicerçada na discus-
são dos temas mais relevantes em 
Dermofarmácia. 
O reforço da componente prática, 
quer através da discussão em gru-
po de casos clínicos, quer através 
da presença em consultas e duran-
te os tratamentos dermatológicos, 
justifica-se por permitir uma “auto-
percepção mais correcta das difi-

formação é de extrema 
importância para o farmacêutico

João maia silva, coordenador do curso



1818

Farmácia Portuguesa recolheu 
os testemunhos de três dos par-
ticipantes no curso, unânimes no 
balanço positivo, valorizando os co-
nhecimentos adquiridos e, em par-
ticular, a componente prática com 
orientação de dermatologistas. 
maria Celina Couto, da Farmácia 
Popular, em Câmara de Lobos, foi 
motivada a participar pelo elevado 
número de solicitações de conselho 
relacionadas com a dermofarmácia. 
sentiu necessidade de aprofundar 
conhecimentos na área, de ouvir 
outras opiniões, de ser esclareci-
da sobre o que fazer ou não fazer 
perante os diversos problemas de 
pele. 
De toda a formação, elogia a coor-
denação por um dermatologista: 
“tinha uma abordagem bastante 
boa, uma visão bastante prática 
do que é a realidade da farmácia”. 
sublinha igualmente a parte clínica, 
que classifica como “extremamente 
interessante”. e, como oportunida-
de de melhoria, deixa a opinião de 
tornar mais prático o módulo sobre 
manipulados. 
sente-se agora “melhor prepara-
da para o aconselhamento”: “sem 
dúvida que foi muito útil para a in-
tervenção”. mas, porque é uma área 
bastante vasta e intensa, também 
ficou com a curiosidade aguçada e 
aberta a aprofundar ainda mais os 
conhecimentos.
Ana sofia mesquita, da Farmácia 
Codivel, em Odivelas, foi outras das 
participantes no curso. A dermofar-
mácia interessa-a particularmente, 
investindo no atendimento e acon-
selhamento com a satisfação de ver 

que “as pessoas gostam e voltam”.
Afirma, antes de mais, que foi im-
portante a ANF ter proporcionado 
esta oportunidade de consolidar 
conhecimentos. e do curso destaca 
a “equipa fantástica”: “No final, fui 
falar com o coordenador e dei-lhe 
os parabéns. Fiquei fascinada, tinha 
uma empatia com todo o grupo, era 
muito acessível e muito explícito. 
Além de que tinha uma grande no-
ção do dia-a-dia de uma farmácia”. 
Valoriza, em particular, a vertente 
prática, que gostaria que tivesse 
sido maior no módulo sobre mani-
pulados.
Por sua vez, rita Paulino, da 
Farmácia reis, em Cacilhas, ficou 
interessada assim que recebeu a 
informação sobre o curso. já tinha 
frequentado a Pós-graduação em 
Farmacoterapia mas ainda sentia 
algumas lacunas na formação cien-
tífica relativa às patologias da pele. 
esse conhecimento “não é adquirido 
na faculdade nem muito relembrado 
depois, ficando a cargo das marcas”.
O seu balanço é positivo, embora 
considere que, dada a amplitude 
de cada tema, a formação pudes-
se ser menos concentrada e cada 
módulo ter mais horas. Valoriza 
em particular o facto de os forma-
dores serem dermatologistas e o 
que aprendeu na consulta externa 
da CUF Descobertas. Foi um cur-
so “útil”, do qual a intervenção já 
colhe benefícios: “Foi uma mais-
valia”. esta é a opinião que rita 
Paulino já partilhou com outros 
colegas que – diz – ficaram interes-
sados em inscrever-se. Poderão 
fazê-lo na próxima edição… 

culdades por parte dos formandos, 
a partilha de dificuldades da prática 
diária na farmácia, a percepção da 
relevância e aplicação prática dos 
conhecimentos ministrados e a 
aquisição de esquemas simples de 
auxílio na abordagem das doenças 
da pele e seu tratamento”.
O coordenador do curso considera 
de “extrema importância” o diálo-
go entre o dermatologista e o far-
macêutico. Desde logo porque, na 
maioria dos casos de doenças da 
pele, é o farmacêutico o primeiro a 
observar e aconselhar – daí a im-
portância de conhecer as derma-
toses mais frequentes e os seus 
tratamentos e de ter capacidade 
de efectuar uma adequada triagem 
dos casos clínicos, diferenciando 
as situações que pode orientar das 
que carecem de encaminhamento 
para o dermatologista. 
Por outro lado, a eficácia da tera-
pêutica prescrita pelo dermatolo-
gista, em particular quando sob a 
forma de tópicos, depende muito da 
adesão à terapêutica pelo doente e 
o farmacêutico desempenha aqui 
um papel fulcral na explicação da 
posologia e no acompanhamento 
da eficácia clínica, identificando e 
corrigindo eventuais erros, falta de 
adesão ou ineficácia terapêutica.
É por isso que este tipo de forma-
ção para farmacêuticos faz todo o 
sentido.

Balanço positivo

ANF
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MUSEU DA FARMÁCIA

estabelecer pontes entre as civilizações 
e culturas que contribuíram para dese-
nhar a história do país sempre foi um 
dos objectivos do museu da Farmácia. 
Nasceu da visão dos farmacêuticos 
portugueses e afirmou-se graças ao 
empenho de todos quantos compre-
enderam a importância de preservar 
um património que é da profissão mas 
também da comunidade, mas cedo ex-
travasou as fronteiras da farmácia e do 
país, valorizando o seu património com 
peças que contam o passado mais re-
moto mas igualmente o mais recente 
em tudo o que à saúde e ao mundo diz 
respeito. Foi essa vocação que levou a 
direcção do museu em demanda de es-
paços de farmácia representativos de 
civilizações que, de alguma forma, en-
formaram a nossa. É neste esforço que 
se inscreve a salvaguarda da farmácia 
chinesa que desde 2002 está recriada 
no museu e que é um dos principais 
motivos de interesse para os visitantes.
tudo começou em 1997, preparava- 
-se então o fim da administração por-
tuguesa de macau e a sua transição 
para a tutela chinesa. Datada de finais 
do século XIX, início do XX, a farmácia 
estava fechada, por via de um desen-
tendimento entre o senhorio do espaço 
e o farmacêutico; corria o risco de ser 
desmantelada e o seu destino mais 
provável eram os antiquários da região. 
era uma oportunidade a não perder.
segundo o director do museu, joão 
Neto, “era um tesouro no contexto das 
farmácias chinesas”, devorado nas 
grandes cidades por farmácias cheias 
de néons e já só possível de encontrar 

na China rural. Assim lhe confirmou, 
aliás, pessoalmente o vice-ministro da 
saúde chinês da época. As negocia-
ções foram difíceis, ao ritmo de uma 
cultura que faz do tempo um aliado. O 
resgate foi bem sucedido e desde 2002 
que a farmácia chinesa surpreende 
os visitantes do museu. Não estão à 
espera de a encontrar, na sucessão 
das farmácias portuguesas também 
preservadas e recriadas pelo museu. 
surpreende pela arquitectura dos mó-
veis, pela elegância dos frascos de por-
celana, pelo exotismo dos produtos da 
medicina tradicional chinesa, porque 
evoca outras paragens, outros olhares 
sobre a saúde do corpo e da mente. e 
até os mais viajados, mesmo os que 
estão familiarizados com as principais 
metrópoles chinesas, reagem ao ines-
perado, pela raridade do conjunto, pelo 
contraste com a actual realidade.

em homenagem
joão Neto sublinha que esta farmácia 
se enquadrou perfeitamente no con-
ceito do museu como não sendo ape-
nas da farmácia e português, mas de 
história Universal. Foi uma conquista, 
mas o interesse pelos testemunhos 
de civilizações que se cruzaram com a 
nossa manteve-se e em Abril último foi 
dado mais um passo importante para 
o concretizar: a leilão, em Londres, 
apresentava-se a farmácia de um palá-
cio de Damasco, datada do século XVIII, 
correspondente ao período otomano da 
civilização islâmica. e porquê o inte-
resse do museu por uma farmácia is-

lâmica? Porque foi com esta civilização 
que a Química aplicada à Farmácia co-
nheceu um dos desenvolvimentos mais 
significativos. são árabes descobertas 
como as os processos de destilação, 
sublimação e copelação, foram eles 
que inventaram instrumentos como o 
almofariz e o alambique, a eles se deve 
o uso terapêutico de produtos como a 
cânfora. Fazia, pois, todo o sentido que 
estivesse representada no museu da 
Farmácia. será um espaço diferente, 
com recriação do ambiente da época: a 
farmácia – que apenas aguarda os trâ-
mites alfandegários para ser transpor-
tada para Portugal – pertenceu a um 
palácio otomano, não estando portan-
to aberta ao público, o que lhe confere 
características próprias. Com os mó-
veis concebidos em madeira e gesso, 
apresenta uma decoração tipicamente 
otomana, recheada de motivos vegeta-
listas, dividindo-se por dois patamares 
que serão mantidos no museu. será 
completada com artefactos da cultura 
islâmica, alguns do período otomano, 
outros anteriores – e estes últimos se-
rão enquadrados no espaço de modo a 
que os visitantes captem a diferença, 
assim se respeitando a verdade histó-
rica. O Porto é o seu destino, porque se 
pretende estender a este novo espaço 
o conceito de história Universal. mas 
também numa homenagem a todos 
quantos ajudaram a fazer do museu 
da Farmácia o que é hoje: um espaço 
único. Porque foi o Norte do país que, 
quando o museu era apenas um sonho, 
mais contribuiu com doações para que 
se tornasse uma realidade. 

Farmácia islâmica a caminho do porto
museu reforça vertente de História universal

Foi com esta civilização 
que a Química aplicada 
à Farmácia conheceu 
um dos desenvolvimentos 
mais significativos.
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CONSULTADORIA FISCAL

Foi recentemente publicada a Lei 
(n.º 15/2010, de 26 de julho), que 
consagra o novo regime de tributa-
ção das mais-valias mobiliárias em 
sede de Irs. este diploma surge mo-
tivado, na sequência do Programa 
do governo, com a aproximação 
do regime da tributação das mais-
valias mobiliárias ao praticado na 
generalidade dos países da OCDe 
e, bem assim, do Programa de 
estabilidade e Crescimento (PeC) 
para 2010-2013, onde se refere a 
tributação das mais-valias como 
medida para a repartição justa e 
igualitária do esforço de recupera-
ção da economia e de consolidação 
das contas públicas.
Implica a nova Lei que o saldo posi-
tivo entre as mais-valias e menos-

A nova tributação 
das mais-valias mobiliárias

-valias mobiliárias, anteriormente 
tributado à taxa especial de 10%, 
passe a ser tributado à taxa de 20%, 
revogando a anterior exclusão de 
tributação das mais-valias prove-
nientes da alienação de obrigações 
e outros títulos de dívida e, bem 
assim, de acções detidas durante 
mais de doze meses. Não obstante, 
tal como nas mais-valias imobiliá-
rias, passa, apenas, a ser tributado 
metade do saldo positivo entre as 
mais e menos-valias provenientes 
da alienação onerosa de participa-
ções sociais em micro e pequenas 
empresas não cotadas em bolsa, o 
que equivale a dizer que este saldo 
será tributado a uma taxa (efectiva) de 
10%, assim permanecendo, quanto a 
este ponto, igual ao anterior regime. 

A Lei prevê, ainda, novas obriga-
ções acessórias para as instituições 
de crédito e sociedades financei-
ras, agora vinculadas a entregar à 
Direcção-geral dos Impostos, até 
ao fim de janeiro de cada ano, rela-
tivamente às operações efectuadas 
com a sua intervenção, uma de-
claração de modelo oficial  da qual 
constem, designadamente, a data 
da alienação, o valor de realização 
e o beneficiário do rendimento; e 
também os notários, conservadores 
e outras entidades e profissionais 
com competência para autenticar 
documentos particulares que inter-
venham em operações mobiliárias 
ficam obrigados a comunicá-los, à 
Direcção-geral dos Impostos, pre-
ferencialmente por via electrónica, 
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até ao dia 10 de cada mês.  O regime 
de tributação das mais-valias mo-
biliárias ora instituído prevê novas 
isenções. Desde logo, estabelece 
que o saldo positivo entre as mais 
e as menos-valias mobiliárias en-
contra-se, até ao valor anual de € 
500, isento de tributação; e com o 
saldo das mais e menos-valias pro-
veniente da alienação de obrigações 
e outros títulos de dívida, bem como 
de acções detidas durante mais de 
doze meses fica excluído de tribu-
tação quando auferido por fundos 
de investimento, salvo no caso de 
fundos de investimento mistos ou fe-
chados de subscrição particular. Fora 
do novo regime da tributação das mais-
valias mobiliárias ficam, ainda, as aufe-
ridas por sociedades gestoras de parti-
cipações sociais (sgPs) e, bem assim, 
as realizadas por não residentes, cujas 
isenções não foram revogadas.
entrando a nova Lei em vigor no dia 
seguinte - isto é, hoje, dia 27 de julho 
- ao da sua publicação, e não se encon-
trando disposição transitória expres-
sa, sempre se colocará a questão 
da sua aplicação no tempo, desig-
nadamente em relação às mais e 
às menos-valias provenientes das 
alienações onerosas de valores mo-
biliários, incluindo quotas e acções, 
ocorridas antes da sua entrada em 
vigor, isto é, desde 1 de janeiro do 
ano corrente.
haverá, certamente, quem advogue 
que o facto tributário relevante é, 
aqui, o saldo positivo entre mais e 
menos-valias, sendo este apurado 
com referência a 31 de Dezembro 
de cada ano, pelo que a aplicação 
da nova Lei a mais-valias apuradas 
em alienações onerosas ocorridas 
(desde e) entre 1 de janeiro e 31 de 
Dezembro não colidirá com o prin-
cípio constitucional da não retroac-
tividade da lei fiscal. em desacordo, 
haverá, porém, também quem sus-
tente que o apuramento do saldo 
em causa constitui uma mera ope-
ração de determinação do rendi-

mento colectável e não uma norma 
de incidência, antes considerando 
como facto e data relevantes os da 
alienação onerosa e que ocorrem 
em momento preciso ao longo do 
ano fiscal, pelo que a aplicação da 
nova lei às transmissões onerosas 
já consumadas, entre 1 de janeiro 
do corrente ano e a data da entrada 
em vigor da nova Lei, será incons-
titucional. De resto, é a própria or-
ganização sistemática do Código do 
Irs que parece suportar este último 
entendimento, uma vez que a refe-
rência legal feita ao saldo positivo 
entre mais e menos-valias encon-
tra-se inserida no capítulo que tra-
ta da matéria da determinação do 
rendimento colectável, e não já da 
incidência do imposto. Ora, o facto 
tributário deve ser “localizado” no 
tempo de acordo com a respectiva 
norma de incidência e não de acordo 
com uma norma de determinação 
do rendimento colectável, pois se 
fossem as normas de determinação 
do rendimento colectável a determi-
nar o momento de formação do fac-
to tributário, todos os rendimentos 
em sede de Irs ocorreriam, neces-
sariamente, no final do ano ou, até 
mesmo, no momento da apresenta-
ção da declaração de rendimentos, 
pois só nesse momento é que se 
apura o rendimento colectável, in-
cluindo o saldo das mais-valias.
Parece, aliás, que o tribunal 
Constitucional, em sede de mais-
valias, revelou como momento tri-
butário determinante o da aliena-
ção, pelo que, se assim for, só no 
caso de a alienação onerosa ocorrer 
já na vigência da nova Lei não ha-
verá violação da proibição da retro-
actividade fiscal; a contrario, haverá 
tal violação da proibição (expressa) 
de retroactividade caso a nova Lei 
se venha aplicar a mais-valias gera-
das em alienações ocorridas antes 
da sua entrada em vigor.
muito embora não exista um direi-
to à imutabilidade da lei (fiscal), a 

aplicação da nova Lei a mais-valias 
provenientes de alienações de valo-
res mobiliários, ocorridas antes ou 
depois da entrada em vigor da nova 
Lei, poderá, ainda, redundar em 
violação do princípio da segurança, 
e que decorre do princípio do estado 
de Direito. Com efeito, poderá tam-
bém frustrar quem confiou no re-
gime anteriormente em vigor para 
decidir da oportunidade da venda 
dos valores mobiliários em carteira, 
tendo, porventura, tomado decisões 
que não teria tomado, ou tomado 
nas mesmas condições. mas cum-
pre chamar a atenção de que, se-
gundo parece, o crivo constitucional 
da segurança jurídica se torna rele-
vante, apenas, após se passar, sem 
mácula, pelo da não retroactividade 
fiscal, o que parece difícil em rela-
ção à nova tributação das mais-va-
lias decorrentes das alienações an-
teriores à data de entrada em vigor 
desta nova Lei. Discutível será, ain-
da, por último, a questão de saber 
se as menos-valias provenientes 
de alienações onerosas de valores 
mobiliários também ocorridas an-
tes da entrada em vigor da nova Lei 
poderão, essas, ser tidas em conta 
num saldo final reportado ao ano 
por inteiro, com base no entendi-
mento segundo o qual o princípio da 
não retroactividade fiscal constitui 
garantia do contribuinte e, como tal, 
será aplicável, apenas, no que se 
lhe apresente como “desfavorável”.
O que parece censurável é o legisla-
dor não ter previsto nenhum regime 
transitório, claro e explícito, como 
se justificava, sendo provável que o 
tribunal Constitucional se veja obri-
gado à apreciação desta nova tribu-
tação das mais-valias mobiliárias.

Área de Prática Fiscal de PLmj
rogério m. Fernandes Ferreira
marta machado de Almeida
Luís Castilho
(arfis@plmj.pt)

haverá, certamente, quem advogue que 
o facto tributário relevante é, aqui, o saldo 
positivo entre mais e menos-valias
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CONsULtOrIA jUrÍDICA

A contratação de novos trabalhado-
res traz sempre consigo algumas 
incertezas quanto à adaptação destes 
às novas funções que vão desempe-
nhar e à nova realidade empresarial 
em que vão ser integrados.
tendo presente esta situação, o Código 
do trabalho estabelece que existe um 
tempo inicial de execução do contrato, 
designado por “período experimen-
tal”, em que as partes apreciam o in-
teresse na manutenção do contrato 
de trabalho, ou seja, em que as partes 
avaliam mutuamente se a manuten-
ção do vínculo contratual é viável.
A duração do período experimental 
varia consoante a natureza das fun-

ções que vão ser desempenhadas 
pelo trabalhador e o tipo de contrato 
celebrado.
Nos contratos de trabalho celebra-
dos por tempo indeterminado, o pe-
ríodo experimental pode ser de 90, 
180 ou 240 dias. 
Assim:
• Para os trabalhadores que exer-

çam cargos de complexidade 
técnica, elevado grau de respon-
sabilidade ou que pressuponham 
uma especial qualificação, bem 
como os que desempenhem fun-
ções de confiança, o período ex-
perimental é de 180 dias.

• Para os trabalhadores que exer-

çam cargo de direcção ou quadro 
superior, o período experimental é 
de 240 dias.

• Para os restantes trabalhadores, o 
período experimental é de 90 dias.

Nos contratos de trabalho a termo, o 
período experimental pode ser de 30 
ou 15 dias, variando consoante a du-
ração do mesmo.
Assim:
• Nos contratos com duração igual 

ou superior a seis meses, o perí-
odo experimental tem a duração 
de 30 dias.

• Nos contratos de contrato de tra-
balho a termo certo com duração 
inferior a 6 meses, ou de contrato 

O período experimental
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Faça-se notar que o regime que infra se descreve só é aplicável aos trabalhadores que sejam filiados nos sindicatos respectivos ou aos que, 
não sendo filiados em qualquer associação sindical, tenham declarado pretender que um dos instrumentos de regulamentação colectiva de 
trabalho outorgados pela ANF lhes seja também aplicável, nos termos previstos no artigo 497.º, n.º 1 do Código do trabalho. 

de trabalho a termo incerto cuja 
duração previsível não ultrapasse 
aquele período, o período experi-
mental tem a duração de 15 dias.

tratando-se de contrato em comis-
são de serviço, a existência de pe-
ríodo experimental depende de es-
tipulação expressa no acordo, não 
podendo exceder os 180 dias.
A duração do período experimental a 
que acima se aludiu pode ser reduzi-
da ou excluída por acordo entre o tra-
balhador e a entidade empregadora 

ou por instrumento de regulamentação 
colectiva de trabalho, mas não pode em 
caso algum ser aumentada. 
O período experimental é ainda reduzi-
do se a duração de anterior contrato a 
termo para a mesma actividade, ou 
de trabalho temporário executado no 
mesmo posto de trabalho, ou ainda 
de contrato de prestação de serviços 
para o mesmo objecto, com o mes-
mo empregador, tiver sido inferior 
à duração daquele, sendo excluído 
se a anterior duração daqueles con-
tratos tiver sido igual ou superior à 
duração do período experimental.
sendo o período experimental um 
lapso de tempo em que os moldes 
da execução do contrato se encontra 
em avaliação, não são considerados 
para a contagem deste período os 
dias de falta do trabalhador (ainda 
que justificada), de licença, de dis-
pensa ou de suspensão do contra-
to, porquanto nestes períodos não 
é naturalmente possível avaliar a 
prestação do trabalho. Nesta sede, 
cumpre também referir que, para 
efeitos de contagem do período ex-
perimental, é contabilizado o tempo 
de acção de formação determina-
da pelo empregador, na parte em 
que não exceda metade da duração 
do período experimental. Note-se 
ainda que o período experimental 
conta para efeitos de antiguidade 
do trabalhador, isto é, a antiguidade 
do trabalhador conta-se a partir do 
primeiro dia em que o trabalhador 
se encontra a prestar trabalho. 
O período experimental tem tam-
bém efeitos quanto à cessação do 
contrato de trabalho, porquanto 
durante este período são aplicáveis 
regras específicas. 
Assim, a regra é a de que durante 
o período experimental (e salvo se 
houver acordo escrito em contrá-
rio), quer o trabalhador, quer o em-
pregador, podem denunciar o con-
trato sem aviso prévio e invocação 
de justa causa, nem direito a indem-
nização. No entanto, se o período 
experimental tiver durado mais de 
60 dias, a denúncia do contrato por 
iniciativa do empregador depende 
do cumprimento de um pré-aviso de 

7 dias. 
já se o período experimental tiver 
durado mais de 120 dias, a denúncia 
do contrato por iniciativa do empre-
gador depende do cumprimento de 
um pré-aviso de 15 dias. A conse-
quência do incumprimento, total ou 
parcial, dos períodos de pré-aviso 
atrás referidos consiste na obriga-
ção do empregador de pagar ao tra-
balhador a retribuição correspon-
dente ao pré-aviso em falta.
Note-se que, como resulta do que 
antecede, sendo a iniciativa da de-
núncia do contrato durante o perí-
odo experimental da parte do tra-
balhador, este não está obrigado a 
conceder qualquer período de pré-
aviso.
Por último, e a propósito das con-
venções colectivas de trabalho ou-
torgadas pela Associação Nacional 
das Farmácias , refere-se o seguin-
te:
O contrato colectivo de trabalho 
celebrado entre ANF e o sindicato 
Nacional dos Farmacêuticos (sNF) 
estabelece que o período experi-
mental aplicável a farmacêuticos é 
de 180 dias (correspondendo, as-
sim, ao regime que resultaria da 
aplicação do Código do trabalho).
O contrato colectivo de traba-
lho celebrado entre a ANF e o 
sINPrOFArm remete para o dis-
posto na lei, pelo que são aplicáveis 
todas as regras acima descritas e 
previstas no Código do trabalho.
O contrato colectivo de trabalho ce-
lebrado entre a ANF e o sIFAP, esta-
belece que o período experimental é 
de 60 dias (e já não de 90 dias, como 
decorreria da aplicação do Código 
do trabalho), prevendo ainda que 
a denúncia do contrato de trabalho 
durante o período experimental está 
sujeita ao cumprimento de um pré-
aviso de 6 dias, independentemente 
de a mesma ter sido da iniciativa do 
empregador ou do trabalhador.

elaborado por:
eduardo Nogueira Pinto e eliana 
Bernardo, advogados
PLmj - sociedade de Advogados
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ESpAçO ANIMAL

somam já cerca de 300 as farmá-
cias aderentes ao espaço Animal, 
o projecto com que a ANF – através 
da globalvet – propôs às farmácias 
a recuperação e consequente cres-
cimento do segmento dos medica-
mentos e produtos de uso veteri-
nário. Cada uma das farmácias que 
abraçou o desafio tem beneficiado, 
desde a primeira hora, de um con-
junto de ferramentas desenhadas 

A insuficiência de formação em medicamentos e produtos de uso veterinário foi 
uma das lacunas apontadas pelas farmácias na fase de prospecção do espaço 
Animal. e, por isso mesmo, o projecto foi desenvolvido a pensar no reforço da 
aquisição de conhecimentos como ferramenta para potenciar a intervenção 
farmacêutica neste segmento. Com uma resposta muito positiva.

para as apoiar na intervenção neste 
segmento de mercado. e entre es-
sas ferramentas pontua a formação.
Foi uma necessidade identificada 
ainda na fase de concepção do pro-
jecto, como recorda Carlos godinho, 
gerente da globalvet: “O estudo que 
deu origem ao espaço Animal re-
sultou de um conjunto de iniciativas 
junto das farmácias, entre visitas e 
inquéritos, que permitiram chegar 

à conclusão de que as farmácias – e 
visitámos muitas, pelo país – apon-
tavam três grandes áreas em que 
sentiam lacunas e, de todas essas 
lacunas, a formação surgia em pri-
meiro lugar”.
tanto as visitas como os inquéritos 
se destinaram a conhecer melhor a 
realidade das farmácias e, a partir 
desse conhecimento, construir um 
projecto consistente que, efecti-

Formação à medida 
do espaço Animal

segmento veterinário continua a crescer nas farmácias aderentes
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vamente, fosse a rampa de relan-
çamento do segmento da saúde e 
bem-estar animal. 
e assim aconteceu, desde logo por-
que as três principais lacunas iden-
tificadas pelas farmácias foram in-
corporadas no planeamento. Afinal, 
o objectivo era ir ao encontro das 
necessidades das farmácias.
Assim, de uma forma integrada e 
articulada, foram concebidas ferra-
mentas de formação, informação e 
apoio técnico permanente. No que 
respeita à formação, as farmácias 
aderentes ao espaço Animal ace-
dem a um plano estruturado que 
inclui quatro módulos: um primeiro 
sobre a regulamentação, ou seja, 
os aspectos legais que enformam a 
venda de medicamentos e produtos 
de uso veterinário; um segundo sobre 
saúde e bem-estar animal, que intro-
duz a farmácia aos conceitos básicos 
e essenciais deste domínio; um ter-
ceiro sobre o papel do farmacêutico 
e o papel do veterinário, no enten-
dimento de que as intervenções são 
complementares, não concorrentes; 
e um quarto e último abrangendo as 
questões mais frequentes no aconse-
lhamento farmacêutico nesta área. 
mercê desta formação, o farmacêu-
tico ou qualquer outro elemento da 
equipa da farmácia fica na posse 
dos conhecimentos indispensáveis 
para o desenvolvimento do segmen-
to de uma forma estruturada. 
este ano, foram já efectuadas duas 
rondas de formação inicial, o que 

corresponde a acções em Lisboa, 
Porto e Coimbra. têm sido igual-
mente promovidas acções mais 
específicas, com formação comple-
mentar em domínios como a der-
matologia, a alimentação e os anti-
parasitários, aqueles que geram 
maior procura na farmácia. 
Para além deste circuito, a globalvet 
tem procurado responder às neces-
sidades de farmácias de outras áre-
as geográficas, nomeadamente pro-
porcionando formação no Algarve, 
na Beira Interior e em trás-os-
montes. também a madeira foi con-
templada, tendo em conta que 30% 
das suas farmácias aderiram já ao 
espaço Animal – esta foi, aliás, a 
região do país em que o segmento 
mais cresceu no ano passado.
A oferta formativa dirige-se sempre 
a um grupo de farmácias, de modo a 
optimizar recursos, ainda que pon-
tualmente já tenha sido facultada 
formação a uma farmácia individu-
almente, num registo mais conden-
sado.
recentemente, o esforço de forma-
ção da globalvet passou a envolver 
parcerias com empresas da indús-
tria farmacêutica, na perspectiva de 
que é importante que as farmácias 
acedam à informação mais correcta 
sobre os medicamentos e produtos 
que comercializam.
em complemento à formação estri-
tamente considerada, as farmácias 
beneficiam de suportes informati-
vos à intervenção: com regularidade 

são elaboradas e disponibilizadas 
fichas de aconselhamento direccio-
nadas para as questões mais colo-
cadas pelos utentes no que respei-
ta à saúde e bem-estar animal. e, 
sempre que uma farmácia adere ao 
espaço Animal, é-lhe facultada toda 
a informação produzida até ao mo-
mento, de modo a que fique habili-
tada, tal como as demais, a prestar 
o melhor serviço no segmento vete-
rinário.
e esse serviço é ainda suporta-
do pelo apoio técnico permanen-
te, através de uma linha telefónica 
sempre disponível: do outro lado, 
a equipa da globalvet, em articu-
lação com o CeDIme, esclarece as 
dúvidas das farmácias, ajudando na 
resolução dos problemas colocados 
pelos utentes donos de animais, 
quer na própria farmácia, quer en-
caminhando para o médico veteri-
nário.
As fichas informativas e mesmo o 
apoio telefónico funcionam como 
formação contínua, favorecendo a 
aquisição e reforço de conhecimen-
tos numa área da intervenção far-
macêutica em que a formação aca-
démica ainda investe pouco. 
e o resultado final é uma formação 
que corresponde às necessidades 
das farmácias, proporcionando-
lhes a segurança técnica indis-
pensável para uma intervenção de 
qualidade e, por inerência, para o 
potenciamento deste segmento de 
mercado.

este ano, foram já efectuadas duas rondas de 
formação inicial, o que corresponde a acções em 
Lisboa, Porto e Coimbra. têm sido igualmente 
promovidas acções mais específicas, com formação 
complementar em domínios como a dermatologia, 
a alimentação e os anti-parasitários, aqueles que 
geram maior procura na farmácia. 
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A análise do mercado veterinário per-
mite observar uma clara tendência de 
alargamento dos cuidados com os ani-
mais dos domínios mais básicos, rela-
cionados com a saúde e a alimentação, 
para o segmento do conforto, em que 
se inclui a higiene e cosmética. É um 
movimento que se verifica em muitos 
países e Portugal não é excepção.
A higiene e cosmética animal estão já 
presentes nas farmácias, através de 
produtos distribuídos pela Alliance 
healthcare. Constam, inclusivamente, 
da publicação semestral do Programa 
Farmácias Portuguesas, para rebate 
dos pontos acumulados: entre esses 
produtos incluem-se champôs, coló-
nias e toalhitas higiénicas para cães e 
gatos.
todavia, o seu peso é ainda residu-
al quando comparado com o total do 
segmento veterinário que tem vindo a 
crescer no canal farmácia e, acentua-
damente, nas farmácias aderentes ao 
espaço Animal. 
existe, porém, um potencial de cresci-
mento atestado, nomeadamente, pelo 
facto de as questões relacionadas com 
a higiene serem colocadas com fre-
quência à farmácia por donos de ani-
mais. Acresce que ao apoio técnico que 
a globalvet presta ao espaço Animal 
chegam, também com regularidade, 

globalvet desenvolve 
marca própria

dúvidas sobre dermatologia e, embo-
ra este não seja o primeiro campo de 
aplicação destes produtos, há uma ób-
via ligação entre a higiene e a saúde da 
pele e do pêlo.
e é este potencial que a globalvet se 
propõe estimular com o desenvolvi-
mento de uma marca própria. e por-
quê? Porque, como explica Carlos 
godinho, gerente da empresa, contri-
bui para diferenciar ainda mais o canal 
farmácia. A existência destes produtos 
permitirá reforçar a intervenção da 
farmácia num domínio do bem-estar 
animal que está disperso por muitos 
outros pontos de venda: serão produ-
tos a colocar preferencialmente nas 
farmácias, o que, de certa forma, os 
torna únicos, com a vantagem do acon-
selhamento.
A marca própria – cuja designação está 
ainda em estudo – irá abranger, numa 
primeira fase, produtos vocacionados 
para a higiene da pele e do pêlo, bem 
como para a higiene oral. Para uma 
fase seguinte, está a ser equacio-
nado o alargamento a produtos de 
uso veterinário coadjuvantes do tra-
tamento, indo assim para além da 
cosmética.
este pretende ser mais um impul-
so para o crescimento do segmento 
veterinário nas farmácias, numa al-

tura em que as farmácias estão em 
perdas noutras categorias do mer-
cado devido à erosão causada pelo 
alargamento dos canais comerciais. 
trata-se de uma estratégia de com-
pensação, que está aliás na origem 
da constituição da globalvet e da con-
cepção do espaço Animal.
e o que se verifica é que essa estra-
tégia está a dar resultados, com uma 
notória transferência da veterinária 
para o canal farmácia. É, aliás, um 
dos segmentos que mais tem cres-
cido nas farmácias e mais ainda nas 
que aderiram ao espaço Animal – 
dados do final de maio indicam que 
estas farmácias cresceram mais 
70% do que as restantes.
Investir nos produtos de saúde e 
bem-estar é mais uma oportunidade 
de afirmação no mercado. mas exige 
das farmácias o investimento numa 
atitude proactiva: já não se trata de 
reagir à prescrição veterinária ou 
ao pedido de dispensa de um medi-
camento, mas de sugerir produtos, 
com o aconselhamento inerente.
As farmácias estão na posse de to-
das as ferramentas para crescer: 
formação, informação, apoio técnico 
e produtos. Possuem, pois, todas as 
condições para o sucesso, mais ain-
da com uma marca própria. 

A globalvet está a 
desenvolver uma marca 
própria de produtos de 
higiene e cosmética 
animal. Propõe-se assim 
contribuir para uma maior 
diferenciação da farmácia 
como espaço vocacionado 
para o segmento 
veterinário, potenciando 
o crescimento do espaço 
Animal.

Produtos de higiene e cosmética animal
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O coelho anão é uma animal ex-
tremamente dócil que tem vindo a 
ganhar destaque no grupo dos no-
vos animais de companhia (NAC). O 
conhecimento de alguns aspectos 
sobre estes animais é fundamental 
para o aconselhamento na farmácia 
e para a dinamização de uma nova 
área de intervenção farmacêutica.

Características gerais
Peso: 1-2Kg, dependendo da raça.
esperança média de vida: 7-12 anos.

Comportamento
habitualmente dócil, mas pode ma-
nifestar agressividade quando in-
comodado no interior da gaiola, ou 
para proteger as crias.
A junção de 2 coelhos é mais fácil 
quando estes são ainda jovens do 
que quando já são adultos.

Alojamento
Para as instalações dos animais po-
derão ser utilizadas gaiolas de ta-
buleiro ou caixas que contemplem 
espaços reservados à alimentação, à 
higiene, ao repouso e ao lazer.
Deverão estar situadas num local 

O coelho anão
calmo da casa, fresco e seco, e ao 
abrigo do sol e das correntes de ar.
Os coelhos são mais sensíveis ao 
calor do que ao frio, e não toleram 
temperaturas superiores a 28ºC.
existem no mercado vários substra-
tos para revestir os tabuleiros e as 
caixas. O feno, além de ser utilizado 
na alimentação, pode ser também 
empregue como cama.
As aparas de madeira são também 
uma boa opção.
Não é recomendada a utilização de 
areão para gatos, pois pode provocar 
oclusões intestinais e o pó provoca 
rinite alérgica. A serradura é tam-
bém desaconselhada.

Alimentação
A alimentação destes animais deve-
rá favorecer a utilização dos dentes e 
o equilíbrio da flora intestinal.
Os dentes crescem continuamente. 
Os alimentos ricos em fibra são os 
ideais para desgastar os dentes e 
deverão estar sempre à disposição, 
bem como a água e feno de boa qua-
lidade. As verduras frescas como a 
couve, espinafres, bróculos, salsa 
e coentros são as mais adequadas. 

A saúde do coelho anão

Para manter um coelho anão 
saudável devem ser observa-
dos alguns procedimentos. A 
vacinação contra a mixomatose 
e a doença hemorrágica viral, 
a desparasitação externa e in-
terna e uma alimentação rica 
e equilibrada são fundamentais 
para o bem-estar destes novos 
animais de companhia.

A quantidade de cenoura e de fruta 
deverá ser limitada, bem como a de 
luzerna e alfafa.
existem também disponíveis rações 
comerciais e misturas de grãos que 
poderão ser oferecidos ao animal 
uma a duas vezes por dia.

reprodução
A puberdade é alcançada aos 4-6 
meses de idade.
Não existe uma estação de reprodu-
ção marcada e podem reproduzir-se 
durante todo o ano. O ciclo éstrico 
das fêmeas tem a duração de 15 
dias, e a gestação 28-34 dias.
Cada ninhada tem entre 2 a 4 lápa-
ros, que nascem sem pelo e cegos. O 
desmame ocorre às 5 semanas.

medicamentos e produtos 
mais utilizados
Antiparasitários internos: Panacur 
Pet pasta.
Antiparasitários externos: Advocate 
40, stonghold 15mg.
Suplementos nutricionais: Anima 
strath.
Vacinas: Cylap hDV, mixohipra-FsA, 
mixolep.

FARMÁCIA 
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As vacinas do Inverno

É no outono-inverno que a incidência destas doenças au-
menta, sendo infecções que atingem todos os grupos etários. 
são, em especial, os indivíduos com idade igual ou superior 
a 65 anos e as pessoas com patologias crónicas, os grupos 
populacionais que apresentam maior morbilidade e letalida-
de, por agravamento da doença pré-existente e/ou por pneu-
monia.
A intervenção da farmácia junto dos seus utentes é, por 
isso, determinante para uma adequada cobertura vacinal, 
contribuindo para a diminuição do risco de complicações.
 

Conhecer a vacina contra 
a gripe sazonal: uma vacina 
“nova” todos os anos
Os vírus Influenza (Figura 1) classificam-se em 3 subtipos 
- A, B e C - sendo o primeiro caracterizado por uma maior 
variabilidade antigénica das glicoproteínas de superfície, res-
ponsáveis pela antigenicidade e patogenia do vírus, o que o 

A prevenção é a melhor 
forma de proteger 
contra a gripe e a doença 
pneumocóccica. Uma das 
formas mais eficazes de 
prevenção é através da 
vacinação. 

torna o principal responsável pelas epidemias mais gra-
ves, incluindo as pandemias (1). Assim, só os vírus tipo A e 
B causam doença com relevância em saúde pública uma 
vez que o tipo C provoca infecções muito ligeiras e não é 
responsável por surtos epidémicos (1). 
A transmissão de pessoa para pessoa é fácil, através das 
secreções respiratórias (gotículas emitidas pela tosse ou 
espirros) e o período médio de incubação  varia entre 1 a 
5 dias. 
As mutações genéticas pontuais – drift antigénico – do 
vírus tipo A, são frequentes e levam ao aparecimento de 
estirpes diferentes todos os anos (gripe sazonal). Por este 
motivo, há a necessidade de alterar a composição das va-
cinas contra a gripe (1).
também podem ocorrer alterações profundas, mas oca-
sionais, no genoma do vírus tipo A - shift antigénico. estas 
alterações são mais importantes pois levam ao apareci-
mento de vírus novos com patogenicidade imprevisível, 
o que, associado a uma ausência de imunidade da popu-
lação em geral, pode resultar em epidemias de gripe. O 
shift antigénico pode ocorrer por recombinação genética 
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Para a época 2010/2011 hemisfério norte a composição 
recomendada pela Oms é (2):
• A/California/7/2009 (h1N1)
• A/Perth/16/2009 (h3N2)*
• B/Brisbane/60/2008

No entanto, estão em estudo várias técnicas de produção que 
envolvem o cultivo dos vírus noutro tipo de meios, sendo de 
prever que, no futuro, venham a estar disponíveis alternativas 
de vacinas contra a gripe sazonal isentas de resíduos de ovos.
A produção de vacinas contra a gripe é um processo com-
plexo, que demora, no mínimo, 4 a 6 meses. As vacinas 
actualmente disponíveis são todas produzidas através da 
tecnologia clássica que utiliza vírus cultivados em ovos (3).

Grupos a vacinar
O principal objectivo da vacinação é prevenir as formas gra-
ves e as complicações da gripe, reduzindo a incidência da do-
ença grave e a mortalidade (1).
Nos adultos saudáveis, a vacina contra a gripe tem uma eficá-
cia de 70 a 90%, desde que contenha estirpes virais idênticas 
às circulantes. Nos idosos, a vacinação reduz a morbilidade 
associada à gripe em 60% e a mortalidade em 70 a 80% (1).
A Direcção geral da saúde (Dgs) recomenda a vacinação 
contra a gripe nos grupos referidos no Quadro I.

De acordo com os resultados experimentais obtidos 
por uma equipa do National Institute of Allergy and 
Infectious Disease, o desenvolvimento de uma nova 
vacina contra várias estirpes de vírus da gripe e que 
confere imunidade durante vários anos pode estar 
próximo. O estudo baseia-se numa região do ADN 
que codifica a hemaglutinina. Apesar das muitas 
mutações que podem ocorrer no vírus, esta região 
mantém-se conservada. Com a inoculação desta 
proteína, o sistema imune vai produzir anticorpos 
contra a região conservada do vírus Influenza (14). 

resultante da mistura do material genético do vírus de dife-
rentes origens ou de diferentes espécies animais (1).
A concordância antigénica entre as estirpes víricas presen-
tes nas vacinas e as estirpes em circulação é determinante 
para a efectividade das vacinas, sendo esta última variável 
de ano para ano uma vez que a composição da vacina é defi-
nida com significativa antecedência. A idade e a imunocom-
petência dos indivíduos vacinados também influenciam a 
efectividade das vacinas.

FIGURA 1 – estrutura do Vírus Influenza 
(Fonte: NIAID, Oms, CDC, Departamento de 
microbiologia da Universidade de Connecticut 
(Disponível em: www.terra.com.br)

Uma partícula globular coberta em uma camada dupla de lípidos dotada 
de oito genes de ArN

Neuraminidase (N)
Cerca de 100 por virion. Ajuda na difusão de infecções “cortando” 
as novas mudas de vírus das células infectadas.

Hemaglutinina (H)
Cerca de 500 por virion. Permite que o vírus infecte as células 
epiteliais do aparelho respiratório.

Gene NP
Codifica a nucleoproteína. Os vírus influenza A, B e C 
têm nucleoproteínas diferentes.

Gene HA
Codifica a hemaglutinina. tem 13 tipos diferentes de antígeno, 
três dos quais infectam seres humanos.

Gene NA
Codifica a neura-minidase. tem nove tipos diferentes de antígenos, 
dois dos quais infectam seres humanos.

Gene NS
Codifica as proteínas não estruturais.

Gene M
Codifica as proteínas de matriz.

Genes PA, PB1, PB2
Codificam cada uma das três subunidades 
da polimerase do ArN.

Camada dupla 
de lípidos

Proteínas 
de matriz

Núcleo-proteína

Ácido 
ribonucleico (ArN)

Proteínas 
de superfície

todos os anos a Organização mundial de saúde (Oms) dá 
a indicação das estirpes a incluir nas vacinas contra os 
vírus influenza sazonais para os hemisférios norte e sul, 
respectivamente. 

* A/Wisconsin/15/2009  é um vírus A/Perth/16/2009 (h3N2)
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Grupo etário
Via IM ou SC
profunda

Via intradérmica*

Crianças 
dos 6 aos 35 
meses

0,25 mL ---

Crianças com 
idade > 35 meses
e adultos 0,5 mL

0,1 mL (9μg/0,1 mL)

Adultos >  
60 anos

0,1 mL (15μg/0,1 mL)

1.  Pessoas consideradas com alto risco de desenvolver compli-
cações pós-infecção gripal, nomeadamente:      

• Pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, particularmente 
se residentes em lares ou outras instituições      

   residentes ou internados por períodos prolongados em institui-
ções prestadoras de cuidados de saúde (ex: deficientes, utentes 
de centros de reabilitação), desde que tenham idade superior a 
6 meses      

• grávidas com tempo de gestação superior a 12 semanas, para 
protecção de uma eventual evolução grave da doença durante 
a gravidez e para proteger os seus bebés durante os primeiros 
meses de vida      

• Doentes, com idade superior a 6 meses (incluindo grávidas em 
qualquer fase da gravidez e mulheres a amamentar), que apre-
sentem doenças crónicas cardiovasculares, pulmonares, renais, 
hepáticas, hematológicas, metabólicas, neuromusculares ou 
imunitárias 

2.  Pessoas com probabilidade acrescida de contrair e transmitir 
o vírus às pessoas consideradas no ponto 1:

• Coabitantes e prestadores de cuidados a crianças que tenham 
risco elevado de desenvolver complicações, cuja idade não per-
mita a vacinação (idade < 6 meses)

3.  Saúde Ocupacional   

 • Profissionais dos serviços de saúde (públicos e privados) e de ou-
tros serviços prestadores de cuidados (domiciliários ou em insti-
tuições) e com contacto directo com as pessoas consideradas no 
ponto 1, mesmo que estas estejam vacinadas  

*A via intradérmica permite a administração de doses menores 
com maior conforto para o doente; constitui a via de administração 
recomendada para a vacina Intanza®

Não há indicação para administrar uma segunda dose na 
mesma época gripal excepto nas crianças com idade inferior 
a 9 anos a vacinar pela primeira vez. Neste caso, devem ser 
administradas duas doses com intervalo de, pelo menos, 4 
semanas (1).
As vacinas contra a gripe apresentam-se em seringa pré-
-cheia, recomendando-se o músculo deltóide ou a região 
anterolateral da coxa no caso de crianças com menos de 12 
meses. também podem ser administradas por via subcutâ-
nea profunda (esta via é  recomendada em doentes sob tera-
pêutica anticoagulante).

Doses, Modo e Período de Administração
A dose a administrar depende da idade e da via de admi-
nistração:

FIGURA 2 – mecanismo de infecção pelo vírus Influenza (Fonte: 
NIAID, Oms, CDC, Departamento de microbiologia da Universidade 
de Connecticut) [Disponível em: www.terra.com.br]

Quadro I – grupos-alvo prioritários aos quais se recomenda 
a vacina trivalente na época 2010/2011

(Dgs 2010) Quadro II – Doses e vias de administração

INFECÇÃO APARElHO RESPIRATóRIO SUPERIOR
O vírus da gripe infecta as células epiteliais do aparelho respiratório, as 
quais se agrupam para formar uma camada protectora que reveste a 
superfície de um órgão ou serve de revestimento a uma cavidade corpórea.

A hema-glutinina presente no vírus adere ao ácido siálico 
na membrana da célula.

A membrana do vírus se funde com a membrana da célula 
e o vírus é absorvido pela célula.

O vírus expõe seu material genético (ArN), que penetra no 
núcleo da célula. Os genes de ArN do vírus são reproduzidos, 
então, e um ArN mensageiro (ArNm) é criado.

ArNm é usado pela célula para produzir novas proteínas virais.

Nova Partícula viral infecta outras células.

Proteína viral e ArN se combinam para criar nova partícula viral.

Neuraminidase remove ácido siálico a fim de impedir as novas 
partículas virais de se aglutinarem ou de serem retiradas pela célula 
hospedeira no momento de deixá-la.

Membrana 
da célula
Ácido siálico

ARN 
mensageiro

Núcleo 
da célula
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A sua administração pode ser feita em simultâneo com ou-
tras vacinas, nomeadamente com as do Programa Nacional 
de Vacinação, desde que em locais de injecção diferentes (1).
A vacina deve ser administrada, preferencialmente, no mês 
de Outubro, podendo ser administrada até ao mês de março. 
Ao fim de 2 semanas após a vacinação atinge-se, geralmen-
te, o nível de anticorpos que confere protecção contra a gripe 
causada pelos vírus presentes na constituição da vacina, que 
se mantém por um período inferior a 1 ano (1).
Em Portugal, as vacinas contra a gripe são todas inactivadas 
pelo que é importante informar que as vacinas não provo-
cam a gripe, mas também não protegem contra outras infec-
ções respiratórias víricas que possam eventualmente surgir 
e que se podem confundir com a gripe (1).

A Segurança  da Vacina Contra a Gripe
As reacções no local da injecção são as reacções adversas 
mais frequentes e incluem edema, eritema e endurecimento 
dos tecidos. estas reacções duram cerca de 1 a 2 dias, sendo 
reportadas por 15 a 20% das pessoas vacinadas. em menos 
de 1% dos casos também pode ocorrer febre, mal-estar e 
mialgias 6 a 8 horas após a administração da vacina, com du-
ração de 1 a 2 dias.
raramente ocorrem reacções alérgicas. geralmente, esta hi-
persensibilidade está relacionada com resíduos de proteínas 
de ovo existentes nas vacinas. estas proteínas podem induzir 
uma reacção alérgica imediata em pessoas com alergia grave 
aos ovos.
Não devem ser vacinadas as pessoas com antecedentes de 
uma reacção alérgica grave a uma dose anterior da vacina ou 
a algum dos componentes da vacina, nomeadamente aos ex-
cipientes ou às proteínas do ovo.
também não devem ser vacinadas as pessoas com uma do-
ença aguda (moderada ou grave), com ou sem febre, até alívio 
dos seus sintomas.
gravidez, aleitamento e imunossupressão não são contra-
indicações para a vacinação contra a gripe.

Vacinas anti-pneumocócicas
streptococcus pneumoniae é uma bactéria gram + com uma 
cápsula polissacárida que pode causar um amplo espectro de 
doenças, desde otite média aguda, pneumonia, meningite e/
ou sepsis (4). 
O seu reservatório é a nasofaringe humana. Os portadores 
são a principal fonte de transmissão da bactéria, que se trans-
mite através das gotículas emitidas com a tosse ou espirros, e 
contacto com as secreções respiratórias (5).
As infecções são frequentes em crianças, particularmente 
com idade inferior a 2 anos, e nos idosos com mais de 65 anos, 
em especial se existir patologia predisponente (quadro III ) (4).
são conhecidos 91 serotipos de s. pneumoniae, que diferem 
na capacidade de colonização e transmissão, virulência, idade 
em que predominam, manifestações de doença, resistências 
aos antimicrobianos, distribuição geográfica, capacidade para 
causar doença endémica ou surtos (4).

Composição, administração, segurança 
e eficácia
existem 2 tipos de vacinas anti-pneumocócicas, ambas pro-
duzidas a partir da bactéria inactivada:
1) A vacina anti-pneumocócica polissacarídica – produzida 

a partir da cápsula bacteriana, contém polissacáridos de 
cadeia longa.

2) A vacina anti-pneumocócica conjugada – contém os polis-
sacáridos capsulares, todos conjugados com uma proteí-
na transportadora.

Vacina Anti-Pneumocócica Polissacárida
trata-se de uma vacina preparada a partir de antigénios 
pneumocócicos capsulares purificados. 

Cápsula: protege a bactéria da fagocitose e do reconhecimento pelo 
sistema imunitário do hospedeiro.
Adesinas: permitem a adesão às células da faringe e do pitélio res-
piratório.
Pneumolisinas: são proteínas secretadas que desestabilizam as 
membranas das células humanas, destruindo-as. Activam o sistema 
do complemento, usando-o contra as células do hospedeiro.
Protease de IgA: inactiva este tipo de anticorpos presentes nas mu-
cosas.
Ácido teicóico: activa o sistema do complemento, gastando-o e di-
reccionando-o para o hospedeiro. Produz peróxido de hidrogénio que 
causa danos nas células.
Fosforilcolina: liga-se aos receptores das células do hospedeiro, 
permitindo ao pneumococo entrar nelas e escapar ao sistema imune.

É uma vacina polivalente, indicada como agente imu-
nizante contra infecções pneumocócicas causadas por 
qualquer um dos 23 serotipos de streptococus pneumo-
niae incluídos na vacina, os quais são responsáveis por 
cerca de 80 a 90% das doenças pneumocócicas graves, 
tais como pneumonias, meningites, bacteremias e septi-
cemias.

Figura 3 – estrutura do streptococus pneumoniae 
(adaptado de Notice reviews microbiology)
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Grupos de risco

todos os indivíduos com ≥ 65 anos

Indivíduos com idade ≥ a 2 anos com:
• Doenças crónicas (cardiovasculares, DPOC ou enfisema, doen-
ça hepática crónica, diabetes, alcoolismo)
• Imunocomprometidos (incluindo infecção VIh, linfomas, leu-
cemias, doença de hodgkin, mieloma múltiplo, neoplasia disse-
minada, transplantados de órgão e medula óssea, insuficiência 
renal crónica, síndroma nefrótica e terapêuticas imunossupres-
soras de longa duração)
• Implante coclear
• Ambientes de risco (ex: lares de idosos, ou internados em 
instituições de cuidados de saúde)
• Asplenia anatómica ou funcional 
Adultos com idades compreendidas entre os 19 e os 64 anos:
• Fumadores
• Asmáticos

esta vacina está indicada para indivíduos, a partir dos 
2 anos de idade, com risco elevado de infecção por 
streptococus pneumoniae e de complicações associadas:

A vacinação consiste na administração de uma dose única 
de 0,5 mL por via intramuscular (Im), preferencial, ou por 
via subcutânea (sC), em alternativa (esta via é recomen-
dada em doentes sob terapêutica anticoagulante). Pode 
ser administrada simultaneamente com outras vacinas 
(particularmente a vacina anti-gripal), desde que se utili-
zem diferentes locais de injecção. A imunidade conferida 
surge 2 a 3 semanas após a imunização (6), e em geral, 
permanece por um período de 5 a 10 anos (7) (8). 

De acordo com os conhecimentos actuais, não é re-
comendada a reimunização sistemática de todos os 
indivíduos previamente vacinados com a vacina anti-
-pneumocócica. Existem, no entanto excepções nas 
quais é recomendada na segunda dose da vacina:
• indivíduos de alto risco de infecção pneumocócica, 

que tenham recebido a vacina anti-pneumocócica 
há mais de 5 anos, ou cujo título de anticorpos te-
nha diminuído significativamente

• em crianças com idade inferior a 10 anos com sín-
droma nefrótico, asplenia ou anemia de células 
falciformes - reimunização aos 3 ou aos 5 anos

As reacções adversas mais frequentes são discretas, 
do tipo eritema e dor local. Febre, mialgia e reacções 
locais graves ocorrem em menos de 1% dos adultos 
vacinados.

Vacina Anti-Pneumocócica Conjugada
Uma estratégia encontrada para melhorar a resposta 
imune aos antigénios polissacarídicos, especialmente em 

Quadro III - grupos com indicação para vacinação e 
revacinação com vacina anti-pneumocócica polissacarídica 
(Adaptada de Advisory Committe on Imunization Practices 

(ACIP), 2009)

A administração profiláctica de antipiréticos antes ou 
imediatamente após vacinação tem ocorrido argumen-
tando-se que pode diminuir a incidência e a intensidade 
das reacções febris. Contudo, estudos recentes sugerem 
que a utilização do paracetamol diminui a resposta imuni-
tária às vacinas, pelo que a utilização de antipiréticos deve 
ser feita apenas nas situações em que haja indicação (15).

crianças com menos de 2 anos de idade, foi a conjuga-
ção dos polissacáridos com proteínas. esta conjugação 
transforma a natureza da resposta imune conduzindo 
à estimulação quer dos linfócitos B quer dos linfócitos 
t, havendo formação de células de memória que são 
prontamente activadas num segundo contacto com o 
antigénio, havendo por isso uma resposta mais rápida e 
eficaz por parte do sistema imunitário. 
Desde janeiro de 2010, as vacinas conjugadas anti- 
-pneumocócicas disponíveis em Portugal são:
-  Synflorix® (VCP10) (9) - vacina conjugada 10-valente 

inclui os serotipos 1, 4, 5, 7F, 6B, 9V, 14, 18C, 19F e 
23F. Os serotipos presentes estão conjugados com 
proteínas transportadoras: toxóides do tétano ou da 
difteria, ou com a proteína D do haemophilus influenza.

-  Prevenar13® (VCP13) (10) - vacina conjugada 13-valen-
te inclui adicionalmente os serotipos 3, 6A e 19A. Os 
serotipos presentes estão todos conjugados com a 
proteína transportadora Crm197 – uma variante não 
tóxica da toxina diftérica.

De acordo com os dados epidemiológicos nacionais, 
coligidos no âmbito do grupo de estudo da Doença 
Invasiva Pneumocócica (geDIP), a VCP10 inclui na sua 
composição os serotipos responsáveis por 54% de do-
ença invasiva pneumocócica e a VCP13 por 80% (4).
são recomendados os seguintes esquemas de imuniza-
ção nas crianças (10) (9):
Os locais preferenciais para administração da vacina 
são a região antero-lateral da coxa nos lactentes ou o 
músculo deltóide do braço nas crianças. 
Como acontece com outras vacinas, a administração 
deve ser adiada no caso de doença febril aguda grave. 
Contudo, a presença de uma infecção ligeira, como uma 
constipação, não deve causar o adiamento da vacina-
ção.
estas vacinas podem ser administradas em simultâneo 
com os seguintes antigénios vacinais: difteria, tétano, 
tosse convulsa acelular ou celular, hepatite B, polio-
mielite inactivada, haemophilus influenzae do tipo b, 
sarampo, papeira, rubéola, varicela, vacina meningo-
cócica do serogrupo C e rotavírus.
As reacções adversas mais frequentemente observadas 
após a vacinação primária são:

• dor, vermelhidão, inchaço e endurecimento no 
local da injecção

• temperatura corporal elevada - 38°C ou superior 
(febre)

• sensação de sonolência
• sensação de irritabilidade
• perda de apetite
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Esquema de vacinação*

Lactentes com 6 semanas a 6 meses de idade

série de imunização primária 
de três doses + 1 reforço

Doses de 0,5 mL cada. 
Com início normalmente aos 2 meses de idade e com um intervalo de pelo menos 1 mês entre 
cada dose. 
A 1ª dose pode ser administrada a partir das 6 semanas de idade. 
recomenda-se a administração da quarta dose (reforço) entre os 11 e os 15 meses de idade.

série de imunização primária 
de duas doses + 1 reforço

Doses de 0,5 mL cada. 
A 1ª dose pode ser administrada a partir dos 2 meses de idade, seguida de uma segunda dose 
2 meses mais tarde. 
recomenda-se a administração da terceira dose (reforço) entre os 11 e os 15 meses de idade.

Lactentes e crianças não vacinados 

com ≥ 7 meses de idade Duas doses de 0,5 mL cada, com um intervalo de pelo menos 1 mês** entre as doses. 
recomenda-se uma terceira dose no segundo ano de vida.

Lactentes com 7-11 meses de idade Crianças com 12-23 meses de idade. 
Duas doses de 0,5 mL cada, com um intervalo de pelo menos 2 meses entre as doses.

Crianças com 2-5 anos de idade Uma dose única de 0,5 mL.

* recomenda-se que as crianças que efectuarem a primeira dose de Prevenar 13® completem o esquema de vacinação com Prevenar 13® e as crianças 
que efectuarem a primeira dose de synflorix® completem o esquema de vacinação com synflorix®.
** 2 meses no caso da synflorix®.

Esquemas de imunização com Prevenar 13® em lactentes e crianças vacinados anteriormente com Prevenar ® (7-valente)*

Crianças com 12-23 meses 
de idade

Administrar duas doses da vacina (com um intervalo de pelo menos 2 meses entre as 
doses) para completar a série de imunização relativamente aos seis serotipos adicionais. 

Crianças com 2-5 anos de idade Uma dose única. 

*Os lactentes e crianças que iniciaram a imunização com Prevenar® podem mudar para Prevenar 13® em qualquer ponto do esquema de vacinação.

Intervenção na farmácia

Os níveis de intervenção na farmácia no âmbito de um serviço 
de vacinação são:
A. Indivíduos pertencentes aos grupos de 

risco para vacinação contra a gripe sazonal 
e/ou doenças pneumocócicas, mas sem 
prescrição da(s) vacina(s)

• Informar sobre:
- A gripe sazonal, as doenças pneumocócicas e as respec-

tivas consequências;
- Os sintomas/sinais da gripe sazonal e das doenças pneu-

mocócicas;
- Como tratar a gripe sazonal e as doenças pneumocóci-

cas;
- As medidas preventivas e os benefícios da vacinação;
- Quem deve ser vacinado e quando.

• entregar o Folheto isaúde “Preparados para o Inverno. 
Vacinas contra a gripe e pneumonia em dia”;

• Aconselhar a consulta médica para eventual prescrição 
da(s) vacina(s).

B. Indivíduos com prescrição da vacina 
contra a gripe sazonal e/ou da vacina anti-
pneumocócica polissacarídica

• Propor a vacinação na farmácia aquando da dispensa da(s) 
vacina(s);

• marcar dia e hora para administração da(s) vacina(s), prefe-
rencialmente após a dispensa;

• Inquirir o doente sobre a existência de eventual situação 
que impeça a administração da(s) vacina(s) (ex.: alergia à 
proteína do ovo, antecedentes de uma reacção alérgica à 
vacina, doença febril aguda grave);

• Verificar se o doente toma medicamentos que obriguem a 
ter cuidados especiais na administração da(s) vacina(s) (ex.: 
anticoagulantes orais) ou que sugiram a existência de uma 
patologia cujas manifestações possam dificultar a compre-
ensão de uma eventual reacção vagal ou anafiláctica (ex.: 
antidiabéticos, antiepiléticos);

• Calçar luvas descartáveis;
• Administrar a(s) vacina(s) de acordo com a técnica correcta 

de injecção;
• Colocar de imediato o material utilizado nos contentores de 

recolha de resíduos apropriados (grupo III e grupo IV);
• Pedir para o doente aguardar cerca de 15 minutos após a 

administração da(s) vacina(s) e para informar de imediato o 
profissional de saúde em caso de efeitos adversos;

• Informar o doente sobre eventuais efeitos adversos no local 
de injecção e esclarecer dúvidas;

• registar informação no Boletim Individual de saúde do 
doente. se o doente não tiver consigo o Boletim Individual 
de saúde, registar informação no Cartão de registo de 
Vacinação da farmácia;

• Proceder ao registo de vacinação na farmácia. este registo 
poderá ser feito no sifarma 2000 ou em impresso próprio 
denominado “registo de Vacinação”;
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suporte isaúde disponível para apoio ao 
aconselhamento em situações relacionadas 
a Gripe Sazonal e Doença Pneumocócica.
Igualmente disponível no Sifarma 2000, para 
utilizar de forma integrada no atendimento e 
também através do ANFOnline.

elaborado por:
Lígia Brito reis (CEDIME), rute horta (DsF), Inês Pinto (DsF)

• efectuar a venda do serviço de vacinação prestado, no 
sifarma Clássico com o código 7971044 e no sifarma 2000 
no ecrã dos serviços.



FARMÁCIA 
PORTUGUESA 35



36

INFORMAçãO TERApêUTICA

É cada vez maior a quantidade e diversidade de suple-
mentos Alimentares disponíveis no mercado. estes pro-
dutos destinam-se, essencialmente, a ser utilizados sem 
indicação médica, o que torna a intervenção do farmacêu-
tico de especial relevância. Não sendo isentos de riscos 
(reacções adversas, contra-indicações, interacções) são 
susceptíveis de uma marcada intervenção profissional, 
tanto no despiste e prevenção de aspectos de segurança, 
como no aconselhamento do produto mais indicado, para 
as necessidades de cada utente em particular.

suplementos alimentares 
o que são?
Os suplementos alimentares assentam na definição de 
géneros alimentícios, que se destinam a complementar e/
ou suplementar o regime alimentar normal, não devendo ser 
usados como substitutos de uma dieta diversificada e cuidada.
Constituem fontes concentradas de determinadas subs-
tâncias nutrientes (ex: vitaminas, minerais, aminoácidos, 
etc) ou outras com efeito nutricional ou fisiológico (ex: 
levedura de cerveja – rica em vitaminas do complexo B 

e crómio; kelp – alga rica em iodo, etc), isoladas ou com-
binadas. 
são comercializados sob as mais variadas formas farma-
cêuticas de administração oral, como cápsulas, compri-
midos, saquetas de pó, soluções orais em ampolas e fras-
cos, ou outras, e apenas podem ser postos à disposição do 
consumidor final sob a forma pré-embalada.
esta forma de apresentação, a par do facto de estarem dis-
poníveis, também, na farmácia, leva a que facilmente se-
jam confundidos pelos consumidores com medicamentos.
No entanto, a distinção entre suplementos alimentares e 
medicamentos é claramente feita a dois níveis:
• Não podem ser atribuídas aos suplementos alimenta-

res propriedades profiláticas, de tratamento ou cura 
de doenças, nem fazer referência a essas proprieda-
des, ao contrário dos medicamentos que têm de pos-
suir uma daquelas funções terapêuticas;

• enquanto géneros alimentícios, são abrangidos pela 
legislação relativa à segurança dos alimentos in-
dependentemente da sua composição. tal significa 
que não são sujeitos à intervenção e controlo pela 
Autoridade Nacional do medicamento e Produtos de 
saúde (INFArmeD), que apenas garante a qualidade, 
segurança e eficácia dos medicamentos.

suplementos Alimentares
Contribuir para uma escolha segura na farmácia
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A suplementação alimentar com vitaminas, minerais ou 
outros nutrientes deve ser vista como uma suplemen-
tação de um regime alimentar normal com um ou mais 
nutrientes que possam estar em falta. já o consumo de 
suplementos alimentares contendo plantas, ou prepara-
dos à base de plantas, é por vezes feito tendo por objectivo 
a melhoria do estado de saúde, através das propriedades 
tradicionalmente atribuídas ao consumo de algumas es-
pécies vegetais.

Informação que deve 
acompanhar um suplemento 
alimentar
Com o objectivo de garantir a protecção dos consumidores 
e facilitar a sua selecção, os suplementos Alimentares a 
colocar no mercado devem ser seguros e ter informação 
adequada no rótulo.
A informação relativa ao teor em nutrientes nos suple-
mentos alimentares é essencial para permitir que o con-
sumidor que os adquire o faça com conhecimento de cau-
sa e os utilize de forma correcta e em segurança. 

Composição dos suplementos 
alimentares
Os suplementos alimentares podem conter um vasto le-
que de substâncias nutrientes e outros constituintes, de-
signadamente vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos 
gordos essenciais, fibras e várias plantas e extractos de 
plantas.
mas, a regulamentação dos suplementos alimentares 
apenas contempla informação relativa a vitaminas e mi-
nerais e suas fontes (por exemplo, sais), prevendo que se-
jam fixadas, quando necessário, limites máximos de se-
gurança, contribuindo assim para que a utilização normal 
dos produtos, de acordo com as instruções de utilização 
fornecidas pelo fabricante, seja segura para os consumi-
dores. 
Os suplementos alimentares podem ser divididos em dois 
grandes grupos – os que têm na sua composição vitami-
nas e minerais e os que têm outros constituintes. estes 
últimos estimam-se ser acima de 400 no mercado comu-
nitário e podem ser usados desde que:
• tenham um uso alimentar significativo na União 

europeia, ou terem estado presentes num suplemento 
alimentar, antes de 15 de maio de 1997, data em que 
entra em vigor o reg (Ce) n.º 258/97, que regulamenta 
os “novos alimentos”;

• sejam sujeitos a uma avaliação científica, toxicológica 
e de alergenicidade (reg (Ce) n.º 258/97), caso não te-
nham uso alimentar significativo comprovado, ou não 
tenham estado na composição de outro suplemento 
alimentar, na União europeia, antes de 15 de maio de 
1997.

A fim de clarificar e simplificar, as substâncias de maior 
uso, que não vitaminas e minerais, podem ser agrupadas 
em 6 categorias principais:
• Aminoácidos (ex. L-arginina, outros aminoácidos es-

senciais, aminoácidos não essenciais);
• enzimas (ex. lactase, papaína);
• Prebióticos e probióticos (ex. inulina, Lactobacillus aci-

dophilus, espécies de leveduras);
• Ácidos gordos essenciais (ex. ácido gama-linoleico, 

óleos de peixe DhA/ePA, óleo de boragem - Borago 
officinalis, óleo de linhaça - Linum usitatissimum);

• extractos botânicos (ex. aloé - Aloé vera, ginkgo - 
ginkgo biloba, ginseng - Panax ginseng, gárlico - Allium 
sativum, extracto de chá verde - Camellia sinensis, ex-
tracto de garcínia - Paullinia cupana);

• Outras substâncias (ex. licopeno, luteína, coenzima 
Q10, taurina, carnitina, inositol, glucosamina, chitosan, 
espirulina, isoflavona de soja).

suplementos alimentares 
entrada no mercado
A autoridade competente para autorizar a introdução de 
novas substâncias e a colocação no mercado de suplemen-
tos alimentares é o gabinete de Planeamento e Políticas 
(gPP), do ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 
rural e das Pescas.
Para permitir a rastreabilidade, sempre que um suple-
mento alimentar é introduzido no mercado, o fabricante 
ou, caso se trate de um produto fabricado num país ter-
ceiro, o responsável pela colocação no mercado nacional, 
tem de notificar o gPP, através do envio do modelo de ró-
tulo utilizado para esse produto.
Basta esta notificação para que os produtos sejam coloca-
dos no mercado, não sendo necessário por isso qualquer 
tipo de aprovação ou autorização. É da responsabilidade 
do operador económico garantir o cumprimento dos re-
quisitos previstos na legislação aplicável.
já a fiscalização e a instrução dos processos por infrac-
ção competem à Autoridade de segurança Alimentar 
e económica (AsAe) e aos serviços competentes nas 
regiões Autónomas. Assim sendo, a AsAe é a entidade 
habilitada a assegurar a verificação do cumprimento dos 
requisitos legais previstos para os suplementos alimenta-
res.
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Os suplementos Alimentares nas Farmácias

Processo de Codificação
A ANF criou uma codificação de produtos de Farmácia, com 
o objectivo de facilitar a comunicação entre os fabricantes, os 
distribuidores e as Farmácias, dando resposta às necessidades 
inerentes à distribuição, gestão de stocks, utilização sistemática 
e transmissão automática de dados. 
Assim, os produtos de farmácia estão identificados com um nú-
mero – CNP (Código Nacional de Produto) – um código que iden-
tifica uma marca e uma apresentação, bem como o responsável, 
pela comercialização nacional, a taxa de IVA e a classificação na-
cional dos produtos segundo o diploma que rege a introdução 
destes produtos no mercado nacional.
O processo de codificação dos produtos de saúde visa ainda atin-
gir os seguintes objectivos: 
a)  Contribuir para que os produtos de saúde disponibilizados 

pelas Farmácias cumpram os requisitos legais
b)  Facilitar o relacionamento entre as Farmácias e as empresas 

que disponibilizam os produtos de saúde 
c)  Contribuir para a política de desenvolvimento do sector, sua 

modernização e adequação às necessidades dos utentes

O procedimento de atribuição de um CNP inicia-se quando a 
empresa responsável pela distribuição do produto apresen-
ta a respectiva solicitação ao Núcleo de Acordos receituário e 
Codificação (NARC). 
A atribuição do CNP pressupõe o cumprimento das disposições 
do Regulamento de Codificação de Produtos de Farmácia da 
ANF, o qual prevê que, a acompanhar o requerimento de atri-
buição de código seja disponibilizada a seguinte documentação:
• Folheto e projecto de cartonagem (caso existam) 
• Declaração ao CIAV (Centro de Informação Antivenenos)
• Notificação ao gPP 
• rótulo, que para além do previsto na legislação, deve conter 

as seguintes menções obrigatórias: 
• Indicação de que os suplementos alimentares não devem 

ser utilizados como substitutos de um regime alimentar 
variado

• Advertência de que os produtos devem ser guardados fora 
do alcance das crianças

• Composição Qualitativa e Quantitativa
• Certificado de análise de um lote
• Caso o produto seja dispensado noutro país, indicação do es-

tatuto do produto no país de origem 
Inerentes ao processo de codificação, há um conjunto de direitos 
e deveres que cumprem às empresas responsáveis pelos pro-
dutos:
• Cumprir todos os requisitos legais e outros que venham a ser 

estabelecidos posteriormente à atribuição do CNP 
• responsabilidade pela veracidade, exactidão e actualidade 

das informações solicitadas pelo NArC
• manter permanentemente actualizada a informação relativa 

aos produtos de saúde codificados, adaptando-se às novas 
exigências decorrentes das alterações aos requisitos legais 
ou outros

• A publicidade relativa aos produtos de saúde é da inteira e ex-
clusiva responsabilidade das empresas que se devem abster 
de recorrer à publicidade comparativa ou enganosa

INFORMAçãO TERApêUTICA

O rótulo dos Suplementos Alimentares devem respeitar 
as disposições ao nível da rotulagem geral dos alimen-
tos - Decreto-lei nº 560/99 de 18 de Dezembro, bem 
como as que constam na legislação específica dos suple-
mentos alimentares - Decreto-lei nº 136/2003 de 28 de 
Junho. Destas destacamos:
• Denominação de venda: “suplemento Alimentar”
• teor alcoólico (obrigatório se valor > 1,2%)
• Identificação do responsável pelo produto, estabelecido 

na União europeia
• Lista dos ingredientes, enumerando todos os que en-

tram na composição do produto, por ordem de peso de-
crescente. Ingredientes compostos (elaborados a partir 
de vários ingredientes) devem ser indicados descrimi-
nando cada ingrediente de forma isolada

• Contém edulcorantes e/ou açúcares (quando aplicável)
• Contém uma fonte de fenilalanina – sempre que o pro-

duto contenha aspartame como edulcorante
• O seu consumo excessivo pode ter efeitos laxativos - 

sempre que o produto tenha mais de 10% de polióis de 
adição (ex. sorbitol, maltitol, xilitol, manitol isomaltulo-
se, lactilol, etc…) e respectivos sais

• menções obrigatórias redigidas em Português
• géneros alimentícios produzidos a partir de organis-

mos geneticamente modificados (Ogm) - sempre que 
um dos ingredientes seja produzido a partir de Ogm ou 
derivado de Ogm tal deve ser mencionado

• toma diária recomendada e advertência de que esta 
não deve ser excedida

• As quantidades de substâncias nutrientes ou de outras 
substâncias declaradas referem-se à toma diária reco-
mendada pelo fabricante e indicada no rótulo

• As informações relativas a vitaminas e minerais são ex-
pressas em % dos valores de referência

• É apresentada a indicação de que os suplementos ali-
mentares não são substitutos dum regime alimentar 
variado

• O rótulo que inclua uma alegação de saúde* 
(regulamento (Ce) n° 1924/2006) deve fornecer obriga-
toriamente as seguintes informações:
• uma referência à importância de uma alimentação 

variada e equilibrada e de um modo de vida saudável;
• a quantidade e o modo de consumo que assegura o 

alegado benefício;
• uma referência às pessoas que devem evitar a subs-

tância em questão;
• um aviso sobre os riscos para a saúde em caso de 

consumo excessivo.
 em contrapartida, o rótulo dos suplementos alimenta-

res não deve conter:
• menções que atribuam ao produto propriedades de 

prevenção, tratamento ou cura de uma doença hu-
mana;

• menções que afirmem ou sugiram que um regime 
alimentar equilibrado e variado não constitui uma 
fonte suficiente de nutrientes em geral.

*Alegação de saúde - qualquer alegação que declare, sugira ou implique a exis-
tência de uma relação entre uma categoria de alimento ou um dos seus cons-
tituintes e a saúde.
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Uma das intervenções importantes da ANF passa por as-
segurar que todos os suplementos alimentares posicio-
nados no mercado das Farmácias foi previamente notifi-
cado ao gPP e ao CIAV.

Análise CeDIme
 – Para uma maior segurança
Ao contrário do que acontece com os medicamentos, não 
existe em Portugal uma entidade responsável pela segu-
rança dos suplementos Alimentares.
É neste contexto, que surge a necessidade de uma análi-
se técnica e científica da composição de cada suplemento 
alimentar, da responsabilidade do CEDIME, cujo único ob-
jectivo é procurar a identificação de evidência que sustente 
a consideração de questões relacionadas com a seguran-
ça dos constituintes activos de determinado suplemento 
Alimentar, tendo sempre em conta a dose diária máxima e 
as condições de toma previstas na embalagem.
Esta análise ocorre antes da atribuição do CNP, e tem por 
principal objectivo identificar aspectos de segurança per-
tinentes tendo em conta, quando for caso disso, os dife-
rentes graus de sensibilidade dos vários grupos de con-
sumidores, os quais originam recomendações dirigidas 
às empresas para serem integradas na informação que 
acompanha o produto, contribuindo para uma escolha in-
formada e para uma maior segurança de utilização.
Apesar de, muitas vezes, ser adequado assumir, face à 
frequência relativamente baixa dos efeitos adversos des-
critos (tanto quanto é possível estimar), que a generali-
dade destes produtos, se tomados de forma isolada, não 
prolongada no tempo e como indicado no rótulo, são rela-
tivamente inócuos para a maioria dos potenciais consu-
midores, este pressuposto deixa de ser aplicável quando 
considerado o elevado potencial de utilização inadequa-
da destes produtos. 
há uma série de circunstâncias, algumas inerentes a com-
portamentos por parte dos consumidores, que contribuem 
para que este seja um mercado passível de maior risco. 
mas que, também por este motivo, tem muito a ganhar com 
uma intervenção diferenciada da equipa da farmácia.
Assim, são muitos os factores que contribuem para o risco 
associado à toma de suplementos alimentares:
• na maior parte das vezes, o consumo de suplementos 

alimentares está dependente unicamente da opção do 
consumidor, sem haver aconselhamento por parte de 
um profissional de saúde informado, habilitado para 
avaliar quer a necessidade da toma do suplemento 
alimentar, quer a adequação de um determinado su-

plemento ao consumidor que o pretende tomar. esta 
avaliação da adequação deveria ter em conta tanto a 
história clínica do consumidor como os medicamentos 
que possa estar a tomar

• a maioria das pessoas decide sozinha a quantidade a 
tomar, sendo mesmo possível que muitas vezes opte 
por tomar quantidades superiores ao indicado, espe-
rando resultados igualmente superiores

• outro factor importante a considerar é a crença ge-
neralizada de que produtos à base de plantas ou 
naturais, como muitas vezes são denominados, em 
contraposição aos medicamentos, são isentos de 
efeitos adversos 

 De facto, a população, de um modo geral, desconhe-
ce os riscos associados a uma utilização indiscrimi-
nada deste tipo de produtos, não acompanhada por 
profissionais de saúde

• não é incomum a toma em simultâneo de vários su-
plementos alimentares com o mesmo objectivo, o 
que aumenta a possibilidade de ocorrência de reac-
ções adversas

• consumidores com patologias e, por isso, com maior 
probabilidade de estarem a tomar medicamentos, 
com o objectivo de melhorar o seu estado de saúde, 
optam, também, por tomar suplementos. O consumo 
de suplementos alimentares, com destaque para os 
que contêm na sua composição preparados à base de 
plantas, pode resultar em interacções com substân-
cias presentes em medicamentos

• os suplementos alimentares em algumas circuns-
tâncias podem provocar alterações nos exames mé-
dicos, podendo mesmo dificultar um eventual diag-
nóstico

• há ainda a considerar a possibilidade de ocorrência 
de reacções alérgicas, principalmente em caso de 
historial de alergia a géneros alimentícios; sabe-se 
que algumas espécies vegetais estão descritas na bi-
bliografia como alergénicas, devendo o consumidor 
estar consciente do risco que corre de sofrer uma 
reacção alérgica decorrente do consumo

Por todos estes motivos, a presença nas embalagens destes 
produtos, de informação que garanta, não apenas a devida 
caracterização e identificação dos mesmos, mas também 
o conhecimento dos necessários cuidados inerentes a uma 
toma correcta e o conhecimento detalhado dos riscos asso-
ciados ao consumo, riscos estes que poderão variar, de indi-
víduo para indivíduo, de acordo com as suas características, 
é não só desejável mas também essencial para promover a 
credibilização dos mesmos e o seu uso saudável.

Como a própria definição sugere, um suplemento não cura. 
Pode ajudar a curar. Um suplemento não evita nenhum 
problema de saúde. Pode sim ajudar a evitar.”

in Boletim Farmácia Prática n.º 22, Abril 2009
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Com o objectivo de proporcionar à farmácia as melhores condições para a dispensa e aconselhamento 
de suplementos alimentares aos seus utentes, o CEDIME tem vindo a disponibilizar vários suportes 
informativos dirigidos, quer aos profissionais, quer aos utentes.

INFORMAçãO TERApêUTICA

Boletim farmácia Prática n.º 22 (Abril 2009)
sistematiza a forma como os suplementos alimentares podem ser úteis ao bem-estar e à 
saúde da mulher na menopausa, elegendo algumas substâncias presentes em suplementos 
alimentares que podem contribuir quer para o alívio de sintomas, quer para a prevenção de 
patologias cuja prevalência, na mulher, aumenta após a menopausa como é o caso da osteo-
porose e de doenças do foro cardiovascular.

serviço isaúde
Para apoio ao aconselhamento sobre suplementos à base de plantas, ajudando os utentes na 
selecção e melhor utilização destes produtos, está disponível o suporte iSaúde – Suplementos 
na Farmácia: Escolhas Seguras.
O formato de monofolha, está acessível através do Sifarma 2000, para utilizar de forma inte-
grada no atendimento, e também através do ANFOnline.

Boletim Farmácia Prática
O n.º 16 (Abril 2008) aborda numa breve introdução o que são estes produtos de saúde (su-
plementos alimentares e produtos à base de plantas), enquadrando a importância da inter-
venção da farmácia neste âmbito. Dedicado a dois grupos de suplementos alimentares – para 
emagrecimento/Controlo do peso e Cuidados com a pele. Fornece informação sobre os prin-
cipais componentes de produtos disponíveis no mercado. 

suportes à intervenção da farmácia ao aconselhamento 
na dispensa de suplementos alimentares

Sifarma 2000

O sifarma 2000 contem informação sobre a com-
posição, indicações terapêuticas, modo de toma, 
precauções, contra-indicações e interacções de 
alguns suplementos alimentares.

Serviço de Consultas

O CeDIme dispõe de uma estrutura sólida de infor-
mação técnica e científica sobre estes produtos e 
seus constituintes activos, de que as farmácias usu-
fruem através do seu serviço de Consultas.cedime@anf.pt
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• suplementos alimentares (última actualização: 20.08.2010). 
gabinete de Planeamento e Políticas.

• ministério da Agricultura do Desenvolvimento rural e das 
Pescas. Disponível em http://www.gppaa.min-agricultura.pt/
regAlimentar/supAlimentares.html

• suplementos alimentares (última modificação: 29.06.2009). 
sínteses da legislação da Ue - rotulagem e embalagem dos 
produtos. Disponível em http://europa.eu/legislation_summa-
ries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21102_
pt.htm

• segurança e Qualidade Alimentar, n.º 6. sequali. maio 2009. 
Versão electrónica disponível em http://www.infoqualidade.
net/

• santos A.C. et all. recolha de dados sobre consumo de me-
dicamentos e/ou suplementos à base de plantas medicinais 
numa amostra da população de Lisboa e Vale do tejo. revista 
Lusófona de Ciências e tecnologias da saúde 2008; (5) 2: 
128-141. Versão electrónica disponível em http://revistasaude.
ulusofona.pt

• Avaliação de suplementos. Peso & medida. Faculdade de 
motricidade humana e jornal Público. Disponível em http://
static.publico.clix.pt/pesoemedida/

CONCLUSÃO

É com frequência que os utentes se dirigem ao far-
macêutico com pedidos de aconselhamento relativo a 
suplementos alimentares que querem tomar para di-
versos fins. Para que o farmacêutico, enquanto profis-
sional de saúde, esteja capacitado a prestar o melhor 
aconselhamento, é essencial que disponha do neces-
sário suporte que lhe permita trabalhar, da melhor for-
ma, estes produtos.
O CNP representa uma garantia de cumprimento pelas 
empresas responsáveis pelos produtos, dos pressupos-
tos inerentes ao regulamento de codificação, que in-
cluem o cumprimento de todas as disposições previstas 
na legislação própria e visam um melhor conhecimento 
de cada produto. 
Desta forma, é igualmente possível colocar ao dispor 
das farmácias um maior suporte em informação, o que 
permite diferenciá-las cada vez mais na dispensa e 
aconselhamento dos mesmos.

elaborado por:
joana Pinto, CEDIME, sónia romano, NArC

É possível colocar ao dispor das farmácias um maior suporte 
em informação, o que permite diferenciá-las cada vez mais 
na dispensa e aconselhamento dos mesmos.
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pERSONALIDADES

Quando, em 1974, terminou a licencia-
tura em Farmácia pela Universidade de 
Lisboa, maria Amélia madeira estava 
longe de imaginar que dedicaria a sua 
vida profissional ao Aquário Vasco da 
gama. As análises clínicas eram a sua 
vocação mas em ambiente hospitalar: 
o que então a interessava era a possi-
bilidade de contacto com os doentes, 
não ficar confinada a um laboratório, 
a contar glóbulos numa lamela de mi-
croscópio.
mas nessa altura – em ano de revo-
lução – concretizar o sonho veio a 
revelar-se inviável. No seu caminho, 
acabou por cruzar-se o aquário, du-
rante muitos anos o único espaço do 
país dedicado à conservação e exposi-
ção de espécies marinhas. Chegou por 
mero acaso ao seu conhecimento que 
a instituição pretendia recrutar um far-
macêutico para, ao abrigo do IV Plano 
de Fomento, montar um laboratório de 
análises da água. e concorreu.
No horizonte tinha a ideia de apenas 
permanecer por dois ou três anos, mas 
os projectos foram-se sucedendo e o 
seu envolvimento foi-se consolidando, 

tudo começou por 
acaso e acabou 
numa vida dedicada 
às espécies do 
Aquário Vasco da 
gama: farmacêutica 
de formação, maria 
Amélia madeira 
acabou por abraçar 
uma carreira invulgar, 
mas não se arrepende. 

Uma vida dedicada 
ao Aquário Vasco da gama

dando corpo a uma carreira de 36 anos. 
hoje recorda como foi “aliciante co-
meçar do zero”: em 74 não havia nem 
espaço nem material para erguer um 
laboratório de análises da água e maria 
Amélia nada sabia sequer sobre o fun-
cionamento de um aquário.
A insuficiência de condições e de co-
nhecimentos não a impediu, contudo, 
de se dedicar ao projecto: investigou os 
factores que afectavam a sobrevivên-
cia das espécies aquáticas do aquário, 
passou a efectuar o controlo químico da 
água dos circuitos fechados e da água 
de onde são efectuadas as capturas 
para exposição.
Os desafios foram uma constante na 
sua experiência: cedo alargou o seu 
campo de intervenção das análises 
químicas e bacteriológicas às doenças 
dos peixes. Não havia então um veteri-
nário no quadro de pessoal do aquário. 
e maria Amélia madeira não sentia, 
sequer, uma vocação particular por 
este domínio; tinha até – admite – uma 
“má relação com todos os animais com 
patinhas”, como os camarões, as tar-
tarugas e os caranguejos. tocar-lhes 

não era fácil, mas era necessário para 
os observar, e – reconhece também – 
esteve quase a desistir. mas não o fez: 
“hoje já sou amiga das tartarugas…”.

tartarugas, 
plâncton e algas
As tartarugas foram, aliás, deter-
minantes na sua aprendizagem: “O 
aquário era constantemente solicitado 
por pessoas que tinham tartarugas de 
água doce doentes e que não sabiam o 
que fazer. Nós também não, ninguém 
sabia nada de tartarugas. mas eu pen-
sei que ou fazíamos alguma coisa ou 
elas morriam”.
e, como diz o ditado, “a necessidade 
aguça o engenho”: a equipa do aquário 
pediu ajuda ao Laboratório Nacional de 
Investigação Veterinária, mas também 
aqui se sabia pouco sobre as espécies 
aquáticas e suas patologias. havia, po-
rém, muito boa vontade e as soluções 
foram surgindo.
são muitas as histórias de sobrevivên-
cia que esta farmacêutica tem para 

maria Amélia madeira, farmacêutica
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contar, histórias como a de uma tar-
taruga de água salgada que foi levada 
ao aquário por pescadores que a en-
contraram com um anzol engolido e 
de outra com uma barbatana partida e 
um golpe profundo. mais uma vez com 
boa vontade e muitos cuidados, ambas 
sobreviveram e acabaram por ser de-
volvidas ao seu habitat natural. 
As tartarugas são uma constante na 
vida do aquário, porque ali acorrem, 
com frequência, pessoas que as com-
pram pequenas pensando que se vão 
manter sempre assim e depois se 
vêem confrontadas com outra reali-
dade: é que elas crescem mesmo e 
muito, levando os donos a quererem 
desfazer-se delas. Uma situação que 
entristece maria Amélia. 
tempos houve em que o aquário as 
acolhia mas actualmente isso já não 
é possível: a lei impõe que sejam en-
tregues ao Instituto de Conservação 
da Natureza. mas isso não impede 
que sejam, muitas vezes, deixa-
das clandestinamente nos tanques 
à entrada do edifício amarelo do 
Dafundo.
esta farmacêutica de formação con-
tinua a fazer uso da sua especiali-
zação em análises clínicas, na roti-
na da manutenção do equilíbrio do 
ambiente aquático, mas tem vindo a 
aprofundá-la no laboratório de pro-
dução de fito e zooplâncton. 
Balões de vidro e grandes mangas 

cilíndricas acolhem as diferentes fa-
ses da cultura de microalgas, numa 
média de sete mil litros por ano utili-
zados para a cultura de zooplâncton e 
para alimentação de invertebrados. 
Outros dois mil litros, por ano, são 
de rotíferos, usados como alimento 
vivo dos alevinos de água salgada e 
dos invertebrados. Ali se produzem 
igualmente artémias salinas, um 
crustáceo mínimo que alimenta os 
peixes de pequenas dimensões. 
O verde é o tom dominante neste la-
boratório em que também se ensaia 
o crescimento de macroalgas com a 
ajuda de lâmpadas fluorescentes e ha-
logénios metálicos. 
são culturas em exposição no próprio 
aquário, desafiando a curiosidade dos 
visitantes e exigindo muita concen-
tração para descobrir os minúsculos 
seres que povoam dois ou três reci-
pientes de vidro e uma amostra sob 
as lentes do microscópio.
maria Amélia madeira está, de facto, 
muito longe dos seus objectivos de 
1974. De quando sonhava trabalhar 
em análises num hospital. mas não 
se arrepende. tanto mais que, apesar 
de ter obtido a reforma em maio últi-
mo, continua a entregar-se ao aquá-
rio e às suas espécies. A sua intenção 
é continuar a colaborar, nem que seja 
como voluntária, quando o seu lugar 
for formalmente preenchido. Afinal: 
“Foi uma vida que passei aqui…”

maria Amélia madeira é farma-
cêutica de formação, mas o seu 
percurso profissional levou-a a 
mergulhar numa experiência com-
pletamente diferente: a aquariolo-
gia. A prática dos anos dedicados 
ao Aquário Vasco da gama deu-lhe 
conhecimentos que, a dada altura, 
decidiu colocar ao serviço de todos 
quantos se interessam pelas espé-
cies aquáticas – é esse o propósito 
do “manual de Aquariologia”, edita-
do em 1992 numa parceria com a 
Câmara municipal de Oeiras.
Decidiu-se a escrevê-lo depois de 
observar que muitas das pessoas 
que possuíam aquários em casa – 
e que pediam a ajuda do Aquário 

Vasco da gama – pouco sabiam 
sobre as regras básicas para asse-
gurar a sobrevivência das espécies. 
De uma forma acessível, procurou 
transmitir a sua experiência, resu-
mindo o essencial sobre a escolha, 
conservação e decoração do aquá-
rio, a sua montagem e manutenção, 
sobre a água e suas características 
físico-químicas, a iluminação, a ali-
mentação e as principais doenças e 
tratamentos. Desta forma, propôs-
se contribuir para melhorar a qua-
lidade de vida e longevidade das 
espécies.
É ainda hoje um manual de referên-
cia nesta área, sendo, aliás, o único 
de um autor português.

experiência em livro

Foi inaugurado em maio de 
1898, herdando o nome do nave-
gador português que - comple-
tavam-se então quatro séculos 
- descobriu o caminho marítimo 
para a Índia. e cresceu graças à 
visão do último rei de Portugal, 
D. Carlos, um destacado oce-
anógrafo cujas campanhas a 
bordo do iate Amélia em muito 
contribuíram para enriquecer 
o espólio do aquário e para a 
divulgação científica deste do-
mínio do conhecimento. Aliás, 
boa parte da sua colecção e dos 
documentos que produziu estão 
na posse do aquário, expostos 
no espaço museológico.
Desde 1901 que integra o patri-
mónio da marinha Portuguesa, 
tendo sofrido sucessivas inter-
venções visando ampliar e me-
lhorar as instalações e condi-
ções de exposição e estudo das 
espécies.
recebe anualmente cerca de 
65 mil visitantes, 38 por cento 
dos quais alunos, o que faz do 
aquário um verdadeiro centro 
pedagógico.  

A visão de um rei
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hOmeNAgem

Morreu o professor rogério 
fernandes ferreira

era um nome grande da fiscalidade 
em Portugal e um colaborador de lon-
ga data da ANF: o Professor rogério 
Fernandes Ferreira morreu a 13 de 
julho, aos 81 anos, vítima de doença 
prolongada.
era considerado um homem modes-
to, como modestas foram as suas ori-
gens, numa localidade de Loulé. Não 
deixou, porém, que as dificuldades lhe 
travassem a vontade e os estudos: com 
o estatuto de trabalhador-estudante, 
concluiu em 1954 o curso do Instituto 
superior de Ciências económicas e 
Financeiras e em 1996 o de Direito pela 
Faculdade de Direito de Lisboa. mais 
tarde, completou o Doutoramento em 

gestão pelo Iseg, instituição de que foi 
professor catedrático jubilado.
O seu vasto percurso profissional está 
intrinsecamente ligado à contabili-
dade, a ele se devendo o anteprojecto 
do Plano geral de Contabilidade, nos 
anos 70. Foi o primeiro presidente 
da Comissão para a Normalização 
Contabilística e integrou ainda a últi-
ma comissão para a revisão do Irs. 
membro honorário da Câmara dos 
técnicos Oficiais de Contas, é autor de 
uma vasta obra nos domínios da ges-
tão, contabilidade e fiscalidade. 
Foi este percurso que lhe granjeou, 
no último 10 de junho, a insígnia de 
grande Oficial da Ordem de Instrução 

Pública, atribuída pelo Presidente da 
república no âmbito do Dia de Portugal 
e das Comunidades.
Neste percurso manteve uma ligação 
muito estreita à ANF, com a qual cola-
borou desde “os tempos difíceis da sua 
fundação”. e foi como consultor que 
participou na criação e organização do 
mONAF, uma “instituição sólida” de 
que era sócio honorário.
em sua homenagem, Farmácia 
Portuguesa publica o último artigo 
assinado, publicado no semanário 
sol três dias após a sua morte: em 
“Divagações (em despedida?) reflecte 
sobre a doença e a morte e, de certa 
forma, despede-se.

Consultor da ANF desde 1975

Cerimónia de condecoração de sócio honorário do monaf
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O texto que se segue será pungente. 
escrevi-o pretendendo manter-me 
autêntico no bom e no mau do que 
comunico. estou imobilizado, sem 
forças e energias. Apresento-me 
como pessoa doente que já não pode 
agir sozinho seja no que for. sem fa-
lar não é fácil comunicar e escrever.
Braço e mão esquerda paralisados. 
mão direita também já está com 
pouca acção – escrever assim é algo 
milagroso. há sinais que cessará em 
breve.
Qualquer acção, ainda que mínima, 
exige-me gigantesco esforço. Fica-
se exausto.
sozinho já nada posso fazer. sofro 
efeitos de quedas e receiam-se tra-
gédias.
sem ventilador fica-se em inquieta-
ção.
em síntese, fui “apanhado”pela 
e.L.A. (esclerose Lateral Amiotrófica) 
em pleno.
Qualquer ser vivo dá para pensar. 
Não só o nascer, mas também a 
complexidade da sua constituição e 
funcionamento. Borboleta que an-
tes foi ovo, larva, acasulou e depois 
furou casulo, voou; pessoa, mosca, 
bactéria, vírus hIV de complexidade 
atroz e pleno de força/resistência, 
elefante, planta (raiz, caule, folhas, 
flores, frutos).
eNergIA, fogo, água, vento.
grAVIDADe, estrelas, planetas, co-
metas.
sOL – pequena estrela de 4.ª gran-
deza. Faz parte de nebulosa com mi-
lhares de outras estrelas. e à volta 

rogério fernandes ferreira

do sOL giram planetas e cometas, 
entre eles, a terra e a sua satélite 
Lua. A terra roda sobre si mesma 
em cada 24 horas, há milhões de 
anos e em cada ano ocorre movi-
mento de translação à volta do sOL. 
Até quando? e depois? Neste caos 
cósmico, na terra, à sua superfície 
ou dentro do solo e dos mares, vi-
vem, temporalmente, milhões e mi-
lhões de seres.
Perante a complexa infinidade cós-
mica, parecerá não fazer sentido que 
o nosso Deus (Pai, Filho e espírito 
santo), registador das acções e 
omissões dos humanos que nascem 
e morrem, encaminhe para o Céu os 
bons (também os maus que se con-
fessarem arrependidos).
Continua-se a crer e a descrer. saber 
ninguém sabe. resumindo: crentes 
precisam de divindades e não cren-
tes entendem não precisar. Deveria 
ponderar-se o sentido da vida e não 
haveria de a tornar infernal, que é o 
que fazem muitos seres humanos e 
outros. e Deus? se é Deus porque 
deixa o(s) diabo(s) à solta?
Após o fim da vida de cada mortal, 
passa-se a cadáver, que se transfor-
mará depois em outras coisas, vidas 
novas (vermes) ou cinza (incinera-
ção). Vidas novas já não serão de 
quem faleceu.
Não consegui visionar que a morte 
dos seres humanos é tirar-lhes do 
corpo o espírito, a alma, que conti-
nuará solta, em eternidade.
Voltando à minha doença, espero 
novo tratamento que evite caminho 

certo que é acabar-se vegetal. Os 
vegetais são também seres vivos 
que não saem, por iniciativa pró-
pria, do sítio onde estão plantados. 
Admito que sendo seres vivos sin-
tam, mas não o dizem, pois não fa-
lam. encontrei na vida pessoa, que 
aliás era muito má, que falava com 
as plantas do seu jardim.
Não falo e deixando de escrever não 
visiono como explicar o que sinto. 
Não tenho ânimo para pensar em 
outros processos de comunicação 
que minhas filhas e fisioterapeutas 
me sugerem. seria remedeio e eu 
não o quero – não posso, não tento 
e não acho justo que Deus, se existe, 
queira que eu use mais esse artifício 
antes de chegar ao fim.
em síntese: ponderando que os 
medicamentos que me são dados, 
designadamente, rilutek, mais não 
fazem, provavelmente, do que retar-
dar a evolução da doença, aceito ser 
cobaia de experiências novas, ele-
gendo a que me parecer mais séria 
e empenhada na cura (não negócio). 
Aceito, admitindo que não tenha êxi-
to para mim e até me possa ser fatal. 
Ao menos, estarei a colaborar a favor 
de outros, propiciando decerto ele-
mentos úteis para os outros doentes.
Com a idade, com o que já vivi e com 
a saúde a piorar dia a dia, entendi de 
tomar a decisão aludida, visto sofrer 
e sentir que estou a piorar em quase 
tudo, sofrimento que tem pouco de 
físico, mas que ainda dói mais, pois 
me atinge a alma, como sói dizer-se, 
mas almas também não sei o que é.

sol, 16 de julho de 2010
Divagações (em despedida?)
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NOTICIÁRIONOTICIÁRIO

A colecção egípcia do museu da 
Farmácia conheceu uma importante 
oportunidade de divulgação com a 
realização, em Lisboa de 13 a 17 de 
setembro, do IV Congresso Ibérico 
de egiptologia. Duas das sessões de 
trabalho decorreram no auditório da 
sede da ANF, com a discussão cien-
tífica complementada com visitas ao 
museu.
Os visitantes foram surpreendidos 
pela dimensão e qualidade da colec-

Congresso de egiptologia no museu da Farmácia

ção, bem como pelas condições téc-
nicas em que é conservada e exposta, 
num museu que é da farmácia e da 
saúde mas também das civilizações.
joão Neto, director do museu, desta-
ca o impacto da colecção nos confe-
rencistas, tanto mais que em Portugal 
não há tradição neste domínio do co-
nhecimento científico: o estudo e o 
interesse existem, mas não se reflec-
te em escavações arqueológicas, por 
ausência de apoios financeiros.

O mesmo não acontece em espanha, 
onde a egiptologia conhece um mo-
mento de grande vitalidade, com 
vários sítios arqueológicos activos: 
ao congresso foi, aliás, apresentado, 
pela primeira vez, o resultado dessa 
pesquisa no terreno.
Apesar de ibérico, o congresso aca-
bou por extrapolar as fronteiras da 
península, acolhendo cientistas de 
países como a Argentina e o Brasil. 
O envolvimento do museu da 
Farmácia na organização decorre da 
colaboração há muita mantida com 
a Faculdade de Letras de Lisboa, 
nomeadamente com o Professor 
Luís Araújo, do Centro de estudos 
Orientais e reputado egiptólogo por-
tuguês. É igualmente fruto do su-
cesso do 2º Congresso mundial de 
jovens egiptólogos, realizado em 
2006 no museu.
Quatro anos depois, o trabalho do 
museu volta a ser reconhecido com 
o convite para participar neste con-
gresso ibérico que abordou temas 
como a arte e a museologia, as cren-
ças e os rituais. 

O primeiro semestre de 2010 marcou 
a adesão de mais 25 farmácias ao 
sistema de recolha e tratamento de 
resíduos de embalagens de medica-
mentos, pelo que ao todo são 2.784 
as farmácias comprometidas com 
esta causa que alia a protecção do 
ambiente à saúde.
Actualmente, além das farmácias, 
o sistema tem a participação de 
239 empresas farmacêuticas, 16 
distribuidores e 57 centros de reco-
lha do sector animal. Além disso, a 
Valormed conta com parcerias com 
30 municípios, sendo que 14 aderi-
ram no primeiro semestre deste ano.

estas novas adesões irão certamen-
te aumentar o volume de resíduos de 
embalagens de medicamentos reco-
lhidos, que, em 2009, se traduziu em 
711,8 toneladas, 97% das quais pro-
venientes da recolha em farmácias 
comunitárias. 
O empenho das farmácias na 
Valormed é distinguido todos os anos 
numa cerimónia pública e este ano 
não foi excepção. A 16 de julho, no 
Porto, foram entregues os prémios 
às farmácias da região Norte que 
mais contribuíram para o sistema, 
estando ainda por agendar idêntico 
evento para as do sul e Ilhas. 

Assim, no Norte do país ficaram 
nos três primeiros lugares as far-
mácias simões roque (Águeda), 
Verdemilho (Aveiro) e Pereira 
da silva (guimarães), enquan-
to no sul e ilhas se destacaram 
as farmácias Parreira (Barreiro), 
silva Domingos (Vila de rei) e Lis 
(Leiria).
Do universo nacional, a que mais 
se evidenciou foi a simões roque 
(Águeda), com 606 contentores 
recolhidos, o que equivale a 2.106 
quilos de resíduos de embalagens 
e medicamentos. este ano foram 
distinguidas 50 farmácias.

mais farmácias aderem à Valormed
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Formação para empresários 
aberta a 75 farmácias

setenta e cinco proprietários de far-
mácia poderão beneficiar de forma-
ção e consultoria nas áreas da gestão, 
marketing e recursos humanos ao 
abrigo da Iniciativa de Formação para 
empresários.
trata-se de um projecto promovi-
do pela Confederação do Comércio e 
serviços de Portugal (CCP) no âmbito 
do Programa Operacional de Potencial 
humano (POPh), a que a ANF se candi-
datou. Com o pedido de financiamento 
aprovado foram abertas as candida-
turas: para 20 empresários do Norte, 
15 do Centro, 15 do Alentejo e 25 do 

O restaurante A Ver Navios acaba 
de ser distinguido com o Diploma 
de Ouro no concurso Vinhos Verdes 
e gastronomia 2010 promovido pela 
Comissão de Viticultura da região 
dos Vinhos Verdes. Um prémio me-
recido, segundo a organização, pela 
“excelência da ementa” apresenta-
da.
O que estava em causa era a har-
monização da gastronomia com os 
vinhos verdes, o que o chef Pedro 
Duarte conseguiu na perfeição nos 
três pratos que levou a concurso. 
Para entrada propôs “Peixinhos de 
polvo aromático, com verduras fres-
cas e creme de pimento assado”, 
acompanhados de um verde bran-
co “muros Antigos” de 2009 (casta 
loureiro) escolhido pela frescura e 

Algarve. Da responsabilidade da escola 
de Pós-graduação em saúde e gestão, 
as acções de formação e consulto-
ria decorrerão de Outubro próximo a 
junho de 2011, num total de 125 ho-
ras. 
este é, pois, um programa exigente, 
que requer um acentuado esforço a 
nível da disponibilidade dos partici-
pantes, mas a que a ANF se candida-
tou na convicção de que é uma opor-
tunidade de reforçar e desenvolver as 
competências dos proprietários de 
farmácia enquanto empresários.
O que está em causa é a melhoria da 

capacidade de gestão e o aumento 
da competitividade, a modernização 
e a capacidade de inovação, factores 
que cada vez mais contribuem para 
potenciar o desempenho da farmácia.
Daí que a formação e a consultoria 
abranjam temas críticos na gestão 
da farmácia como são a liderança e 
organização do trabalho, a estratégia 
e os instrumentos de apoio à gestão. 
A Iniciativa de Formação para 
empresários é gratuita, prevendo-se, 
no entanto, um pagamento inicial de 
250€ que será reembolsado após a 
conclusão com aproveitamento da 
formação. Dado o número limitado 
de vagas, existirá um processo de 
selecção cujos critérios são: a pres-
tação de serviços, a participação em 
acções de formação nos anos de 2008 
e 2009, em estudos económico-finan-
ceiros em 2008 e 2009 e no estudo da 
receita médica de 2010, bem como a 
integração no programa Farmácias 
Portuguesas.
A candidatura da ANF a mais este 
programa de valorização da farmácia, 
na senda do Dinamizar, enquadra-
se na estratégia da associação de 
encontrar soluções concretas que 
respondam às necessidades das far-
mácias, neste caso adequando-as ao 
mercado.

A Ver Navios 
com mais um prémio

intensidade. já o prato principal foi 
servido com um alvarinho “Anselmo 
mendes” de 2008, pela intensida-
de de final de boca e pelo contraste 
com o “Cachaço de porco estufado, 
com migas de batata-doce com azei-
tonas, nabiças de alho e creme de 
nabo com pó de linguiça”. Para so-
bremesa criou uma “Citrinada em 
romaria: arroz doce de limão em 
biscoitos de canela, torta de laranja 
azeitada, gelado de tangerina e sua 
compota amarga com poejos”, de-
gustada com um verde espumante 
branco “rebouça” de 2005 (alvari-
nho) – uma escolha justificada pela 
ligação de contraste e intensidade 
correcta final.
este foi o segundo ano consecutivo 
em que a cozinha de autor do A Ver 

Navios se consagrou entre os me-
lhores deste concurso: o ano passa-
do conseguiu uma medalha de prata.
Pedro Duarte, biólogo de formação 
que se apaixonou pela gastronomia, 
está à frente do restaurante desde 
maio de 2009 e faz com Paulo soares, 
director de comidas e bebidas, uma 
dupla de sucesso em santa Catarina.
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Desde setembro que as farmácias 
têm à sua disposição uma nova fer-
ramenta concebida para aumen-
tar a eficácia e eficiência das suas 
transacções comerciais: trata-se 
do Business to Business (B2B), um 
projecto que tira partido do sistema 
informático das farmácias, nas suas 
duas versões – sifarma e sifarma 
2000.
O que está em causa, antes de mais, 
é melhorar a comunicação – e, com 
ela, o negócio – com os fornecedores, 
no entendimento de que a complexi-
dade de interacção entre os diversos 
intervenientes no circuito constitui 
um fardo considerável no dia-a-dia 
das farmácias, por vezes limitativo de 
uma análise mais pormenoriza das 
diferentes condições comerciais.
Ora, num mercado cada vez mais 
dinâmico, faz todo o sentido que as 
farmácias sejam dotadas de ferra-
mentas que lhes permitam ser mais 
competitivas, optimizando os proces-
sos de compra e, assim, reduzindo 
custos (económicos e de tempo na 

B2B em prol 
da economia da farmácia

alocação de recursos humanos às ta-
refas associadas às relações com os 
fornecedores).
O processo é simples, na medida em 
que passa por acrescentar valências 
aos sifarmas. Assim, com o B2B as 
farmácias acedem directa e imedia-
tamente a informação sobre o preço 
e disponibilidade do produto em cada 
fornecedor, bastando consultar a res-
pectiva ficha. Podem fazer encomen-
das instantâneas, no contexto da ven-
da, e a qualquer momento consultar o 
estado dessa encomenda, bem como 
os documentos com ela relacionados 
(guias de remessa e factura). este 
mesmo procedimento é válido para 
as devoluções.
Além disso, recebem electronica-
mente a factura, antes de a enco-
menda chegar, o que permite optimi-
zar o processo de recepção e prevenir 
eventuais falhas de abastecimento. 
Podem ainda consultar a conta cor-
rente da farmácia em cada fornece-
dor, bem como pedir orçamentos, de 
modo a comparar as diferentes pro-

postas e decidir pela mais vantajosa, 
transformando-a em encomenda.
e sempre que haja uma comunica-
ção do fornecedor ela surge em ecrã, 
abrindo-se uma janela com mensa-
gem mesmo que o sifarma não esteja 
em actividade no momento.
A instalação do B2B decorre à se-
melhança das actualizações dos 
sifarmas, pelo que a mudança não 
será sentida no funcionamento da 
farmácia: haverá “apenas” mais in-
formação nos ecrãs. 
sentido será, decerto, o impacto des-
ta nova ferramenta, que interessa à 
farmácia mas também aos seus par-
ceiros do sector. O seu início abran-
ge já o maior distribuidor grossista 
no nosso país, a Alliance healthcare, 
bem como alguns dos maiores la-
boratórios, sendo que, a qualquer 
momento, se podem registar novas 
adesões.
O B2B é mais um contributo para 
que as farmácias enfrentem, e 
vençam, o desafio de um mer-
cado cada vez mais dinâmico. 
  

O B2B é mais um 
contributo para 
que as farmácias 
enfrentem, e 
vençam, o desafio 
de um mercado 
cada vez mais 
dinâmico.
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REUNIõES E SIMpóSIOS

PsWC 2010 
Pharmaceutical sciences World Congress

14 a 18 de Novembro de 2010
New Orleans – U.s.A.
www.pswc2010.org

INTERNACIONAIS

NACIONAIS

I Congresso Científico de Ciências Farmacêuticas
“terapêutica geriátrica - Implicações e Desafios 
aos Profissionais de saúde”

18 e 19 de Novembro de 2010
Faculdade de Ciências da saúde - Universidade da Beira Interior 
Covilhã
Contactos: terapgeriatrica@hotmail.com 
275 329 002/3
966 751 317 (Isabel Urbano)
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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

ZONA NORTE

fARMACOTERApIA

Doenças da Pele:Alopécia 15 Novembro porto

Patologias do Pé 17 Novembro porto

GestÃO

O marketing e a Farmácia (b-learning) 10 e 18 Novembro porto

técnicas de Venda 12 Novembro porto

AJUDANtes   

hipertensão Arterial e Dislipidemias 4 Novembro porto

Antimicrobianos 5 e 6 Novembro porto

Pele 12 e 13 Novembro porto

ZONA CENTRO

fARMACOTERApIA

Doenças Oncológicas 25 e 26 Novembro Coimbra

INTERVENçÃO fARMACÊUTICA

Feridas ** 18 e 19 Novembro Coimbra

GestÃO

gestão e Desenvolvimento de recursos humanos 4 e 5 Novembro Coimbra

técnicas de Venda 15 Novembro Abrantes

pRIMEIROS SOCORROS

Curso europeu de Primeiros socorros 10 e 11 Novembro Coimbra

AJUDANtes   

Diabetes 24 Novembro fundão

ZONA sUL e ILHAs

fARMACOTERApIA

Doenças Oncológicas 10 e 11 Novembro Évora

Osteoporose 19 Novembro Vilamoura

INTERVENçÃO fARMACÊUTICA

Feridas ** 9 e 10 Novembro Lisboa

Acompanhamento de Doentes com sifarma 2000 23 Novembro Lisboa

GestÃO

gestão e Desenvolvimento de recursos humanos 10 e 11 Novembro Lisboa

MEDICAMENTOS MANIpULADOS   

medicamentos manipulados: Organização segundo as Boas 
Práticas/Aspectos regulamentares/Cálculo na manipulação 12 Novembro Lisboa

pRIMEIROS SOCORROS

Curso europeu de Primeiros socorros 23 e 24 Novembro Lisboa

AJUDANtes   

Aparelho respiratório 16 e 17 Novembro Lisboa

** - recomenda-se a frequência no Curso  europeu de Primeiros socorros. Ver calendário destas acções.
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transferência de Local

Farmácia Morgado lourenço
Largo D. estefânia, 4
1000-126 
LISBOA
maria Alexandrina Vaz garcia
sogemfar - sociedade de gestão 
e marketing Farmacêutico, Lda

Farmácia Milfontes
rua Custódio Brás Pacheco, Lt 4 
Frac A
7645-251 
VILA NOVA De mILFONtes
Alexandra maria C. Lopes rocha

Farmácia Central
Av. joão Pereira, LtP3171
6320-314 
sABUgAL
Carolina maria Ferreira 
dos s. mosca
Farmácia Central do sabugal, 
Unipessoal Lda

Farmácia Oliveira
rua Alexandre herculano, lote 41
3500-134 
VIseU
manuel Cardoso de Oliveira
manuel Cardoso Oliveira, 
Unipessoal, Lda.

Farmácia de Bairro
Avenida silva Pereira, 81
4765-014 
BAIRRO
helena maria da Costa silva

Farmácia Marinho
Av. joão XXI, 1306
4770-758 
VermOIm
Paula maria Ferreira marinho
Farmácia Paula marinho, 
Unipessoal, Lda

Farmácia Moreira Padrão
rua D. Filipa de Lencastre, 8-A
2440-116 
BAtALhA
maria Isabel Cabral moreira Padrão

Farmácia Salavessa
Av. da Carapalha, lote 37, 38, 
Cebolais de Cima
6000-320 
CASTELO BRANCO
Fernanda Paula salavessa russell 
Ferreira
Farmácia salavessa Ferreira, Lda

Farmácia Fonseca
rua Principal de Fátima, 29-B, 
Cova de Iria
2495-552 
FÁTIMA
maria Orlanda Dias guedes Costa

Farmácia Santo Amaro
Av. 2 de Agosto de 1996, 
edificio santa Cruz Plaza, 25
9100-200 
SANTA CRUZ
maria teresa da silva jorge santos
Farmácia santo Amaro, sociedade 
Unipessoal, Lda.

Farmácia Freitas
Praça martires Liberdade Bl 1 
r/esq, Urb. Quinta Nora, 
Nossa senhora da Vila
7050-356 
mONtemOr-O-NOVO
Inês Fonseca Beleza de Vasconcelos
Fernando manuel Varregoso mayer 
raposo

Farmácia Central do Porto
rua da Venezuela, 117
4150-744 
pORTO
Daniel Filipe Almeida 
gomes da mota
Farmácia Central do Porto, Lda.

Alteração à Propriedade

Farmácia Caldas
rua Direita, 42
5470-234 
mONtALegre
Pedro miguel de Almeida Correia

Farmácia de Fitares
Av. de Fitares, 26, rinchoa
2635-010 
RIO DE MOURO
Claudia Patrícia esteves 
Nobre da Costa
Farmácia de Fitares, Lda

Farmácia Maia
rua Campo Alegre, 192
4150-168 
pORTO
maria da Adoração dos Anjos maia 
Pinto de Castro
maria dos Anjos maia - sociedade 
Unipessoal Lda

Farmácia da luz
estrada da Luz, 124-A
1600-162 
LISBOA
maria da Luz toregão 
romão sequeira
Farmácia da luz, Lda

Farmácia Sousa Coelho
Avenida D. joão Ii - edifício Amador, 
LOjA 2
8365-130 
ARMAçãO DE pêRA
Aliete maria Aleluia de sousa 
Coelho
Aliete m Aleluia de sousa Coelho 
Unipessoal Lda

Farmácia Rocha
rua do Comércio, 30, Casta
3840-124
 COVÃO DO LOBO
Fernando Luis teixeira  
a Cruz e  silva
Farmácia Viva, Lda

Farmácia Vieira de Castro
rua Cruz D´Angola, 179, mesão Frio
4810-225 
gUImArÃes
heliana jorge Fernandes P. 
rodrigues
Farmavcastro, Lda

Farmácia Isabel Barbosa
rua do Comércio, s/N
6300-255
 VILA FerNANDO grD
Isabel maria Ferramentas 
Barbosa Videira
Isabel Barbosa, Lda

Farmácia de Sampaio
rua da Bouça, 58
4445-355 
ERMESINDE
maria helena dos santos Pires
helena Pires, sociedade 
Farmacêutica, Unipessoal Limitada

Farmácia Glória do Ribatejo
Largo 1º de maio, 11
2125-030 
gLÓrIA DO rIBAtejO
elia marina silva sansana
Celia Castanhas simões janeiro
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FICheIrO mestre

Instalação de Farmácia

Farmácia Ferreira
rua major geraldo , s/N, Fontes
3850 - 101 
ALBergArIA-A-VeLhA
miguel Ângelo Pereira rachinhas
maria Adelaide martins Ferreira

Farmácia do Alva
Lugar de sandomil, Quintal
6270 - 174 
SANDOMIL
Paula Cristina Cardoso Oliveira
Farmácia Popular de Loriga Lda.

Farmácia Santiago Maior
rua Principal, 2, Aldeia de Pias
7200 - 012 sANtIAgO mAIOr
silvia Paula Dias rodrigues 
Duarte gabriel Bentes

Farmácia S José
Avenida da republica, 306 e 314
4830 - 513
PÓVOA De LANhOsO
rosa maria Costa

Farmácia Miguens
rua Alvaro rodrigues Azevedo, 12
2130 - 037 BeNAVeNte
teresa mónica Vieira miguens Xavier 
da Cunha

Alteração ao Pacto social

Farmácia Romy
rua da Igreja, 
4505-689 CALDAs De sÃO jOrge
rosa maria dos santos Couto
Farmácia romy Lda.

Farmácia Bonfim
Avenida rodrigues manito, 12
2900-058 
SETÚBAL
joão miguel macedo mendes de 
matos
Produtos Farmacêuticos do sado Lda.

Farmácia do Carmo
Largo do Phelps, 8
9050-025 
FUNChAL
Ana rubina rodrigues dos reis 
Cardoso
Farmácia do Carmo, Lda

Farmácia Normal do Sul
Praça do Bocage, 135
2900-276 
SETÚBAL
Patricia Isabel mendes Leal 
Fernandes gouveia
Fernandes s.A. 

Farmácia do lidador
maia shopping - Ardegaes, LOjA 135
4425-500 
MAIA
susana raquel moutinho
 de sousa torres
Farmácia sousa torres, s.A

Farmácia de labruge
rua 25 de Abril, 302
4485-304 
LABrUge
josé miguel Beleza moreira gomes
josé miguel Beleza moreira gomes, 
Unipessoal, Lda. 

Farmácia Nelsina
Praça da república, 3-5
4900-524 
VIANA DO CAsteLO
maria manuel de Pina Vaz sousa 
Farmácia Nelsina, Lda 

Farmácia Bento leal
Barroca grande, minas da 
Panasqueira
6225-051 
ALDEIA S FRANCISCO ASSIS
Danielle de Nazareth de Aguiar silva
Farmácia Bento Leal, s.A. 

Farmácia Prates e Mota
rua da Beneficência, 91-93
1600-018 
LISBOA
Vera toregão sequeira 
da Costa santos
sequeira & Costa santos 2, Lda 

Farmácia Atena
Avenida Almirante reis, 88
1150-021 
LISBOA
maria Leonor torradas Coelho
Farmácia Atena, Lda

Por lapso, na edição anterior desta revista publicámos que as farmácias 
descritas abaixo tinham sido encerradas. 
estas, foram apenas alteradas quando à Denominação. Por este motivo, 
pedimos desculpa pelos incómodos que possamos ter causado.

• Farmácia das Devesas Vila 
Nova de Gaia

• Farmácia sotto mayor 
Figueira da Foz

• Farmácia Cristo rei 
 Porto

Farmácia Feijó
rua Isidoro Ferreira, 7, Feijó
2810-087 
ALMADA
elgar marçal da silveira godinho
marçal & godinho - Farmácia Feijó, 
Lda 

Farmácia Nova lda.
rua Arquitecto Ventura terra, 1
4490-478 
PÓVOA De VArZIm
maria Amélia Bartolo Calçada
Farmácia Nova Lda.

Farmácia Sousa Pais
3510-811 
TORREDEITA
Ana Paula matos Duarte 
marques dos santos
Farmácia torredeita Lda.

Farmácia Ideal
Avenida Almirante gago Coutinho, 
49-A
1700-027 
LISBOA
Ana Luísa gago Neves Leitão 
Pereira
Leitão Pereira Lda. 

Farmácia de Fitares
Av. de Fitares, 26, rinchoa
2635-010 
RIO DE MOURO
Claudia Patrícia esteves 
Nobre da Costa
Farmácia de Fitares, Lda

Farmácia Monteiro
Av. general humberto Delgado, 12
3440-325 
SANTA COMBA DãO
Ana Paula Pedroso soares
Ana Paula Pedroso soares, s.A.

• Farmácia silveste estreito
 Câmara de Lobos

• Farmácia sado
 setúbal

• Farmácia da ria
 Olhão
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joão Cordeiro

DestA VArANDA

O governo não tem uma política sobre o 
preço dos medicamentos em Portugal, nem 
respeita os princípios por si próprio defini-
dos, aprovados e publicados.
A metodologia de formação dos preços dos 
medicamentos foi aprovada pelo governo há 
3 anos. De acordo com essa metodologia, os 
preços são definidos por comparação com 
os praticados em espanha, França, Itália e 
grécia. 
Ora, o governo aprovou essa metodologia, 
tal como aprovou os preços que dela de-
correm. mas, não cumpre uma coisa nem 
outra. 
Pela circunstância de ser o principal cliente, 
através do sNs, o governo reduz os preços 
que ele próprio aprovou, violando a metodo-
logia em vigor. 
A situação é inadmissível e imoral. 
A metodologia aprovada pelo governo tem 
de ser por ele respeitada, enquanto vigorar. 
se a metodologia não serve, o governo deve 
aprovar outra e depois cumpri-la. 
O que não pode nem deve é aprovar uma 
metodologia e não respeitar os preços que 
dela decorrem. Não há nenhum sector de 
actividade que consiga planear, investir, 
criar emprego e sobreviver nesta anarquia. 
O governo decretou no passado mês de 
setembro uma nova redução de 6% no preço 
de todos os medicamentos.
É a sexta vez, desde 2005, que o governo re-
duz o preço dos medicamentos. 
Fez uma primeira redução de 6%, em 2005. 
Fez uma segunda redução de 6%, em 2006. 
Fez uma terceira redução de 30% de todos 
os medicamentos genéricos, em 2008. 
Fez uma quarta redução de 7%, em média, 
nos medicamentos de marca, em julho de 
2010. 
Fez uma quinta redução, entre 20% e 35%, 
num elevado número de medicamentos ge-
néricos, em Agosto de 2010. 
e uma sexta redução de 6%, em Outubro de 
2010. 
estas medidas são tomadas sempre em 
nome do saneamento financeiro do sNs. 
todavia, decorridos cinco anos sobre o início 
desta prática, que tem imposto fortes pe-
nalizações às farmácias, continua por fazer 
aquele saneamento.
As farmácias não têm condições de resistir 
a este agravamento da situação. É preciso, 
por isso, parar para pensar, sob pena de se 
afundar o sector da saúde numa crise ir-
reversível, sem precedentes e, porventura, 

sem rei 
nem roque
sem solução. Aparentemente, a política do 
medicamento está à deriva. 
O governo não parece capaz de identificar 
com rigor os problemas, sem o conheci-
mento dos quais não é possível encontrar as 
soluções adequadas. O mercado de medi-
camentos em ambulatório está controlado, 
não residindo aí a razão de ser do cresci-
mento da despesa do sNs. Nos últimos cin-
co anos o mercado de ambulatório cresceu 
apenas, em média, 1,8% ao ano. 
Abaixo da taxa de inflação e menos do que 
as outras prestações de saúde, menos do 
que a educação e menos do que bens es-
senciais como a água, o gás e a energia, por 
exemplo. 
O que tem crescido não é o mercado, mas 
sim a despesa do sNs, em virtude de deci-
sões políticas, não quantificadas, nem ava-
liadas, que visam exclusivamente a conquis-
ta de votos em períodos eleitorais.
Dou-vos dois exemplos deste eleitoralismo. 
em primeiro lugar, foi adiada por seis vezes 
a redução dos preços de referência, que de-
veria ter entrado em vigor em simultâneo 
com a redução do preço dos medicamentos 
genéricos. esta medida custou ao sNs, em 
2009 e 2010, 39,3 milhões de euros. 
em segundo lugar, a decisão de comparti-
cipar a 100% os medicamentos genéricos 
no regime especial. esta medida custou ao 
sNs, no mesmo período, 74,1 milhões de 
euros. 
Por outro lado, as seis reduções de preços 
efectuadas nos últimos 5 anos e o aumento 
contínuo da despesa do sNs demonstram, 
como sempre temos dito, que o controle or-
çamental da despesa do sNs não se resolve 
com reduções de preços. Para além disso, 
põem em causa a viabilidade económica de 
medicamentos mais baratos e promovem a 
transferência da despesa para medicamen-
tos mais caros. 
É preciso gerir melhor. 
É preciso mais transparência.
É preciso reforçar a confiança dos doentes e 
dos consumidores no sNs.
mas, não parece ser esse o caminho que se 
quer percorrer. A última decisão do governo 
de retirar os preços das embalagens dos 
medicamentos vai em sentido inverso, no 
sentido de gerir pior, com menos trans-
parência e menos confiança dos consu-
midores. Foi uma medida inesperada, que 
nunca tinha sido apresentada por qualquer 
responsável da política de saúde, que nun-

ca foi objecto de qualquer discussão pública 
e a que o próprio comunicado do Conselho 
de ministros que a aprovou não lhe fez qual-
quer referência.
Foi uma medida tomada à socapa, no segre-
do dos gabinetes.
Porque razão se quer esconder dos consu-
midores o preço dos medicamentos?
Quem são os beneficiários da medida?
Os prejudicados são fáceis de identificar.
A eliminação do preço das embalagens tor-
na impossível ou mais difícil aos utentes o 
conhecimento e a comparação do preço dos 
medicamentos.
Fica, assim, mais facilitada a redução das 
comparticipações do estado e a transferên-
cia de despesa para os doentes. Por outro 
lado, a concorrência entre os laboratórios 
será menor e mais difícil a opção dos do-
entes por medicamentos mais baratos. 
são estas medidas sigilosas que destroem 
a confiança dos portugueses nos políticos e 
no sistema de saúde.
se o estado tem necessidade de reduzir 
os custos com medicamentos, deve dizê-
lo com frontalidade aos portugueses, ex-
plicando bem essas decisões, em vez de 
recorrer a subterfúgios que só a minam a 
confiança nas instituições.
A medida levantou já um coro de protestos, 
provenientes dos mais diferentes sectores 
da sociedade portuguesa e em particular 
das associações de doentes, que promove-
ram em conjunto uma petição à Assembleia 
da república para que o preço permaneça 
nas embalagens dos medicamentos.
As farmácias estão solidárias com esse mo-
vimento.
em poucas horas, milhares de portugue-
ses subscreveram já essa petição. está em 
causa a transparência da política de saúde, 
numa das suas áreas mais sensíveis: o pre-
ço dos medicamentos.
Devemos ter confiança na capacidade e na 
autonomia do Parlamento para devolver aos 
portugueses o direito ao conhecimento do 
preço dos medicamentos.
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