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m 2017, faltaram mais de 48 milhões de
embalagens de medicamentos em Portugal.
De tão colossais, os números do Observatório dos Medicamentos em Falta deveriam ser suficientes
para um sobressalto na sociedade portuguesa.
Nesta edição, dedicamos 20 páginas ao problema, na
esperança de contribuir para o seu esclarecimento e solução. Publicamos a estatística e vamos para além dela, ao
encontro das suas consequências na prática clínica e na
adesão à terapêutica.
O testemunho de doentes e médicos revela factos difíceis de aceitar. Os diabéticos passaram a sofrer
para obter insulina. Grávidas portuguesas de risco são
sujeitas a grande stress para encontrar medicamentos
indispensáveis, cuja terapêutica não pode ser interrompida ou modificada. A falta de medicamentos provocou o
descontrolo de doentes com problemas da tiróide. A falta
de medicamentos causou episódios evitáveis de desmaio
em cidadãos como nós. Há portugueses com incontinência urinária e disfunção eréctil duplamente penalizados
por não encontrarem os fármacos que os devolvem a
uma vida normal. Os médicos deixaram de saber o que
está, de facto, disponível no mercado a cada momento.
O «desconforto» e a «sensação de risco» instalaram-se,
como se fosse aceitável deixá-los perturbar a relação
médico-doente.
A falta massiva de fármacos, muitos deles essenciais,
é um elefante no meio da sala do Serviço Nacional de
Saúde (SNS). A Via Verde do Medicamento revelou-se, até
agora, incapaz de o levantar do chão.
O facto de a rede de farmácias continuar sujeita a apertadas medidas de austeridade não será a principal causa
do problema, mas também contribui para ele. Portugal tem
630 farmácias com registo de insolvência ou penhora.

DUARTE
SANTOS

O QUE É GRANDE
É PARA SE VER
A austeridade é um elefante descontrolado sobre um
sector de micro e pequenas empresas. O circo da Troika
foi-se embora há muito, mas ele continua à solta, a fazer
vítimas na rede de serviços de saúde melhor distribuída
pelo território.
A qualificação e a proximidade aos portugueses são
características das farmácias que permitem alcançar
resultados em saúde pública, em muito pouco tempo.
Nesta edição, publicamos um inquérito que revela índices de satisfação na casa dos 90 por cento dos doentes e
seus cuidadores com o acesso aos dispositivos de ostomia
nas farmácias ao pé de casa, bem como com o serviço
garantido pelos farmacêuticos.
O novo regime adoptado pelo Governo para as ostomias é um elefante feliz, de tromba levantada, à espera
que olhem para ele e lhe sigam o exemplo.
Os factos grandes como elefantes reclamam acção.
A condução estratégica da saúde pública implica enfrentar os problemas mais óbvios com energia para os resolver.
As farmácias portuguesas deram sempre o seu contributo para o estudo dos problemas e das oportunidades
de desenvolver o SNS, a inovação tecnológica e a qualificação das políticas.
A preservação da memória e o progresso da ciência
são outras obsessões do sector. O Museu da Farmácia,
inaugurado em 1996, rapidamente alargou o seu conceito à História da Saúde nas civilizações de todos os
continentes.
Nesta edição, anunciamos com alegria o nascimento
do Elephante, filho mais novo do compromisso das farmácias portuguesas com o passado e o futuro. O arquivo
documental da rede está a ser organizado para servir a
investigação histórica e ficar aberto à sociedade em geral.
O que é grande é para se ver.
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48 MILHÕES
DE VEZES
As falhas
de medicamentos
tornaram-se banais.

NÃO
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Estes são 12 dos 20 medicamentos do top de faltas de Dezembro.
Não conseguimos sequer fotografar as apresentações dessa lista de Avamys,
Cholib, Doce Alívio, Lorazepam, Thrombocid (40 mg e 100 mg), Thyrax e Xanax
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m 2017, faltaram 48,3 milhões de embalagens de medicamentos em Portugal, na
sua maioria receitadas pelos médicos. Este
resultado foi apurado pelo Observatório dos Medicamentos em Falta, do Centro de Estudos e Avaliação em
Saúde (CEFAR) da Associação Nacional das Farmácias
(ANF), que regista as encomendas não satisfeitas pelos
distribuidores. O fenómeno afectou a capacidade de
resposta das farmácias às necessidades dos doentes,
no momento da dispensa. Todos os meses, cerca de
2.000 farmácias associadas da ANF reportam problemas. Nenhuma está a salvo.
Mal-estar, insegurança ou mesmo angústia são os
sentimentos mais comuns dos doentes face às falhas
de medicamentos nas farmácias. «Muitos doentes,
sobretudo crónicos, sabem que a vida deles depende
da manutenção daquele efeito e ficam muito angustiados, pedindo que seja encontrada uma alternativa
imediata», explica Miguel Silva Mendes, director do
Departamento de Cardiologia do Centro Hospitalar de
Lisboa Ocidental, que reúne os hospitais de Santa Cruz,
de Egas Moniz e de S. Francisco Xavier.

:A

INTERRUPÇÃO
TERAPÊUTICA
É UM EFEITO COMUM
DA FALTA DE
UM MEDICAMENTO

Um efeito comum da falha na aquisição do medicamento é a interrupção da terapêutica, porque muitos
doentes só avançam com a compra do medicamento
quando a embalagem terminou ou está a terminar.
Quando não há, falham a toma. Mais grave é quando
a interrupção da terapêutica desemboca no abandono
da mesma, o que acontece sobretudo com os doentes
pouco motivados.
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«Podem aproveitar para prolongar a interrupção, sobretudo se não
sentem um efeito negativo da falta
da medicação», explica o médico
EMBALAGENS
cardiologista.
NOME COMERCIAL
% FARMÁCIAS
EM FALTA
Nas doenças crónicas, como a
diabetes, não encontrar o mediLANTUS
camento nas farmácias pode criar
SOLUÇÃO INJECTÁVEL DE INSULINA CANETA
653.296
83,4%
um pretexto para a interrupção.
PRÉ-CHEIA 100 UI/ML 5
«Sobretudo nos doentes com
fraca adesão terapêutica», alerta
THYRAX
627.991
80,8%
60 COMPRIMIDOS 0,1 MG
a médica responsável pelo Núcleo
de Diabetes do Hospital Distrital de
Santarém, Cristina Esteves.
TRAJENTA
539.360
84,2%
As falhas de medicamentos
30 COMPRIMIDOS REVESTIDOS 5 MG
trouxeram um problema novo à
actividade dos médicos. Daniel FerAVAMYS
reira, coordenador de Cardiologia
522.397
81,1%
SUSPENSÃO PARA PULVERIZAÇÃO
NASAL 27,5 MCG/DOSE 120
Clínica no Centro Cardiovascular do
Hospital da Luz Lisboa, começou a
DOCE ALÍVIO
pedir aos doentes para o avisarem
475.220
79,4%
30 COMPRIMIDOS
com antecedência, enquanto ainda
têm medicação para vários dias.
Para evitar a interrupção dos trataURISPÁS
448.192
64,4%
mentos, disponibiliza-se a prescreCOMPRIMIDOS REVESTIDOS 200 MG
ver alternativas quando os doentes
não conseguem aviar as receitas
BRUFEN
434.177
81,5%
originais.
60 COMPRIMIDOS 600 MG
Este problema afecta todo o
tipo de fármacos, de marca e genéBRUFEN
ricos, nas mais variadas especia420.496
80,5%
20 COMPRIMIDOS 600 MG
lidades médicas. Nos genéricos, o
CEFAR contabilizou mais de 951 mil
embalagens em falta, só no mês
FUCITHALMIC
417.979
83,1%
GEL
OFTÁLMICO
BISNAGA 10 MG/G 5
de Dezembro de 2017. O médico
Manuel Barbosa confirma que se
LOVENOX
tem verificado faltas nos genéricos,
402.484
80,9%
SOLUÇÃO INJECTÁVEL SERINGA
sobretudo nalguns anti-hipertenPRÉ-CHEIA 40 MG/0,4 ML 6
sores. A opção do imunoalergoloFONTE: CENTRO DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO EM SAÚDE (CEFAR)
gista, que também exerce Medicina
DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS FARMÁCIAS (ANF)
Interna, é prescrever um genérico
de outro laboratório, mas considera que «a troca nem
fármaco em falta por outro com acção análoga. Norsempre é inócua, porque os efeitos secundários, por
malmente a troca é feita sem problemas de segurança,
exemplo, devido aos excipientes, podem variar».
mas por vezes é necessário fazer um acerto da terapêu«É sempre negativo quando um doente está estatica. Nestes casos, «é alterado o equilíbrio metabólico,
bilizado com uma determinada medicação e ela falha,
farmacológico, que pretendemos com a estabilidade
seja porque o medicamento não está disponível ou não
dos fármacos», considera o coordenador do serviço de
há determinada dosagem», concorda o cardiologista
Endocrinologia do Hospital da Luz Lisboa, Francisco
Daniel Ferreira. Nestes casos, é preciso substituir o
Sobral Rosário.

TOP 10 MEDICAMENTOS EM FALTA 2017

10

PORTUGAL

:O

S MÉDICOS
LAMENTAM
NUNCA TEREM RECEBIDO
COMUNICAÇÕES SOBRE
AS FALHAS E COMO AGIR

Os medicamentos antiepilépticos e anticonvulsivantes
Mysoline e Tegretol CR registaram, respectivamente,
402 mil e 92.355 mil embalagens em falta em 2017

Mais complicado é quando não há medicamentos alternativos, de outra marca ou genéricos. «A
situação pode tornar-se complexa quando não
há alternativas à medicação. Já aconteceu com
alguns medicamentos para a área cardiovascular»,
denuncia o cardiologista Daniel Ferreira.
A falta de medicamentos nas farmácias prejudica sobretudo os doentes, que têm de voltar a
recorrer ao médico à procura de alternativas. Mas
também causa transtornos aos médicos, que vão
muito além da sobrecarga das consultas médicas.
«De repente vemos o nosso armamentário reduzido: queremos prescrever e não temos o medicamento, nem nada igual ou parecido», lamenta Nuno
Monteiro Pereira, urologista no Hospital Lusíadas
Lisboa. Quando é obrigado a modificar a prescrição, porque o medicamento que deseja não está
disponível, evita que o doente se aperceba, «para
não lhe criar ansiedade».

«Para o médico, é sempre desagradável quando
os medicamentos não estão acessíveis. Pode até
criar a ideia no doente de que o médico não está
actualizado e recomendou um medicamento que já
não existe», queixa-se Daniel Ferreira. A frustração
é generalizada. «Claramente, é um tema que nos
preocupa a nós, médicos, pois sabemos que pode
ter implicações graves para o nosso doente», afirma
José Ferreira Santos, director clínico do Hospital da
Luz Setúbal.
Raramente os médicos são informados sobre a
falha de medicamentos no mercado antes da prescrição e de receberem as queixas dos doentes. Também estão pouco informados quanto às causas do
problema: recebem informações esporádicas dos
laboratórios, mas normalmente essas explicações
chegam-lhes por via indirecta, através dos delegados de informação médica, ou de rumores. Ouve-se
que os medicamentos são canalizados para mercados onde o preço de venda ao público é mais alto,
como os países do Norte da Europa ou, há alguns
anos, Angola. O factor económico é outra das causas apontadas: «Por vezes, a decisão de retirar os
medicamentos do mercado deve-se, seguramente,
a motivos económicos, porque o medicamento não
é rentável», diz Daniel Ferreira.
Todos os médicos entrevistados pela revista
Farmácia Portuguesa lamentam a inexistência de
uma comunicação directa sobre o assunto. «A falha
de medicamentos é um problema de saúde pública,
que seria importante perceber por que acontece e
tentar resolver. Nunca tivemos uma comunicação
formal ou uma recomendação do que deve ser feito.
É uma área que precisa de alguma reflexão e intervenção», sintetiza José Ferreira Santos.
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«A interrupção da antiagregação ou da anticoagulação pode provocar
acidentes graves e severos para os doentes. É uma grande preocupação
pessoal», alerta Miguel Silva Mendes, director do Departamento de
Cardiologia do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental
«De repente, queremos prescrever e não temos o medicamento,
nem nada igual ou parecido», lamenta Nuno Monteiro Pereira,
urologista no Hospital Lusíadas Lisboa
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GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
E CARDIOLOGIA

LOVENOX
SOLUÇÃO INJECTÁVEL
4 0 MG /0,4 ML — 6 UNIDADES

403 MIL

8 MESES

EMBALAGENS
EM FALTA

NO TOP 20

GRÁVIDAS
E DOENTES
DE RISCO
SOB STRESS
:H

PRADAXA
CÁPSUL AS DE 110 MG
(60 CÁPSUL AS)

301 MIL

4 MESES

EMBALAGENS
EM FALTA

NO TOP 20

á um ano que Rute
Oliveira é responsável por administrar o injectável Lovenox ao filho
de três anos, doente oncológico.
Tem sentido muita dificuldade
em encontrar este medicamento
biológico anticoagulante, muito
receitado pelos médicos para prevenir ou tratar a trombose venosa
profunda e a embolia pulmonar.
Em Março de 2017, o Gonçalo teve
um trombo na veia cava e durante
quase quatro meses recorreu ao
Lovenox. Em Dezembro teve outra
trombose venosa. Das duas vezes,
a aquisição do Lovenox foi feita «a
conta-gotas».

«Da primeira vez, sempre que
tinha receitas, eu telefonava para a
farmácia a pedir que me providenciassem embalagens que chegassem até à próxima consulta. Num
dia conseguia duas, passado um
ou dois dias levantava outras duas,
uma coisa incrível… Em Dezembro, a situação voltou-se a repetir.
A médica passou-me uma receita
de dez embalagens e tive de estar
à espera três ou quatro dias até
conseguirem reuni-las», descreve a
mãe do doente. Quando vai às consultas, Rute Oliveira traz do hospital duas ou três embalagens que
lhe servem de reserva para, pelo
menos, dois dias.
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® LUIS SILVA CAMPOS

«Tenho de garantir que o
Gonçalo não corre o risco de
ficar sem medicação um dia que
seja, porque este é um medicamento vital».
O Lovenox é ainda utilizado
pelas grávidas com diagnóstico de trombofilia, ou seja, com
propensão para a formação de
coágulos de sangue. Esta condição aumenta o risco, já referido, de embolia pulmonar, mas
também de pré-eclampsia, crise
hipertensiva durante a gravidez.
A trombofilia não controlada
aumenta substancialmente o
risco de redução do crescimento
fetal, de parto prematuro e de
aborto.
As grávidas a quem é receitado Lovenox têm de fazer
injecções ao longo de todo o
período de gestação e no pós-parto. O coordenador de Obstetrícia e da Unidade de Alto
Risco Obstétrico do Hospital
CUF Descobertas, em Lisboa,
Jorge Lima, confirma que o
Lovenox é o medicamento mais
prescrito nesta área e que as
suas pacientes têm alguma dificuldade em encontrar o medicamento nas farmácias. Em 2017,
faltaram 402 mil embalagens do Lovenox, que esteve
oito meses no top 20 dos medicamentos com maiores
problemas de abastecimento às farmácias. Aquele obstetra, contudo, nunca teve conhecimento de que alguma
doente tenha chegado ao ponto de suspender a terapêutica. A substituição do medicamento é contra-indicada.
O folheto informativo do Lovenox, aprovado pelo Infarmed em 28 de Abril de 2017, esclarece que «não deve ser
utilizado alternadamente com outros medicamentos que
pertencem ao grupo das heparinas de baixo peso molecular, devido aos medicamentos não serem exactamente
iguais e não terem a mesma actividade e instruções de
utilização».
A falta do Pradaxa também se tem feito sentir. Este
medicamento, usado para prevenir a formação de coágulos sanguíneos, não tem nenhum genérico.

Rute Oliveira denuncia que só consegue adquirir
«a conta-gotas» um medicamento vital para
o filho de três anos, doente oncológico

:E

M 2017,
FALTARAM 402 MIL
EMBALAGENS DE FÁRMACO
ANTICOAGULANTE QUE NÃO
PODE SER SUBSTITUÍDO
A MEIO DA TERAPÊUTICA
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:O

S MÉDICOS TÊM
DE DUPLICAR
CONSULTAS E ATENDER
MUITOS TELEFONEMAS
DE DOENTES AFLITOS.
MAS O QUE OS PREOCUPA
É A INTERRUPÇÃO
DA TERAPÊUTICA

® MIGUEL RIBEIRO FERNANDES

José Ferreira Santos, director clínico do Hospital da Luz Setúbal,
relata que só nas consultas os médicos se apercebem que
os doentes interromperam a medicação por falhas de mercado

As dosagens do Lovenox e do Pradaxa referidas na
infografia fazem parte da lista de medicamentos cuja
exportação depende de notificação prévia obrigatória ao
Infarmed.
O coordenador de Cardiologia Clínica no Centro Cardiovascular do Hospital da Luz Lisboa, Daniel Ferreira,
sabe que alguns doentes têm de percorrer várias farmácias até conseguir comprar o Pradaxa, mas está satisfeito
por nenhum dos seus doentes ter interrompido a terapêutica. «Na medicação anticoagulante, qualquer suspensão
pode ser potencialmente grave, fazendo aumentar muito
os riscos de um fenómeno embólico ou trombo-embólico.
Uma interrupção de um ou dois dias já pode ser grave»,

diz o também vice-presidente da Sociedade Portuguesa
de Cardiologia.
«O Pradaxa, como outros anticoagulantes, é uma
medicação crónica que tem de ser tomada diariamente,
sem esquecimentos nem interrupções, ou as consequências podem ser graves», confirma José Ferreira Santos.
O director clínico do Hospital da Luz Setúbal reconhece
que a ruptura de stocks ou a não disponibilidade na farmácia pode provocar que o doente interrompa a medicação. Da sua experiência, são comuns duas situações:
os doentes mais preocupados antecipam a consulta,
pedindo ajuda ao médico para resolver o problema; os
doentes mais relaxados podem interromper a medicação
até à próxima consulta. «Só nessa altura nos apercebemos que estiveram um determinado período sem fazer
a medicação. Obviamente que isso nos preocupa», diz
o médico, que é também secretário-geral da Sociedade
Portuguesa de Cardiologia.
A preocupação é o maior problema, mais do que o
acréscimo de trabalho, os telefonemas ou a necessidade
de outras consultas, clarifica Miguel Silva Mendes, director do Departamento de Cardiologia do Centro Hospitalar
de Lisboa Ocidental, que reúne os hospitais de Santa Cruz,
de Egas Moniz e de S. Francisco Xavier. «A interrupção da
antiagregação ou da anticoagulação por falta de medicação pode provocar acidentes graves e severos para aqueles doentes. É uma grande preocupação pessoal».
Embora o Pradaxa não tenha genérico, existem alternativas, quer para o Pradaxa, quer para o Lovenox, garante
Daniel Ferreira. Não são exactamente a mesma molécula,
mas são medicamentos que atingem o mesmo espectro
terapêutico e fazem a prevenção do tromboembolismo.
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® RUI JORGE

«FALHA
DE MERCADO
PROVOCOU
EPISÓDIOS
DE DESMAIO»

O cardiologista Daniel Ferreira recorda consequências para os doentes
de medicamento que esteve temporariamente fora do mercado

em sempre existem alternativas na
área cardiovascular, o que torna a
falha de medicamentos nas farmácias realmente complicada. Daniel Ferreira exemplifica com o Gutron, um medicamento muito eficaz
para alguns tipos de síncopes de repetição, fenómeno caracterizado pela perda de consciência e
postura erecta, vulgarmente conhecido como desmaio. «O seu desaparecimento súbito do mercado
fez com que os doentes ficassem sem uma alternativa idêntica, o que provocou novos episódios». Mais
tarde, o Gutron regressou ao mercado, através de
outro laboratório. No barómetro do CEFAR ficou o
registo de 674 embalagens em falta em 2017.
Noutros casos pode «desaparecer» do mercado

uma determinada dosagem. Foi o caso recente, no
Hospital da Luz Lisboa, do Adalat CR 30, que «desapareceu do sistema de dispensa de prescrição
médica electrónica», como refere o cardiologista.
Outros medicamentos cuja falta tem sido sentida
na área da cardiologia são o Micardis e o Pritor, ambos
com a substância activa telmisartan, usados no tratamento da hipertensão arterial. Miguel Silva Mendes
detectou, em Janeiro passado, a falta de atorvastatina
+ ezetimiba, vendido sob os nomes de marca Atozet
e Orvatez. A falta do Atozet fez-se sentir também no
interior do país e obrigou Lurdes Pestana, de 69 anos,
moradora na aldeia de Melo, a deslocar-se até Gouveia, a dez quilómetros, para conseguir comprar o
medicamento que usa para controlar o colesterol.
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CRISE
NA INSULINA
DIABETES

:D

esde que Maria Irene Braga, moradora em
Escariz, concelho de Arouca, é responsável
pela aquisição do antidiabético oral Trajenta para a madrasta de 76 anos, já lá vão dois anos, tem
tido sempre «dificuldade em encontrar o medicamento
nas farmácias». Nunca se atreveu a sugerir ao médico
para mudar a medicação, até porque «ele diz sempre
para manter tudo conforme está», mas está sempre à
espera do dia em que vai «ficar mal». Vive assustada
com o cenário da madrasta ficar sem a medicação necessária. Até agora, a sua estratégia é marcar nova consulta
para pedir mais medicação quando já só tem duas caixas
de reserva. «Demora sempre bastante tempo desde que

encomendo na farmácia até que o medicamento chega.
A farmácia diz que o laboratório manda tudo contadinho,
pouca quantidade de cada vez».
No dia-a-dia da prática clínica, o endocrinologista
Francisco Sobral Rosário, para além do Trajenta também
sentiu a falta da insulina Lantus ao longo de 2017. O problema levou o coordenador do Serviço de Endocrinologia
do Hospital da Luz Lisboa a recorrer a medicamentos de
substituição. Há um biossimilar disponível para a insulina
Lantus e, no caso do Trajenta, foi precisa «alguma ginástica para encontrar outros fármacos», porque «é um
medicamento, na sua classe, com características únicas
em termos de função renal».

LANTUS

TRAJENTA

SOLUÇÃO INJECTÁVEL DE INSULINA,
100 UI/ML

5 MG
30 COMPRIMIDOS RE VESTIDOS

653 MIL
EMBALAGENS
EM FALTA

9 MESES

539 MIL

11 MESES

NO TOP 20

EMBALAGENS
EM FALTA

NO TOP 20
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«O

S PROBLEMAS
DURAM HÁ
ALGUM TEMPO E NUNCA
SE RESOLVERAM»
O Abasaglar, biossimilar do Lantus, também é difícil de encontrar, conta Ricardo Rodrigues, de 27 anos,
que desde o ano passado compra a medicação para a
avó, que sofre de diabetes. Mora em Tavira e tem normalmente de percorrer várias farmácias até conseguir
comprá-la. Outras vezes encomenda e vai buscar depois.
«Não é fácil de encontrar e é desgastante andar constantemente a correr as várias farmácias do concelho,
para não comprometer a saúde da minha avó».
Os problemas pontuais no acesso a estes medicamentos «já duram há algum tempo e nunca se chegaram
a resolver». É esta a percepção da médica Cristina Esteves quanto à falta do Lantus e do Trajenta, medicamentos «largamente entregues na consulta de diabetes». A
responsável do Núcleo de Diabetes do Hospital Distrital
de Santarém nunca sentiu necessidade de substituir a
terapêutica, mas admite que pode ter havido doentes
que tenham interrompido a medicação por alguns dias.
«Cabe normalmente aos enfermeiros alertar os doentes
para a importância de não interromperem a medicação
e aos médicos perceber as causas das interrupções e
criar uma terapêutica alternativa a que o doente adira
melhor», explica.
Em nenhum caso soube que tal interrupção tenha
acarretado uma descompensação aguda, que tenha
levado ao internamento de algum doente. Mas pode
acontecer. «O perigo de interrupção da terapêutica com
insulina é maior no caso da diabetes tipo 1 do que na diabetes tipo 2. Grande parte dos nossos doentes são de
última linha, diabéticos tipo 2 com complicações já graves, como insuficiência renal, por exemplo, e que necessitam de terapêutica com insulina».
Cristina Esteves alerta também para a falta da insulina Insuman Basal, reportada por alguns doentes e muito
usada na Consulta de Diabetes do Hospital Distrital de
Santarém. A sua falta causa transtorno aos doentes, pois
é a única insulina basal com caneta descartável, um sistema mais prático. Esta insulina, à semelhança do Lantus,
faz parte da lista de medicamentos essenciais da OMS.

Cristina Esteves, médica responsável do Núcleo de Diabetes
do Hospital Distrital de Santarém, receia que haja diabéticos
a interromper a medicação por alguns dias
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PORTUGAL

ENDOCRINOLOGIA

TIRÓIDE
DESCONTROLADA

«Foi preciso alterar, de um momento para o outro, a medicação
de um grande número de pessoas», relata Francisco Sobral Rosário,
coordenador do Serviço de Endocrinologia do Hospital da Luz Lisboa
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Thyrax de 0,1 mg está «temporariamente
indisponível» desde o início de Fevereiro
de 2017, de acordo com informação disponibilizada pelo Infarmed. A dosagem de 0,025 mg também
fez parte do top 20 de medicamentos em falta durante
seis meses, com quase 331 mil embalagens reportadas.
O Thyrax, medicamento com a substância activa levotiroxina sódica, pertence ao grupo farmacológico das
hormonas da tiróide e antitiroideus. Embora haja alternativas, «não é recomendável fazer alterações entre as
diferentes marcas de levotiroxina, devido às diferentes
biodisponibilidades dos fármacos», afirma o endocrinologista Francisco Sobral Rosário.
Ao longo de 2017, a falta do Thyrax causou muitos
transtornos na dinâmica das consultas e vários incómodos aos doentes, confirma o coordenador do Serviço de
Endocrinologia do Hospital da Luz Lisboa. O «desaparecimento» do medicamento aconteceu de forma súbita
e implicou vários acertos de doses, consultas mais frequentes e menor controlo das alterações da função
da tiróide. «Foi preciso alterar, de um momento para o
outro, a medicação de um grande número de pessoas.
Houve pessoas que estavam bem controladas e passaram a apresentar deficit ou excesso de hormona tiroideia», relata Francisco Sobral Rosário.
A farmacêutica Maria Aurélia Oliveira, de 62 anos, sofre
de hipotiroidismo e toma o Thyrax há mais de 20 anos. O
seu médico aconselhou-a a mudar para um genérico, mas
está receosa, porque há três anos experimentou o Eutirox,
uma alternativa ao Thyrax, e descobriu que é alérgica a um
excipiente. «Estou preocupada, tenho a situação controlada e vai ser aborrecido se fizer uma alergia».

«H

OUVE PESSOAS
QUE ESTAVAM
BEM CONTROLADAS E
PASSARAM A APRESENTAR
DEFICIT OU EXCESSO DE
HORMONA TIROIDEIA»

Maria Aurélia Oliveira, doente de hipotiroidismo, sofre
com a falta do medicamento que toma há mais de 20 anos

THYRAX
0,1 MG,
60 COMPRIMIDOS

628 MIL

12 MESES

EMBALAGENS
EM FALTA

NO TOP 20
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PORTUGAL

FÁRMACOS A
DESAPARECER

UROLOGIA
E ANDROLOGIA

:E

«Cada vez há mais fármacos indisponíveis», denuncia
o andrologista e urologista Nuno Monteiro Pereira
® RICARDO MEIRELES

«Estou há um mês sem medicação. As últimas três receitas
que o médico passou expiraram, o que me obrigou a voltar
a marcar consulta», conta José Jacinto Ribeiro, 73 anos

m Urologia e Andrologia, há «problemas
sérios» com a falta de
medicamentos, que se fazem sentir há dois a três anos, alerta Nuno
Monteiro Pereira, urologista do Hospital Lusíadas. «Cada vez são mais
os fármacos que começam a não
estar disponíveis. Por vezes, não são
os fármacos, mas certas dosagens
relevantes para a terapêutica». Ilustra com o caso do Caverject, solução
injectável de alprostadilo, destinada
ao tratamento da disfunção eréctil.
Durante alguns meses só se encontrava a dose de 10 mcg, o que «obrigava os doentes a levar duas injecções no pénis em vez de uma».
José Jacinto Ribeiro tem 73 anos
e sofre de diabetes. Utiliza regularmente o Caverject e, desde há um
ano, tem sentido muita dificuldade
em encontrar este medicamento
nas farmácias, situação que se agravou nos últimos meses. «Estou há
um mês sem medicação. As últimas
três receitas que o médico passou
expiraram, o que me obrigou a voltar a marcar consulta. Agora deixei
uma receita na farmácia, já paga,
pois tive receio que voltasse a terminar o prazo», desabafa o doente.
Outro medicamento que saiu
do mercado foi o Pacinone, «um
ansiolítico extremamente eficaz
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URISPÁS
200 MG, COMPRIMIDOS RE VESTIDOS

448 MIL

10 MESES

EMBALAGENS
EM FALTA

NO TOP 20

CAVERJECT
10 MCG /ML E 20 MCG /ML,
PÓ E SOLVENTE PAR A SOLUÇÃO INJECTÁVEL

85 MIL

0 MESES

EMBALAGENS
EM FALTA

NO TOP 20

:D

URANTE ALGUNS
MESES SÓ SE
ENCONTRAVA A DOSE MAIS
BAIXA, O QUE «OBRIGAVA
OS DOENTES A LEVAR
DUAS INJECÇÕES NO PÉNIS
EM VEZ DE UMA»

no controlo dos níveis de ansiedade, com uma eficácia
muito grande na bexiga», explica Nuno Monteiro Pereira.
«Telefonei ao laboratório, que informou que tinha sido
retirado porque não estava a vender suficientemente.
Ficámos com o Demetrin, muito menos eficaz, que também começa a ser difícil obter», explica.
Um dos medicamentos que mais esteve em falta em
2017 foi o Urispás de 15 comprimidos, indicado no tratamento de sintomas que acompanham problemas da
bexiga e da próstata, como dor, disúria e urgência miccional. Embora exista uma embalagem de 60 comprimidos, não há qualquer genérico.
Nuno Monteiro Pereira também considera esta falta
«um problema», pois embora não seja um medicamento
absolutamente essencial, dá algum conforto aos doentes. «É um medicamento muito difundido pelos clínicos
gerais e médicos de família, e é provável que estes últimos sintam bastante a sua falta, pois podem não conhecer alternativas para as bexigas hiperactivas».
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PORTUGAL

O imunoalergologista Manuel Barbosa passa a vida
ao telefone com doentes que pedem alternativas
a medicamentos que não encontram

« A SENSAÇÃO
DE RISCO É GRANDE»
IMUNOALERGOLOGIA
E PNEUMOLOGIA
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«OS DOENTES TÊM RECEIO,
FUNDADO OU NÃO, DE QUE
AS ALTERNATIVAS NÃO
TENHAM O MESMO EFEITO»

:O

médico Manuel Barbosa recorda-se
da falta de dois corticóides inalatórios
nasais ao longo de 2017: o Aeromax e o
Avamys. Considera inevitável ter dado pela falta destes
medicamentos pois a sua especialidade trata de doentes crónicos, em que muitos fazem corticóides nasais
por rinites alérgicas. «Quando um medicamento está
em falta, contactam-me, perguntando o que devem
fazer», explica o director do Serviço de Imunoalergologia no Hospital de Santa Maria.
O Avamys, suspensão de pulverização nasal, faz
parte da lista de medicamentos cuja exportação
depende de notificação prévia obrigatória ao Infarmed.
Embora haja alternativas terapêuticas, é convicção
de Manuel Barbosa que «raramente são rigorosamente
idênticas». No caso do Avamys, não está disponível qualquer alternativa em genérico. Para o Aeromax, budesonida de 100 mcg/dose, existem alternativas, mas não na
mesma dosagem, excepto numa das fórmulas, com um
dispositivo diferente.
O imunoalergologista tem vindo a constatar a falta de
alguns fármacos nas farmácias, «por períodos mais ou
menos prolongados de tempo». Um exemplo é o Singulair
28 comprimidos, um antiasmático de administração oral.
Embora haja genéricos disponíveis, muitos doentes não
querem mudar. «Têm receio, fundado ou não, de que não
tenham o mesmo efeito do medicamento em falta. Como
sabem que têm doenças crónicas ou quase crónicas, a
sensação de risco é grande», diz Manuel Barbosa. Para os
médicos, a falha de medicamentos também é desconfortável: «Já não conseguimos saber as alternativas que realmente estão disponíveis, a cada momento, no mercado».
Fernanda Borges, 80 anos, tem sentido dificuldade
em encontrar nas farmácias o Atimos, que o marido, com
quase 90 anos, precisa para a asma. «Já senti a falta do Atimos duas vezes, há cerca de um ano e agora. Quando já só
tenho duas embalagens de reserva começo logo à procura,
para que nunca lhe falte o medicamento. Se não o consigo
comprar e ele não faz a medicação, entra em crise».

AVAMYS
SUSPENSÃO DE PULVERIZ AÇÃO
NASAL 27,5 MCG /DOSE

522 MIL

8 MESES

EMBALAGENS
EM FALTA

NO TOP 20

«N

ÓS,
MÉDICOS,
JÁ NÃO CONSEGUIMOS
SABER AS ALTERNATIVAS
QUE, A CADA MOMENTO,
ESTÃO DISPONÍVEIS
NO MERCADO»
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PORTUGAL

A VIA É VERDE,
MAS ESTREITA
MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS PELA
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE NO TOP DE FALTAS
LANTUS

SOLUÇÃO INJECTÁVEL
DE INSULINA CANETA
PRÉ-CHEIA 100 UL/ML 5

PULMICORT
SUSPENSÃO PARA INALAÇÃO
POR NEBULIZAÇÃO 1 MG/2 ML 5

LASIX
COMPRIMIDOS 40 MG
(60 COMPRIMIDOS)

INSULINA

DIABETES

BUDESONIDA

ASMA BRÔNQUICA

FUROSEMIDA

DIURÉTICO
(HIPERTENSÃO ARTERIAL)

CARBAMAZEPINA

ANTIEPILÉPTICO
E ANTICONVULSIVANTE

INSULINA

DIABETES

TEGRETOL CR
COMPRIMIDOS DE LIBERTAÇÃO
PROLONGADA 400 MG
(60 COMPRIMIDOS)

INSUMAN BASA
SOLUÇÃO INJECTÁVEL CANETA
PRÉ-CHEIA SOLOSTAR 100 UL/ML 5

:A

Via Verde do Medicamento
(VVM), criada em Julho de
2015, não resolveu o problema das falhas de medicamentos em
Portugal. A maioria dos fármacos com quebras frequentes no mercado não é abrangida por este mecanismo excepcional de
abastecimento das farmácias, criado por
protocolo do Infarmed com as principais
associações da cadeia do medicamento:
Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (Apifarma), Associação dos
Grossistas de Produtos Químicos e Farmacêuticos (Groquifar), Associação Nacional
das Farmácias (ANF) e Associação de Farmácias de Portugal (AFP).
A VVM revelou-se, no entanto, um
mecanismo extremamente eficaz: até
ao final de 2017, mais de 90 por cento
dos medicamentos integrados neste
protocolo foram entregues às farmácias
no tempo máximo de 12 horas definido
à partida. O que está, então, a falhar
para que esta espécie de “stock de
segurança” resolva o problema a que se
propõe? A resposta é simples: o mecanismo abrange um número muito reduzido de medicamentos, apenas aqueles
que fazem parte da lista de medicamentos cuja exportação ou distribuição
para outros Estados-Membros da União
Europeia depende de notificação prévia
ao Infarmed.
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«É

URGENTE INTEGRAR
MAIS MEDICAMENTOS
NA VIA VERDE, COM
CRITÉRIOS CLAROS»,
DEFENDE A ANF

«A Via Verde do Medicamento parte do pressuposto
que a exportação de medicamentos é a única causa das
faltas, mas o problema é multifactorial», garante o secretário-geral da ANF. O primeiro passo para resolver o problema, diz Nuno Flora, é realizar um estudo do impacto
da falta de medicamentos na saúde dos portugueses,
que também aponte as causas.
A par, é urgente tornar a VVM «um mecanismo mais
universal, integrando mais medicamentos, com critérios claros». Há três critérios principais, defende a ANF:
devem ser de inclusão obrigatória os medicamentos com
os quais tenha havido problemas de abastecimento nos
últimos meses (três, seis ou 12 meses); os medicamentos
que tenham sido definidos como essenciais pela OMS –
Organização Mundial de Saúde; e os medicamentos que
não tenham alternativa terapêutica. A lista deve ser dinâmica, revista periodicamente.
A ANF defende também que o Infarmed, como entidade
reguladora, «deve utilizar melhor o seu poder regulador e
legal, integrando na Via Verde do Medicamento os laboratórios que têm medicamentos em falta. O mecanismo deve
ter um carácter mais vinculativo e menos voluntário». É
importante definir os critérios, para que as condições do
mecanismo sejam conhecidas por todos. «A transparência
é importante, assim como a visibilidade total que o regulador tem sobre a situação das falhas», conclui Nuno Flora.

Medicamentos considerados essenciais
pela Organização Mundial de Saúde faltam
frequentemente no mercado português
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AGENDA PARA A SAÚDE

SERVIÇO NACIONAL
DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA
BRAGANÇA

SAFE
É SEGURO
REPORTAGEM: IRINA FERNANDES
FOTOGRAFIA: ANABELA TRINDADE

:A

venida Abade de Baçal, Hospital de Bragança. 22h40. Temperatura exterior: zero
graus Celsius.
Rita Padrão, 75 anos, mulher de estatura baixa, caminha
vagarosamente. O rosto pálido — e também as mãos —
não deixam margem para enganos: o corpo de Rita cedeu.
«Tive de trazer a minha mãe à urgência pois ela
estava com uma indisposição forte». António Exposto,
de 52 anos, filho da septuagenária, traz nervosismo e
pressa na fala. Não vê a hora de ter em mãos a medicação certa para a mãe.
Com a receita médica em cima da secretária, Tiago
Ceriz, 33 anos, médico, explica a António como adquirir
a terapêutica beneficiando do novo Serviço Nacional de
Assistência Farmacêutica (SAFE). «Vai ligar para a linha
800 24 1400, que é gratuita, e dizer se prefere levantar
a medicação que lhe receitei na farmácia de serviço ou
recebê-la esta noite em casa».

Carlos Mendes é um dos estafetas SAFE que entregam
medicação ao domicílio no distrito de Bragança

António continua apressado e só pensa no bem-estar da mãe. Liga 800 24 1400 e pede uma entrega
ao domicílio. A chamada é recebida a 500 quilómetros
dali, no centro de atendimento especializado, composto
por 22 farmacêuticos, instalado na sede da Associação
Nacional das Farmácias (ANF), em Lisboa. Todos os pormenores são agilizados em minutos.
«Graças a este telefonema, vou poder levar a minha
mãe já para casa, sem me preocupar se o medicamento
prescrito existe ou não na farmácia», afirma António
Exposto à saída das urgências, pelas 22h56.
Por essa hora, na Farmácia Central, António Morais,
de 61 anos, processa a encomenda. Dentro de minutos, vai ser ele a contactar o utente, para o informar da
posologia e forma de administração dos medicamentos,
bem como averiguar acerca de eventuais interacções
medicamentosas. O filho e cuidador de Rita Padrão é
convidado a voltar a contactar a farmácia caso surja
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:O

NOVO SERVIÇO
TEM COMO
OBJECTIVO ACABAR COM
AS DESIGUALDADES
TERRITORIAIS NO ACESSO
A MEDICAMENTOS URGENTES

qualquer dúvida após a entrega. «Este é um projecto
que ajuda o utente e permite que a terapêutica não seja
interrompida», defende o técnico de farmácia, ainda
com a informação científica sobre os medicamentos
prescritos à septuagenária visível no computador.
23h10. Ao volante de um veículo com identificação
SAFE, Carlos Mendes, 27 anos, contorna nova rotunda.

O utente Pedro Gonçalves optou por levantar
a medicação receitada pelo médico Tiago Ceriz
ao balcão da farmácia

«Graças ao SAFE posso levar a minha mãe já para casa, sem
me preocupar se o medicamento dela existe ou não na farmácia»,
afirma António Exposto à saída das urgências

É ele o estafeta de serviço. Está em Bragança, mas
entrega medicamentos em qualquer ponto dos 6.608
km² do distrito. Já foi a Macedo de Cavaleiros, Mirandela,
Torre de Dona Chama, Mogadouro e Alfândega da Fé.
O SAFE tem como grande objectivo acabar com as
desigualdades territoriais no acesso a medicamentos
urgentes.
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AGENDA PARA A SAÚDE
Pedro Gonçalves saiu da urgência com a certeza
de que o seu medicamento estava reservado
na farmácia de serviço que escolheu

Na Farmácia Central, o estafeta SAFE fez o levantamento
da medicação. Em poucos minutos estará a bater
à porta do utente António Exposto

O distrito de Bragança foi escolhido para receber
o primeiro projecto-piloto precisamente por apresentar elevada dispersão populacional. Aqui, o serviço tem
de responder às necessidades de 136 mil pessoas, que
vivem em 226 freguesias.
Carlos Mendes fica de vigília das 21h00 às 09h00 do
dia seguinte, mas não é activado todos os dias. Desde o
arranque do projecto-piloto, fez 13 entregas domiciliárias em 46 noites de serviço. Este antigo militar conta
que é com «muito orgulho» que veste a camisola SAFE.
«Realiza-me saber que facilito a vida a muita gente,
principalmente a idosos que não têm outra forma de
mobilidade».
23h20. António Exposto abre a porta de casa e
recebe em mãos a medicação prescrita. «É muito
importante para nós ter este serviço. É um grande

apoio, numa região onde existem muitos idosos».
Para Tiago Ceriz, interno de Especialidade de Medicina Interna, o SAFE significa mudança e inovação.
«Antes, se a Farmácia que estava de serviço não tinha o
medicamento disponível, o doente tinha de esperar pelo
dia seguinte, ou seja, adiar o tratamento de uma situação urgente. Agora, com apenas uma chamada, o medicamento é automaticamente disponibilizado e o doente
inicia o tratamento».
Pedro Miguel Gonçalves, 24 anos, contorce-se com
tosse. Uma infecção respiratória trouxe-o até às urgências
do Hospital de Bragança. Paciente polimedicado, efectua a
chamada para a Linha SAFE, optando por levantar a medicação prescrita na farmácia de serviço. «Prefiro passar lá
de carro e trazer logo os medicamentos», justifica Isabel
Gonçalves, 48 anos, mãe de Pedro Miguel.
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EUGÉNIA
MADUREIRA
Directora clínica
dos Cuidados Hospitalares
da Unidade Local
de Saúde do Nordeste

« SAFE FACILITA CUMPRIMENTO
DA TERAPÊUTICA»
REVISTA FARMÁCIA PORTUGUESA: Como vê a
criação do projecto-piloto SAFE, a funcionar no
distrito de Bragança?
EUGÉNIA MADUREIRA: Num distrito como Bragança, pela sua dimensão e dispersão geográfica, é
sem dúvida uma mais-valia para os que procuram
os nossos serviços de urgência. Aos doentes é assegurado que a medicação prescrita está disponível
no imediato, pelo que a continuidade do tratamento
não está em causa.
RFP: Qual a pertinência das entregas ao domicílio?
EM: A possibilidade de entrega no domicílio é um
aspecto muito positivo, pois evita deslocações do

doente. É mais um dos factores a favor do cumprimento da terapêutica.
RFP: Pode enumerar casos reais?
EM: Um doente foi observado no Serviço de Urgência
da Unidade Hospitalar de Bragança, foi medicado e
teve alta. O familiar que o acompanhava não conhecia
bem a cidade, nem sabia onde ficava a farmácia. Foi-lhe dada a hipótese de entrega no domicílio, o que lhe
facilitou muito a vida. Houve também o caso da prescrição de um medicamento que não estava disponível,
mas a farmácia contactou imediatamente outra e o
medicamento foi entregue no domicílio, para evitar a
espera do doente.
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FARMACÊUTICOS
SEMPRE
EM LINHA

FOTOGRAFIA:
ALEXANDRE VAZ

:S

ede da Associação Nacional das Farmácias
(ANF), à Rua Marechal Saldanha, em Lisboa.
23h50. Na sala de atendimento, Maria João
Botelho, 33 anos, cruza-se com o colega Amadeu Mendes, de 29. É hora de mudança de turno na Linha 800
24 1400.
Das 00h00 às 08h00 será ela a orientar, ao telefone, os utentes que necessitem de medicação considerada urgente no distrito de Bragança, onde decorre
o primeiro projecto-piloto do Serviço Nacional de Assistência Farmacêutica (SAFE).
O arranque de turno implica alguns rituais, como
apontar num caderno o nome das farmácias que estão
de serviço. «Este trabalho é especial porque ajudamos
directamente as pessoas. Sentimo-nos bastante úteis»,
afirma Maria João.
Cai a primeira chamada. Ela identifica os medicamentos urgentes receitados ao doente do outro lado
da linha. Com as bases de dados informáticas ao seu
dispor, esclarece-o sobre quais as farmácias com esses
fármacos disponíveis.
Quando o utente escolhe deslocar-se a uma farmácia, o centro de atendimento procede de imediato
à reserva dos medicamentos em seu nome. Se prefere uma entrega ao domicílio, activa a farmácia mais
próxima e o motorista de serviço. «Acompanhamos o
utente de A a Z, do primeiro contacto, até a aquisição
do medicamento e garantimos a celeridade do serviço e
que nenhuma informação se perde», refere Pedro Quintas, gestor do projecto SAFE.
Por ter acesso directo à receita médica, a farmácia
local assume sempre a responsabilidade pelo aconselhamento farmacêutico: presencial quando os utentes a

Amadeu Mendes e Maria João Botelho são farmacêuticos,
como todos os colegas do centro de atendimento

ela se dirigem; ou telefónico nas entregas ao domicílio,
mas sempre antes do medicamento chegar ao destinatário. Num cenário ou no outro, os doentes ficam com o
contacto telefónico da farmácia de serviço, para poderem esclarecer qualquer dúvida durante a noite.
O centro de atendimento também fica disponível,
sempre com um farmacêutico do outro lada da linha.
Não é preciso bata branca, mas a licenciatura em Ciências Farmacêuticas é requisito obrigatório para trabalhar na Linha SAFE. «Os conhecimentos técnicos e
científicos da nossa formação de base permitem-nos
aconselhar os utentes de forma diferenciada», vinca
Maria João.
Amadeu e Maria João, como todos os colegas do centro de atendimento, estão habilitados a exercer como
farmacêuticos ao balcão de uma farmácia. A sua missão,
no entanto, é aconselharem doentes a 500 quilómetros.
Precisaram de aprender a abolir a distância. Para isso,
receberam formação pós-graduada específica nas plataformas do serviço SAFE e de atendimento à distância.
O SAFE funciona entre as 21h e as 9h, de segunda a
sábado. Aos domingos e feriados está activo todo o dia.
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O seu perfume
para todos os dias
A PRIMERA LINHA DE PERFUMES PARA FARMÁCIA

Luminosas, voláteis, alegres...
Encontre o perfume perfeito para deslumbrar.
Mais de 40 fragrâncias para PARA ELA e PARA ELE no formato 150 e 30 ml.
IAP PHARMA PERFUMES o seu perfume para o dia a dia.
A primeira linha de perfumes exclusiva para farmácia.

www.iappharma.es/pt/
info@iappharma.es
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UMA
LEI
FELIZ

TEXTO: CARLOS ENES E CARINA MACHADO
FOTOGRAFIA: ANA BELA TRINDADE

:M

ais de 90 por cento dos doentes ostomizados e dos seus cuidadores estão satisfeitos ou muito satisfeitos com a intervenção profissional das farmácias na dispensa destes
produtos. A disponibilidade do profissional de farmácia
que dispensou os produtos recolheu 98,5% de respostas
positivas, revelando-se o indicador de satisfação com
melhor resultado num inquérito conduzido pelo Centro
de Estudos e Avaliação em Saúde (CEFAR).
O estudo contou com a participação de 304 doentes e 156 cuidadores. Os respectivos questionários
foram depositados em envelope fechado para garantir a confidencialidade e a veracidade das avaliações.
A recolha de informação, junto de uma amostra de
utentes de 197 farmácias de todo o país, decorreu
entre 6 de Novembro e 8 de Dezembro, cinco meses
depois da entrada em vigor do novo regime de dispensa dos produtos de ostomia.

A partir de 1 de Abril de 2017, os produtos de ostomia passaram a ser comparticipados a 100 por cento
nas farmácias, desde que prescritos de forma electrónica por um médico. A decisão do Governo acabou
com a sujeição destes doentes a pagar 10 por cento do
preço e, nalguns casos, a esperarem dois ou três meses
pelo reembolso da comparticipação. Neste aspecto,
79% dos doentes e 73% dos cuidadores referiu que o
novo regime lhes permitiu poupar dinheiro. O impacto
do novo modelo na autonomia e gestão dos seus produtos
foi considerado positivo ou muito positivo por 87% dos
doentes e seus cuidadores.
A melhoria da acessibilidade era um dos principais
objectivos do Governo e foi realizado: 96,4% dos inquiridos passou a adquirir os produtos de ostomia na mesma
farmácia onde adquire os restantes medicamentos, que
fica a menos de 12 minutos a pé de casa, a 13 minutos
para quem se descola em carro próprio ou a meia-hora
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Isabel Luz, directora-técnica da Farmácia Rainha, de Carrazeda
de Ansiães, é especialista em dispositivos de ostomia

para quem tem de recorrer a transportes públicos.
O acesso aos produtos ficou mais rápido ou muito mais
rápido para 70% dos participantes.
A Associação Portuguesa de Ostomizados (APO) faz
um balanço muito positivo do novo regime. A facilidade
dada aos doentes de adquirirem os produtos sem qualquer encargo, em qualquer farmácia, é quase uma revolução. «A comparticipação, antes, era de apenas 90 por
cento, mas era preciso adiantar o pagamento. Os pedidos
de reembolso junto dos centros de saúde demoravam, em
média, dois a três meses a ser satisfeitos», refere Paulo
Remédios, da Direcção da APO. A resposta das farmácias
às necessidades dos doentes tem sido «bastante eficaz».
Nove em cada dez participantes no inquérito do CEFAR
referiram nunca ter notado falhas de abastecimento.
Metade (51,5%) conseguiu mesmo obter todos os produtos na primeira visita à farmácia. Nos casos de indisponibilidade, a farmácia conseguiu fazer a dispensa em algumas

horas em 41,4% dos casos e entre um a dois dias em 53,6%.
«Mesmo em casos de dificuldades, as farmácias procuram
encontrar soluções», afirma Paulo Remédios.

:A

SSOCIAÇÃO
PORTUGUESA
DE OSTOMIZADOS
FAZ AVALIAÇÃO MUITO
POSITIVA DO NOVO REGIME
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INQUÉRITO
NACIONAL
PRODUTOS
DE OSTOMIA

156

304

CUIDADORES

DOENTES

8

468

QUESTIONÁRIOS
SEM INFORMAÇÃO*

RESPONDENTES

*PAR A G AR ANTIR A CONFIDENCIALIDADE, QUESTIONÁRIOS FOR AM RECOLHIDOS
EM ENVELOPE ANÓNIMO E FECHADO

ADQUIRE OS PRODUTOS DE OSTOMIA NA MESMA FARMÁCIA
ONDE ADQUIRE OS MEDICAMENTOS?

GLOBAL

96,4%

DOENTE

97,4%

CUIDADOR

94,9 %

3,6 %

LEGENDA:

2,6 %

SIM

5,1%

NÃO

TEMPO MÉDIO DE DESLOCAÇÃO À FARMÁCIA
?
A PÉ

TRANSPORTES
PÚBLICOS

CARRO

TÁXI

OUTROS

11,7 MIN

31,8 MIN

13,1 MIN

10 MIN

14 MIN

TOTAL

13,6 MIN
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RAPIDEZ NA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS NA FARMÁCIA
FACE AO MODELO ANTERIOR
2,5 %

0,6 %
33,3 %

26,9 %

27,3 %

GLOBAL

MUITO MAIS RÁPIDO

2,1%

26,7 %

32,5 %

34,9 %

DOENTE

CUIDADOR

37,8 %

34,2 %

36,7 %
LEGENDA:

2,1%

2,4%

IGUAL

MAIS RÁPIDO

PIOR

MUITO PIOR

IMPACTO ECONÓMICO DO NOVO REGIME
77 %

79,3 %

73,2 %
LEGENDA:
GLOBAL

22,4%

25,5 %

20,3 %

DOENTE

0,7 %
PERMITE-LHE POUPAR
ALGUM DINHEIRO

NÃO SENTE
QUALQUER DIFERENÇA

0,3 %

1,3 %

CUIDADOR

INCORRE EM
MAIS DESPESAS

SATISFAÇÃO COM ATENDIMENTO FARMACÊUTICO
TEMPO DE ESPERA PARA SER ATENDIDO

55,2 %

38,7 %

DISPONIBILIDADE DO PROFISSIONAL QUE LHE DISPENSOU OS PRODUTOS
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
PRIVACIDADE NA DISPENSA DOS PRODUTOS

73,4%
63 %

59 %

INFORMAÇÃO SOBRE OS PRODUTOS DISPENSADOS
EXPERIÊNCIA GLOBAL COM O SERVIÇO DE ATENDIMENTO E DISPENSA

5,9 %

0,2 %

25,1 %

1,6 %

34,7 %

2,3 %

34,3 % 5,3 %

1,4%

34% 4,1 % 0,3 %

61,6 %
65,8 %

32 %

Ficha técnica: Estudo descritivo transversal por questionário autopreenchido, depositado em envelope fechado para garantir
a sua confidencialidade e das respectivas avaliações. Foram validadas as respostas de 468 utentes, recrutados em 197 farmácias
comunitárias de todo o país, após identificação por aquisição de produtos para ostomia. A recolha de informação decorreu entre
6 de Novembro e 8 de Dezembro, o erro amostral é de 4,5%, para um grau de confiança de 95%.

2,3 %

LEGENDA
MUITO SATISFEITO
SATISFEITO
RAZOÁVEL
POUCO SATISFEITO
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745
FARMACÊUTICOS
RECEBERAM
FORMAÇÃO
ESPECÍFICA

:E

O QUE OS DOENTES ESPERAM
DO FARMACÊUTICO?
ACONSELHAMENTO
NA ÁREA DA ALIMENTAÇÃO

90,4%

ACONSELHAMENTO SOBRE
CUIDADOS A TER COM A PELE
ACONSELHAMENTO SOBRE USO
E LIMPEZA DOS DISPOSITIVOS

91,4%
90,8%

INQUÉRITO NACIONAL / CEFAR

CONTINUE A LER EM

80%

www.revistasauda.pt
> O que são as ostomias?
> Como funcionam?
> Uma farmácia especializada

VEJA TAMBÉM O VÍDEO

100%

m 2017, 745 farmacêuticos de todo o
país receberam formação para prestar aconselhamento diferenciado a
doentes com ostomia e respectivos cuidadores.
A dispensa gratuita em farmácia dos dispositivos, quando prescritos por via electrónica pelos
médicos, entrou em vigor em Abril.
No dia 15 de Maio, arrancou um intensivo
plano de formação das farmácias, desenvolvido
pelo Departamento de Serviços Farmacêuticos em colaboração com a Escola de Pós-graduação em Saúde e Gestão, ambos da ANF. Ao
todo, foram realizadas 29 sessões de formação
em Viana do Castelo, Braga, Bragança, Vila Real,
Porto, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Tomar,
Leiria, Lisboa, Portalegre, Évora e Vilamoura.
Nas grandes cidades, mas também em distritos como Vila Real ou Santarém, as vagas ficaram rapidamente esgotadas, o que obrigou à
marcação de novas sessões.
Quando o novo regime foi publicado, Isabel
Luz, sensível ao tema por ser cuidadora do pai,
ostomizado, sentiu que era hora de agir. «Como
farmacêutica, senti-me na obrigação de pôr a
minha experiência à disposição dos colegas». A
farmacêutica de Carrazeda de Ansiães começou
por participar no grupo de trabalho que desenhou o programa de formação. Depois, integrou
a equipa de formadores que percorreu a região
Norte.
Os farmacêuticos receberam ensinamentos
sobre o novo enquadramento legal da intervenção farmacêutica nesta área, mas também um
extenso programa técnico: causas e características das ostomias de respiração (traqueostomia)
e de eliminação (colostomia, ileostomia e urostomia); cuidados com a pele periestomal e de
higiene; conceitos de dieta e estomaterapia.
«Tivemos uma grande preocupação em dar
a conhecer todo o universo de produtos e ensinar a lidar com cada um deles», relata Isabel
Luz. Falou-se ainda dos dramas e traumas que
os ostomizados enfrentam, «e de como a farmácia pode desempenhar um papel importante
também nesse ponto, desmistificando algumas
ideias e propondo soluções». Finalmente, a formadora destaca o esclarecimento rigoroso sobre
os quadros que exigem referenciação médica.
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DA
FRAQUEZA
NASCE
A FORÇA
Há vida para
lá da ostomia.

REPORTAGEM: CARINA MACHADO
FOTOGRAFIA: ANABELA TRINDADE

:N

ÃO SE
CONVENCEU, MAS
ESCOLHEU VIVER. LEVOU
MESES ATÉ CONSEGUIR
VOLTAR A RELACIONAR-SE
COM O SEU CORPO

:J

oão de Deus Silva ainda arrastava atrás de si
a imagem do pai, enfiado na cama, isolado de
tudo e todos, corroído pela vergonha e por
negar alimentar-se, quando o médico o informou de que
a probabilidade de sair da cirurgia ao intestino sem ser
ostomizado era mínima.
Recusou ser operado, veementemente. Já tinham
passado 25 anos da morte do pai, mas os cheiros, os
sons, o isolamento e o sofrimento eram ainda demasiado
presentes. Não, ele não se sujeitaria, nem aos seus, ao
mesmo. O médico, porém, fez-se parco em rodeios: era
a colostomia ou a morte certa, às mãos do cancro colo-rectal. Mas também lhe disse que, com 64 anos, ainda
podia viver muito mais. «De certeza que passa por muitas pessoas assim na rua e nem dá por isso».
Não se convenceu, mas escolheu viver. Sentiu, à
mesma, que parte de si morria naquele bloco operatório. Levou meses até conseguir voltar a relacionar-se
com o seu corpo. Passaram 13 anos e ainda hoje teme
afastar-se de casa, não vá o saco de colostomia rebentar ou descolar-se. Vive afastado do convívio social por
não tolerar a ideia do olhar dos outros perante um ruído
intestinal. Valeu-lhe sempre a melhor amiga: a filha.
Isabel Luz, farmacêutica, directora-técnica da Farmácia Rainha, em Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança, foi sempre a cuidadora do pai. Desde criança.
Recorda-se de ser pequenina e fazer com ele os exercícios de reabilitação da fala, depois de um primeiro
cancro lhe ter afectado as cordas vocais. Não nega,
contudo, que o dia em que pediu à enfermeira do IPO
do Porto para a ensinar a lidar com o estoma de João
foi um dos momentos mais difíceis da sua vida. «Ela
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Isabel Luz, farmacêutica, foi sempre
a cuidadora do pai, João de Deus Silva

mudou o saco para eu ver, tirei todas as dúvidas e, a
seguir, arrancou tudo novamente, apontou-me o material, virou costas e foi-se embora. Ficámos sozinhos e
o meu pai começou a chorar. O meu herói, a chorar!».
Isabel fez-se forte. Seguiu todas as instruções, voltou a
chamar a enfermeira para verificar se estava tudo bem
e saiu a correr. Estava atrasada, mentiu ao pai. «Sentei-me no primeiro banco que encontrei no corredor e ali
fiquei, não sei quanto tempo. As lágrimas escorriam. Só
me perguntava o que iria ser da vida dele».
Em resultado do cancro colo-rectal, João teve de
se submeter a uma cirurgia para remoção de parte do
intestino grosso e derivação do restante intestino para
o abdómen, onde foi feito um orifício para a libertação
das fezes e dos gases. Como a Ciência não foi ainda
capaz de reconstruir o músculo circular do recto que
controla os movimentos de expulsão, o estoma, ao contrário do ânus, funciona de modo involuntário. Ou seja,
«as fezes saem quando têm de sair», explica Isabel.
«Tento colocar-me no lugar do meu pai e imaginar como
será ter o ânus na barriga, ser incontinente, precisar de
ter sempre agarrado a mim um saco para recolher as
fezes… Não é fácil».

«S

EI O QUE ESTAS
PESSOAS SOFREM,
MUITAS VEZES SOZINHAS»

A Associação Portuguesa de Ostomizados (APO)
estima que haja 20 mil pessoas com esta condição no
nosso país. Todas terão, pelo menos, uma história para
contar. Por causa do pai, Isabel Luz tem centenas. Traz
sempre consigo a confidência sofrida da mulher colostomizada que foi expulsa do autocarro porque o saco
rebentou, o desespero do utente a quem o centro de
saúde se recusou a dar os sacos que usava e a indignação do pai, a quem foi recomendado que comesse
menos quando pediu mais sacos. «Sei o que estas pessoas sofrem, muitas vezes sozinhas. Esta é uma oportunidade única para a farmácia prestar um serviço
diferenciado».
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FFULisboa homenageia Odette Ferreira
O auditório da faculdade passou a designar-se Auditório Maria
Odette Santos-Ferreira, distinguindo o percurso da professora
catedrática jubilada daquela instituição. A faculdade justifica
a decisão por se tratar de «uma referência internacional na área
da Virologia», que é «detentora de um percurso científico-profissional ímpar e com notável contributo para a valorização
e prestígio do papel do farmacêutico em Portugal».

MONAF designa João Cordeiro e João Silveira
Associados Honorários
Os farmacêuticos João Cordeiro e João Silveira foram distinguidos
pela Assembleia-geral do Montepio Nacional da Farmácia (MONAF)
com a atribuição do título de "Associados Honorários". Ambos
estiveram na origem desta instituição mutualista, que reconhece
que as suas qualidades os levaram «repetidas e consecutivas
vezes a merecer a confiança dos sócios, que os elegeram para
a presidência da Direcção».

Livro de Maria Filomena Molder apresentado na ANF
O auditório da sede da ANF acolheu a apresentação da obra “Dia
Alegre, Dia Pensante, Dias Fatais”, da filósofa e professora Maria
Filomena Molder. Na sessão, organizada pela editora Relógio
D’Água em parceria com o Museu da Farmácia, a autora esteve
à conversa com o crítico e ensaísta António Guerreiro. Os textos
foram escritos de 2003 a 2016 e não seguem ordem cronológica.

Dignitude assina protocolo com associação
de municípios
A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP)
e a Associação Dignitude, responsável pelo Programa Abem:
Rede Solidária do Medicamento, assinaram um protocolo
de colaboração para a materialização daquele programa em todos
os municípios do país. Através do acordo, pretende-se identificar
municípios com o intuito de sensibilizar para a missão do Abem,
dinamizando parcerias de base local.

Dignitude e Abem recebem Prémio António Sérgio
A Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES)
distinguiu a Associação Dignitude e o Programa Abem através de um
prémio na categoria “Inovação e Sustentabilidade”, numa cerimónia
que contou com a presença do ministro do Trabalho, Solidariedade
e Segurança Social, Vieira da Silva. A distinção foi recebida por Maria
de Belém Roseira, que preside ao Conselho Geral da Dignitude, a qual
recordou que, em Portugal, muitas pessoas não têm capacidade para
assegurar as despesas com medicamentos.

19 de Dezembro,
L isboa

20 de Dezembro,
L isboa

16 de Janeiro,
L isboa
22 de Janeiro,
Coimbra

22 de Janeiro,
Coimbra

Fernando Araújo promove projectos-piloto
O SAFE, projecto que garante o acesso dos utentes a medicamentos
urgentes durante a noite, feriados e domingos, em fase-piloto no
distrito de Bragança desde Dezembro, foi formalmente apresentado
numa cerimónia em que participou o secretário de Estado Adjunto e
da Saúde. Fernando Araújo sublinhou «a enorme confiança» de que
«as pessoas têm uma forma mais cómoda de receber os medicamentos
de que precisam», enquanto o presidente da ANF enfatizou que o
SAFE «demonstra que a coesão territorial é possível». Foi também
anunciado o alargamento ao distrito de Bragança do piloto Notas
Terapêuticas Simples, pelo qual o farmacêutico pode transmitir ao
médico informações sobre a interacção com o doente.

OF recebe sessão da Académie Nationale de Pharmacie
A francesa ANP trouxe a Portugal uma das suas sessões
deslocalizadas, que abordou a segurança e o risco dos medicamentos,
bem como a avaliação e supervisão dos fármacos na Europa e as
necessidades dos sistemas de saúde. Entre os oradores no Salão Nobre
da sede da Ordem dos Farmacêuticos (OF) contaram-se a bastonária
Ana Paula Martins e Francisco Batel Marques, professor da Faculdade
de Farmácia da Universidade de Coimbra.

Banco Farmacêutico arrecada 15 mil medicamentos
A X Jornada de Recolha de Medicamentos decorreu em 230 farmácias
de 14 distritos, resultando na doação de 15.000 medicamentos e
produtos de saúde (mais mil face a 2017) que tiveram como destino
100 instituições de solidariedade social. Aquela que é a principal
iniciativa do Banco Farmacêutico, que tem lugar desde 2009,
contou ainda com o apoio de 600 voluntários. A bastonária dos
farmacêuticos e o presidente da ANF associaram-se através da visita
a duas farmácias aderentes da região de Lisboa e à Ajuda de Berço.

Turnos: Municípios e OF procuram consenso
O presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses,
Manuel Machado recebeu em audiência a bastonária da Ordem
dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins, para analisar a revisão
do regime que regula os horários, turnos e disponibilidades das
farmácias. No encontro, a bastonária manifestou concordância
com a proposta do Governo para alterar o diploma, que decorre
do acordo assinado há um ano entre o Ministério da Saúde
e as associações de farmácias.

Candidaturas abertas ao Prémio João Cordeiro 2018
A edição deste ano do prémio tem a concurso as categorias de
“Reconhecimento de Farmácia”, dirigida a projectos originais das
farmácias ou das suas equipas no âmbito do desenvolvimento
profissional com impacto na comunidade, e de “Comunicação
Social”, que pretende reconhecer reportagens sobre a saúde,
economia, cultura ou estilo de vida dos portugueses, com referência
à intervenção das farmácias portuguesas. Todas as informações
estão em www.premiojoaocordeiro.pt.
Queira acompanhar estes e outros acontecimentos
da Farmácia Portuguesa em: www.revistasauda.pt
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2 de Fevereiro,
Mirandela

16 de Fevereiro,
L isboa

17 de Fevereiro

20 de Fevereiro,
Coimbra

1 de Março
a 15 de Junho
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24 de Janeiro,
L isboa
Transição segura
no MONAF
Miguel Silvestre tomou posse
como presidente do Montepio
Nacional da Farmácia (MONAF),
em resultado do desafio lançado
por João Silveira, presidente
histórico, para concorrer às
eleições de 20 de Dezembro.
«Foram 30 anos fantásticos,
ricos e enriquecedores, mas
estava na altura de uma
renovação», expôs João Silveira.
Tratou-se de uma proposta
«irrecusável», reagiu Miguel
Silvestre, «especialmente por vir
de uma das minhas referências
profissionais, que muito respeito
e admiro».
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LIVRO DE OURO

31 de Janeiro,
Palácio de Belém,
L isboa
Presidente
da República
condecora
Odette Ferreira
O Presidente da República
condecorou a farmacêutica
Maria Odette Santos-Ferreira
com a Grã-Cruz da
Ordem da Instrução Pública.
Marcelo Rebelo de Sousa
agradeceu o «serviço à
Pátria» da homenageada,
«na formação e educação
para a excelência».
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+21%
em 2017
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BERNARDINO
SOARES

« O PROBLEMA
NÃO É O MINISTRO,
MAS A ORIENTAÇÃO
POLÍTICA
DO GOVERNO»
REPORTAGEM: MARIA JORGE COSTA
FOTOGRAFIA: PEDRO LOUREIRO
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:O

presidente da Câmara Municipal de Loures deixou o Parlamento e não sente saudades. Assume-se autarca de corpo e
alma. Não troca o cargo por nada. Recusa ser secretário-geral do PCP, ou sequer colocar essa hipótese. Numa
longa conversa no seu gabinete, Bernardino Soares
ataca duramente a opção política do Governo de «subfinanciar a Saúde». No seu cálculo, há margem para
investir mais dois mil milhões, evitando a degradação
do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e mais despesa no
futuro.
REVISTA FARMÁCIA PORTUGUESA (RFP): Fez o
primeiro mandato com o PSD, neste segundo mandato não distribuiu pelouros. Como vai executar o
seu programa?
BERNARDINO SOARES (BS): No primeiro mandato mantivemos negociações com o PS e com o
PSD. Não foi possível na altura chegar a entendimento com o Partido Socialista, porque o que nos
contrapropuseram em termos de pelouros era incomportável. O mandato decorreu com distribuição
de pelouros aos dois vereadores do PSD e com alguma estabilidade durante todo o mandato.
Neste mandato a CDU continua a não ter maioria
absoluta, tivemos uma candidatura do PSD que na
campanha eleitoral assumiu uma linha política que
tornou incomportável um entendimento permanente. Propusemos ao Partido Socialista um entendimento, mas não chegámos a negociações de
pelouros porque o PS nos comunicou que, tendo
vencido as eleições, devíamos governar sozinhos.
Assumimos a totalidade dos pelouros. Esta situação
traz uma grande exigência de negociações prévias
aos principais documentos a aprovar, indispensáveis para terem viabilidade.
RFP: Quais os grandes projectos para Loures?
BS: Uma grande prioridade é a melhoria dos serviços municipais, em particular na distribuição de
água e recolha de resíduos, funções que estão nos
serviços intermunicipalizados, em conjunto com
o município de Odivelas. Outro trabalho muito importante é o de redução das perdas de água, em
que continuamos a ter níveis elevados e em que
estamos a fazer fortes investimentos. Há perdas
físicas reais com a água consumida, mas não facturada. É a soma dessas duas questões. Por um lado,
temos bastantes rupturas e isso motiva perdas de

«O

PS FOI
UM DOS
PRINCIPAIS ACTORES
DA POLÍTICA DE DIREITA
NOS ÚLTIMOS ANOS.
FEZ MAIS PRIVATIZAÇÕES
DO QUE O PSD»

água. Por outro, temos um conjunto muito elevado
de gastos de água não facturados: por exemplo, as
regas de espaços verdes, das duas câmaras municipais, Loures e Odivelas, na maioria dos casos não
têm contador, não pagam conta. Estamos a inverter
a situação.
Com o crescimento da actividade económica, aumentou a produção de resíduos. Melhorámos a capacidade de recolha nos últimos anos, mas estamos
ainda aquém do que é preciso. Estamos também a
trabalhar na actividade económica. Temos criado
e desenvolvido um serviço de actividades económicas, uma agência de investimento, interlocutor
privilegiado com as empresas. Temos a capacidade
de intermediar necessidades com serviços da câmara, entidades da Administração Central ou outras e também temos uma associação com universidades, investidores financeiros, outros parceiros e
várias empresas, numa associação chamada Loures
INOVA.
RFP: A arte urbana mudou a Quinta do Mocho.
BS: A Quinta do Mocho é provavelmente a maior
galeria de arte urbana existente na Europa ou no
mundo com aquela dimensão e número de pinturas.
RFP: Já tem uma dimensão internacional significativa.
BS: Enormíssima, é uma referência a nível internacional, tanto que, neste momento e já há vários
anos, temos lista de espera para artistas de renome
internacional poderem vir cá pintar.
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RFP: Têm de ser autorizados?
BS: Sim, têm de ser autorizados, os
edifícios são todos municipais.
Esse trabalho é coordenado pela Câmara. Nós vamos disponibilizando as
empenas dos prédios e também os
materiais para que possam actuar.
Não pagamos a nenhum artista.
Qualquer artista de arte urbana do
mundo, com craveira internacional,
ou já pintou ou gostaria de pintar na
Quinta do Mocho.
RFP: O Hospital de Loures tem corrido bem?
BS: Tem problemas como os outros
hospitais. Há uma boa relação institucional, têm tido disponibilidade
para colaborar com os projectos que
desenvolvemos na área da Saúde.
Desse ponto de vista, há uma relação institucional adequada e sem
nenhum sobressalto. Temos insatisfação em relação ao hospital com
as urgências, nos picos mais graves,
consultas demoradas de marcar, algumas especialidades não existirem
e serem remetidas para Lisboa, mas
são problemas semelhantes aos de
outros hospitais com esta dimensão.
O facto de ser uma parceria público-privada (PPP) traz consequências.
Por outro lado, a acessibilidade ao
hospital é um ponto crítico. A maioria das zonas do concelho não tem ligação directa ao
hospital.
RFP: Se fosse um hospital 100 por cento público,
haveria menos problemas?
BS: Continuo a achar que a solução PPP não é positiva para o SNS e para a população. Isso tem reflexos no funcionamento do hospital, com uma lógica
própria de funcionamento. Desde logo, é gerido por
duas entidades diferentes, uma faz a gestão clínica,
a outra a gestão do edificado e da infra-estrutura,
do parque de estacionamento, etc. De facto, há coisas que podiam não ser da mesma maneira se fosse
de gestão pública. Não estou a dizer que uma gestão
pública resolveria todos os problemas.

Bernardino Soares explica que as posições
de André Ventura tornaram «incomportável»
novo entendimento com o PSD em Loures

«F

OI NO TEMPO
DE JOSÉ SÓCRATES
QUE COMEÇARAM OS CORTES
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
NÃO FOI SÓ QUANDO CHEGOU
A TROIKA»
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O presidente da Câmara de Loures garante
que o PCP não defende que todos os serviços
de saúde tenham de ser públicos
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RFP: É preciso salvar o SNS e uma nova Lei de Bases da Saúde, como diz o título do livro de António
Arnaut e João Semedo?
BS: Sim, é sempre preciso defendê-lo e salvá-lo. A
Lei de Bases da Saúde actual é má. É uma lei feita
no tempo dos governos de Cavaco Silva que visou
pôr o privado dentro do SNS.
RFP: Tem a certeza?
BS: Não tenho nenhuma dúvida. Acho também que,
sendo provavelmente útil uma revisão, o problema
fundamental nos últimos anos é terem sido tomadas medidas para descapitalizar as unidades do
SNS e abrir cada vez mais espaço a hospitais privados. Hoje temos os hospitais privados financiados
por recursos públicos. É disso que se trata. É impossível não dizer que se criou espaço para os hospitais
privados terem rendibilidade, até nos recursos humanos. O facto de não se contratar durante muitos
anos nos hospitais públicos permitiu aos privados
contratar grandes fornadas das faculdades de Medicina, escolas de Enfermagem e outras escolas de
saúde, sem as quais não conseguiriam pôr as unidades a funcionar.
RFP: Os privados também foram buscar grandes
especialistas de carreira ao público.
BS: Sim, os privados cativaram alguns profissionais de referência para serem a âncora dos seus
serviços.
RFP: O SNS não consegue dar resposta à ultra especialização, não paga à altura.
BS: O que é que os governos fizeram para que isto
acontecesse? Criaram condições para que fosse
menos atractivo para as pessoas com maior carreira e reputação trabalhar no SNS. Alguns, muitos,
mantêm-se militantemente dedicados em exclusivo
ao serviço público, mas é evidente que se criou um
tal constrangimento no funcionamento dos hospitais públicos, uma tal degradação das condições
de trabalho e amesquinhamento das competências
profissionais de muitos destes grandes profissionais, que isso abriu caminho favorável a estarem
disponíveis para outras propostas. Nós [PCP] não
defendemos que os serviços de saúde tenham de
ser todos públicos. O privado tem o seu espaço, não
pode é viver à custa do público.
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contratados pelo SNS, mas de fundos
públicos. É escandaloso que quem tenha ADSE pague menos numa consulta
num hospital privado convencionado do
que no SNS. Isto é o mundo ao contrário.
Qualquer pessoa vê isso.
RFP: ...e não está em lista de espera
para a consulta no privado...
BS: Isso também já não é bem assim.
Se telefonar e disser que é privado, tem
uma marcação mais rápida do que se
disser que é da ADSE. Pode fazer o teste, logo verá... eu já fiz.
RFP: Face ao que diz, não será o momento ideal para repensar a Lei de Bases da
Saúde, dado o entendimento parlamentar entre o PS, Bloco de Esquerda e PCP?
BS: É um momento melhor que outros,
mas o Governo não deu sinais suficientes de querer alterar a situação, sobretudo a nível do financiamento do SNS,
porque é evidente que uma parte significativa dos problemas tem a ver com
o subfinanciamento e isso condiciona
tudo.
RFP: Recupero uma frase repetida à
exaustão nos anos da Troika: "Qual é a
parte do ‘não há dinheiro’ que não percebem?" Como é que o Governo pode recapitalizar, financiar ou pagar as dívidas
na área da Saúde se não há dinheiro?
BS: Mas, porque é que não há dinheiro?
«É escandaloso que quem tenha ADSE pague
menos por uma consulta num hospital privado
convencionado do que no SNS»

RFP: E a Lei de Bases actual é que abriu a porta?
BS: A Lei criou a base legislativa que o permitiu, mas o
fundamental aconteceu depois: a degradação do SNS
e a aposta dos privados numa resposta de massas. A
partir daí, muitas opções de vários governos foram
condicionadas à necessidade de abrir espaço para
esse mercado, não numa lógica de complementaridade em áreas ou nichos, ou de vantagem de hotelaria.
E esse mercado subsiste à custa, não só dos profissionais que transitaram ou nunca chegaram a ser

RFP: Não sei, pergunto-lhe.
BS: Há dinheiro.

RFP: Ouvimos repetidamente que as Finanças bloqueiam porque não há dinheiro...
BS: Aqui está um exemplo muito característico do
que temos dito da insuficiência do Governo, por não
querer romper com dogmas da União Europeia e da
política financeira, que entravam o desenvolvimento.
Por que não podemos ter um défice um bocadinho superior a 1,3 por cento e ter dinheiro suficiente para a
Saúde? Paga-se horas extra, paga-se concursos mais
caros, paga-se juros das dívidas dos hospitais, coisas
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Bernardino Soares chuta para longe qualquer
candidatura a secretário-geral do PCP

que se evitariam se houvesse um financiamento adequado. Mesmo do ponto de vista financeiro, se não
estivéssemos nesta ditadura dos rácios financeiros
abstractos sem nenhuma ligação com a realidade, se
investíssemos mais e financiássemos adequadamente
o SNS, pouparíamos dinheiro numa série de outras coisas e melhoraríamos certamente o serviço. E não estou a dizer que se pode agora construir todos os centros de saúde de uma vez só, ou que se pode contratar
toda a gente que é necessária.
RFP: Este ministro da Saúde tem experiência no
terreno que outros não tinham. Dá ideia que o ministro vai tentando fazer, mas depois o cheque não
é passado.
BS: Acho que o problema não é falta de competência ou conhecimento do ministro, é uma orientação
política que não apostou em recuperar. Não sei qual
é a participação dele na definição dessa orientação,
nem tenho que saber.
RFP: Sente que o Ministério das Finanças bloqueia?
BS: Sem estar a especificar os ministérios, há vários

«P

OR QUE NÃO
HAVEMOS DE
TER MAIS MIL OU DOIS MIL
MILHÕES PARA A SAÚDE?»

diálogos que temos com vários, que não o das Finanças, em que frequentemente ouvimos esse argumento e sei que nalguns casos é real. Mas o Governo é só
um e tem de resolver estes problemas. Das duas uma:
ou gera mais problemas no futuro, degradando sucessivamente o SNS, ou gera mais despesa, que vamos
ter que pagar no futuro, porque subfinanciar é gastar
mais. É sempre assim. Foi no passado e vai continuar a
ser. É desta ortodoxia que o Partido Socialista não se
liberta. Isto vale para a Saúde como para outras áreas.
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«Se investíssemos mais e financiássemos
adequadamente o SNS, pouparíamos dinheiro
e melhoraríamos certamente o serviço»

conjuntura parlamentar vamos ter um PS
de mãos livres para voltar ao que tem sido
nas últimas décadas.
RFP: Como vê a complementaridade entre
o público e o privado para cumprir alguma
das áreas do SNS?
BS: Há duas coisas diferentes. Uma é a legitimidade de existir oferta privada e isso não
está em causa. Outra coisa é a complementaridade como a colocou. É evidente que temos de ter respostas de complementaridade se o SNS não for capaz. Pode ser um de
dois caminhos: o seguido nos últimos anos,
com menos resposta pública e mais complementaridade privada, ou pode ser um caminho de reforço da resposta pública em que a
complementaridade privada, podendo existir, perde espaço. Este caminho é o fundamental porque, se isso não acontecer, a capacidade do Estado de controlar e regular
a Saúde fica muito diminuída, dependente
das opções e exigências dos prestadores
privados. Tendo a Saúde uma entidade reguladora, com um papel medíocre, se posso
dizer assim, a verdadeira regulação está na
garantia de termos no SNS o fundamental
da oferta, porque isso é que garante a manutenção dos níveis de qualidade de resposta, inevitavelmente mais baixos no privado e
geradores de mais desigualdades.

RFP: Não se quer libertar por uma questão ideológica?
BS: O PS foi um dos principais actores da política de
direita nos últimos anos. Fez mais privatizações que
o PSD. Foi com o Partido Socialista ainda, no tempo
de José Sócrates, que se iniciou os cortes na Administração Pública, não foi só quando chegou a Troika.
O que temos agora é uma conjuntura política diferente. E virando o exemplo ao contrário, o que isto
quer dizer é que, nas próximas eleições legislativas, o
que vai garantir se avançamos mais alguma coisa no
sentido positivo ou se voltamos à política anterior do
PS é a força que o PCP e os partidos à esquerda tiverem, porque se deixarem de ser importantes para a

RFP: Um exemplo bom é a PPP com o Hospital de Loures.
BS: O Estado acaba por gastar mais dinheiro
com esta PPP do que se construísse ele próprio.
RFP: A sua opinião sobre as PPP não mudou.
BS: Não, não mudou e estas opções também se fizeram porque o Estado não quis fazer o financiamento
necessário para a construção destas unidades, mas
vai pagar mais dinheiro no final. Isto acaba sempre
por ser prejudicial até do ponto de vista financeiro,
para não falar das questões da oferta e da prestação
dos cuidados. Este não pode ser o caminho. Nós precisamos de ter resposta pública reforçada em todas
as áreas. Não é preciso o Estado ter 100 por cento de
tudo – mas o caminho tem de ser no sentido de alargar a oferta pública e não de a diminuir.
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«AS FARMÁCIAS SÃO
A REDE DE SAÚDE
MAIS PRÓXIMA»
RFP: Tem a sua farmácia?
BS: Tenho duas, uma aqui em frente à câmara, porque
é a mais prática, e outra em São Julião do Tojal. Mas a
minha mulher é que vai mais à outra. Eu vou sobretudo
a esta, à Farmácia Saraiva.

RFP: Sem dinheiro, como melhorar?
BS: É uma opção política. Porque é que não havemos
de ter mais mil ou dois mil milhões de euros para a
Saúde no nosso país?
RFP: Para isso vai retirar de outro lado, Bruxelas
impõe limitações.
BS: Bruxelas tem orientações para abrir espaço ao
privado, já sabemos. Mas os níveis de saúde de financiamento público da Saúde no nosso país são mais
baixos do que na generalidade dos outros países e
até obtendo resultados mais positivos. O nosso SNS
continua a aparecer bem classificado apesar de todas
as restrições, mas o nível de comparticipação privada
em Saúde, isto é, aquilo que cada um paga do seu próprio bolso para suportar despesas de saúde, é muito
mais elevado no nosso país do que na maioria dos outros países. Não estamos a gastar a mais na Saúde,
isso é um mito que se criou. O mito de se dizer "não
se pode investir mais na Saúde" só tem conduzido à
degradação das condições de prestação e, em muitos
casos, ao aumento dos gastos, porque o privado retira
a margem de lucro e isso paga-se. Quem paga? O Orçamento de Estado. Ou paga atrasado e com dívida e
juros, ou paga com valores substanciais no orçamento

RFP: O que acha da possibilidade das farmácias passarem a disponibilizar serviços de saúde previstos
em acordo com o Ministério da Saúde em 2017?
BS: É uma potencialidade que tem de se explorar porque a rede de farmácias é muito eficaz, está muito
próxima das pessoas, apesar de ter havido nos últimos
anos uma grande concentração nos núcleos mais populosos – quando mudaram as regras de localização
das farmácias. A rede de farmácias é, sem dúvida, a
rede de saúde mais próxima. E julgo que há campo para
prestarem mais serviços, desde que isso não signifique
uma desvalorização do SNS, mas sim um acréscimo. E
esse acréscimo pode beneficiar as populações em termos de acessibilidade, desde que não seja para desvalorizar trabalho dos centros de saúde. Há campo para
se progredir nos serviços prestados nas farmácias.

«P

ONHO OS
COMPROMISSOS
FAMILIARES MAIS
IMPORTANTES AO NÍVEL
DOS OUTROS»

de cada unidade ou de cada serviço. A solução é ter
mais dinheiro para a Saúde. Eu sei que o dinheiro nunca chega para tudo. Ninguém está a dizer que é possível ter tudo em todo o lado ao mesmo tempo de uma
forma rápida, mas é um caminho que tem de se fazer.
Esse caminho só se poderá fazer com mais recursos
financeiros, senão vamos estar sempre a gerir isto, ou
temos mais dívida ou menos serviço.
RFP: Mora em Loures há quanto tempo?
BS: Morei 25 anos em Camarate, também morei em
Lisboa e voltei para o concelho há um ano e tal, em São
Julião do Tojal, uma freguesia rural no Norte de Loures.
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«E

STOU MUITO
BEM NA
CÂMARA DE LOURES.
NÃO TENHO NENHUMA
OUTRA AMBIÇÃO»

RFP: Tem uma filha com 18/19 anos e um filho de
dois. Com o mais pequeno usou a licença de paternidade, mas com a sua filha não teve oportunidade. Acha que foi diferente?
BS: Foi muito importante, deixou um vínculo maior,
não tenho dúvida, numa idade que é muito importante, onde se começa a constituir esses vínculos. Eu
quis tirar a licença apesar de criar alguns constrangimentos [já estava na câmara].
RFP: Tirou quantos dias?
BS: Era um mês mas, na realidade, só pude usar 27
ou 28 dias, porque para ter licença de paternidade
tenho de suspender o mandato. Não há outra maneira de o fazer. O presidente de câmara, de acordo com
a lei, para suspender o mandato tem de ter a aprovação da câmara municipal.
RFP: Desligou completamente?
BS: Desliguei.
RFP: Como consegue gerir a sua agenda profissional e a familiar?
BS: Incluindo os compromissos familiares na agenda
de trabalho, como qualquer outro. Só pode ser assim.
Se tenho dois compromissos ao mesmo tempo ou dois
convites, só posso ir a um. Portanto, tenho de tratar
da mesma maneira os compromissos familiares mais
importantes. Pô-los ao mesmo nível dos outros.
RFP: Porque as exigências e as expectativas da
criança mais nova são complemente diferentes das
da mais velha…
BS: A minha criança mais nova foi prematura e, por
isso, tem uma série de questões que continuam a
exigir um forte acompanhamento a nível hospitalar.

Por exemplo, há uma manhã de 15 em 15 dias onde
concentramos as consultas e tratamentos no hospital
e onde eu quase sempre vou. Essa manhã de 15 em 15
dias está reservada na minha agenda como se fosse
qualquer outro compromisso muito importante. E é.
RFP: Tem passatempos?
BS: Isso não tenho! [risos] Continuo a tentar ter tempo para ler, o que se tornou bastante mais difícil aqui.
Quando estava na Assembleia, nos últimos anos deslocava-me de transportes públicos, tinha todos os
dias três quartos de hora para ler no metro. Aqui perdi
tempo de leitura, que é uma coisa de que gosto muito.
RFP: Diverte-se muito na vida autárquica.
BS: Sou autarca até aos ossos.
RFP: Música. O que é que gosta?
BS: Vejo os concertos que fazemos aqui. Não vejo todos porque, felizmente, temos muitos.
RFP: Estava a falar da sua música.
BS: Gosto muito do Camané.
RFP: Gosta de fado ou de Camané?
BS: Gosto de fado, mas gosto especialmente do Camané. Também gosto da Raquel Tavares.
RFP: Estava a imaginá-lo a dizer Zeca Afonso...
BS: Isso também. Gosto muito de Sérgio Godinho.
RFP: Viagens e férias…
BS: Têm sido bastante limitadas. Por razões familiares, têm sido aqui perto. Na Câmara de Loures tentamos todos ter três semanas para manter a sanidade
mental e vida familiar, o que é muito importante. Um
período mais curto não permite descomprimir totalmente e as três semanas são importantes.
RFP: E praia ou campo?
BS: Praia.
RFP: Tem uma tertúlia de amigos?
BS: Tenho vários que se mantêm há mais de 30 anos.
Muitos daqui, de outros sítios sim, continuo a ter.
RFP: Está preparado para ser secretário-geral do
PCP?
BS: Não estou, nem serei.
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«Continuo a tentar ter tempo para ler,
o que se tornou bastante mais difícil»

RFP: Não será nunca?
BS: Não... temos um bom secretário-geral e...
RFP: Está bem, mas o...
BS: E ele, como disse ainda recentemente numa entrevista, está cheio de força...
RFP: ...mas é normal a renovação...
BS: ...um dia será substituído, não tenho dúvidas disso.
RFP: ...e é evidente que o seu nome está sempre...
está farto de responder a isto…
BS: Estou muito bem na Câmara de Loures e não tenho nenhuma outra ambição.
RFP: Mas não diz... ‘só se surgir uma situação catastrófica’ e lhe peçam?
BS: Não, porque quem diz isso às vezes volta trás.
Não quero cair nesse erro.

RFP: Se acontecer é uma coisa natural?
BS: Não, nem vai acontecer. Temos um secretário-geral e quando um dia for substituído há muita gente com capacidade para assumir essas funções, com
muito mais capacidade do que eu. Estou focado na
Câmara de Loures e assim continuarei.

CONTINUE A LER EM
www.revistasauda.pt
> A aposta no turismo sem betão
> Passe para Lisboa chega aos 120 euros
> É feminista mas não acredita em quotas
> A polémica com o Governo por causa
da Floresta

VEJA TAMBÉM O VÍDEO
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PATRIMÓNIO

O PAPEL
HISTÓRICO
DO ELEPHANTE
Arquivo documental da rede de farmácias
vai ser aberto à sociedade.
REPORTAGEM: PAULO MARTINS

FOTOGRAFIA: PEDRO LOUREIRO
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Acta da Assembleia-geral do Grémio de Janeiro
de 1950 revela que, no final do ano anterior,
tinha 1.236 sócios
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:S

eis farmacêuticos da Avenida da Igreja, em
Lisboa, cometem o supremo atrevimento de
enviar uma carta ao «ilustre catedrático e
presidente do Conselho de Ministros», que de baptismo
tomou o nome de António de Oliveira Salazar. Com a
‘corda ao pescoço’, queixam-se dos elevados encargos
que têm de satisfazer, da autorização de instalação de
novas farmácias no bairro de Alvalade, da venda ilegal
de medicamentos pelos Serviços Médico-Sociais e caixas de previdência. A cópia disponível só identifica os
signatários, sem as respectivas assinaturas. Embora a
data não conste, há indícios suficientes de que a missiva
seguiu mesmo para S. Bento, em Março de 1955. Não se
sabe é se obteve resposta.

Pulemos duas décadas. Em Junho de 1974, está a
democracia ainda a agitar-se na incubadora, um grupo
de jovens filiados no Grémio Nacional das Farmácias
apresenta em Assembleia-geral um “caderno reivindicativo”. O documento, da autoria do chamado “Grupo
de Cascais”, acabará por tornar-se a “cartilha política”
da futura Associação Nacional das Farmácias (ANF). A
maioria dos subscritores – nomes como João Cordeiro,
João Silveira, Luís Teodoro ou Maria Manuela Teixeira–
virá a adquirir protagonismo.
Os dois documentos, preservados no acervo da
ANF, estão entre os milhares a disponibilizar online, na
sequência da organização e digitalização do arquivo
histórico da rede de farmácias e da ANF. O projecto
foi baptizado de Elephante, por invocação da
Pharmacia antiga e do animal que simboliza a
memória. Quando estiver concluído, permitirá
a qualquer cidadão – e, em especial, a investigadores – o acesso a informação indispensável para a reconstituição da história do sector
farmacêutico.
Para fazer nascer o Elephante, a ANF celebrou um protocolo com o Instituto de História Contemporânea (IHC) da Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa. O IHC tem experiência neste
domínio, tendo organizado os arquivos históricos do Comité Olímpico e da Fundação para
a Ciência e a Tecnologia. Nos próximos anos,
dois bolseiros com formação em Ciências
Documentais e um bolseiro com formação
em História vão trabalhar sob a coordenação científica de Ana Paula Pires e técnica de
Paula Meireles.

:A

HISTÓRIA
DA FARMÁCIA
EM PORTUGAL GANHA
NOVAS FONTES
DOCUMENTAIS
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Uma monografia sobre a História do Grémio Nacional das Farmácias faz
parte do protocolo celebrado entre a Universidade Nova de Lisboa e a ANF

Um dos componentes principais do projecto consiste na redacção de uma monografia sobre o Grémio
Nacional das Farmácias, que representou os empresários farmacêuticos a partir de 1939 e seria extinto já em
1975. Para o efeito, o núcleo de investigadores recorrerá
à documentação da ANF, mas também de outras fontes
e arquivos.
O nome Elephante simboliza ainda a grande dimensão do projecto. Só da Quinta das Janelas, em Óbidos,
foram transportadas para a sede da ANF 129 caixas,
contendo pastas de documentação do Grémio, e outras
25 com livros e jornais antigos. Este espólio foi já submetido a uma intervenção de limpeza e eliminação de
humidade. O arquivo da rede de farmácias vai integrar
outras grandes colecções. Em Palmela estão depositados 9.000 dossiês, em perfeito estado de conservação.
No Sistema de Gestão Documental, plataforma digital
da ANF, criada em 2008, há 220 mil documentos. O
ANFOnline, portal de comunicação da ANF com as farmácias associadas, reúne 300 gigabytes de informação,
com destaque para as circulares, newsletters, fotos e
vídeos dos últimos 14 anos.
A ambiciosa intervenção no âmbito do Elephante
compreende a investigação, com metodologia científica, da evolução do sector em momentos cruciais,
como a regulamentação do exercício profissional,
desde as embrionárias tentativas, consubstanciadas
num decreto de 1929, até à lei de bases da propriedade
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NOME ELEPHANTE
INVOCA A PHARMACIA
ANTIGA, A PRESERVAÇÃO
DA MEMÓRIA E AS GRANDES
DIMENSÕES DO PROJECTO

de farmácia, de 1965, passando por um decreto de 1933
que a restringiu aos farmacêuticos. Daí o recrutamento
de bolseiros, um dos quais com formação em História
Contemporânea, ao nível de mestrado. Uma equipa
interna, reunindo diversas valências, está já a acompanhar o desenrolar do processo. Está previsto o levantamento bibliográfico e legislativo do sector, bem como
de espólios iconográficos e fílmicos.
A colecção completa da revista Farmácia Portuguesa
será a primeira a ser digitalizada. A digitalização implica
um trabalho de análise e classificação dos documentos.
A releitura da revista, desde o primeiro número, permitiu já elaborar uma cronologia detalhada e 100 biografias de personalidades que se destacaram no sector da
Farmácia.
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Manuel António mantém organizadas mais
de 3.000 pastas, com documentos que remontam
aos primórdios do Grémio Nacional das Farmácias

O HOMEM
QUE GUARDA
A HISTÓRIA
DE CADA
FARMÁCIA

Funcionário há 47 anos – entrou para o Grémio, então presidido por Almeida Nifo, em 26 de Janeiro de 1971, e foi depois
integrado no quadro da ANF – Manuel António discorre
sobre a criação do arquivo digital rodeado de armários onde
estão depositadas pastas individuais de cerca de 3.000 farmácias, numa sala do Núcleo de Gestão de Informação. Não
tem dúvidas de que vai agradar aos farmacêuticos. Quando
fazem consultas, ficam surpreendidos com o manancial de
documentos, que em muitos casos contêm informação que
eles próprios desconheciam.
Manuel António assegura que, em regra, não há nada de
natureza privada nas pastas. Talvez nas de farmácias mais
antigas, admite, possam surgir elementos sensíveis. Entre
propostas de inscrição, facturas e registos de mudança de
propriedade, há documentos guardados acerca de processos disciplinares e multas aplicadas a farmácias, por violarem os horários de abertura fixados ou fazerem descontos a
clientes, sem cobertura legal.
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A primeira fase, de tratamento e organização do
acervo, inclui o material de arquivos físicos. O material em suporte electrónico será incorporado num
segundo momento. A concepção de um sistema de
arquivo da ANF e a digitalização de documentos corresponde à terceira fase do projecto, que também
contempla o tratamento e a inventariação do espólio
fotográfico.
«Respeito pela nossa História». É numa frase
simples, embora carregada de significado, que o
presidente da ANF inscreve a principal motivação
do empreendimento. Na sequência da aposta na cultura, materializada no Museu da Farmácia, concentram-se agora esforços na História
das farmácias e da ANF, «um espaço
onde ainda não tínhamos investido
tempo, dedicação e massa crítica».
Objectivo: «proporcionar a quem
vier a seguir mais condições para a
estudar».
A participação da academia é,
para Paulo Cleto Duarte, fundamental. «Fizemos coisas bem-feitas,
mas sempre fechados. Esta é uma
forma de abertura do conhecimento
técnico e científico a um público
mais vasto, com vista a despertar a
curiosidade de investigadores pela
História, que não se reescreve».
Consciente de que à valorização da
memória se alia a oportunidade de
não repetir erros – «só por isso, já
vale a pena» – mostra-se cauteloso.
Não interessa acumular informação, mas avaliar a sua relevância e
garantir a preservação «do que não
se pode perder». Nessa medida, «o
apoio técnico é imprescindível, porque permite perceber o que tem
mesmo interesse histórico».
«O grande risco de um povo – e
isto não tem nada a ver com nacionalismos – é esquecer a sua História.
O mesmo acontece com as profissões, que têm tendência para acabar se isso acontecer». Quem assim
fala, sabe do que fala. Lopes Ribeiro,
antigo secretário-geral da ANF, é do
tempo do Grémio.
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COLECÇÃO
COMPLETA
DA REVISTA FARMÁCIA
PORTUGUESA SERÁ
DISPONIBILIZADA
NA INTERNET

www.revistasauda.pt

www.revistasauda.pt
ESTAMOS SEMPRE LIGADOS.
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Conheceu-lhe as virtudes e os
defeitos, na estreita margem de
manobra concedida a uma instituição que exercia funções por delegação do Estado. Sabe bem avaliar o
seu papel no controlo do açúcar e do
álcool no período de racionamento,
durante a II Guerra Mundial, questão
a que Ana Paula Pires se refere, em
entrevista nestas páginas.
A expectativa de Lopes Ribeiro
é que o projecto valorize a vertente
profissional do sector. «Antigamente,
não havia a veia do comércio que
existe hoje», observa. Não é nostalgia; é a convicção de que há lições no
passado à espera de serem aprendidas, dimensão que torna particularmente relevante o envolvimento da
universidade. «Os grandes actores
já não estão. Tentemos pensar sobre
o que fariam se cá estivessem»,
aconselha.
A exemplo do que sucedeu
quando, no início dos anos 1980, nasceu a ideia de criar o Museu da Farmácia, acredita que os farmacêuticos
se entusiasmem e enviem documentos. Ele próprio conservou alguns. A
primeira «folha de apuro de caixa»
do dia em que abriu a sua farmácia,
em 1968, regista o dinheiro recebido:
1.300 escudos.
A conservadora do Museu aplaude a iniciativa, que
permite «preservar documentos em risco de se perderem definitivamente, porque em alguns casos estão
acondicionados em más condições». Neste sentido,
sublinha Paula Basso, o que está em causa é «salvar, literalmente, a memória documental do passado
recente das instituições».
Aos seus olhos de historiadora, o Elephante comporta três dimensões indissociáveis: «preservar, estudar e divulgar à sociedade – no fundo, o papel dos
centros de documentação». O facto de extravasar as
fronteiras do mundo dos farmacêuticos, numa perspectiva de partilha de conhecimento, é essencial. Paula
Basso não deixa, ainda assim, de salientar a complementaridade com o Museu, que incorpora a História das
farmácias na das ciências da saúde.

A correspondência do Grémio com milhares de
farmácias do continente e ilhas mantém-se intacta

«U

MA PROFISSÃO
QUE NÃO
PRESERVE A SUA HISTÓRIA
TEM TENDÊNCIA A

DESAPARECER», AFIRMA
LOPES RIBEIRO, MAIOR
ENTUSIASTA DO ELEPHANTE
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ANA
PAULA
PIRES

« QUANDO VI
O ARQUIVO,
FIQUEI
FASCINADA»

A coordenadora científica do Elephante
é investigadora do Instituto de História
Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa

REVISTA FARMÁCIA PORTUGUESA (RFP): Qual
a relevância, para a academia, de um projecto desta natureza?
ANA PAULA PIRES (APP): Para a academia – e,
em particular, para nós, Instituto de História Contemporânea (IHC) – têm muita relevância as ligações
à sociedade civil. É algo que faz parte dos objectivos do Instituto desde a sua fundação. Não temos a
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ideia de uma academia fechada, mas de procurar
enquadrar a sociedade na produção de conhecimento. Pela sua relevância, a Associação Nacional das Farmácias (ANF) cumpre muito bem estes
objectivos. Não podemos esquecer-nos de que
quando temos um problema de saúde a primeira linha é sempre o farmacêutico. Devo louvar a
sensibilidade da ANF para a necessidade de preservar o seu património histórico.
RFP: O IHC recebe habitualmente propostas deste tipo, de outras instituições?
APP: Sim. Há anos tivemos um projecto, ainda
coordenado pela professora Fernanda Rollo, intitulado “História e Património do Grupo Portugal
Telecom”, que durou quatro ou cinco anos. Foi
uma encomenda directa da empresa, que pretendia preservar esse património. Mais recentemente, temos o caso do Comité Olímpico de Portugal, que nos procurou com a mesma intenção.
E está a decorrer um projecto tendo em vista a
preservação da história da Polícia de Segurança
Pública, cujo objectivo final é a constituição do
Museu da PSP. Portanto, há instituições que têm
esta sensibilidade.
RFP: No caso da ANF, uma das componentes
do projecto é produzir uma monografia sobre o
Grémio Nacional das Farmácias. É um pouco a
história do regime corporativo que está aqui em
causa?
APP: É a história do regime corporativo e da própria economia de guerra, que foi sendo montada durante a II Guerra Mundial. O Grémio surge
num período em que Portugal, apesar de neutral,
sofre os impactos e as consequências da guerra.
Isso também se reflecte nas farmácias. Alguns
dos documentos que estão no vosso arquivo mostram precisamente a forma como as farmácias
passaram a vender açúcar e a ter um controlo
bastante pesado da comercialização e, até, do tabelamento de preços. Algo que hoje em dia consideramos quase inconcebível, mas que revela a
centralidade e a dimensão abrangente do Grémio
no controlo e na comercialização de produtos essenciais. Hoje em dia, não associamos o açúcar
à produção de medicamentos, mas a verdade é
que está lá.

«A

S CARTAS
DE
FARMACÊUTICOS
A RECLAMAR COM
SALAZAR SÃO DE UMA
RIQUEZA FANTÁSTICA»

RFP: Que expectativa tem em relação ao que
pode encontrar? Trata-se de documentos que,
em alguns casos, estão agora a ser recuperados…
APP: Tenho muitas expectativas. Numa das primeiras visitas que fiz à ANF, quando me mostraram o arquivo, fiquei fascinada. Porque apesar de
tudo o que tem de ser recuperado, já foi feito um
trabalho de preservação bastante considerável.
Alguns dos documentos são, a meu ver, preciosos.
O facto de haver cartas redigidas por farmacêuticos reclamando com o presidente do Conselho,
ainda Oliveira Salazar, sobre determinadas circunstâncias do funcionamento da sua actividade
profissional, é de uma riqueza fantástica, porque
permite embrenharmo-nos realmente na sociedade portuguesa de então. Não estamos a falar de estruturas ao nível ministerial, mas a ver
aquilo que eram as necessidades da população
comum. A ANF tem vindo a fazer um trabalho
bastante válido ao nível das memórias dos farmacêuticos. Esse trabalho, que ocupa um espaço
considerável na revista Farmácia Portuguesa, é
de louvar. São fontes essenciais para a produção
da monografia do Grémio, porque muitos farmacêuticos ainda viveram o período do Estado Novo.
Tenho várias expectativas. Até porque é um trabalho inovador. Apesar de alguns escritos dispersos, mais focados no período pós-25 de Abril, não
há nada sistematizado sobre o Grémio. Para mim,
é um desafio.

72

FARMACÊUTICO CONVIDA

73

TODO O TEMPO
DO MUNDO
MONSARAZ

REPORTAGEM: SÓNIA BALASTEIRO
FOTOGRAFIA: ALEXANDRE VAZ
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Inverno, mas os campos mantêm alguns dos
tons dourados do Estio. Quadrados de terra
castanha e vermelha prendem o olhar aqui
e ali, até desaparecerem em camadas na planura da paisagem. E há, claro, as azinheiras e os sobreiros, árvores
de troncos fortes e copas verdes e belas, perfeitas sob
o Sol. É quando os montados se sucedem que sentimos
o lugar onde estamos: o Alentejo profundo, ancestral,
pacífico, onde o tempo parece cronometrado com relógios diferentes.
Há tempo para tudo, até para descobrir outros tempos. Como o Megalítico, ocorrido há milhares de anos e
que, em terras de Reguengos de Monsaraz, a cerca de
40 quilómetros de Évora, espera ser descoberto para
contar histórias dos nossos antepassados.
Rui Aparício, farmacêutico ribatejano de 57 anos,
que se apaixonou por Monsaraz há mais de 30, é o contador das histórias e memórias do seu Alentejo. Recebe-nos na vila erguida sobre um monte, eleita em Setembro aldeia-monumento no concurso “7 Maravilhas de
Portugal”, promovido pela RTP.
Das muralhas da vila medieval, ou ‘Monte Saris’,
como a nomearam os mouros que a ocuparam até 1167,
há beleza até onde o olhar alcança. «Chamaram-na
assim devido à abundância de estevas. Na Primavera,
conseguimos ver grandes extensões de estevas em
flor», conta o farmacêutico.
Por estes dias, as estevas não estão floridas, mas a
paisagem continua bela. Vê-se montes, alguns povoados, campos e campos a perder de vista, Espanha a
poucos quilómetros, lá em baixo o Alqueva. E também
a Adega Cooperativa de Reguengos de Monsaraz (Carmim). A produção do néctar dos deuses é um dos grandes orgulhos da região, diz Rui, para logo acrescentar
que está longe de ser o único. Acreditamos.
Nas terras contíguas ao grande lago em que se transformou o rio Guadiana há uma era, anterior à invenção
do vinho, à espera de ser descoberta. Nesse tempo de
magia, os nossos antepassados acreditavam que conseguiriam melhores colheitas fecundando a terra com
enormes pedras fálicas. E erguiam antas funerárias
para garantir uma morada após a morte.
Partimos à descoberta da Idade do Bronze no Olival
da Pega. No caminho, a aldeia de São Pedro do Corval
impõe uma visita. As cores vivas e o modo de ser e viver
alentejano estão expostos em pratos pendurados nas
paredes do casario térreo. «São Pedro do Corval tem
a maior concentração de olarias do país», comenta Rui,
visivelmente orgulhoso.

:Q

UANDO OS
MONTADOS SE
SUCEDEM, PERCEBEMOS
QUE ESTAMOS NO
ALENTEJO PROFUNDO,

ANCESTRAL, PACÍFICO

Dentro da Olaria Tavares é Dora, filha do dono,
quem nos recebe. «Abrimos há 52 anos», diz, acolhedora e sorridente. Ela e a amiga Lídia pintam as peças
construídas na fábrica da família, nas traseiras da loja.
Na aldeia há ainda 17 olarias a funcionar.
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Pouco depois, nova paragem à beira da estrada, na
chamada Pedra dos Namorados, formação geológica de
grandes dimensões semelhante a um cogumelo gigante.
«Segundo a tradição, as raparigas casadoiras vinham aqui
atirar pedras para o rochedo. Se as pedras ficassem lá em
cima, arranjavam marido», conta o farmacêutico, a sorrir.
Finalmente, chegamos ao conjunto megalítico do
Olival da Pega. Datado de 3.500 a.C. a 3.000 a.C. e
constituído pelas Antas 1 e 2, foi um grande complexo
funerário. Durante o seu estudo, foram encontradas
134 placas de xisto e 200 vasos cerâmicos, além de uma
necrópole colectiva onde estariam sepultadas 158 pessoas. E porque é de um olival que se fala, é impossível
não reparar nas oliveiras, algumas milenares, em redor
das antas. Não admira que esta região seja reconhecida
pela excelência do azeite.
Na aldeia do Outeiro, há um dos maiores menires de
Portugal. Encontrada tombada em 1964, esta pedra de
granito com 5,6 metros de altura foi então restaurada
e reerguida. Os estudos arqueológicos revelaram que
teria funcionado como objecto de rituais de fertilidade.

S. Pedro do Corval mantém 21 olarias tradicionais
em actividade. A tradição cerâmica deste lugar
remonta a tempos pré-históricos

A barragem do Alqueva transformou o rio
Guadiana no maior lago de Portugal
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Monsaraz foi conquistada aos mouros, em 1167,
pelos homens do lendário Geraldo Sem Pavor

Cromeleque do Xerez, com mais de 50 menires,
uns de configuração fálica, outros em forma
de amêndoa

Entre a adormecida aldeia do Telheiro, com o seu
lavadouro público de um lado da estrada e a fonte setecentista com o branco e o azul típicos do Alentejo do
outro, e Monsaraz, há outro testemunho dos tempos
mágicos que permaneceu nestas terras: o Cromeleque
do Xerez. «Tem a particularidade de ter sido transportado para aqui aquando da construção da barragem do
Alqueva», esclarece Rui.

Mais de 50 menires, uns de configuração fálica, outros em forma de amêndoa, estão dispostos em torno de um
menir central com aproximadamente
de 4,5 metros de altura. Datado de
cerca de inícios de 4.000 a.C. a 3.000
a.C., também foi, acreditam os especialistas, alvo de rituais de fertilidade.
Avançamos mil anos na máquina do
tempo, até à romanização da Península
Ibérica, à descoberta do modo de fazer
vinho alentejano. «A Carmim é a maior
adega do Alentejo e uma das maiores da
Europa», apresenta o guia, Luís Nobre.
Tudo começou em 1971, ano da criação
da adega da Cooperativa Agrícola de Reguengos. «Estávamos em finais de uma ditadura. As pessoas tinham os
seus talhões de terra com algum olival, vinha, cereais. As
uvas eram apenas um dos produtos da terra. Doze dos
agricultores notaram que essa matéria-prima obtida das
cepas [tronco da videira de onde brotam os rebentos] era
de alta qualidade, originando, por sua vez, um produto
de excelência, o vinho. E uniram esforços por essa causa.
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Daí para cá fomos crescendo», conta o guia.
Cresceram muito. Hoje, a Carmim conta com uma
área de 3.600 hectares de vinha e 850 associados.
Todos os anos saem desta adega cerca de 33 milhões
de litros de vinho.
Outra das apostas da cooperativa é o azeite, continua Luís. «Produzimos em média 220 mil litros de azeite
por ano. É pouco, mas com muita qualidade. Competimos com os melhores azeites a nível nacional, os DOP
[Denominação de Origem Protegida]».
A tarde termina na Herdade do Esporão, onde o
guitarrista Grutera, alter ego de Guilherme Efe, gravou
“Sur Lie”, que ganhou o nome em homenagem ao processo de envelhecimento do vinho
em barrica.
Vera Simões é a simpática anfitriã da visita pelas vinhas. «Fazemos
a vindima de Agosto a Outubro, mas
este ano tivemos de apressar as coisas por causa do calor. Terminámos
em Setembro», conta, mostrando
as enormes cubas e máquinas que
possibilitam a produção dos vinhos
Esporão.
«Aqui em baixo, ficamos com
a uva esmagada. E depois decidimos o que fazer com ela, se a pisa
a pé ou mecânica». Na herdade,
explica Vera, ainda se faz a pisa a
pé «para as melhores castas, com
maior potencial de produção». Este
método permite observar o comportamento da uva e acompanhar
o processo de fermentação, preservando a tradição. A pisa mecânica é
usada para grandes volumes. Todos
os anos, a Herdade do Esporão produz entre 13 e 15 mil litros de vinho.
Chegamos a uma adega com
cubas de cimento, que permitem
uma oxigenação lenta. «Cada uma
delas produz parte do mesmo seleccionado, alguns monocastas, algumas experiências…». E há as talhas,
um regresso ao passado, como ela
lhe chama: «Esta forma de produzir vinhos foi trazida pelos romanos
há mais de dois mil anos, aquando
da ocupação da Península Ibérica,

:O

S MONUMENTOS
PALEOLÍTICOS
ORA CELEBRAM A MORTE,
ORA A FERTILIDADE
Antas do Olival da Pega, impressionante
complexo funerário da Idade do Bronze
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O farmacêutico Rui Aparício mostra-nos como se pode
fazer uma grande viagem no tempo a partir de Monsaraz

Para além do vinho, a Herdade do Esporão distingue-se
pela produção de azeites de grande qualidade

Monsaraz é um miradouro para o Alentejo
infinito, que no horizonte toca no céu
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«G

OSTO DE SAIR
DE CASA E TER
A SENSAÇÃO DE ESTAR
NUMA ÉPOCA DISTANTE»,
AFIRMA O FARMACÊUTICO
RUI APARÍCIO

e continuou no Alentejo. Temos muitas famílias que
produzem os seus vinhos dessa forma, muitos restaurantes. E, cada vez mais, as pessoas estão a aprender
a apreciar vinho da talha. São vinhos muito fortes, com
taninos fortes, muita acidez, frutos vermelhos acentuados, muito álcool. Ou se gosta ou se odeia».
Da produção, passamos ao estágio em barrica, a
sete metros de profundidade e temperatura constante
de 18 graus. Ao descer à cave, a sensação é semelhante à de entrar num templo. A sucessão de barricas

sobrepostas, a começarem em enormes painéis que
mostram os campos alentejanos e terminarem em
novas paisagens alentejanas, dá a sensação de infinito,
de ligação profunda à terra de onde vem o vinho.
Logo à entrada, pequenos potes com pedaços de
carvalho francês e americano, as árvores utilizadas na
tanoaria das barricas da Herdade do Esporão, introduzem a esta paixão. «O carvalho francês tem aromas a
especiarias, a cravinho, a pimentas. É mais fino, entra
mais oxigénio e mais depressa. E depois temos o carvalho americano, mais grosso, com menor e mais lenta
entrada de oxigénio, com aromas próximos ao coco,
à baunilha, ao caramelo…». Confirma-se. Os vinhos
ficam aqui «oito, 12, 18 meses», precisa Vera, no corredor que parece não acabar nunca.
Foi este o túnel, onde estão sobrepostas, em geometria perfeita, entre 2.500 e 3.000 barricas, escolhido por Grutera para dar corpo à música da sua guitarra no terceiro disco a solo.
Logo a seguir à cave com as cubas dos vinhos monocasta produzidos na herdade, novo lanço de escadas
conduz a outra fase do processo: o amadurecimento
dos vinhos em garrafa, 30 metros abaixo do solo.
Projectado por Pedro Jervell, este espaço recria a
arquitectura do metropolitano de Lisboa.
A aldeia tem muitos turistas, mas está
bem preparada para os receber
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Ruas de xisto, casas caiadas e a bela
Igreja de Nossa Senhora da Lagoa

Fonte setecentista da aldeia
do Telheiro, com o branco
e o azul típicos do Alentejo

Na Adega Velha, em Mourão, bebe-se vinho da
talha e ouve-se o verdadeiro Cante Alentejano

VINHO DA
TALHA FOI
INTRODUZIDO PELOS
ROMANOS. MUITO FORTE
E ALCOÓLICO, OU SE
AMA OU SE ODEIA

De ambos os lados, há garrafas de vinho. «São 300
mil», precisa a guia. Ao centro, uma mesa circular de
provas, a lembrar a do Rei Artur e dos Cavaleiros da
Távola Redonda, convida a imaginação a voar. «É uma
cave de 1987, foi remodelada a pensar no futuro do
Esporão. Servirá para recebermos os nossos convidados, fazer uma prova de vinhos, fazendo-os sentir cada
vez mais próximos do Esporão». Este salão exclusivo
estará disponível a partir de 2018.
O entardecer cobre os campos com o seu manto
suave no regresso a Monsaraz, com o seu altivo castelo iluminado, ruas em xisto e casas caiadas, algumas
com brasão, e a bela Igreja de Nossa Senhora da Lagoa.
«Gosto de sair de casa e ter a sensação de estar numa
época distante. Monsaraz consegue ter esse efeito nas
pessoas, está bem preservada. Sinto sempre um grande
prazer em passear por aqui», diz o farmacêutico Rui.
Quase se sente o eco de outros tempos, quando Geraldo
Sem Pavor a conquistou aos mouros em 1167. Seria
D. Sancho II a recuperá-la definitivamente, em 1232, ajudado pelos cavaleiros templários, aos quais acabou por
doar ‘Monte Saris’.
Jantamos, precisamente, na Taverna “Os Templários”, na Rua Direita. A vista sobre a paisagem, incluindo
o grande lago em que se transformou o Guadiana, é
soberba, com os seus dourados, pontuados aqui e ali
por verdes e vermelhos, casas, outros montes. «Espanha é logo ali», aponta Rui.
Começa a escurecer quando chegam as bochechas
de porco e o vinho — alentejano, claro está. É chegada
a hora de olhar o céu negro, estrelado, infinito, como se
pode ver apenas no Alentejo pouco povoado. Com todo
o tempo do mundo.
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: BULA
:1 TAVERNA OS TEMPLÁRIOS
Rua Direita, 22
Monsaraz
T. 266 557 166

:2 RESTAURANTE SEM FIM
Rua das Flores, 6A
Telheiro
T. 962 653 711

:3 HERDADE DO ESPORÃO
:1

Reguengos de Monsaraz
Apartado 31,
T. 266 509 280
reservas@esporao.com

:4 CARMIM

Rua Professor Mota Pinto
Apartado 3, Reguengos de Monsaraz
T. 266 508 200

:5 MENIR DO OUTEIRO

Entre Outeiro e Barrada
Monsaraz

:6 OLARIA TAVARES

Rua dos Castelhanos, 10
São Pedro do Corval
T. 266 549 230 / 938 690 016

:7 HOTEL RURAL HORTA DA MOURA
:3

Horta da Moura
Monsaraz
T. 266 550 100

:5

ENTRE NÓS

PROXIMIDADE
:A
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PAULO
CLETO
DUARTE

ideia de colocar o doente no centro do sistema é
muitas vezes invocada em vão.
Quando um cidadão, tantas vezes em precárias
condições de saúde, tem de esperar meses por uma consulta, o
sistema não está ao seu serviço.
Quando, para obter um medicamento essencial à sua sobrevivência, é forçado a deslocar-se ao hospital de uma cidade distante, o cidadão não é o centro do sistema.
O sistema de saúde tem de se aproximar dos cidadãos, em
vez de exigir que os cidadãos se aproximem dele.
A proximidade das instituições de saúde, públicas ou privadas, é essencial para promover a equidade, a economia de
meios, a facilidade de acesso e a eficácia das soluções.
Um sistema de saúde centralizado e distante das pessoas
falha na prevenção.
Promove o agravamento de quadros de doença mais simples
para situações mais complexas.
Consome dinheiro onde não é necessário, que depois falta
para responder às necessidades dos doentes.
É justo reconhecer que têm sido dados passos importantes
para aproximar o sistema de saúde dos cidadãos.
A criação, em 2005, das Unidades de Saúde Familiar foi uma
medida na direcção certa.
O protocolo celebrado, há um ano, entre os ministérios das
Finanças e da Saúde e as farmácias foi outro passo no mesmo
sentido.
O texto desse documento é explícito quanto aos objectivos
de política de saúde e às medidas para os realizar.
«O Programa do XXI Governo Constitucional estabelece objectivos de reorganização do sistema de saúde, aproximando-o dos
cidadãos e das suas necessidades em saúde. O propósito reformista
preconiza novas formas de articulação entre os níveis de cuidados,
procurando maximizar capacidade de resposta, qualidade e eficiência, centradas no reforço da prestação de cuidados de saúde primários e de proximidade».

Quanto às medidas contratualizadas, foi concretizado o regime de incentivos à dispensa de genéricos, permitindo às famílias portuguesas uma poupança superior a 10 milhões de euros.
Já a dispensa nas farmácias de medicamentos hospitalares,
medida prevista no Programa do Governo, continua em fase de
projecto-piloto, com avanços e recuos.
Todas as outras medidas do protocolo continuam por cumprir.
Os ministérios das Finanças e da Saúde comprometeram-se
a rever em 2017 o regime de remuneração das farmácias.
Comprometeram-se a iniciar a 1 de Janeiro de 2018 a sua aproximação gradual ao regime praticado nos países de referência
previstos na lei para a formação dos preços dos medicamentos.
Como isso não aconteceu, as farmácias portuguesas continuam a trabalhar com uma remuneração 66% inferior à das
farmácias de Espanha, França e Itália.
Esta discriminação, injusta, é uma fonte de destruição económica: temos 630 farmácias a enfrentar processos de penhora
ou insolvência.
Um quinto da rede está em risco e as farmácias mais pequenas, que servem as populações mais isoladas, são hoje inviáveis.
A regulamentação de novos serviços à população, de um
novo regime de turnos e de limitações aos descontos são outras
medidas cuja implementação está um ano atrasada em relação
ao compromisso assumido.
Como resultado, somos o único país da Europa onde é possível praticar descontos e incentivar com publicidade o consumo
de medicamentos comparticipados sujeitos a receita médica,
como se fossem produtos de consumo.
Como resultado, os doentes, em particular os mais carenciados do Interior, não podem beneficiar de serviços de enfermagem nas farmácias, apesar de haver um acordo para isso entre
a Ordem dos Enfermeiros e a ANF.
O Estado sabe o caminho, resta-lhe percorrê-lo.
As farmácias mantêm o compromisso de servir melhor os
portugueses.

