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Farmácia Baeta Rebelo, de Pedrógão
Grande, foi o primeiro serviço de saúde a
assistir os sobreviventes. A médica, com
o centro de saúde ainda fechado, começou a atender
as pessoas na farmácia. Depois, a mesma médica, duas
enfermeiras e uma técnica auxiliar de farmácia organizaram-se em equipa para responder à tragédia.
Em Castanheira de Pera, o presidente da Junta de Freguesia faz parte da equipa da Farmácia Dinis Carvalho.
Estava de serviço naquele sábado. E assim continuou, até
segunda-feira de manhã. No Avelar, a Farmácia Medeiros
articulou a resposta ao fogo com o Atlético Clube Avelarense. Na Aguda, outra freguesia cercada pelas chamas,
ficou de serviço a Farmácia Campos. Em Figueiró dos
Vinhos, as farmácias Manuel Gameiro e Vidigal.
Centenas de pessoas em pânico, verdadeiramente
desesperadas, procuraram nestas e noutras farmácias
alívio para a dor e respostas para o medo. Infelizmente,
predominaram as más notícias. Morreram 64 portugueses
nossos utentes, vizinhos, amigos. Estamos tristes – e verdadeiramente de luto. A jornalista Sónia Balasteiro chegou à
linha da frente na segunda-feira e passou lá a semana. Sentiu as chamas, as cinzas e a morte. Mas também testemunhou a força extraordinária de um povo que não se rende.
Os profissionais de saúde deram um exemplo de
mobilização, solidária e responsável. As ordens profissionais dos enfermeiros, médicos e farmacêuticos foram
rápidas a reagir, mas muitos deles já estavam a caminho.
A rede do medicamento começou a actuar no próprio
sábado. Farmácias de todo o país, distribuidores e companhias da indústria farmacêutica trataram de repor os
stocks de máscaras, soro, medicamentos cicatrizantes,

DUARTE
SANTOS

O DESAFIO DOS
SOBREVIVENTES
analgésicos e anti-infecciosos. Bombeiros e população
foram abastecidos.
Avelar, Aguda, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos,
Pedrógão Grande. Estes nomes já dizem tudo. Estamos no
Portugal profundo, onde vivem portugueses irredutíveis
aos fenómenos da desertificação, empobrecimento e abandono das terras. Muitos estão velhos e doentes, depois de
uma vida de trabalho. Alguns nunca foram à escola. Conhecem os medicamentos pela cor da embalagem, mas têm
muitas embalagens na gaveta ou mesmo dentro de uma
panela da cozinha. A maioria deles já não goza de saúde nos
olhos nem na cabeça para “aderir” a um esquema terapêutico. Já estavam cansados. Ficaram exaustos.
O serviço farmacêutico é agora ainda mais necessário
do que antes. Os sobreviventes da tragédia de Pedrógão
Grande precisam de ajuda – e nós não lhes vamos falhar. A
continuidade no abastecimento de medicamentos e produtos de saúde, apesar de tudo, é o mais fácil. É preciso muito
mais. A gestão e reconciliação terapêuticas são grandes
desafios. Os doentes crónicos carecem de vigilância atenta
e cuidada para não descompensarem. Precisam de maior
orientação e mais serviços.
As farmácias vão continuar lá, sempre de serviço. São
a rede de serviços de saúde mais próxima da população.
Todavia, a assistência em saúde depende da articulação
eficaz entre os diferentes níveis de cuidados. Mais do que
nunca, médicos, enfermeiros, psicólogos e farmacêuticos
vão ter de trabalhar em conjunto. As equipas de saúde
não podem ser um fenómeno esporádico de momentos
de crise. Se conseguirmos, de facto, assistir os sobreviventes, Pedrógão ainda nos pode dar uma lição para o futuro.
E prestar a todos um valioso serviço.
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ábado, 17 de Junho, Avelar, concelho de
Ansião. O inferno já começou, mas Margarida
Diogo não sabe. Sai da Farmácia Medeiros por
volta das sete da tarde. Ainda tem tempo de passar por
casa. Faltam 15 minutos para as 20 horas quando chega
ao jantar de veteranos no Atlético Clube Avelarense. Num
terreno perto do clube, vê cerca de 50 pessoas juntas.
Ao longe, parece uma excursão. Quando lá chega, percebe que uma rapariga chora. Há algo de errado. «Quando
me aproximei, o cenário era assustador. Havia pessoas sem
sapatos, tinham deixado tudo para trás». Decide falar-lhes
para prestar auxílio. «Estavam em pânico. Vinham de
Pedrógão Grande, fugiram do fogo. Perguntei se precisavam de comida, de água».
A técnica de farmácia decide pedir ajuda ao presidente
da associação de veteranos. «Começámos a receber pessoas, a dar-lhes de beber e de comer. Estiveram lá praticamente toda a noite». Margarida fica de serviço nocturno
na farmácia – e vai dando apoio no Atlético.
Os desalojados – «refugiados», como lhes chamam
– continuam a chegar, sempre mais. Ninguém tem ainda
ideia da dimensão da tragédia em curso. «Encontrei um
utente nosso sem sapatos. O filho tirou-o à força, com a
esposa». De Lisboa e do Porto, começam a chegar pessoas
à procura dos familiares.
Ninguém pode passar para Figueiró dos Vinhos, a
estrada está cortada. «Apareceu um pai jovem, não sabia
da filha. A mãe tinha-a entregado a outro casal. Foi desesperante. Mas ninguém imaginava que ia haver mortos».

Carlos Pereira, da Farmácia Baeta Rebelo, passou
a manhã em reuniões com as autoridades
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OM O CENTRO
DE SAÚDE
DE PEDRÓGÃO
FECHADO, A MÉDICA
COMEÇOU A ATENDER
AS PESSOAS
NA FARMÁCIA
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O rosto de Margarida ainda mostra a
dor e o desespero vividos naquele dia
de terror. E nos seguintes.
Do hospital de Avelar chegam à farmácia muitos pedidos urgentes. «Eram
necessários antibióticos, havia pessoas
com problemas respiratórios». Ligou
para lá a perguntar pela filha do jovem
pai. Tinham uma criança refugiada,
mas não era a mesma. «Estava perdida
no hospital, sem família».
A rua começa a parecer «um filme
de terror». Cinzas, fumo, folhas de
eucalipto queimadas, calor, demasiado
calor, sufocante.
No mesmo dia, em Pedrógão
Grande, horas antes, Dina Dias, técnica auxiliar de farmácia, está prestes
a entrar ao serviço na Farmácia Baeta
Rebelo. Recebe um telefonema do
marido, que é bombeiro. Quer saber se
a sirene está a tocar. «Ele estava a ver o
incêndio. Olhei e estava brutal, o fumo».
A sirene começou a tocar. Depois, as
coisas complicaram-se. «O fogo veio
para muito perto da vila. Aqui atrás, na
avenida, havia muitas pessoas cheias
de medo. As chamas eram enormes».
Às seis da tarde, o centro de saúde
fecha. À farmácia começam a chegar
as primeiras pessoas. Vêm em pânico
e ansiosas, é necessário medir-lhes
a tensão. Chega também a médica,
sem autorização para abrir o centro
de saúde. Dá assistência na farmácia.
Pelas 21 horas, Dina sai. O centro
de saúde é reaberto até as equipas
do INEM chegarem com um hospital
de campanha. No centro de saúde, só
estão a médica e duas enfermeiras.
A técnica auxiliar de farmácia fica ao
pé delas. Fazem equipa. «Eles têm
pouco material. Vim buscar injectáveis, coisas para dores, para queimaduras, soro». Entregou também muitos materiais desses aos bombeiros.
Durante a madrugada, à Farmácia
Baeta Rebelo, ainda de serviço, «chegam muitos queimados, pessoas com

Nuno Silva, Joana Martins e Luís Paiva tiveram as
chamas à porta de casa. Atenderam centenas de
pessoas em Figueiró dos Vinhos

problemas oftálmicos». A partir das
sete da manhã, «é o caos». As comunicações falham, não há telefone.
O stock falha também. «Tivemos ruptura de máscaras e de Biafine».
A Santa Casa da Misericórdia
começa a receber deslocados. Perderam tudo, precisam de tudo. No
domingo de manhã, há uma calma
estranha na farmácia. Começam a
chegar as pessoas do centro de saúde.
Fátima Lourenço, administrativa
da Baeta Rebelo, passou a noite de
sábado a proteger a própria casa,
num lugar isolado perto de Pedrógão. Fê-lo sozinha. O marido, comandante-adjunto da corporação de

bombeiros, andou dias seguidos no
terreno a combater as chamas. «Não
dormi a regar as coisas. Eram tantas
fagulhas a cair! O terraço ficou todo
preto. E eu tenho dois cães». A filha,
bombeira também, telefonou-lhe
aflita: «Traz os cães e não te esqueças dos peixinhos». A rapariga, de 18
anos, acabou por sofrer alucinações,
devido à falta de sono e aos relatos
brutais das vítimas. Recebeu acompanhamento psicológico. Naquela
altura, Fátima Lourenço ainda não
podia imaginar o sofrimento da
filha. Ao chegar à vila, começa a
tratar das refeições, até chegarem
mantimentos.
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Em Castanheira de Pera, o terror está por todo o lado.
Maria Cândida Cruz, directora-técnica da Farmácia Dinis
Carvalho, vai para casa, em Coimbra, pela EN236. Poucas
horas depois vão morrer ali, carbonizadas, 47 das 64 pessoas vítimas daquele que, sabe-se agora, foi o pior incêndio de sempre em Portugal. Quando ela passa, aquela
ainda não é a estrada da morte.
José Lourenço, técnico de farmácia e presidente da
Junta de Freguesia, fica sem comunicações. As pessoas
começam a chegar à Dinis Carvalho. Precisam de máscaras, soro fisiológico, gotas oftálmicas. A farmácia ficou
aberta até altas horas da madrugada.
Chegam muitos estrangeiros das serras. No domingo,
as entradas e saídas estão fechadas. José Lourenço não
pára até segunda-feira de manhã. Faltam medicamentos,
material de primeiros socorros. Não há telefone. Há muitos
desalojados. Há quem tente sair da vila.
Muitos vieram para a Praia das Rocas, à entrada de
Castanheira de Pera, para tentar refrescar-se num dia
estranhamente quente para a época. É o caso de Mariana
Nascimento, de 27 anos, farmacêutica da Farmácia
Medeiros, de Avelar. Veio com o namorado passar o fim-de-semana, veranear e divertir-se. «Estava a correr tudo
impecavelmente».
Por volta das seis da tarde de sábado, o casal começa
a ver fumo a aproximar-se. «A minha sorte foi ter alugado
casa e querer passar lá a noite. Se não, ter-me-ia vindo
embora». Poderia ter sido mais uma vítima da EN236. «E
pensar nas pessoas ao nosso lado».
A casa alugada ficava num pinhal. Ainda lá foram,
para tomar um banho depois da praia. Saíram para jantar no centro da vila. Em Castanheira de Pera, o drama
crescia. «Carros com quatro piscas ligados, muito fumo».

:N

O DIA
SEGUINTE,
NA FARMÁCIA
EVOCA-SE O NOME
DAS VÍTIMAS.
UTENTES, VIZINHOS,
AMIGOS

No restaurante, uma mesa grande ficou vazia. Estava marcada para uma jantarada de bombeiros. «Havia pessoas a
dizer que na Moita tinha ardido tudo. Na fábrica do senhor
Mendonça, já havia mortos».
Ficar na casa alugada no meio do pinhal deixou de ser
um sonho, ou sequer uma hipótese. «Naquela casa, não
íamos ficar». Ainda fizeram um pouco de companhia ao
dono, um holandês solitário. «Ao fim de uma hora, decidimos ir embora». Pernoitaram na Praia das Rocas, com
outras pessoas de fora. «Víamos o fogo à volta». Receberam aí a notícia da morte de 19 pessoas na estrada.
«Emprestámos os telemóveis aos visitantes, para contactarem os seus familiares». Habitante ou turista, qualquer
um poderia ser mais uma vítima.
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Catarina, da Farmácia
Medeiros, em Avelar, passa
os dias a separar roupa e a
ajudar no que for necessário
no Atlético Clube Avelarense

Pinheiros e eucaliptos
amontoados, sub-bosque
denso, sem aceiros.
Um barril de pólvora
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Só no domingo conseguem sair dali. «Perguntámos à
Protecção Civil por onde podíamos passar». Pela Lousã,
ao nascer do dia. «Estava tudo a arder em volta. Quando
viemos, tive medo». Na Estrada Nacional 236, o cenário é
desolador. Ambos os lados da estrada são cemitérios de
árvores. Eucaliptos, estreitos e altos, queimados. Negro. Um
silêncio total na floresta. Ausência de vida. O dia a seguir.
Na estrada para a aldeia de Nodeirinho, onde morreram 11 dos 30 habitantes, ainda há carros carbonizados.
Um rapaz jovem sai de casa, com o rosto escondido nas
mãos. A dor é demasiada. Uma vizinha abraça-o, durante
muito tempo.
Figueiró dos Vinhos está em estado de sítio. Há bombeiros e muita comunicação social. Naquele sábado, na
Farmácia Manuel Gameiro, era Luís Paiva quem estava de
serviço. Os alertas começaram pelas 15h. «Via-se o fumo».
O domingo é atribulado. Chegam utentes com problemas oculares, respiratórios, sem medicação. Ao cair da
noite, Luís já tem consciência da dimensão da tragédia.
Invoca-se o nome das vítimas. Utentes da farmácia, amigos.
«Conhecia muitas pessoas que perderam a vida». Há pessoas em choque, a precisar de conforto. Ele tenta dá-lo.
A casa de Luís, numa aldeia próxima, sobreviveu por
pouco. Ficou rodeada pelas chamas. «A partir de domingo
ardeu tudo em volta».

CONTRA O INCÊNDIO,
HOUVE UMA CHUVA
DE AJUDAS. FARMÁCIAS
DE TODO O PAÍS APOIARAM
AS AFECTADAS
O seu colega, Nuno Silva, de 33 anos, também vive perto,
em Chãos de Baixo. O fogo chegou à porta da sua casa. «Foi
esticar as mangueiras, pôr água nos bidões. Só ficou a casa
e algumas culturas… o fogo era uma força destruidora, labaredas enormes. A cem metros, já não se podia estar… Vento
muito forte. O dia transformou-se em noite».
No mesmo dia, em Avelar, chegam revoadas de utentes
à Farmácia Medeiros. Precisam de ser avaliados, de medicamentos, de quem os ouça. Há um casal de holandeses
com um bebé de sete meses. Pedem um biberão, leite,
fraldas, mas não têm nada para além da roupa do corpo.
A farmacêutica, Margarida Diogo, resolve o problema.
Aparece um senhor com um cão. «O cão estava a ter
um ataque de pânico. Parecia um ser humano a pedir para
respirar». A farmácia estava cheia de gente, que abriu alas
para deixar passar o animal à frente. «O dono nem falava.
Estava chamuscado. O cão viu aquilo tudo. Demos-lhe um
relaxante fraquinho para o acalmar e água». Entra um
operário com problemas de tensão e em pleno ataque de
pânico. «Os colegas da serração tinham morrido todos,
carbonizados». Também o deixam passar à frente.
À noite, em Pedrógão Grande, Dina Dias não há-de
largar a farmácia sem sofrer um desgosto. «Consegui sair
às nove, dez horas». Foi quando se espalhou a notícia da
morte de Bianca, de quatro anos, carbonizada no carro
com a avó. «Costumava vir brincar para a farmácia».
Na segunda-feira, cheira a lareira em Figueiró dos
Vinhos. Há fumo e o calor ainda é insuportável. Uma
mulher de uma aldeia isolada irrompe aflita na Farmácia
Vidigal: «A minha filha esteve a combater o fogo e está
com problemas respiratórios».
A directora-técnica, Adelaide Reis, entra a chorar. Passou a manhã a tentar saber dos seus utentes e acabou de
descobrir mais uma família desaparecida. «Quem tentou
sair, ficou». Há muitas aldeias sem nome, explica ela. São
aglomerados de casas. E ainda não se sabe o que aconteceu. A perda já é imensa.
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Maria Clara Pacheco Pereira
e Cátia Marques, da Farmácia
Campos, na Aguda. A freguesia
esteve cercada pelas chamas

Ela está a entregar materiais aos bombeiros. Tem mais
uma entrega. Sucedem-se as reuniões com as autoridades locais para perceber o que fazer daqui em diante. Tem
de sair novamente, para o pavilhão onde estão os desalojados. Vai procurar utentes, ajudar no necessário, consolar como puder.
Em Pedrógão, terça-feira, tenta-se dar apoio a quem
precisa. O fogo ainda está próximo, cheira a fumo e vê-se
as labaredas. «Todas as pessoas perderam alguém, estão
em pânico. Já são muitos dias. Emocionamo-nos… Eu tento
dizer alguma coisa, mas já não sou capaz», desabafa Dina.
Carlos Pereira, director-técnico da Farmácia Baeta
Rebelo, esteve reunido com a Protecção Civil na Câmara
Municipal. Continuam a chegar pessoas com queimaduras, problemas respiratórios e oculares. «Como há muita
gente no centro de saúde, em primeiro lugar vêm à farmácia. Não têm medicamentos nem receita. Há pessoas
sem nada, sem dinheiro. Os desalojados estão na Santa
Casa. Ontem, houve requisições de 20 ou 30 caixas de
medicamentos».
De farmácias de outros pontos do país chegam ofertas
de ajuda. As empresas de distribuição também apoiam.
«Há muita solidariedade. Tenho falado com as instituições
a perceber as necessidades. Servimos de interligação».
E diz: «Há vontade de fazer coisas».
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OM O CENTRO
DE SAÚDE
A ABARROTAR,
MUITAS PESSOAS
OPTARAM PELA
FARMÁCIA PARA
OS PRIMEIROS
SOCORROS
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S FARMÁCIAS
ATENDERAM
CENTENAS DE
PESSOAS SEM NADA,
SÓ COM A ROUPA
DO CORPO

A morte de Bianca, no carro com a avó,
deixou toda a equipa da Farmácia Baeta Rebelo
em estado de choque. «Costumava
vir brincar para aqui», conta Dina Dias

O pequeno paraíso das Fragas
de São Simão, perto de Aguda,
resistiu ao inferno
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Em Castanheira de Pera, o mesmo cenário. «Cada pessoa entra a contar a sua história. Estamos a fornecer os
medicamentos sem receita, continuamos sem sistema», diz
a directora-técnica na quarta-feira. «Conhecemos os que
morreram». A farmácia garantiu a muitos sobreviventes que
ficaram sem casa insulinas e outros medicamentos indispensáveis. Apoiou os bombeiros. Ainda está a fazer «o levantamento das necessidades».
Em Avelar, a mesma atitude: «Tentamos ajudar ao
máximo. Disponibilizámos um fundo aos bombeiros para
virem buscar o que precisassem». Carolina Marques, neta
da doutora Alice, a directora-técnica, passa os dias nas
instalações do Atlético Clube Avelarense. Separa roupas,
carrega sacos. «Ainda vai demorar algum tempo. Só daqui
a um mês saberemos o que faz falta».
A pequena freguesia de Aguda também esteve cercada pelas chamas. Na quarta-feira, não há vivalma nas
ruas. Foi a primeira noite em que se dormiu.
Cátia Marques, da Farmácia Campos, conta que houve
pessoas evacuadas em Casal do Pedro, Ribeira de Alge,
Fato, Fragas de São Simão. «Foi o pânico. Na segunda, não
houve luz nem água. Ninguém dormia aqui. Tinham medo
de que o incêndio viesse. Hoje é o dia mais calmo».
Os bombeiros vão passando. Pedem pomadas, joalheiras, soros, pastilhas para a garganta. Na estrada de
acesso, está tudo queimado. A proprietária, Maria Clara
Pacheco Pereira, acabou de passar por lá. «É hora de cuidar dos vivos», declara. «Arregaçar as mangas e ajudar»,
como pede Carlos Pereira, o director-técnico da farmácia
Baeta Rebelo, de Pedrógão Grande. Esta é só a primeira
quarta-feira, depois daquele terrível sábado, 17 de Junho.

:O

S BOMBEIROS
PASSAM E
LEVAM POMADAS,
JOALHEIRAS, SOROS,
PASTILHAS PARA
A GARGANTA

Adelaide Reis, directora-técnica da Farmácia Vidigal,
andou desesperada para saber notícias dos seus utentes

Margarida Diogo estava de serviço em Avelar.
Foi ela a dar o alerta no Atlético Clube Avelarense

A equipa da Farmácia Vidigal vai ao pavilhão onde estão
os deslocados procurar pelos seus utentes
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O QUE
É QUE OS
GENÉRICOS
TÊM?
REPORTAGEM: SÓNIA BALASTEIRO
FOTOGRAFIAS: ANABELA TRINDADE
E PEDRO LOUREIRO
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FARMÁCIA SANTANA
LEÇA DO BALIO

EFICÁCIA

A farmácia foi pioneira na divulgação
dos medicamentos genéricos

:P

edro está em início de carreira. Alto e magro,
tem no olhar o entusiasmo pelo futuro. No
horizonte, uma vida de trabalho intensa,
em serviços e urgências hospitalares. Frequenta o Ano
Comum de Medicina, no Hospital de São João.
Vai todos os dias trabalhar para o Porto, mas continua
a recorrer à sua farmácia de sempre, em Leça do Balio.
Mantém com os profissionais da Farmácia Santana uma
relação de confiança. Como tem um filho pequeno, tornou-se um cliente habitual. Sempre que possível, leva para
casa medicamentos genéricos, porque «têm a mesma

qualidade e são mais baratos». Acredita que os seus colegas de profissão pensam o mesmo. «Actualmente, quase
tudo é prescrito por princípio activo e os médicos estão
completamente à vontade com isso», assegura o médico
interno.
Artur Pimpão, médico especializado em doenças infecto-contagiosas, no Centro de Diagnóstico Pneumológico
do Porto, confirma. «De preferência, recomendo genéricos. Funcionam e são consideravelmente mais baratos»,
justifica. Como utente, tem «naturalmente» a mesma
preferência.
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:O

S MÉDICOS
FORAM
DECISIVOS PARA
A BOA REPUTAÇÃO
DOS GENÉRICOS
EM LEÇA DO BALIO

Zulmira Machado, prestes a completar 77 anos, também é vizinha da Farmácia Santana. Frequenta-a desde a
inauguração, em 2001. Recentemente, descobriu alguns
problemas nos intestinos, que vieram juntar-se às persistentes dores nos ossos, por causa da osteoporose. «Estou
um bocadinho preocupada», confidencia, após uma longa
conversa com a farmacêutica. Exibe um saco cheio de
medicamentos e a esperança de «que cheguem para um
mês». Toma oito comprimidos diferentes, todos os dias.
A factura seria incomportável se não optasse pelos genéricos. São mais baratos, mas não é só isso: ela tem boas
razões para confiar neles. «A minha filha é médica e aconselhou-me a optar pelos genéricos. Tanto bem fazem uns
como outros». A princípio, quando se começou a falar no
assunto, «ainda teve um bocadinho de receio». Hoje em
dia, encara os genéricos como a coisa mais natural do
mundo. «Não tenho notado diferença nenhuma», afirma
a doente.
Os médicos foram decisivos, mas a equipa da Farmácia Santana também contribuiu para a boa reputação dos
genéricos em Leça do Balio. A farmácia foi pioneira na
sua divulgação e dispensa. «Apostámos nos genéricos
quando ainda havia muita relutância», conta o farmacêutico Filipe Ramalho, filho da directora-técnica, Ivone
Ramalho, que iniciou esse trabalho há 16 anos. Depois
das dúvidas e de alguma apreensão iniciais, as pessoas
passaram a confiar e a levar. Muitos utentes «chegam
aqui e já só pedem o genérico».
A convicção dos profissionais é decisiva para o
sucesso. «Os genéricos não são medicamentos de
segunda, obedecem a todos os critérios de qualidade dos
outros. Temos isso interiorizado, o que facilita o trabalho
de aconselhamento e dispensa», expõe Filipe Ramalho.

A Farmácia Santana chega a dispensar 15 mil embalagens
de medicamentos por mês: mais de metade são genéricos
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Zulmira toma oito comprimidos por dia. «Seria
incomportável se eu não optasse pelos genéricos»

:A

CONFIANÇA DOS
PROFISSIONAIS
DA FARMÁCIA SANTANA
NOS GENÉRICOS
CONTAGIOU OS UTENTES

Eduardo Pinto veio buscar medicamentos
para a mãe. Prefere os genéricos

A segurança da equipa da Farmácia Santana contagiou os
utentes. O argumento económico também ajudou. Nesta
vila do concelho de Matosinhos, «as pessoas perceberam
que o genérico é mais barato, não só para elas como para
o Estado».
A farmácia dispensa entre dez mil e 15 mil embalagens
de medicamentos por mês. Mais de metade são genéricos.
A quota já atingiu 57 por cento em unidades dispensadas.
A farmácia tem dois tipos de utentes. Durante a manhã,
predominam os idosos, utilizadores tradicionais de uma
farmácia de bairro. Estamos numa zona residencial, mas
aqui perto passa a Estrada Nacional 236, que liga o Porto
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A confiança traz os vizinhos
à Farmácia Santana

à Maia. Por isso, sobretudo à tarde, tem muitos «clientes
de passagem», a caminho de casa ou do trabalho. São
mais jovens e «mais exigentes, querem ser atendidos mais
rapidamente».
Filipe Ramalho não consegue identificar qual dos dois
grandes grupos de utentes leva mais genéricos. «Não existe
um padrão, o medicamento genérico é utilizado transversalmente, dos novos aos mais idosos», expõe o farmacêutico.
Os médicos da região prescrevem por princípio activo, «não
limitam a escolha do doente». Depois, cada cidadão chega
à farmácia e «opta por aquilo que acha melhor para si». Na
maioria das vezes, sai mais um medicamento genérico.

Filipe Ramalho diz que a farmácia
investiu nos genéricos desde que
abriu as portas
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FARMÁCIA DA RIA

OLHÃO

POUPANÇA
António José dos Santos veio directamente
do médico. Os genéricos permitem-lhe levar
todos os medicamentos de que precisa

:A

ntónio José dos Santos é um homem grande,
com rugas sulcadas na tez morena pela vida
dura de emigrante. Entra na Farmácia da
Ria, em Olhão, leve e bem-disposto, de receita na mão.
Vem directamente da consulta com o médico de família,
no centro de saúde. As doenças nunca lhe retiraram a
força, nem a alegria de viver. Aos 74 anos, é um homem
activo, habituado a usar o corpo todo para dar ênfase às
palavras. «Ainda hoje fui ao médico e já estou aqui outra
vez!». Vem quase todas as semanas à farmácia buscar
os medicamentos indispensáveis ao controlo da sua diabetes, mas também aos problemas de saúde frequentes
da mulher. «Há uns dias, ela queixou-se dos braços, sentia muito frio», conta António, exibindo a correspondente
prescrição médica.

Ambos precisam permanentemente de medicamentos. As reformas baixas obrigam a medir muito bem cada
despesa. De há uns anos para cá, sempre que possível, o
casal Santos passou a tomar medicamentos genéricos.
«Peço sempre genéricos, porque a minha situação não dá
para mais. São mais baratos e têm o mesmo efeito», justifica António José. O médico de família passa-lhes sempre as receitas por princípio activo. A confiança na equipa
da Farmácia da Ria faz o resto. «Aqui dão-me sempre as
informações completas», expõe o doente.
A informação ao utente sobre todas as opções disponíveis com o mesmo valor terapêutico é uma regra de ouro na
Farmácia da Ria. «O farmacêutico tem o papel de explicar,
para a pessoa poder tomar a sua decisão com conhecimento
de causa. Se houver dúvidas quanto à eficácia do genérico,
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A escolha cabe sempre ao utente, garante Nuno Segundo,
director-técnico da Farmácia da Ria

nós esclarecemos», afirma o director-técnico, Nuno
Segundo. Garantido esse esclarecimento, «é sempre o
utente a escolher o que quer levar para casa». A maioria
prefere os genéricos, por serem mais baratos. «Não há
ninguém que goste de gastar dinheiro desnecessariamente», enfatiza o farmacêutico.
O Algarve, com muitos clientes estrangeiros, sazonais e
de passagem, é a região com menor índice de genéricos. No
entanto, a Farmácia da Ria consegue contrariar essa tendência. Em volume de unidades dispensadas, já está a conseguir atingir o objectivo nacional: mais de 50 por cento de
quota de genéricos. Esta meta é muito difícil, porque muitos
medicamentos de grande consumo têm a patente protegida. Os fármacos originais sempre foram e continuam a ser
indispensáveis à saúde da população. Não é possível, nem
desejável, entregar aos medicamentos genéricos o monopólio dos tratamentos. Em termos nacionais, no universo
dos medicamentos comparticipados, a quota de medicamentos genéricos está em 47,8 por cento. Mas, se fizermos
as contas às substâncias activas com genéricos disponíveis
no mercado, a quota já vai em 70 por cento.
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:A

QUI, HÁ UMA REGRA
DE OURO: INFORMAR
O UTENTE SOBRE TODAS
AS OPÇÕES DISPONÍVEIS
COM O MESMO VALOR
TERAPÊUTICO

Teresa Machado,
que sorri em cima, opta
sempre pelos genéricos. Já
Alexandra Martins, utente
da foto ao lado, prefere os
medicamentos de marca

Nos medicamentos sem patente protegida, sete em
cada dez cápsulas e comprimidos consumidos pelos portugueses já são genéricos. O que explica os outros três
que faltam para se atingir o pleno aproveitamento deste
mercado? São múltiplas as razões dos doentes. A Farmácia da Ria, instalada desde há cinco anos no Algarve
Outlet, é um bom lugar para se investigar o assunto. Tem
estacionamento e horário alargado. O entra e sai é constante, aqui vem toda a gente. Vamos ouvir três mulheres
jovens, com opiniões muito diferentes.
«Não tomo genéricos». Assim se apresenta Alexandra
Martins, de barriguinha já saliente duma gravidez de
gémeos. Sofre de um problema de tiróide e tem «confiança absoluta» nos profissionais da Farmácia da Ria,
de que é cliente desde a inauguração, mas na hora de
decidir não vacila quanto à preferência por fármacos originais. Também vem buscar medicação para o pai, que
tem Alzheimer. Também para ele opta pelos de marca.
«A diferença de preço é pequena», considera a utente.
Maria do Carmo Madeira, de 43 anos, acaba de tirar
senha. Vive e trabalha perto, como empregada de balcão,
por isso esta é a sua farmácia de referência. Vem pelo
menos uma vez por mês, buscar medicamentos para a
doença de Crohn. Sempre que possível, prefere os genéricos, sem qualquer hesitação. «São iguais, mas mais
baratos», resume a simpática utente, de rabo-de-cavalo
e sorriso sempre aberto. Mas, curiosamente, tem preferência por determinados laboratórios. «Só levo de outros
quando não há os genéricos a que estou habituada»,
refere.
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«Há doentes, sobretudo
entre os idosos, que preferem
manter a cor do comprimido
a que estão habituados, que
já lhes garantiu resultados»

O horário alargado e a «qualidade do atendimento»
tornaram Teresa Machado, de 40 anos, cliente habitual
da Farmácia da Ria. Toma medicamentos genéricos desde
sempre. «Se estão no mercado é porque cumpriram nos
testes necessários», comenta, convicta. O farmacêutico
Nuno Segundo acrescenta à conversa outro argumento
de facto: «quando vamos a um hospital, somos tratados
com genéricos. E as pessoas saem de lá curadas».
Sem embargo dos argumentos técnicos, é preciso
compreender as motivações de cada um. Há doentes,
sobretudo entre os idosos, que «preferem manter a cor
do comprimido e a mesma embalagem, do laboratório a
que estão habituados, que já lhes garantiu resultados»,
relata o director-técnico. A confiança crescente dos
médicos tem vindo a encorajar cada vez mais doentes
a beneficiar dos genéricos. «Com o passar do tempo, as
pessoas vão vendo que o genérico funciona, porque as
patologias estão controladas».
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PROVAS
DADAS

Qualidade
dos genéricos
cientificamente
comprovada.

TEXTO: CARLOS ENES
FOTOGRAFIA: PEDRO LOUREIRO
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:C

romatógrafos líquidos de alta eficiência,
espectrómetros de massa, espectrofotómetros ultravioleta-visível, de absorção atómica
e de infravermelho, potenciómetros, equipamentos de
dissolução, equipamentos de desagregação de comprimidos, cápsulas e supositórios, friabilómetros, durómetros,
contadores de partículas, coagulómetros, microscópios.
Só os nomes já impõem respeito aos leigos em ciências
farmacêuticas.
Este arsenal de equipamentos – descrito aqui de forma
não exaustiva – também convence os entendidos. O laboratório do Infarmed é um dos 25 laboratórios europeus de
referência para monitorizar a qualidade dos medicamentos autorizados no mercado europeu, por reconhecimento
mútuo e descentralizado. Estamos no melhor sítio, em território português, para formular a pergunta.
– Por que devemos eu, o meu
médico e o meu farmacêutico confiar
nos medicamentos genéricos?
– Porque demonstraram que têm
qualidade, segurança e eficácia – e
são mais baratos.
Já tínhamos ouvido isto outras
vezes, mas uma palavra faz a diferença. «Demonstraram» é a mais-valia da resposta de Maria João
Portela, directora do Laboratório
de Comprovação da Qualidade
do Infarmed. Em 2016, o laboratório do regulador português do
medicamento analisou 290 medicamentos genéricos. Apesar da
dimensão do mercado português,
foi o quarto, dos 25 qualificados,
com maior actividade neste domínio. Nos últimos dez anos, o laboratório do Infarmed analisou 2.133
medicamentos genéricos e 1.990
medicamentos de marca.
O laboratório analisa todos
os medicamentos suspeitos de
defeito de qualidade, provenientes
de acções inspectivas ou de notificações ao Infarmed. A maioria da
actividade, no entanto, é planificada anualmente. A amostra dos
medicamentos a analisar é aleatória, mas sensível aos factores
relevantes para a segurança dos

O controlo microbiológico de medicamentos inclui a identificação
e a caracterização de microrganismos contaminantes

consumidores e a saúde pública.
– A selecção obedece a critérios de risco, relacionados
com as características do medicamento e a exposição da
população.
Ou seja, nenhum medicamento comercializado em
Portugal está livre de ser, a qualquer momento, analisado
pela entidade reguladora. No entanto, são privilegiadas as
substâncias activas com estabilidade reduzida, margem
terapêutica estreita e com um processo de fabrico mais
complexo. Factores como a via de administração são também levados em conta: injectáveis, supositórios e fármacos
de aplicação transdérmica são alvo frequente de monitorização. Por outro lado, a relevância da indicação terapêutica, a duração dos tratamentos e a vulnerabilidade
da população a que se destinam também são parâmetros
relevantes na planificação da actividade do laboratório.
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Apesar de fazer análises a todas as situações em
que existe uma suspeita e de dar atenção especial
aos fármacos de maior risco, só em 1,5 por cento
dos ensaios o Infarmed encontrou razões para
retirar lotes do mercado

:O

S ENSAIOS
LABORATORIAIS
DETECTARAM UM
NÚMERO INFERIOR
DE NÃO CONFORMIDADES
NOS GENÉRICOS.
FALHAS CRÍTICAS
SÃO RARAS NOS
DOIS UNIVERSOS

Todas as formas farmacêuticas sólidas,
comprimidos e cápsulas, são submetidas
a ensaios de dissolução
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:O

FACTO MAIS
IMPORTANTE
COMPROVADO
PELO LABORATÓRIO
DO INFARMED
É A QUALIDADE
DO MERCADO
PORTUGUÊS
DE MEDICAMENTOS

«Só 1,5 por cento dos medicamentos que analisámos
apresentou não conformidades críticas, que levaram
à sua recolha do mercado», afirma a directora do
laboratório, Maria João Portela

O microscópio óptico permite a identificação
de eventuais microrganismos contaminantes
em medicamentos

O facto mais importante comprovado pelo laboratório do Infarmed é a qualidade do mercado português
de medicamentos, alinhada pelos melhores padrões do
mundo. Nos 4.123 medicamentos testados, ao longo de
dez anos, foram detectadas 109 não conformidades. A
maioria não representava, no entanto, qualquer risco
relevante para os consumidores. O não cumprimento dos
requisitos relacionados com o ensaio de dissolução e o
aspecto da forma farmacêutica constituem as não conformidades mais frequentes. Apesar de fazer análises a
todas as situações em que existe uma suspeita e de dar
atenção especial aos fármacos de maior risco, só numa
percentagem ínfima de casos o Infarmed encontra razões
para proceder à retirada de lotes em circulação.
– Só 1,5 por cento dos medicamentos que analisámos
apresentou não conformidades críticas, que levaram à sua
recolha do mercado.
A segunda conclusão a retirar da actividade de supervisão do regulador português é a qualidade dos genéricos.
Os medicamentos genéricos comercializados em Portugal
oferecem, de facto, as mesmas garantias de qualidade,
eficácia e segurança dos fármacos originais. Os ensaios
detectaram 70 não conformidades nos medicamentos
de marca e 39 nos genéricos. A percentagem de não conformidades críticas não varia nos dois universos: 1,5 por
cento nos medicamentos genéricos, 1,5 por cento nos
medicamentos de marca.
– A percentagem de recolha de lotes do mercado é semelhante nos medicamentos genéricos e não genéricos.
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GENÉRICOS
SUBMETIDOS
AOS MESMOS
ENSAIOS
No laboratório do Infarmed, medicamentos genéricos e
medicamentos de marca são submetidos aos mesmos tipos
de testes, sem qualquer distinção. Na nossa visita, Maria
João Portela mostrou-nos os três grandes tipos de ensaios:

:1

Ensaios de identificação e quantificação. Servem
essencialmente para determinar o teor de substância activa e produtos de degradação.

:2

Ensaios de avaliação do desempenho fármaco-tecnológico. O mais importante é o ensaio de
dissolução, que determina a percentagem de substância
activa libertada da forma farmacêutica, ficando desta
forma disponível para ser absorvida pelo organismo.

:3

Ensaios de avaliação da qualidade microbiológica.
Por exemplo, ensaio de endotoxinas bacterianas e
ensaio de esterilidade.

1,5%

RETIRADOS
DO MERCADO

:A

PENAS 1,5
POR CENTO
DOS MEDICAMENTOS
ANALISADOS
REVELOU NÃO
CONFORMIDADES
CRÍTICAS, QUE
LEVARAM O INFARMED
A RETIRÁ-LOS
DO MERCADO
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PARÂMETROS LABORATORIAIS DETECTADOS
EM "NÃO CONFORMIDADE"
DISSOLUÇÃO
ASPECTO
DOSEAMENTO
SUBSTÂNCIAS
APARENTADAS
UNIFORMIDADE
DE MASSA
CONTROLO
MICROBIOLÓGICO

PARTÍCULAS

LEGENDA

pH
DESAGREGAÇÃO

MEDICAMENTOS
DE MARCA

TEOR DE ÁGUA

MEDICAMENTOS
GENÉRICOS

FRIABILIDADE
OUTROS

SUBSTÂNCIAS ACTIVAS COM MAIS
GENÉRICOS ANALISADOS
OMEPRAZOL

CAPTOPRIL

AMLODIPINA

PLANTOPRAZOL

RAMIPRIL

CLARITROMICINA

ALPRAZOLAM

TRIFLUSAL

SERTRALINA

INDAPAMIDA

AMOXICILINA +
ÁCIDO CLAVULÂNICO

GLIMEPIRIDA

VALSARTAN

MELOXICAN

METFORMINA

FLUCONAZOL

OLANZAPINA

FLUOXETINA

SILDENAFIL

ATORVASTATINA
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150
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INVESTIMENTO
Genéricos libertam recursos para
a inovação terapêutica.

TEXTO: CARLOS ENES
E SÓNIA BALASTEIRO

:E

stá prestes a acontecer um facto histórico no
sistema de saúde português: pela primeira
vez, os genéricos serão mais de metade dos
medicamentos comparticipados pelo Estado. «O principal desafio do sector, até ao final do ano, é alcançar uma
quota de mercado dos medicamentos genéricos superior
a 50 por cento», declarou o presidente da Associação
Nacional das Farmácias, no Conselho Nacional realizado
em Lisboa a 20 de Maio.
Paulo Cleto Duarte deixou claro aos 162 delegados
presentes, em representação de 99 por cento das farmácias associadas, que o acordo assinado com o Governo,
em Fevereiro, «é para cumprir, como é boa tradição do
sector». Ora, esse documento prevê a «redução da despesa do doente em medicamentos, através da utilização
de genéricos». «Este ministro da Saúde cumpriu até hoje
todos os compromissos que assumiu connosco», enfatizou Paulo Cleto Duarte.
O presidente da ANF referiu aos conselheiros que a
poupança alcançada com os medicamentos genéricos
permite ao Estado investimentos indispensáveis à saúde
pública, como a inovação terapêutica e os serviços protocolados com a rede de farmácias. E chamou a atenção
para as classes terapêuticas que já têm genérico disponível mas que são ainda pouco exploradas. «Basta que cada
um de nós e dos nossos colaboradores dispense mais uma
embalagem por dia para atingirmos o objectivo com o qual
estamos comprometidos», disse Paulo Cleto Duarte.
Os medicamentos genéricos, em Portugal, apresentam
taxas de penetração quatro vezes superiores a Espanha.
As políticas portuguesas neste domínio foram apresentadas como «um exemplo» no II Fórum Luso-Espanhol

da Farmácia, precisamente dedicado aos medicamentos
genéricos. Em Espanha faltam os incentivos, tanto à dispensa como ao consumo de genéricos. «Não temos qualquer vantagem do genérico em relação à marca. As farmácias cobram o mesmo e os doentes pagam o mesmo»,
lamentou Alvaro Hierro, director do Seminário de Investigação em Economia e Saúde da Universidade de Castilla
– La Mancha. «Em Portugal, tinham preços muito elevados e agora investem em medicamentos mais baratos.
Nós parámos», disse ainda este especialista.
Na reunião, realizada em Madrid, no dia 23 de Maio,
Julio Sánchez Fierro, ex-subsecretário de Estado de
Saúde de Espanha, expôs que os dois países seguiram
«caminhos legislativos» quase opostos. «Em Portugal,
foi adoptada legislação de promoção do crescimento
deste mercado, com medidas como a liberdade de opção,
centrada no papel da farmácia comunitária», expôs o
antigo responsável governativo. Em Espanha, em 1996,
houve uma lei semelhante, mas a sua aplicação foi efémera. «Em 2011, as marcas foram obrigadas a igualar os
preços dos genéricos e, em 2012, desaparecia da legislação a opção de liberdade de escolha e a discriminação
positiva». Por outro lado, a administração em Espanha
é descentralizada, verificando-se grandes assimetrias
entre as comunidades autónomas.
Presente no II Fórum Luso-Espanhol da Farmácia,
o presidente da ANF atribuiu o sucesso português ao
facto de o país ter «um sistema mais compreensivo, que
integra o doente, a indústria farmacêutica e a farmácia».
Paulo Cleto Duarte defendeu que «só com o envolvimento de todos os stakeholders é possível desenvolver
e dar sustentabilidade a este mercado».

JANEIRO

JANEIRO
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50%
No mercado de medicamentos comparticipados pelo SNS
integrados em grupos homogéneos, a quota de medicamentos
genéricos atingiu 70,1% em Maio, de acordo com o barómetro
do Centro de Estudos e Avaliação em Saúde (CEFAR). Ou seja,
no universo das substâncias activas com genérico disponível,
sete em cada dez comprimidos, cápsulas e outras unidades
farmacológicas dispensadas pelas farmácias correspondem
a medicamentos genéricos.

MAIO
ABRIL

47,7%
DEZEMBRO

DEZEMBRO

47,6%

386

MILHÕES €
POUPANÇA

JANEIRO

2.133

MAIO

2017

MILHÕES €
POUPANÇA

MARÇO

MARÇO

47,1%
JANEIRO

JANEIRO

O consumo de medicamentos genéricos
permitiu ao Estado e famílias uma
poupança de 165 milhões de euros
até ao final do mês de Maio. De acordo
com estimativas do CEFAR, em 2017
a poupança anual poderá atingir
386 milhões de euros.

FEVEREIRO*

46,9%

45%

FONTE: CEFAR

No mercado de medicamentos comparticipados
pelo SNS, a quota de medicamentos genéricos em
unidades atingiu 47,7%, em Maio. O objectivo das
farmácias é superar, ainda este ano, a quota de 50%.
* Nos meses de Fevereiro e Março registou-se
uma quebra face ao mês de Janeiro.
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COMPARTICIPAÇÕES
AO NÍVEL
PRÉ-CRISE
:A
500 M

taxa de comparticipação média do Serviço
Nacional de Saúde com medicamentos
400 M
aumentou cerca de 1 ponto percentual no
último
300 M ano, estimando-se que o seu impacto se traduza
num benefício potencial para os utentes de cerca de 12,2
200 M
milhões
de euros por ano, de acordo com um estudo
do Centro de Estudos e Avaliação em Saúde (CEFAR).
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TEXTO:
CARLOS ENES

Nos primeiros cinco meses de 2017, a taxa média de comparticipação foi de 63,9%, uma décima acima da observada em igual período de 2013, antes das medidas de
austeridade negociadas com a Troika.
O Governo tem apostado no medicamento enquanto
tecnologia de saúde, tanto na prevenção como no tratamento de doenças. Em Janeiro de 2017, o Infarmed publicou um comunicado chamando a atenção para o «número
recorde de medicamentos inovadores em 2016». O regulador referia-se a 16 novas comparticipações no mercado
ambulatório e 35 no mercado hospitalar, num total de 51
medicamentos.
O SNS comparticipou 20 novas moléculas em 2015 e
oito em 2016. Este ano, até ao mês de Abril, foi aprovada
a comparticipação de sete medicamentos no mercado
ambulatório. O investimento na inovação terapêutica totalizou 17,6 milhões de euros em 2015 e 2016. As 20 novas
moléculas comparticipadas em 2015 explicam 13,6 milhões
e as oito moléculas cuja comparticipação se iniciou em
2016 os restantes quatro milhões. Até ao mês de Abril, as
35 novas moléculas comparticipadas desde 2015 justificam um crescimento de 7,6 milhões de euros na despesa.
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PREVENÇÃO
LUCKY LUKE
Estado investe em medicamento
para deixar de fumar.

CONSUMO DE CHAMPIX
JANEIRO - MAIO

10.6 3 3
2015

TEXTO: IRINA FERNANDES

:L

ucky Luke nasceu de cigarro na boca, mas
pouco antes de chegar aos 40 anos deixou de
fumar. Em 1983, o ilustrador Morris ofereceu-lhe uma palha como substituto do vício, o que lhe valeu uma
medalha de reconhecimento da Organização Mundial de
Saúde. O Governo decidiu ajudar os portugueses a seguir-lhe o exemplo. A vareniclina – Champix, de nome comercial – medicamento indicado no combate aos sintomas da
dependência de nicotina, passou a ser comparticipado em
1 de Janeiro deste ano. Como resultado, o seu consumo disparou para o dobro.
A comunidade médica, particularmente nas especialidades mais directamente envolvidas no tratamento dos
malefícios do tabaco, saúda esta política. Jaime Pina, vice-presidente da Fundação Portuguesa do Pulmão (FPP),
é peremptório: «Este resultado é para nós um motivo de
grande satisfação». Para o especialista em Imunoalergologia e Pneumologia, o recurso à vareniclina tem comprovação científica. «Os doentes que fazem o Champix têm uma
percentagem muito razoável de taxa de sucesso no abandono do hábito de fumar. Portanto, estes números mostram
que estamos no rumo certo».
O investimento do Estado, de acordo com a estimativa
do CEFAR, rondou 358 mil euros, até ao final do mês de Maio,
correspondentes ao escalão de comparticipação C (37%).
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O consumo de vareniclina (Champix) duplicou
nos primeiros cinco meses deste ano, em
relação aos período homólogo de 2015 e 2016.
FONTE: CEFAR / Dados hmR

A FPP defende há muito políticas activas de apoio ao
esforço dos fumadores. «Logo que saiu a Lei do Tabaco,
em 2007, alertámos a Comissão de Saúde da Assembleia
da República para a necessidade de se comparticipar estes
medicamentos, porque são muito caros», recorda Jaime
Pina. Uma embalagem de Champix, de 56 comprimidos de 1
miligrama, custa 82,75 euros. Com a comparticipação legal
em vigor, que depende de receita médica, passou a custar
ao utente 51,88 euros. «Como nós fazemos tratamentos, no
mínimo, de quatro meses, o doente poupa pelo menos 120
euros», sublinha. A FPP defende que o Estado deve investir
na cessação tabágica como faz em relação a outras toxicodependências. «A toxicodependência mais generalizada é a
dos dois milhões de portugueses que fumam», considera o
vice-presidente da FPP.
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AGENDA PARA A SAÚDE

LUTA PELA
SOBREVIVÊNCIA
Uma em cada cinco
farmácias enfrenta acções
de penhora e insolvência.

:O

TEXTO:
MARIA JORGE COSTA
E PEDRO VEIGA

número de farmácias
em situação de insolvência ou penhora
continua a aumentar. Nos primeiros
cinco meses deste ano, nove farmácias entraram em insolvência e 17
foram alvo de penhora, de acordo
com o barómetro do Centro de Estudos e Avaliação em Saúde (CEFAR).
As farmácias com acções de insolvência ou de penhora representam já
20,2% da rede farmacêutica nacional,
o que se traduz em 594 farmácias.
Nos últimos cinco anos, registou-se uma subida de 146% de farmácias nesta posição. Entre Dezembro
de 2012 e Maio de 2017, o número de
farmácias em insolvência subiu de 61
para 214, mais 250,8%. No mesmo
período, o número de farmácias com
acções de penhora aumentou de
180 para 380, o que representa um
acréscimo de 111%.
Há 19 distritos com mais de 10%
das farmácias alvo de acções de
insolvência ou penhora. Portalegre

encontra-se na pior posição, com
32,6% da totalidade das farmácias
nesta situação. O Top 5 dos distritos
mais afectados compreende outros
dois distritos do interior: Guarda
(28,8%) e Beja (26,8%); mas também
duas áreas urbanas: Lisboa (25,9%)
e Setúbal (27,9%).
A pressão sobre a solvabilidade
das farmácias «estabilizou ligeiramente em 2015 e 2016», comenta o
secretário-geral da ANF. No entanto,
«ainda se faz sentir e há estabelecimentos em situação financeira
muito complicada», refere Nuno
Flora. Na origem do problema está
«o conjunto de medidas de desregulação e de austeridade, que se
agudizaram a partir de 2011». Nuno
Flora refere ainda a «incapacidade
financeira das farmácias para manter em stock um elevado número de
medicamentos». Este é um dos factores que explica as maiores dificuldades sentidas pela população no
acesso aos medicamentos.
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FARMÁCIAS COM ACÇÕES DE INSOLVÊNCIA OU PENHORA
DEZEMBRO 2012
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L ivro de Registos da Farmácia Portuguesa
nos meses de Maio e Junho do ano de 2017...

...Compilados por Nuno Esteves

Pediatra Saúda lança livro sobre primeiros
socorros
Hugo Rodrigues, o pediatra que responde às perguntas
dos jovens pais leitores da Revista Saúda, ajuda as famílias
a lidar com os acidentes, através do seu mais recente título:
“Primeiros Socorros - Bebés e Crianças”. O livro, dirigido a pais
e cuidadores, apresenta de forma simples e acessível a melhor
forma de reagir nos primeiros momentos de qualquer caso
clínico. O lançamento ocorreu no Museu da Farmácia,
no Porto. A obra é editada pela Verso de Kapa e tem prefácio
do também pediatra José M. Aparício.

Jovens farmacêuticos projectam
futuro da profissão
A sede da ANF acolheu o “II Fórum discussão - Futuro da
Profissão”, encontro que juntou elementos de 12 associações
de estudantes e de associações de jovens farmacêuticos, bem
como portugueses que exercem funções a nível internacional.
Tratou-se de um momento de debate informal com vista
a desenvolver o espírito crítico e de discussão entre os
participantes. Perante uma plateia de estudantes e jovens
farmacêuticos, foi orador convidado Henrique Botelho,
coordenador nacional para a reforma do SNS na área dos
Cuidados de Saúde Primários.

Farmácias e utentes doam produtos a crianças
necessitadas
O Dia Mundial da Criança marcou o início de uma campanha
de recolha de medicamentos a favor da Casa do Gil, que se
prolongou por todo o mês de Junho. A iniciativa “Crianças
saudáveis são crianças felizes” decorre da política de
responsabilidade social das farmácias Vale do Mouro
(Melgaço, Monção e Lisboa). Os utentes foram convidados
a adquirir e doar um entre uma lista de produtos de primeira
necessidade na infância, desde MNSRM até papas, leites,
cremes e outros produtos. As farmácias Vale do Mouro
contribuem ainda com 10% do valor das vendas efectuadas
no contexto da campanha.

27 de Maio,
Porto

30 de Maio,
L isboa

1 de Junho

Tendências de inteligência de mercado em debate
A hmR - Health Market Research, consultora de mercado
na área da Saúde criada em 2009, realizou o seu Annual
Meeting com o objectivo de reflectir sobre o potencial da gestão
de informação e do conhecimento ao serviço da Saúde. As
tendências de inteligência de mercado foram debatidas na
conferência “Reshaping Market Intelligence”, que acolheu cerca
de 100 participantes, maioritariamente clientes da indústria
farmacêutica. Entre os oradores contam-se quadros da hmR e
representantes da Escola de Gestão de Informação da Universidade
NOVA de Lisboa, que abordaram, entre outros temas, a tecnologia
ao serviço da Saúde e o Big Data.

Multa à ANF reduzida em 92%
O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) reduziu em 92% a multa
aplicada pela Autoridade da Concorrência (AdC) à ANF e às
empresas suas participadas, Farminveste e hmR, por alegada
violação das regras da concorrência no mercado de estudos sobre
o consumo de medicamentos. A AdC, em Dezembro de 2015, decidira
aplicar coimas no valor de 10,4 milhões de euros, agora reduzidas
para 815 mil euros. «Apesar do extraordinário significado desta
redução, continuamos a discordar profundamente da aplicação
de qualquer coima. A ANF e as suas participadas estão firmemente
convictas de que agiram sempre no estrito cumprimento das leis
da concorrência», reagiu a ANF, em comunicado. O mercado
de dados de saúde foi, até 2009, um mercado monopolista
e dominado, em Portugal, praticamente, por uma única empresa.
A criação, em 2009, da empresa hmR, para concorrer nesse
mercado, foi por isso um acto extraordinariamente favorável
à concorrência e não o contrário».

Farmácias Lemos e Vitália declaradas lojas
históricas
A Câmara Municipal do Porto declarou a Farmácia Lemos e a
Farmácia Vitália lojas históricas, no âmbito do programa "Porto
de Tradição". As primeiras 37 lojas históricas do Porto passam
a beneficiar de protecção especial no âmbito da Lei das Rendas.
A Câmara está a estudar benefícios, nomeadamente fiscais, para
os proprietários dos imóveis com lojas históricas instaladas.

Queira acompanhar estes e outros acontecimentos
da Farmácia Portuguesa em: www.revistasauda.pt

8 de Junho,
L isboa

23 de Junho,
L isboa

27 de Junho,
Porto

À VENDA

EM TODAS AS

LIVRARIAS

Todas as crianças se colocam em risco. É fundamental que os pais
e cuidadores saibam como agir em situações de emergência.
+ O que é correto e o que é errado fazer?
+ Quando procurar ajuda médica?
+ Como reanimar uma criança?

Estas são algumas das grandes questões a que eu procuro
responder, sempre de forma simples, prática e objetiva.
Este livro pode, realmente, fazer toda a diferença na sua vida!

CONSULTÓRIO DE COACHING

LIDERAR
UMA EQUIPA
MIGUEL ANDRADE

COACH

coach@anf.pt*

:H

á problemas cuja solução depende de nós.
E problemas que dependem sobretudo de
outros.
A este propósito, leia-se o que disse Hélder Mota Filipe,
responsável do Infarmed, ao Expresso de 17 de Junho: «Está
a ser preparada uma portaria para estruturar os serviços
que podem ser prestados nas farmácias, além dos clássicos
aconselhamento e dispensa de medicamentos».
Ou seja, a farmácia do futuro está a ser desenhada por
quem de direito. Vem aí.
Nas minhas conversas com farmacêuticos, nomeadamente directores-técnicos, oiço muito falar disto. Mas também oiço relatos sobre uma infinidade de problemas.
A solução para a maioria dos problemas depende de nós.
O que faço com tudo isto? Como ponho a minha equipa
a crescer? A mudar o seu desempenho? A entender esta
mudança?
Ou, simplesmente, a funcionar como equipa?
A doutora Ângela, directora-técnica de uma farmácia de
meio rural-urbano, diz-me claramente isto: «O meu desafio foi perceber como levar os meus técnicos a trabalhar
em equipa; perceber que isso depende apenas de mim, da
minha liderança».
Para isso, usa algumas das ferramentas que a ANF lhe
oferece: consultoria, projectos inovadores, Kaizen.
Recentemente, na sequência das nossas conversas,
decidiu familiarizar-se com o coaching.
Após alguma leitura e reflexão, iniciou mesmo a sua formação de coaching, que inclui a liderança de equipa.
Liderar uma equipa é ser capaz de influenciar grupos,
de fazê-los evoluir para verdadeiras equipas. Isso requer

aprendizagem e cooperação. É preciso criar uma visão
comum, construir objectivos e levá-los à prática. Atingir
resultados.
Essa capacidade sai reforçada quando se sabe estabelecer compromissos, ouvir as pessoas, conversar com elas
a partir de perguntas e de avaliações concretas, positivas
ou negativas.
O coaching não vai dizer à doutora Ângela o que é a farmácia do futuro. Mas vai, seguramente, ajudá-la a desenvolver a sua liderança de equipas. A pôr em prática esses
saberes e a atingir os seus objectivos e resultados.
Se tem desafios semelhantes, já pensou se o coaching
lhe poderá ser útil?
A função deste consultório é dar respostas às suas questões concretas sobre o coaching na farmácia. Quer para as
próprias equipas, quer, amanhã, para os clientes.

BULA

:1

O que é o coaching, ebook, Associação
Brasileira de Coaching
Claro, conciso e preciso.

:2

www.ibccoaching.com.br
Aqui encontra vários textos sobre coaching
que complementam os do site da ICF Portugal.

:3

www.medical-coaching-institute.com
Neste site pode tomar contacto com
uma corrente de coaching na saúde para
profissionais e outros cuidadores.

* Miguel Andrade esclarece as questões dos associados da ANF
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FELIZ
ANIVERSÁRIO
TEXTO:
RITA LEÇA
E SÓNIA BALASTEIRO

«E

stá magnífico! Agora, as crianças podem
brincar sem se magoarem», dizia, com
um sorriso rasgado de alegria, Cátia
Sousa Marques. A farmacêutica foi voluntária por um
dia na creche de Santa Teresinha, no Centro Social Paroquial de Corroios. Esta é a segunda casa para dezenas de
crianças, com idades entre os três meses e os três anos.
No dia de primeiro aniversário do Programa Abem, 27
voluntários deram as mãos na colocação de um revestimento novo e seguro no recreio da escola.
Os trabalhos começaram de manhã bem cedo e só terminaram quando o sol já ameaçava partir, mas ninguém
perdeu o ânimo de fazer aquela obra. Todos queriam ver
o trabalho concluído e ouvir as canções que as crianças
tinham preparado para a ocasião. O último quadrado de
piso foi simbolicamente colocado por três outros voluntários: o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, o
bispo de Setúbal, D. José Ornelas de Carvalho, e o presidente da Associação Dignitude, Paulo Cleto Duarte.
Para comemorar o primeiro ano de vida do Programa
Abem, a Associação Dignitude reuniu voluntários para sete
iniciativas solidárias, em vários pontos do país onde está
presente: Porto, Viseu, Rio de Mouro, Charneca da Caparica, Corroios e Setúbal. O objectivo do programa é garantir o acesso aos medicamentos às pessoas carenciadas.
Os projectos-piloto em actividade já apoiam 920 famílias.
A pobreza na infância é um facto que tem impressionado e
mobilizado as farmácias aderentes. Dos 2.113 beneficiários,
514 são crianças e adolescentes com menos de 18 anos.

:A

POBREZA
INFANTIL É
UM FACTO QUE TEM
IMPRESSIONADO
E MOBILIZADO AS
FARMÁCIAS ADERENTES

Muitos autarcas expressam um sentimento de esperança com a chegada do Programa Abem. «O meu município é muito pobre. Por isso consigo reconhecer a extrema
importância para as pessoas de acções como esta», afirmou o presidente da Câmara Municipal de Monforte, Gonçalo Lagem. Na inauguração do novo recreio, o presidente
da Câmara Municipal do Sardoal considerou a iniciativa
«muito importante para esta escola e para a região». No
entender de Miguel Borges, aquela pequena obra tem um
grande valor simbólico, porque «comprova como o trabalho conjunto entre as instituições privadas e o Estado é
fundamental para o bem-estar social».
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O presidente da Associação Dignitude, Paulo Cleto
Duarte, ajuda a colocar o novo revestimento da creche

Dezenas de voluntários unidos para melhorar
o recreio das crianças
©PEDRO LOUREIRO

Um coro de crianças
cantou e alegrou o dia
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Ministro da Saúde sublinhou o espírito português de entreajuda

As crianças também receberam brinquedos

Autarcas de Monforte e Sardoal falam da importância do programa

Como afirma o presidente da Associação Dignitude,
«a força do Programa Abem resulta da união de esforços das instituições dos sectores Social e da Saúde».
A rede de parcerias do Programa Abem é composta, para
já, por 16 entidades referenciadoras. Uma delas é o Centro Social e Paroquial de Corroios. Já referenciou ao Programa Abem mais de 60 beneficiários, que passaram a
aviar as receitas médicas na íntegra e a ter as suas doenças controladas. «A sociedade está viva e organiza-se
em torno dos valores. Gostamos de dar as mãos uns aos
outros e não convivemos bem com o sofrimento alheio.
É a natureza do nosso povo», afirmou Adalberto Campos
Fernandes.
No pátio da creche de Santa Teresinha, o sentimento
era de alegria e esperança. Os voluntários distribuíram
brinquedos oferecidos por várias empresas patrocinadoras. As crianças encheram o recreio de alegria e canções.
O bispo de Setúbal mostrou-se emocionado com a actuação do coro infantil. «É para elas, para estas crianças,
que esta casa foi feita e que se congregaram tantas boas
vontades», disse D. José Ornelas de Carvalho, agradecendo a dedicação de todos e pedindo apoio para promover mais iniciativas semelhantes.
Até ao fim do ano, o Programa Abem espera chegar a
todos os distritos do continente e ilhas, apoiando directamente cinco mil pessoas. O objectivo é chegar a 50 mil
beneficiários em 2019.

:M

UITOS
AUTARCAS
EXPRESSAM
UM SENTIMENTO
DE ESPERANÇA
COM A CHEGADA
DO PROGRAMA ABEM

©PEDRO LOUREIRO

D. JOSÉ ORNELAS

ADALBERTO CAMPOS FERNANDES

PAULO CLETO DUARTE

BISPO DE SETÚBAL

MINISTRO DA SAÚDE

PRESIDENTE DA DIGNITUDE

«CONGREGAMOS
VONTADES»

«BOM EXEMPLO
DE COLABORAÇÃO»

«TEMOS OBJECTIVOS
AMBICIOSOS»

:O

«O

«E

sta é uma parceria que
nos alegra e que está em
sintonia com aquilo que deve ser um
Governo que tem as responsabilidades
de um povo: a dedicação aos que mais
precisam», declarou D. José Ornelas. «Não se pode esperar tudo do
Governo, mas tem que se poder contar com o Governo para se colocar ao
serviço do bem comum», considerou
ainda. O bispo de Setúbal mostrou-se
comovido com a felicidade das crianças da creche do Centro Social e Paroquial de Corroios. «É para as crianças
que esta casa foi feita», referiu D. José
Ornelas. No distrito, a maioria dos
equipamentos sociais estão ligados á
Igreja. «Não fazemos disso bandeira,
mas congregamos vontades».

ministro da Saúde considera
que «o Estado, infelizmente,
não conseguirá nunca fazer tudo
aquilo que importa fazer, nomeadamente para a protecção de populações que precisam de ser protegidas,
como as crianças e os mais jovens».
Adalberto Campos Fernandes valoriza
a resposta da sociedade aos problemas. «Gostamos de dar as mãos uns
aos outros e não convivemos bem com
o sofrimento alheio. É a natureza do
nosso povo». O responsável governativo mostrou-se emocionado com
«a felicidade com que este grupo de
crianças cantou». Essa alegria deve
ser encarada como «um incentivo
para prosseguirmos com este tipo de
trabalho».

Programa Abem pretende estabelecer vínculos emocionais com as pessoas que
mais necessitam e com as entidades
com quem, diariamente, trabalhamos.
Esta acção, aqui na creche de Santa
Teresinha, foi o estreitar de mais um
vínculo emocional», disse o presidente
da Dignitude, Paulo Cleto Duarte. O
Programa Abem vai ser alargado a
todo o país. «É uma longa caminhada
e temos objectivos muito ambiciosos.
No final deste ano queremos estar
em todos os distritos, incluindo nas
regiões autónomas». No prazo de dois
anos, o objectivo é chegar a 50 mil
pessoas. «Queremos, e vamos, levar
o Abem a todos os portugueses que
dele precisem».

NOVO
SUPLEMENTO ALIMENTAR COM SAIS MINERAIS

É um suplemento alimentar de Magnésio e Potássio, especificamente estudado para comL-Aspártico, e não contém açúcares.
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O Programa Abem
já apoiou

540

920 FAMÍLIAS

no acesso
aos medicamentos.

65 anos
ou mais

609

2.113

Dos 41
aos 64 anos

514

Até aos 17 anos

2.113 PESSOAS
passaram a aviar
na íntegra
as receitas médicas.

514 CRIANÇAS
E ADOLESCENTES

BENEFICIÁRIOS
(Maio 2016 / Maio 2017)

beneficiam
do programa.

450

Dos 18 aos 40 anos

FONTE: CEFAR/ ANF

MATOSINHOS

O Programa Abem, no primeiro ano
de projecto-piloto, chegou a

12 CONCELHOS .
Conta com

16 ENTIDADES REFERENCIADORAS
E 182 FARMÁCIAS ADERENTES .
Até ao final de 2017,
o objectivo é chegar a todos
os distritos do continente e ilhas.
Estima-se que venha a ter

50 MIL BENEFICIÁRIOS
EM 2019 .

PORTO

VISEU

SARDOAL

LOURES
MONFORTE
SINTRA

AVIS
BARREIRO
LISBOA

ALMADA
SEIXAL

48

PROGRAMA ABEM
©CÉU GUARDA

No Centro Comunitário
Paroquial de Rio de Mouro,
no concelho de Sintra,
22 voluntários do Programa
Abem uniram-se na preparação
de cabazes com bens de primeira
necessidade para 47 bebés
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«N

ÓS NÃO TEMOS
BENS PARA
RECÉM-NASCIDOS E BEBÉS:
FRALDAS, TOALHETES,
GEL PARA BANHO, CREMES,
PAPAS. SÃO COISAS QUE
FAZEM MUITA FALTA»,
EXPÕE O DIÁCONO
CARLOS MARTINS

Verónica Duarte tem três filhos, um deles com dois
meses. Além do cabaz para o bebé, veio buscar também
o seu cartão Abem, para ter acesso aos medicamentos
de que precisa na rede de farmácias, como qualquer
cidadão. «Vai ajudar os meus filhos quando estiverem
doentes e a mim também, a sustentá-los», declarou
esta mãe reconhecida, que sofre de epilepsia
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Na casa de Maria, beneficiária referenciada pela
Cáritas de Setúbal, reinou sempre a alegria.
Os voluntários Abem trouxeram tintas, mobílias
e electrodomésticos. Ficaram amigos para a vida

No aniversário do Programa Abem, os idosos do Centro
Social e Paroquial de São Martinho de Aldoar tiveram
direito a festa e sessão de cinema. Os voluntários
fizeram ainda rastreios e aconselhamento
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No Porto, 18 voluntários Abem
montaram mobiliário e renovaram
a pequena casa onde vive uma mãe
com quatro crianças. Esta família foi
referenciada pela Associação Cura+

:S

ETE
INICIATIVAS
SOLIDÁRIAS,
EM VÁRIOS PONTOS
DO PAÍS, CELEBRARAM
O PRIMEIRO ANO
DO PROGRAMA ABEM.
A REDE SOLIDÁRIA
VAI CHEGAR A TODO
O LADO
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«NAZI,
ESTÁS PRESO»
Conheça os mandados de detenção
dos médicos e investigadores
responsáveis pelo Holocausto.

TEXTO: CARINA MACHADO
FOTOGRAFIA: PEDRO LOUREIRO
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MUSEU DA FARMÁCIA

«É perigoso pensarmos que algo semelhante
nunca mais poderá acontecer. Isso é esquecer
o que é o ser humano. Os museus são a ponte
para a memória», afirma João Neto, director
do Museu da Farmácia
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erlim, 30 de Abril de 1945. Perante a evidência da perda da guerra, Hitler suicida-se
com um tiro na cabeça. Antes, deixa ordens
para o seu corpo ser queimado com gasolina e nomeia
os sucessores: Joseph Goebbels, como chanceler, e Karl
Dönitz, presidente. Mas o sinistro ministro da Propaganda
nazi suicida-se também, no dia seguinte.
No dia 7 de Maio, Karl Dönitz assina a rendição incondicional da Alemanha. A sua presidência, sedeada em Flensburg, no norte da Alemanha, iria, contudo, durar mais uns
dias. Tantos quantos aqueles que os aliados, em particular Churchill, levaram a decidir-se sobre o que fazer com
os membros do Governo e Estado-Maior alemães. A 23
de Maio, Dönitz era preso por soldados britânicos. Juntamente com ele, Karl Brandt, médico pessoal de Hitler e
responsável pelo desenvolvimento, entre outras atrocidades, do programa de eutanásia T4 e da posterior “Solução
final” para o extermínio dos judeus.
O relatório da prisão de Brandt, que o levaria ao julgamento em Nuremberga, pode agora ser visto no Museu da
Farmácia, em Lisboa. A respectiva colecção foi ainda enriquecida com documentos referentes à prisão e julgamento
de outros protagonistas das experiências médicas do regime
nazi, com destaque para Hermann Schmitz e Fritz ter Meer,
respectivamente presidente e director do consórcio químico
IG Farben. Esta foi a empresa produtora do pesticida Zyklon
B, usado nas câmaras de gás, tendo ainda financiado várias
experiências levadas a cabo nos campos de concentração.

:O

MUSEU DA
FARMÁCIA EXIBE
O MANDADO DE DETENÇÃO
DO MÉDICO DE HITLER,
RESPONSÁVEL PELO
EXTERMÍNIO DE JUDEUS E
DEFICIENTES, CONDENADO
À MORTE PELO TRIBUNAL
DE NUREMBERGA

«Não podíamos fechar os olhos às ordens de captura
destes bastardos, julgados depois, pelos aliados, à luz
dos direitos da Democracia», expõe o director do Museu
da Farmácia. «As sociedades esquecem facilmente»,
defende João Neto. No seu entender, «é perigoso pensarmos que algo semelhante nunca mais poderá acontecer.
Isso é esquecer o que é o ser humano. Os museus são a
ponte para a memória».
O movimento eugénico na
Alemanha era bastante activo,
mesmo antes de os nazis chegarem ao poder. Com a instalação do regime, muitos eugenistas acabam nomeados para
cargos importantes no Ministério da Saúde. Foi o caso de
Karl Brandt, que chegaria a
comissário do Reich para a
Saúde e Saneamento.
A juíza desembargadora
Margarida Blasco fala em dois
momentos legislativos importantes no contexto eugénico
nazi.
O primeiro, foi em Junho
de 1933, com a publicação da
lei para a prevenção de filhos
de pais com doenças hereditárias, tendo sido decretada a esterilização obrigatória
de indivíduos com deficiência e levados a cabo milhares
de abortos em mulheres com desordens genéticas, deficiências mentais, físicas ou “raciais”. Brandt esteve activamente envolvido na aplicação da lei e foi ele o responsável,
mais tarde, pela introdução da esterilização compulsiva.
Em Setembro de 1939, Hitler nomeou-o para chefiar o programa de eutanásia, conjuntamente com Philipp Bouhler.
O segundo marco legislativo dá-se um mês depois,
em Outubro, com a publicação da lei que regulamentava o programa. Na mesma altura, o führer nazi, que
tinha por hábito nunca assinar documentos, firmava
uma ordem onde instruía os médicos a incentivar os
pais a entregar as crianças que nasciam com deficiências e malformações a instituições que, supostamente, as tratariam. Era o início do T4 – abreviatura da morada Tiergartenstrasse, n.º 4, sede da
instituição baptizada pelos nazis como Fundação de
Caridade para Cuidados Institucionais – que oficialmente durou apenas dois anos, 1940 e 1941. Eufemisticamente chamado pelo regime de “eutanásia”,

SIMPÓSIO
12 OUTUBRO DE 2017

Empreendedorismo
Farmacêutico:
fazer melhor

13 e 14 de outubro

Centro de Congressos de Lisboa (CCL)
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:V
Medidas como o
consentimento informado
obrigatório, a realização de
testes prévios em animais e
a proibição do sofrimento
nasceram daqui

o T4 tinha a missão «de criar uma sociedade pura, para
o que era essencial liquidar os elementos que não só a
poluíam como viviam às custas do Estado, segundo considerava o regime. Promovia, por isso, o assassinato de
crianças deficientes, físicas e mentais», recorda Esther
Mucznik, presidente da MEMOSHOÁ – Associação Memória e Ensino do Holocausto. O consentimento dos tutores
rapidamente desapareceu como medida necessária à aplicação da “eutanásia”: todos os menores de três anos de
idade deveriam morrer. «As mortes eram registadas como
pneumonia, as amostras de cérebro eram usadas para
investigação clínica, o que pareceu atenuar a consciência dos julgados em Nuremberga: as crianças não tinham
morrido em vão». Mais tarde, a medida estendeu-se aos
adolescentes. Quando se negavam a entregar as crianças,
era retirada aos pais a custódia de todos os outros filhos.
Este nunca foi um programa consensual, mesmo entre
as fileiras nazis. Mereceu muitos protestos, levando ao seu
encerramento oficial em Outubro de 1941. Mas os médicos
foram deslocados para campos de concentração, onde
continuaram a matar até 1945, alargando o programa a
novas faixas etárias e com diferentes métodos. Primeiro
fármacos, depois gás monóxido de carbono. O consórcio IG Farben fabricava essas substâncias. As oito companhias que o compunham eram apoiantes entusiastas
do esforço de guerra da Alemanha nazi. Nesse contexto,
tinham pequenos campos de concentração próprios, junto
dos maiores, que lhes serviam de laboratório com cobaias
humanas. Os presos eram submetidos às mais atrozes
experiências, que poderiam ir da inoculação de vírus e
bactérias para o desenvolvimento de doenças, à criogenização, ou ao esventrar e à amputação de membros… Os
limites da investigação eram os limites da ética, ou seja,
não existiam.
20 de Novembro de 1945. Eram exactamente dez
horas da manhã quando o juiz presidente Sir Geoffrey
Lawrence bateu com o seu malhete na secretária no Palácio da Justiça em Nuremberga, onde tinha sido aprovada

IERAM TAMBÉM PARA
LISBOA AS ORDENS
DE DETENÇÃO DO CRIADOR E DO
FABRICANTE DO GÁS USADO NOS
CAMPOS DE CONCENTRAÇÃO

a lei que privou os judeus de todos os seus direitos e que
assistira a grandiosos comícios do regime nazi. «A intenção foi mostrar ao mundo que o regime nazi e a democracia eram coisas muito diferentes. Daí ter sido dado a
estes criminosos o direito a um julgamento. Foi intencional
fazê-lo num dos bastiões da doutrina de Hitler», sublinha
Margarida Blasco.
Os julgamentos ocorreram em duas partes. Os médicos foram julgados na segunda, juntamente com professores, juízes e polícias. Entre a classe médica, foram julgados
23 médicos e administradores hospitalares, em 140 dias
de audiências, com 85 testemunhas. 16 réus foram dados
como culpados, sete foram sentenciados à morte. Brandt
foi um deles, acusado de crimes de guerra e contra a
Humanidade, onde se incluíram a realização de experiências médicas com prisioneiros de guerra e civis de países
ocupados, sem consentimento. Tinha 44 anos quando foi
enforcado. Herman Schmitz foi sentenciado a quatro anos
de prisão, por saque, e Fritz ter Meer a sete, por saque e
escravidão.
Os julgamentos dos médicos e investigadores clínicos
deram origem ao chamado Código de Nuremberga, sobre
os aspectos éticos envolvidos na investigação em seres
humanos. Medidas como o consentimento informado
obrigatório, a realização de testes prévios em animais e
a proibição do sofrimento emanam daqui. A História da
Medicina mudou de rumo.

CONTINUE A LER EM
www.revistasauda.pt
> "Bastardos nazis no Museu da
Farmácia"
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MAIS
PERTO
DO CÉU
Serra da Estrela,
magnífica.

TEXTO: SÓNIA BALASTEIRO
FOTOGRAFIA: CÉU GUARDA
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AINDA HOJE,
NUNO AUGUSTO
SE SURPREENDE
COM A VISTA
INCRÍVEL NA
SUBIDA À SERRA
DA ESTRELA

«O

que me fascina, enquanto ser humano,
é que uma pessoa olha para esta paisagem e os olhos parece que descansam». Ainda hoje, cinco anos após a sua chegada a
Seia, Nuno Augusto se surpreende com a vista incrível na
subida à Serra da Estrela. Sobre as montanhas e planícies, sobre as nuvens que, em certos momentos, parecem
desembocar no mar.
Encontrámo-lo perto da hora do almoço na Farmácia
Sena, que ganhou o nome em homenagem à denominação
romana desta terra de queijo, pão e segredos eternamente
guardados no coração de quem vive neste lugar árido e
belo. «Seia chamava-se Civitas Sena», introduz o guia.
Recebeu-nos com um sorriso amável, encaminhando-nos para uma das surpresas mais recentes da Estrela,
logo a seguir à Aldeia da Serra, conhecida pelo pão tradicional. Nuno quer mostrar o Cabeço das Fragas, sala
gastronómica aberta há poucos meses. A proximidade
da anfitriã, Ana Maria Fontes, com Nuno, que conhece da
farmácia, torna o repasto, onde se reinventam os sabores
locais e tradicionais, ainda mais especial. A decoração cosy
e, sobretudo, uma enorme vitrina para as encostas que
descem da cordilheira fazem o resto.

«U

MA PESSOA
OLHA PARA
ESTA PAISAGEM E OS
OLHOS PARECE QUE
DESCANSAM, NÃO É?»

O objectivo é visitar o ponto mais alto de Portugal continental, a incontornável Torre, que soma sete aos 1.993
metros do cimo da serra. Vamos pela Nacional 339, que
tanto recebe a neve como os ciclistas, consoante a época
do ano. No Outono, a paisagem veste-se de tons quentes,
vermelhos, laranjas.
Cruzamos o coração do Sabugueiro, aldeia de lojas de
produtos tradicionais e de criação do cão Serra da Estrela.
Continuamos, sempre a subir. De um lado da estrada, vislumbra-se um espelho de água, imprevisto entre o granito
e os arbustos.

61

CABEÇO DAS FRAGAS
Neste restaurante
panorâmico, somos
recebidos por Ana Maria
Fontes, utente há
muitos anos
da Farmácia Sena
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:N

UM VALE,
O OLHAR
DETÉM-SE NUM PASTOR
E NO SEU REBANHO
DE OVELHAS,
PRESENÇAS HABITUAIS
DESTE LUGAR, RICO
EM PASTAGENS DESDE
TEMPOS IMEMORIAIS

Chegamos à impressionante muralha erguida para
conter as águas da Lagoa Comprida, a maior da Serra da
Estrela, a mais de 1.500 metros de altitude. Imponente
sobre a encosta, lembra-nos a força enorme contida na
vontade humana. «A lagoa abastece os concelhos de Seia
e Gouveia», revela Nuno.
Apesar do sol que decidiu abençoar a visita durante a
tarde, a partir deste ponto o frio grita por um casaco. «O
famoso canal filmado por um drone no cimo da serra vem
ter aqui», conta o guia, descontraído.
Nuno, hoje com 37 anos, aprendeu a amar esta paisagem, bem diferente da planície alentejana de Elvas,
onde cresceu, até rumar a Coimbra para se licenciar em
Ciências Farmacêuticas. «Um alentejano à conquista da
serra», ri ele.
Paramos num miradouro. No vale, o olhar detém-se
num pastor e no seu rebanho de ovelhas, presenças habituais deste lugar, rico em pastagens desde tempos imemoriais. Afinal, reza a lenda, é a um pastor que a Serra,
outrora chamada de Montes Hermínios, deve o nome de
Estrela: o pastor viu no horizonte uma estrela tão brilhante
que decidiu segui-la, até a encontrar, precisamente, na
montanha mais alta.
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LAGOA COMPRIDA
A maior da Serra da
Estrela, a mais de 1.500
metros de altitude.
Imponente sobre a
encosta, as suas águas
espelham o céu

O farmacêutico Nuno Augusto no
teleférico perto da Torre

O Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE)
promove a divulgação das espécies autóctones
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As lojas de produtos regionais apresentam
ao turista o artesanato serrano

Continuamos para a Torre pela
mesma estrada. Quase dois mil
metros de altitude, e os termómetros
a disparar… no sentido do zero. Vê-se
duas pistas de esqui na encosta.
«Gosto de vir para a serra na altura
da neve», confidencia o guia. «E há
uns canhões perto da Torre para
manter a neve durante mais tempo».

Chegamos ao cume ao final da
tarde. As duas torres de controlo do
espaço aéreo da GNR impõem-se
com as suas abóbadas sobre a solidão do lugar.
Logo na primeira loja do espaço
comercial Torre 2000, onde se multiplicam os têxteis em lã e os produtos típicos da serra, somos recebidos

por um sorriso caloroso. «Quer provar? Experimente um bocadinho
deste queijo», insiste Adelaide, revelando a proveniência: Sabugueiro.
Dirige-se ao farmacêutico: «Fez
bem em vir cá acima, doutor, também é preciso sair da farmácia. Têm
aqui a capela da Nossa Senhora do
Ar, a padroeira da Força Aérea, para
visitar. É muito, muito bonita».
Em Seia, espera-nos um chá para
aconchegar a noite, no Espaço Ego,
antigo palacete com salas decoradas ao estilo clássico, cadeiras forradas, lustres e estuque nos tectos.
Será também aqui que, pouco tempo
depois, nos despedimos do dia, com
um jantar aconchegante.
A manhã seguinte amanhece
chuvosa – o que significa neve na
cordilheira. Começamos por um
passeio no Parque Verde, onde está
instalado o Centro de Interpretação
da Serra da Estrela (CISE), referido nos guias Lonely Planet. É no
CISE, situado num parque de cerca
de dois hectares de vegetação,
que descobrimos que a Serra da
Estrela é um dos lugares com mais
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biodiversidade da Península Ibérica: há espécies que
apenas existem aqui.
Cabe ao CISE estudar e divulgar a flora, a fauna e fungos, mas também a água, a geologia, a geomorfologia e,
claro, as tradições culturais desta área protegida. Para se
ter uma ideia da importância da cadeia montanhosa, «a
serra tem 31 habitats importantes para a conservação da
fauna e da flora», explica a responsável do CISE, Ana Fonseca, classificados no âmbito da Rede Natura 2000.
A próxima paragem é o Museu do Brinquedo, uma
incrível viagem no tempo, com bonecos, jogos e brinquedos dos quatro cantos do mundo a ilustrar essa arte maior
que é brincar. No total, contam-se cerca de oito mil, para
crianças pequenas e grandes.
Seia guarda outro segredo: o Museu do Pão, complexo
privado na Quinta Fonte do Marrão, já engalanado para o
Natal. Para lá chegar, é preciso serpentear a serra. E é lá
que, após uma visita surpreendente por salas que revelam
a importância desse bem precioso no contexto político
e social português ao longo do século XX, que encontramos o Mundo Mágico dos Hermios. Numa aldeia lusitana,
percebemos a sorte de encontrar uma maçaroca de milho
vermelho ou milho rei.
Despedimo-nos de Seia também com uma sensação
de surpresa. Sabe bem estar mais perto do céu.

MUSEU DO PÃO
Somos recebidos no mundo
mágico dos Hermios, seres
mágicos que habitavam
estas terras

:N

UMA
ALDEIA
LUSITANA, NO
MUSEU DO PÃO,
PERCEBEMOS
A SORTE DE
ENCONTRAR
UMA MAÇAROCA
DE MILHO REI
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VIDA
No CISE descobrimos
que a Serra da Estrela
é um dos lugares com
mais biodiversidade da
Península Ibérica: há
espécies que apenas
existem aqui

MUSEU DO BRINQUEDO
Uma fascinante colecção,
com oito mil exemplares,
não só portugueses como do
mundo inteiro. Apetece tocar,
experimentar

BONECAS
Em pasta de papel,
porcelana, celulóide,
biscuit, plástico. Há
algumas com mais de
cem anos. Aprendemos
como as nossas bisavós,
avós e mães brincavam
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:1 CENTRO DE INTERPRETAÇÃO
DA SERRA DA ESTRELA

Rua Visconde de Molelos, Seia
T. 238 320 300
www.cise.pt

:2 MUSEU DO BRINQUEDO
Largo de Santa Rita, 9, Seia
T. 238 083 521

:3 MUSEU DO PÃO

Quinta Fonte do Marrão, Seia
T. 238 310 760/ 61/ 62
www.museudopao.pt

:1

:4 QUINTA DO CRESTELO APARTHOTEL
Av. dos Bombeiros Voluntários, Seia
T. 238 320 050/ 51
www.quintadocrestelo.pt

:5 QUINTA MADRE DE ÁGUA
HOTEL RURAL

Vinhó, Gouveia
T.238 490 500
www.quintamadredeagua.pt

:2

:6 ESPAÇO EGO

Av. Dr. Afonso Costa, Seia
T. 238 086 940

:7 CABEÇO DAS FRAGAS –
SALA GASTRONÓMICA
Estrada Nacional 339,
Senhora do Espinheiro
Aldeia da Serra, Seia
T. 962 737 574

:8 RESTAURANTE BORGES
Tv. do Funchal, 7, Seia
T. 238 313 010

:7

©PEDRO LOUREIRO
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ENTRE NÓS

FOCADOS
NO FUTURO
PAULO
CLETO
DUARTE
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mundo está em grande transformação.
Os tempos actuais surgem-nos com volatilidade de temas, que se sucedem e contradizem a um ritmo acelerado.
A conjuntura mediática, política, social, económica e
financeira de cada momento determina o nascimento e a
morte das reformas estruturais.
O que é fundamental hoje é acessório amanhã.
Os governos, pela instabilidade que os rodeia, são
atraídos para a agenda mediática e temas de curto prazo.
Parece que o mundo não obedece a critérios, não tem
alicerces nem prossegue desígnios civilizacionais.
Esta característica do nosso tempo assusta as pessoas
e não as ajuda a separar o trigo do joio, o essencial do acessório, o presente do futuro.
É necessário combater a tentação de nos perdermos
no trânsito infindável dos problemas.
O nosso sector não é excepção.
As farmácias continuam a viver momentos difíceis, a
crise não está ultrapassada e o desenvolvimento do sector
faz-se de forma assimétrica.
No interior do país, tudo desaparece, mas a farmácia
tem de permanecer.
A crise não é igual em todo o país, como não deve ser
igual a forma de a combater.
O importante é garantir a solidez da rede de farmácias.
A nossa situação actual é difícil e temos de lutar arduamente todos os dias para a ultrapassar.
Há sinais positivos, mas ela permanece.
Este é apenas um dos lados do problema, o lado conjuntural que, acreditamos nós, vamos conseguir ultrapassar.
Mas, sem negligenciar o presente, não nos podemos
distrair do essencial.

O lado essencial é o nosso futuro, é o médio e o longo
prazo de estabilidade e progresso que temos de construir.
É a nossa luta pela transformação profissional da
farmácia.
É a nossa luta por farmácias viáveis, onde nos realizemos como profissionais e como pessoas.
É a nossa luta por uma farmácia ao serviço dos cidadãos.
São estes os objectivos mais importantes em que temos de nos focar.
Uma farmácia cada vez mais integrada no sistema de
saúde é a farmácia que melhor defenderá os doentes e a
própria rede.
A prestação de mais serviços à comunidade, farmacêuticos e de saúde e bem-estar, novas áreas de intervenção,
novas formas de acesso aos medicamentos e de cooperação interprofissional são o caminho da nossa sustentabilidade e do nosso futuro.
Uma farmácia mais diferenciada e mais atractiva para
as pessoas, com mais serviços, mais produtos e com uma
nova relação de conveniência com os consumidores.
É um caminho longo, difícil, mas não impossível.
Estamos numa fase de reconstrução do sector e tenho
a certeza que somos capazes de levar a cabo a realização
dos nossos objectivos.
Não temos outra alternativa a continuar a trabalhar
mais e de forma mais organizada, atingindo um a um os
objectivos a que nos propomos. Vamos lutar colectivamente, criar mais valor para o sistema de saúde e para os
doentes e, simultaneamente, atingir indicadores sectoriais
de sustentabilidade.
As farmácias portuguesas sempre foram capazes de
enfrentar problemas e construir soluções.
Focados no futuro, mais uma vez.

