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entrevista do bastonário da Ordem dos
Médicos à revista Farmácia Portuguesa
teria sempre grande valor simbólico, assim
como o facto de ter assinado a petição “Salvar as Farmácias, Cumprir o SNS” na Farmácia Vitória, do bairro de
Campanhã, no Porto.
Estes gestos inéditos não revelam só a convivência
sadia entre médicos e farmacêuticos. Eles têm sobretudo valor para o futuro. A compreensão recíproca e
o trabalho em equipa dos profissionais de saúde são
determinantes para qualquer possibilidade de vitória
da Saúde Pública sobre a doença.
A grande entrevista que publicamos nesta edição
vale ainda mais pelo conteúdo. Miguel Guimarães estabeleceu com Carlos Enes uma conversa espontânea
e sem interditos, que podemos espreitar em vídeo no
site www.revistasauda.pt. Passada a escrito, proporciona uma experiência porventura mais favorável à
reflexão.
O leitor é colocado perante um retrato, muito vivo, da
incrível erosão do sistema de saúde. É convidado a recordar o tempo em que os portugueses tinham mais facilidade em obter consultas médicas, um pouco por todo o
país. Em clínicas e consultórios privados. Nos hospitais
públicos de proximidade, entretanto desaparecidos.
E antes do impressionante recuo da rede de cuidados
de saúde primários.

– O serviço da prevenção, da proximidade, está a ser destruído pelo Estado há seguramente vários anos.
O bastonário não se mostra conformado com este
destino. Vai convidar associações de doentes e jornalistas para um périplo pelo SNS. Prepara-se para lançar a
petição pública “Salvar o SNS” e confrontar os deputados com o subfinanciamento do sistema de saúde português, vexatório para um país desenvolvido.
Para os farmacêuticos, a entrevista tem vários pontos
de interesse. Miguel Guimarães manifesta-se escandalizado
com o atraso na implementação da carreira hospitalar. Afirma-se solidário e disponível para lutar pela sobrevivência
da rede de farmácias comunitárias. Mostra-se favorável
à prescrição médica de serviços farmacêuticos, como
reconciliação terapêutica e seguimento de doentes
crónicos. Sugere que as duas profissões proponham
ao Governo vias verdes de comunicação entre médicos
e farmacêuticos.
Como cidadão e profissional de saúde, para mim
o mais interessante da entrevista é a associação clara
entre os conceitos de proximidade, prevenção e promoção em saúde.
– Se queremos valorizar a prevenção da doença
e a promoção da saúde, um dos aspectos capitais é apostar
na proximidade.
Acredito que, de tão evidente, este facto um dia destes comece a ter consequências políticas.
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A Farmácia de Famões abriu há 17 anos numa zona carenciada

:A

15 quilómetros da capital, no concelho de Odivelas, o histórico Moinho da Laureana anuncia a chegada a Famões. Helena Pimenta, de
86 anos, mudou-se para aqui com a família em 1990. Foi
por necessidade, depois das cheias que atingiram Odivelas em Novembro de 1983. Hoje, vive com o marido numa
casa cedida pela câmara municipal.
Há meses, caiu e passou nove horas no hospital,
com duas costelas rachadas. «Isto agora só lá vai com o
tempo, dizem eles», desabafa, reclamando da gripe que
apanhou nas urgências e a deixou dois dias de cama.
Como é hábito, foi na Farmácia de Famões que aviou
os medicamentos. «Enquanto eu cá andar peço a Deus
que nunca saia daqui. Se me tiram a farmácia, até morro
mais depressa», adverte.

Na região saloia, como em Trás-os-Montes ou no
Alentejo, a população recorre às farmácias em caso de
indisposição e doença súbita. Os farmacêuticos comunitários conhecem os problemas de saúde de cada um.

:C

OMO NO ALENTEJO,
A POPULAÇÃO
FAZ DA FARMÁCIA PONTO
DE SOCORRO
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Medem tensões e glicémias, ouvem queixas e sinais
de alerta, fazem trabalho de triagem. A palavra do farmacêutico é decisiva para encaminhar para uma consulta
médica doentes com tendência para adiar, assim como
casos em risco para as urgências. Por outro lado, as farmácias todos os dias evitam sobrecarregar os hospitais
de centenas de urgências desnecessárias, tranquilizando
os doentes e aliviando sintomas.
Aos 71 anos, Maria Almeida não se vê sem a sua farmácia. É aqui que a ajudam a gerir a diabetes. «Todos

:A

PALAVRA
DO FARMACÊUTICO
É DECISIVA PARA ENCAMINHAR
DOENTES EM RISCO
PARA AS URGÊNCIAS

me conhecem», anuncia. Ao fundo, ouve-se a voz de
uma das farmacêuticas: «E ralhamos quando é preciso».
A custo, a septuagenária lá confessa que nem sempre
mede os valores de glicémia.
A Farmácia de Famões abriu portas há 17 anos: «Sabia
que esta era uma zona carenciada», justifica José Cardoso,
o farmacêutico proprietário. Até aí, os residentes tinham
de se dirigir às freguesias vizinhas sempre que precisavam
de um medicamento. A farmácia funciona em horário alargado, mas chega a ter serviços nocturnos «sem qualquer
movimento, porque nada está a funcionar à noite em Odivelas», refere o director-técnico.
Domingos Gomes, de 62 anos, fala com preocupação
acerca dos conterrâneos idosos, incapacitados e sem
meios de deslocação. «A minha farmácia é esta e não compro medicamentos em mais lado nenhum», assegura.
Também em Bucelas é a farmácia a tomar conta dos
doentes crónicos no dia-a-dia. «Temos muitos utentes
diabéticos e com níveis de colesterol elevados», conta a
directora-técnica da Farmácia Central, Patrícia Morais,
«e as consultas de especialidade no hospital são cada vez
mais espaçadas». Os utentes, que antes eram vistos apenas de seis em seis meses, são agora acompanhados quinzenalmente por uma nutricionista. O objectivo é a redução
de peso, mas também dos níveis de colesterol e da hemoglobina glicada.

A Farmácia de Famões «é essencial para os idosos
sem transporte», avisa o senhor Domingos

Às portas de Lisboa também há envelhecimento, despovoamento e pobreza. Nesta região de vindimas e bons
vinhos, a menos de vinte quilómetros de Lisboa, fazem
falta as crianças e os jovens. José Lima queixa-se de ver
a sua terra parada. Ao longo dos seus 47 anos, viu fechar
escolas, creches e até o aviário onde trabalhava. «Temos
aqui tanto potencial que não é aproveitado», desabafa.
A farmácia, aberta há 98 anos e a funcionar em horário alargado, é a única na zona. É lá que Amélia Dionísio,
de 81 anos, vai todos os meses buscar os medicamentos.
«Infelizmente, com esta idade é preciso medicação para
ajudar», lamenta, «e aqui sempre me trataram bem».
Nunca andou na escola, por isso não sabe ler nem escrever. Mas isso não é problema. «Até agora nunca me perdi!»,
conta, orgulhosa. Nos dias em que precisa de aviar receitas,
apanha o autocarro em Vila de Rei que a leva até Bucelas.
E aproveita para dar um passeio.
Os problemas típicos do Interior chegam ao litoral
do concelho de Mafra. Há muitos idosos a viver isolados,

:A

S FARMÁCIAS
EVITAM
SOBRECARREGAR OS
HOSPITAIS COM URGÊNCIAS
DESNECESSÁRIAS
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«À

S VEZES, POUSAVA
A MINHA MÃO
NO BRAÇO DELA E ISSO
DEIXAVA-A FELIZ»,
RECORDA A FARMACÊUTICA

com pensões de reforma no limiar da sobrevivência. Nas ruas
estreitas e pinceladas de casas em tons de azul de Ribamar
vê-se pouca gente. José Bernardino, nascido e criado na
vila, vem todos os dias beber o seu café no snack-bar do
filho. «É aqui que eu vivo e é daqui que vou para a outra
terra», diz, em tom de brincadeira. Aos 80 anos, reclama da
próstata, do coração e da pedra na bexiga, que o obrigam
a tomar oito comprimidos por dia. «A reforma é pequena,
por isso tenho de comprar uma caixa de cada vez».
Viúvo há 17 anos e a viver sozinho, conforta-o saber
que, a poucos passos de casa, tem um lugar onde o ajudam
em tudo o que precisa. Vagarosamente, vai recordando
como, em tempos, era preciso caminhar dez quilómetros

para ir à farmácia. «Os meus pais diziam: “vai lá tu, que
és mais novo”. E eu lá ia. Pelo caminho, contava as moedas para ver se chegavam». Agora, quando precisa de sair
da vila, é o filho que o leva: «Às vezes tenho problemas
a andar e a atravessar passadeiras, sabe como é?».
Em 2011, os censos contavam 1.800 habitantes em
Ribamar. Porém, daí para cá a população residente continuou a cair, porque «a mortalidade vai aumentando e a
natalidade diminuindo», como explica Miquelina Geraldo,
directora-técnica da Farmácia Oceano. A única farmácia
da freguesia de Santo Isidoro abriu portas há 20 anos
e a população não abdica do seu serviço. «Há muita gente
aqui que não tem carro», relata a utente Fernanda Reis,
de 60 anos, «e como não há grandes transportes, há quem
se desloque à farmácia a pé ou à boleia».
«Há pessoas que vêm de Santo Isidoro no autocarro
das nove da manhã e eu tenho de as atender rapidamente
para o apanharem novamente na volta», conta a farmacêutica, de 55 anos. Numa aldeia sem correios e sem

«O que seria de nós sem as farmácias
de aldeia?», pergunta Fernanda Francisco,
portadora da Doença de Ménière

Marina Martins deixa o aviso:
«Sem farmácia, a terra morre»

Em Ribamar, mãe e filho servem
a população há 20 anos
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Antes de haver farmácia em Ribamar, José Bernardino
fazia dez quilómetros a pé para comprar medicamentos

bancos, os idosos chegam até a pedir aos farmacêuticos
que lhes depositem os vales da reforma.
Miquelina Geraldo não tem dúvidas de que a solidão
é um mal que afecta grande parte dos seus utentes. «Eu
lembro-me de uma senhora que costumava vir à farmácia, mesmo quando não precisava de nada, só para passar
o tempo. Às vezes, pousava a minha mão no braço dela
e isso deixava-a feliz».
Fernanda Francisco, de 55 anos,
é uma filha da terra. E não quer ouvir
falar da possibilidade de ficar sem
a sua farmácia. «O que seria de nós
sem as farmácias da aldeia?». A pergunta é retórica. «O meu sogro, que
faleceu com 91 anos, dizia sempre:
a farmácia foi a melhor coisa que
veio para Ribamar».
Há seis anos foi diagnosticada
com Doença de Ménière, uma condição crónica e incurável, que exige
um controlo apertado da medicação. «Num momento estou bem
e de repente começam os zumbidos,
as tonturas e os vómitos», esclarece
Fernanda. Em situações de crise, em
que não pode deslocar-se, a farmácia vai a casa dela.
A dez quilómetros de Santo Isidoro, a Farmácia Nova Popular, da
Encarnação, foi trespassada para
a actual proprietária há três anos,

depois de um processo de insolvência. «Num meio rural
e com uma população maioritariamente envelhecida,
alcançar a sustentabilidade é um desafio», explica Ana
Clara Costa, de 37 anos.
Para a directora-técnica, é fundamental promover
a Saúde Pública. Por isso, a farmácia proporciona rastreios
gratuitos, que têm como principal alvo os utentes mais
idosos e com menor literacia em saúde. «Tentamos estar
em contacto com a população e assegurar o nosso papel
na comunidade», conclui a farmacêutica.
A maioria dos serviços concentra-se no Largo Central da Igreja. «Temos de andar vários quilómetros até
encontrarmos alguma coisa nos arredores», descreve
a dona da papelaria. Desde que abriu o negócio, tem vindo
a perceber que muitos clientes são pessoas solitárias,
a precisar de carinho e atenção. «Nós temos um bocadinho o papel de padre», brinca Marina Martins, de 36 anos.
Entre os vizinhos do largo, o espírito é de entreajuda.
«As pessoas deixam aqui medicamentos fora de prazo
para eu entregar na farmácia. Outras vezes, os farmacêuticos pedem-me para guardar um medicamento para
alguém que o vem levantar ao domingo», conta Marina
Martins. E avisa: «Sem a farmácia, a terra morre».
Faça chuva ou faça sol, os utentes das localidades vizinhas andam quilómetros a pé para ir buscar os
medicamentos ou tratar dos seus afazeres. É o caso de
Na Encarnação, tudo se passa no Largo Central
da Igreja, onde está instalada a farmácia
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Helena Ascensão conta com a farmácia para
a ajudar na gestão da sua doença oncológica

Domingos Tomás, de 83 anos. Vários dias por semana,
no seu vagar, vem da aldeia de São Domingos até à
Encarnação para fazer as compras, passar na farmácia
e visitar a família.
Para muitas pessoas, a farmácia é sinónimo de
família. É o caso de Odete Rosa, de 69 anos, residente
em Casal das Figueiras, na freguesia de Sobral de
Monte Agraço. De visita à Farmácia Moderna, recorda
os tempos em que andava com uma das farmacêuticas ao colo. «Eu já gostava desta farmácia, mas desde
que ela começou a trabalhar aqui ainda venho mais
vezes». Se pudesse, vinha todos os dias, mas de casa
aqui ainda são 20 minutos de carro. Leva a insulina
e o coração cheio.
As farmácias são o serviço de apoio permanente
que resta a muita gente. Isso explica a mobilização
em torno da petição “Salvar as Farmácias, Cumprir
o SNS”, que em dois meses recolheu 120 mil assinaturas.
Em Sobral de Monte Agraço, a comunidade está habituada a lutar contra o encerramento de serviços. «Tentaram tirar-nos os correios. Se fechassem, tínhamos de ir
para Arruda dos Vinhos ou Torres Vedras. Mas o pessoal
juntou-se. Fomos à câmara e a coisa lá se compôs», conta
Helena Ascensão, de 67 anos. Mudou-se há dez anos
para a vila para concretizar o sonho dos filhos, que desde
crianças tinham uma paixão pelos bombeiros. «Na minha
zona não havia, então cedemos», recorda, entre sorrisos.
Para Helena, farmácia há só uma. «A Farmácia Moderna é a minha farmácia», afirma. Por ser
doente oncológica, os medicamentos são o «pão nosso
de cada dia». Quando não tem consulta a tempo de

renovar a receita, a farmácia empresta-lhe os medicamentos, para que não interrompa a terapêutica.
A dispensa a crédito e a fiado, típica das regiões
do Interior, também acontece na área metropolitana de
Lisboa. É possível graças à relação de confiança que as
pessoas estabelecem com as farmácias de proximidade.
E é necessária porque as pensões e os salários de muita
gente não chegam para adiantar a parte comparticipada
pelo Estado até à consulta médica seguinte.
«A maioria dos nossos utentes são idosos com dificuldades económicas», explica Luísa Cuco, directora-técnica da Farmácia Moderna. De modo a garantir que
cumprem os tratamentos, a equipa escolhe sempre os
genéricos mais baratos. «É a forma que nós temos de os
ajudar», desabafa a farmacêutica.
Ainda a combater os efeitos da crise e tentando gerir
diariamente as falhas de medicamentos, a farmácia faz
o que pode para apoiar a comunidade. Os utentes mais
carenciados, no dia em que recebem a reforma, saldam
a dívida do mês anterior e aviam as receitas para o mês
seguinte. «Eu costumo dizer que a última fica por minha
conta», remata, a sorrir, a farmacêutica.

:G

ENÉRICOS E FIADO
SÃO REMÉDIOS
PARA PENSÕES DE MISÉRIA

«Peço a Deus que a farmácia nunca feche»,
afirma Helena Pimenta, de 86 anos
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LOURES, A CAPITAL
DAS FARMÁCIAS
Entrega de medicamentos ao domicílio e vacinas da gripe gratuitas.

REPORTAGEM: SÓNIA BALASTEIRO
FOTOGRAFIA: MÁRIO PEREIRA,
MIGUEL RIBEIRO FERNANDES
E PEDRO LOUREIRO
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Em Loures e Odivelas, os munícipes recebem os medicamentos
em casa, sem custos, a qualquer hora do dia e da noite

«S

ou Joaquim de Almeida mas não faço
fitas», brinca o senhor Joaquim, quase 83
anos vividos com bom-humor, em jeito de
apresentação. Di-lo para evitar confusões com o actor
com o mesmo nome.
Nesta tarde solarenga de terça-feira, o utente da
Farmácia Rocha Santos, Loures, recebe as visitas no seu
apartamento, que partilha com a companheira de toda
a vida, Maria Delfina, em Santo António dos Cavaleiros.
Há cerca de um mês, abriu a porta por outro motivo.
Era o estafeta, vindo directamente da sua farmácia,
a trazer-lhe os medicamentos que encomendara pouco
antes para Maria Delfina: um para as articulações,
outro para a circulação.
Joaquim de Almeida é um dos 12 utentes da Farmácia Rocha Santos que já recorreram à entrega de medicamentos ao domicílio. Este «serviço extraordinário»,
como ele lhe chama, é uma das mais recentes iniciativas
de 47 farmácias do concelho de Loures, que se reuniram no Movimento Loures Tem + Saúde para investir
em novos serviços à população.

O serviço Medicamentos Agora em Sua Casa foi
criado no dia 12 de Março. Até 4 de Maio, 404 pessoas
deste concelho contíguo a Lisboa contactaram o número
1400 e receberam os seus medicamentos em casa, sem
quaisquer custos. Nessa primeira segunda-feira de Maio,
o serviço foi alargado ao concelho de Odivelas.
O compromisso das farmácias é garantir a entrega
de medicamentos ao domicílio no tempo máximo de
duas horas aos 350 mil habitantes dos concelhos de
Loures e de Odivelas. Nos primeiros dois meses, as
entregas decorreram no tempo médio de uma hora
e vinte minutos. «Fiz a encomenda e disseram-me:

:O

SERVIÇO
É GRATUITO,
DA CHAMADA INICIAL
ÀS ENTREGAS
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S DOENTES
RECEBEM
OS MEDICAMENTOS
EM CASA EM MENOS
DE DUAS HORAS

“Daqui a duas horas estão em sua
casa". Assim foi!», descreve o bem-disposto ancião. E entusiasma-se:
«Acho óptimo».
Antes mesmo de chegar a medicação, recebeu uma chamada do
doutor Hugo, da Farmácia Rocha
Santos, a explicar-lhe como usá-la.
O aconselhamento farmacêutico
é, aliás, um dos pressupostos do
A Farmácia Ímpar vacina gratuitamente os idosos
contra a gripe e entrega medicamentos ao domicílio
novo serviço.
Quanto ao senhor Joaquim, não
poderia estar mais satisfeito. Considera o serviço espe«Sabe? O mundo seria com certeza muito melhor se
cialmente importante para «as pessoas que não têm
todos nós pensássemos um bocadinho nos outros, se
possibilidade de sair de casa porque não têm transtornássemos o seu caminho mais suave», sentencia,
porte ou a sua mobilidade já foi». Ainda não é o seu
antes de se despedir.
caso. Naquele dia, deu-lhe jeito, mas por regra gosta
O caminho de Luís Oliveira não tem sido fácil. Aos
de sair de casa e visitar os seus amigos na farmácia.
65 anos, já sobreviveu a quatro enfartes. Para além dos
problemas cardíacos, sofre de diabetes. Vive
sozinho num bairro da zona da Flamenga,
em Santo António dos Cavaleiros. Tenta sair
todos os dias para caminhar um pouco. Tem,
porém, «dias sim e dias não».
Nos dias “não”, prefere «ficar em casa
sossegado». Tem receio de reviver a experiência de voltar a casa aflito para chamar uma ambulância. Foi num desses dias
menos bons que pediu para lhe entregarem
os medicamentos em casa, vindos da Farmácia Ímpar, a mais próxima. Recebeu-os em
cerca de uma hora. Reformado por invalidez,
Luís acredita que a entrega de medicação
ao domicílio é fundamental, sobretudo para
os idosos com dificuldades de mobilidade.
«É um serviço ao qual as pessoas devem
recorrer», aconselha.
O serviço Medicamentos Agora em
«Acho óptimo», diz Joaquim de Almeida, que já
Sua Casa funciona 24 horas por dia, todos
experimentou pedir medicamentos ao domicílio
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os dias do ano. A receita electrónica
e uma aplicação móvel permitem
aos cidadãos aviar medicamentos
de prescrição médica obrigatória.
As farmácias entregam ao domicílio
quaisquer produtos, mas a população concentra-se nos medicamentos. Até ao momento, a excepção
foi o pedido que uma mãe fez de um
biberão para o seu bebé.
Maria Adelaide Candeias, de
67 anos, sempre que precisa prefere ir ao encontro dos profissionais de saúde da Farmácia Olaias,
que funciona com horário alargado
no LoureShopping. Há dias, caiu.
«Magoei-me bastante no pulso. Foi
o enfermeiro da farmácia quem me
tratou», conta. A farmácia é também
um paliativo perfeito para a solidão
que a atormenta por vezes. «Entro
lá e parece que me passa logo tudo,
Ludgero Silva escapou à gripe graças
à vacina, na Farmácia Ímpar
é uma alegria. É como se fosse uma
pessoa de família», entusiasma-se.
Cimentou uma relação de cumplicidade com a equipa da
medicamentos disponíveis. A opção é deles. «Para mim,
farmácia ao longo dos anos. «Começaram a desafiar-me
o serviço é óptimo», considera. «Dá-me jeito. Ou porpara ir almoçar e jantar. Eu com esta idade! E eu também
que tenho de fazer alguma coisa e não posso ir à fardesafiei as raparigas para ir ao zumba», conta Adelaide.
mácia, ou quando estou doente e não dá para ir à rua».
Não admira que escolha sempre a Farmácia Olaias
Em Outubro, Adelaide também escolheu a Farmácia
quando faz pedidos de medicamentos ao domicílio
Olaias para lhe administrar a vacina da gripe. «Nunca
para o número 1400. A central telefónica informa os
tinha levado a vacina», confessa. A rede de farmácias já
utentes das farmácias mais próximas abertas e com os
administra vacinas da gripe há onze anos. No entanto,
pela primeira vez, nesta época
vacinal as farmácias de Loures
Luís Oliveira já sofreu quatro enfartes.
e Odivelas integraram a campanha
Quando se sente pior, fica em casa
de vacinação da Direcção-Geral
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S FARMÁCIAS
AUMENTARAM
31 POR CENTO
A COBERTURA VACINAL
DOS IDOSOS DE LOURES
E ODIVELAS
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O barbeiro Alfredo Pena não tem tempo a perder.
Por isso, vacinou-se na Farmácia Alto da Eira

da Saúde, no âmbito de uma experiência-piloto. Puderam
assim vacinar os maiores de 64 anos em condições de
igualdade com os centros de saúde, sem necessidade de
receita médica e de forma gratuita.
Com esta colaboração inédita das farmácias,
40 mil pessoas deste grupo de risco foram imunizadas
nos dois concelhos, mais 10 mil do que no ano passado.
A cobertura vacinal subiu 31,8 por cento, com a colaboração de Adelaide Candeias. «Eu ao posto médico não ia,
não valia a pena. Quando me disseram que na farmácia
também era gratuito, tomei logo a vacina», justifica ela.
Não apanhou a doença e só se constipou uma vez.
Este ano, Ludgero Silva, doente de risco pela
idade e pelas doenças crónicas, também escapou
à gripe. Vacinou-se na Farmácia Ímpar, em Santo
António dos Cavaleiros. Aos 68 anos, Ludgero sofre
de diabetes, problemas de fígado e hipertensão. Por
isso, não pensou duas vezes quando Tiago Campos,
o director-técnico da farmácia, o convidou a vacinar-se. «É prático e não perdi tempo», justifica. «Não
fiquei sequer constipado», alegra-se. Motivo mais
do que suficiente para pretender repetir a experiência
no próximo ano.
Alfredo Ramalho Pena, 79 primaveras bem contadas,

barbeiro de profissão, não gosta de perder tempo, tampouco de ficar doente. Por conhecer os riscos associados à gripe, toma a vacina todos os anos. No último
Outono, escolheu a Farmácia Alto da Eira, na freguesia
onde vive, em Santa Iria da Azóia, também no concelho
de Loures. «Fui lá buscar medicamentos e aproveitei.
Não posso perder muito tempo», conta na sua barbearia,
enquanto dá os últimos retoques no cabelo de um cliente.
«Para ir ao posto médico, tinha de ir àquela hora certa.
Ali, deram-ma logo», remata.
A Farmácia Alto da Eira vacinou cerca de 500 pessoas
nesta campanha de vacinação. «Temos um horário bastante alargado. As pessoas vieram sem necessidade de
marcar antes, ou trazer receita médica», explica o farmacêutico Pedro Pimentel, que atribui este sucesso, precisamente, à facilidade de acesso.
«É muito mais prático», concorda Bertina Mendes, de 74 anos. «Moro perto e venho. Se estiver
pouca gente, espero só um bocadinho e apanho logo
a vacina», descreve a reformada, vizinha da farmácia. Já
no centro de saúde, continua, «há muita gente e espera-se imenso tempo». A Dona Bertina aproveita para
agradecer a iniciativa: «Veio facilitar a vida às pessoas
na terceira idade».
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CÂMARAS
DA RESISTÊNCIA
Autarcas lutam contra o encerramento da última rede de serviços.

REPORTAGEM: SANDRA COSTA
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O SÉCULO XXI,
FECHARAM DOIS
TERÇOS DAS ESCOLAS
DO PRIMEIRO CICLO
E DOS CORREIOS

:E

m Mesão Frio, distrito de Vila Real, o hospital
encerrou no início dos anos 90. Uma década
depois, fechou o hospital de Peso da Régua,
que ficava a 14 km. Hoje, o hospital mais próximo está a
40 km, em Vila Real. Entre as 20 horas e as 9 horas da
manhã, com o centro de saúde encerrado, a população
está por sua conta. Quem ficar doente tem de usar um
táxi ou uma ambulância, 40 km para cada lado. «Muitos
tentam aguentar até ao dia seguinte porque não têm condições financeiras», indigna-se o presidente do município.
Naquela vila transmontana, mantêm-se as mesmas
três farmácias desde o princípio do século. A diferença
é que hoje servem quatro mil pessoas, antes eram sete
mil. Nos últimos 20 anos, Mesão Frio perdeu quase
metade dos habitantes. Quando o actual presidente
da câmara municipal veio morar para Mesão Frio, há
três décadas, era professor. Na escola secundária havia
980 alunos, hoje não chegam a 500. Alberto Monteiro
Pereira revolta-se ao enumerar os muitos serviços
públicos encerrados nos últimos anos. Na Educação,
na Saúde, nas forças de segurança, nos transportes. Recentemente Mesão Frio recuperou o tribunal,
fechado por dois anos. O posto dos CTT está em risco.
«Os nossos governantes mataram o nosso Interior

há 20, 30 anos quando começaram a fechar serviços
públicos essenciais. Os resultados estão à vista. Quem
vai ficar em Mesão Frio quando, para tratar de qualquer
assunto, tem de deslocar-se aos concelhos vizinhos?».
As farmácias são, para os autarcas, uma prova
de resistência. Permanecem, mesmo vendendo menos
e com menores margens de comercialização, na sequência das medidas governamentais. Alberto Monteiro
Pereira considera a situação «insustentável», mas recusa
que a solução seja encerrar as farmácias. «Os governos
têm de perceber que as farmácias são fundamentais
para a Saúde nos concelhos do Interior».
No século XXI, fecharam dois terços das escolas do
primeiro ciclo e das extensões dos correios. Até 2011,
encerraram 757 extensões dos centros de saúde, daí
para cá os números deixaram de ser publicados. A vila
de Góis, a 45 km de Coimbra, perdeu o hospital, o Serviço
de Atendimento Permanente, que funcionava 24 horas/
dia, e cinco extensões de saúde. Hoje, além do centro
de saúde, conta apenas com uma extensão, que chega
a estar encerrada o Verão todo, por falta de recursos
humanos. Nenhuma farmácia fechou, mas enfrentam
problemas financeiros. Uma não suportou as dificuldades
e em 2018 pediu a deslocalização para o centro da vila.
A freguesia de Alvares, onde estava instalada, a 30 km
de Góis, «ficou muito mais pobre», admite a presidente
do município. Maria de Lurdes Castanheira defende que
o papel social das farmácias é «superior» no Interior
do país. «Aqui, a farmácia não é só um serviço de saúde
indispensável, como também um ombro amigo, que tem
sempre um conselho para dispensar».
Em Vouzela, a 30 km de Viseu, a equipa camarária
batalha todos os dias para garantir o acesso da população
à saúde. O município tem um centro de saúde e quatro
extensões de saúde. Ainda não fechou nenhuma, mas são
cada vez menos os dias em que os médicos ali prestam
consultas. O presidente do município, Rui Ladeira, avisa
que «salvar as farmácias é salvar a população do Interior
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do país.» Também aqui as farmácias lutam pela sobrevivência. Uma das quatro farmácias já pediu deslocalização para o centro da vila.
A vereadora responsável pela Saúde em Vouzela
preocupa-se agora com a farmácia situada em Alcofra.
Sabe que, caso encerre a extensão de saúde daquela
freguesia, a farmácia vai provavelmente pelo mesmo
caminho. É toda a dinâmica das aldeias que fica comprometida. «Fechar farmácias no Interior do país
é grave, porque as farmácias prestam um serviço público.
É desrespeitar as populações mais isoladas e envelhecidas», adverte Carla Maia. A autarca conhece de perto
a realidade do território. Sabe como, nas aldeias, as farmácias têm «um papel fundamental». Como os farmacêuticos

:D

EPOIS DAS
EXTENSÕES
DE SAÚDE, AUTARCAS
NÃO QUEREM PERDER
AS FARMÁCIAS

são quase sempre as primeiras pessoas a quem os doentes recorrem e os primeiros a acudi-las em momentos de
aflição. «Os nossos farmacêuticos estão sempre dispostos
a ajudar. Há um enorme elo de ligação entre o farmacêutico e as pessoas das aldeias».
É cada vez mais difícil fixar médicos nas regiões
despovoadas do Interior. A falta de acesso à saúde é
«grave», alerta Alcina Cerdeira, responsável pelo pelouro
da Saúde do município do Fundão. A situação piora nas
aldeias das freguesias limítrofes, cada vez mais despovoadas, onde restam sobretudo idosos de parcos recursos. Aqui, onde a saúde faz mais falta, é onde as portas
se fecham. A vereadora elogia o «serviço extraordinário» prestado pelas farmácias nesses territórios. «Um
trabalho de proximidade assim não existe em mais
lado nenhum». Nalgumas freguesias, os médicos vão
às extensões de saúde uma vez por mês, ou menos.
A autarquia disponibiliza uma unidade móvel de saúde,
que não pode estar em todo o lado ao mesmo tempo.
A vida dos idosos seria mais difícil sem as visitas dos farmacêuticos aos domicílios, os cuidados e conselhos que
previnem muitos problemas. Sem as farmácias, muitos
idosos teriam de percorrer mais de uma hora de viagem
até à sede do concelho. Alcina Cerdeira conhece farmacêuticos que teimam em manter as portas abertas apesar
de não terem qualquer lucro com
o negócio. «Trabalham para resolver os problemas das pessoas», diz,
comovida. «É quase um trabalho de
voluntariado. Estas farmácias realizam um serviço público».
No Fundão, duas das sete
farmácias do concelho correm
risco de falência. De mês para
mês dizem a Alcina Cerdeira que
a situação está a piorar e «não conseguem aguentar». Pedem ajuda.
Uma delas é parte integrante de
uma aldeia. A vereadora assinou
a petição "Salvar as Farmácias, Cumprir o SNS" . Defende que o Estado
deve criar incentivos fiscais para
apoiar a permanência dos serviços
de saúde, incluindo as farmácias.
«Alguém tem de olhar para isto»,
avisa. «Se não salvarmos as farmácias, corremos o risco de agudizar
ainda mais os problemas de saúde
destes territórios».
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«Na Saúde, a proximidade
é a melhor receita.»
Raul Castro, presidente
da Câmara Municipal de Leiria

«O serviço social que as farmácias prestam
nos territórios e às populações não é substituível.
A sua ausência seria uma perda.»
Manuel Bolieiro, presidente da Câmara Municipal
de Ponta Delgada

«Salve as farmácias, salve-se a si mesmo.»
António Martins, presidente da Câmara Municipal
de Vimioso

«Fechar farmácias no Interior? Nunca!»
João Serranito Nunes, presidente
da Câmara Municipal de Barrancos

«A farmácia tem um papel ímpar
na sociedade! Deixar viver a farmácia
é dar saúde e felicidade!»
José Paredes, presidente da Câmara Municipal
de Alijó
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«A farmácia é fulcral ao acesso
aos cuidados primários de saúde,
assumindo para estas populações
a única porta de entrada no Sistema
Nacional de Saúde!»
Alcina Cerdeira, vereadora
da Câmara Municipal do Fundão

«No Interior, muitas vezes
as farmácias fazem a primeira
triagem aos serviços de saúde.»
António Borges, presidente da Câmara
Municipal do Sardoal

«Cuide da sua saúde, salve
a sua farmácia!»
Jorge Almeida, presidente da Câmara
Municipal de Águeda

«As farmácias portuguesas são um parceiro
imprescindível em todos os momentos da vida.»
Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara
Municipal de Ourém

«Numa farmácia, um amigo.»
Cristina Vieira, presidente da Câmara
Municipal de Marco de Canaveses
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«Aqui, a farmácia é não só um serviço
de saúde indispensável, como também
um ombro amigo, que tem sempre
um conselho para dispensar.»
Maria de Lurdes Castanheira, presidente
da Câmara Municipal de Góis

«Só é possível consolidar os princípios
da subsidiariedade e da coesão nacional
se tivermos engenho e arte para criar condições
igualitárias para todos sem excepção.»
Rogério Mota Abrantes, presidente da Câmara
Municipal de Carregal do Sal

«Uma farmácia salva vidas, salve a sua!»
José Pinheiro, presidente da Câmara Municipal
de Vale de Cambra

«A farmácia local é o primeiro elo de ligação
da pessoa ao Serviço Nacional de Saúde.»
João Manuel Casaca Português, presidente
da Câmara Municipal de Cuba

«Apoio esta iniciativa para reforçar a necessidade
de manter as populações do Interior devidamente
servidas de farmácias, no acesso ao medicamento
e aos cuidados médicos.»
Jorge Paulo Colaço Rosa, presidente
da Câmara Municipal de Mértola
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«A Saúde deve ocupar um lugar central nas
políticas dos territórios e das comunidades,
uma vez que se traduz num dos factores
preponderantes para o seu desenvolvimento
sustentável.»
Benjamim Pereira, presidente da Câmara Municipal
de Esposende

«A farmácia é uma instituição de grande peso
na concretização do direito de todos à Saúde
e à melhoria do seu bem-estar.»
Fernando Barros, presidente da Câmara Municipal
de Vila Flor

«Salvar as farmácias é ajudar as pessoas. E é por
isso que, no ramo da Saúde, as farmácias são o mais
próximo que existe de estarmos no nosso lar.»
Adelaide Teixeira, presidente da Câmara Municipal
de Portalegre

«A farmácia é uma instituição que põe ao dispor
da população o melhor que a Humanidade consegue
produzir. Por isso adiro a esta campanha e assino
esta petição.»
Manuel Valério, presidente da Câmara Municipal de Sousel

«As farmácias continuam a ser uma importante
resposta de proximidade às populações e é necessário
manter essa estreita ligação que muitas vezes pode
salvar vidas.»
Joaquim Jorge Ferreira, presidente da Câmara Municipal
de Oliveira de Azeméis
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«Para a sua medicação, tenha uma farmácia
sempre à mão.»
Albertina Oliveira, vereadora da Câmara Municipal
de Lagoa

«Salvar as farmácias, cumprindo o Serviço
Nacional de Saúde, é salvar a população
do Interior do país.»
Rui Ladeira, presidente da Câmara Municipal
de Vouzela

«A disponibilidade e proximidade das farmácias
confortam todos os cidadãos e concorrem
de forma decisiva para a fixação de pessoas
nestes territórios, que bem precisamos.»
Gonçalo Nuno Lagem, presidente da Câmara Municipal
de Monforte

«As farmácias são membros activos na dinâmica
de muitos agregados, sobretudo aqueles compostos
por pessoas mais idosas e com algum défice
de acompanhamento.»
Maria Joaquina Matos, presidente da Câmara Municipal
de Lagos

«Vamos continuar a salvar vidas, salvando
as farmácias.»
Alberto Monteiro Pereira, presidente da Câmara
Municipal de Mesão Frio
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«FARMÁCIAS
SÃO ESSENCIAIS
PARA RESOLVER
OS PROBLEMAS DO SNS»
Ex-ministro da Saúde falou aos estudantes no Porto.

REPORTAGEM:
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s farmácias são essenciais para resolver os problemas do SNS», declarou o anterior ministro da Saúde no
XXIII Fórum Farmacêutico, organizado pela Associação
de Estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.
«Essa ideia de que o Serviço Nacional de Saúde (SNS)
está moribundo é um exercício de má-fé», disse Adalberto Campos Fernandes. Na sua avaliação, o «SNS está
melhor do que estava há dois, três, quatro anos atrás,
mesmo com a intervenção da Troika».
As farmácias podem desempenhar «um papel essencial» para a superação dos problemas e para «o reforço»
da Saúde Pública, disse aos estudantes. «Existem mais
de 2.500 farmácias espalhadas pelo país, com profissionais competentes, fundamentais para garantir a coesão

territorial», sublinhou o ex-ministro do actual Governo.
«O alargamento que foi feito no ano passado, com a
possibilidade de as farmácias prestarem mais serviços e
melhores serviços, é fundamental para que a coesão do
território seja assegurada», declarou.
Adalberto Campos Fernandes apontou as principais
necessidades do SNS: «Aprofundar os meios de organização e de gestão e, claro, investimento, investimento,
investimento».
Na sua comunicação, o anterior ministro reforçou
também a importância da revisão da Lei de Bases da
Saúde, «evitando querelas entre os sectores público,
social e privado». Para o ex-ministro, «todos os profissionais devem colaborar, em conjunto, para a promoção
da saúde e a prevenção da doença. Trabalhar na Saúde
é hoje uma responsabilidade social».
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AGENDA PARA A SAÚDE

MARCELO TRAVA EXCEPÇÃO
Presidente veta lei para caso particular.

TEXTO: CARLOS ENES

FOTOGRAFIA: MIGUEL RIBEIRO FERNANDES

Marcelo Rebelo de Sousa não viu fundamentos para
«privilegiar uma determinada entidade privada»

:O

Presidente da República vetou, no dia 3 de
Maio, o projecto de lei da Assembleia da
República que visava reabrir a farmácia não
hospitalar do Hospital Beatriz Ângelo (HBA), em Loures.
O decreto em causa, «pela sua singularidade, suscita
várias interrogações, de ordem social e, portanto, política»,
expôs Marcelo Rebelo de Sousa, em carta aos deputados.
Para o chefe de Estado, o Parlamento não fundamentou a criação de uma excepção à lei geral, que proíbe

a instalação de farmácias de venda ao público nos hospitais. Marcelo Rebelo de Sousa pergunta quais as razões
de um decreto «aplicável a uma só situação de facto
e a uma só entidade destinatária».
As farmácias comunitárias do concelho de Loures
«congratularam-se» com o veto. «A população de Loures é hoje a que beneficia de mais fácil acesso ao medicamento em todo o Portugal. As farmácias comunitárias
vão continuar a trabalhar para isso e já assumiram esse
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compromisso junto do Senhor Presidente da República», declararam
47 farmácias em comunicado.
A instalação de farmácias de
venda ao público nos hospitais foi
uma experiência portuguesa, única
na Europa, anunciada por José Sócrates no discurso de tomada de posse
como primeiro-ministro, em 12 de
Março de 2005. As farmácias deveriam ter constituído fontes de receita
dos hospitais, mas as seis primeiras
encerraram, deixando um rasto de
prejuízos superiores a 20 milhões de
euros, cuja execução ainda se arrasta
pelos tribunais.
Este Governo revogou o regime
de instalação de farmácias de venda
ao público nos hospitais em Novembro de 2016. «Os princípios do interesse público e da acessibilidade que
presidiram à implementação deste
regime não se demonstraram», justificaram o primeiro-ministro, António
Costa, e os ministros das Finanças
e da Saúde, Mário Centeno e Adalberto Campos Fernandes, no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 75/2016.
«A acessibilidade dos utentes aos
medicamentos encontra-se devidamente assegurada através da rede
de farmácias comunitárias existentes», declararam ainda.
Marcelo Rebelo de Sousa pergunta à Assembleia da República
por que entendia «dever privilegiar

:Ú

Marcelo não compreendeu que o Parlamento substituísse o Ministério
da Saúde na decisão de abrir concurso para uma farmácia

NICA FARMÁCIA
DE VENDA
AO PÚBLICO INSTALADA NUM
HOSPITAL, EM TODA A EUROPA,
FECHOU A 2 DE ABRIL

uma determinada entidade privada e, mais especificamente, uma entidade que já não goza do direito de preferência, por haver caducado a concessão?».
A farmácia não hospitalar do HBA, única sobrevivente,
encerrou no dia 2 de Abril, por ter terminado o prazo de
cinco anos de concessão resultante de concurso público.
O Ministério da Saúde goza de competência exclusiva
na abertura de concursos para a instalação de farmácias, de acordo com as regras previstas na lei. «É ainda
mais incompreensível», observou o Presidente da República, «que a lei se substitua à autoridade administrativa
na decisão do respectivo procedimento».
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s farmácias de Loures assumiram junto de
Marcelo Rebelo de Sousa «o compromisso de
continuarem a garantir a melhor cobertura
farmacêutica de Portugal à população residente no concelho». Em carta redigida no dia 25 de Abril, pediram o veto
do Presidente da República «a uma excepção ao regime
legal de exercício da sua actividade, exótico no contexto
europeu e verdadeiramente perigoso para a sustentabilidade económica do serviço que prestam às populações».
A carta, subscrita por 47 farmácias, argumenta que
a inexistência, em qualquer outro país da Europa, de farmácias de venda ao público instaladas em hospitais «não
acontece por acaso, mas porque uma farmácia instalada
no principal centro de prescrição de uma determinada
região configura uma situação de privilégio, ou mesmo
de concorrência desleal, incompatível com a existência
de farmácias de serviço, de noite e de dia, junto dos bairros e aldeias onde as pessoas vivem».
O Presidente da República é informado de que nos
concelhos da área de influência do Hospital Beatriz
Ângelo (HBA) existem 21 farmácias comunitárias em risco

de encerramento, com processos de penhora e insolvência. Por outro lado, as farmácias comunitárias asseguram
2.900 turnos de serviço por ano, de noite e nos fins-de-semana, junto das populações de Loures, Odivelas,
Mafra e Sobral de Monte Agraço.
A iniciativa legislativa agredia «a liberdade económica» das farmácias. «Cientes do encerramento da
farmácia do HBA desde 8 de Novembro de 2016», com
a publicação em Diário da República do Decreto-Lei
n.º 75/2016, «planificaram e materializaram investimentos significativos na melhoria dos seus serviços».
A carta destaca o serviço Medicamentos Agora em Sua
Casa, que garante a qualquer cidadão de Loures e Odivelas, gratuitamente, 24 horas por dia, medicamentos
ao domicílio, com aconselhamento farmacêutico associado. «A população de Loures é hoje a que beneficia
de mais fácil acesso ao medicamento em todo o Portugal», afirma a carta.
Esse serviço, ao fim de dois meses, recebe uma média
de oito chamadas por dia. «Este índice relativamente
baixo de procura, de um serviço gratuito e amplamente

A CARTA
DAS 47
Farmácias de Loures escreveram
ao Presidente.
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«L

OURES TEM
O MELHOR ACESSO
AO MEDICAMENTO
DE PORTUGAL»

publicitado localmente, mostra como é falsa a arguição
de qualquer necessidade especial de acesso aos medicamentos por parte da população da área de influência do
HBA», argumentam as 47 farmácias.
A farmácia do HBA encerrou no dia 2 de Abril, devido
à extinção do prazo de concessão, «sem o menor
ruído público», à semelhança do que aconteceu com
«o encerramento de qualquer outra das seis farmácias
de venda ao público em hospitais que chegaram a existir em Portugal».
Nos últimos anos, a rede de farmácias comunitárias

do Movimento Loures Tem + Saúde «participou gratuitamente em vários programas dinamizados pelos ministérios da Saúde e da Educação, como de cessação tabágica
e de educação para a saúde em ambiente escolar».
Este ano, decorreu em Loures e Odivelas um projecto-piloto de integração das farmácias comunitárias
no programa de vacinação contra a gripe da Direcção-Geral da Saúde. Pela primeira vez, as farmácias
comunitárias tiveram acesso ao contingente de vacinas
do SNS, vacinando a população gratuitamente, sem
necessidade de receita médica, em condições de igualdade com os centros de saúde. Essa experiência permitiu aumentar em 31 por cento a imunização da população maior de 64 anos.
A fundamentação da reabertura da farmácia
do HBA em “necessidades especiais” «ignora e ofende
a actividade diária das farmácias signatárias e das
suas equipas». Ao mesmo tempo, «é falsa e inexplicável, mediante comparação com qualquer outra região,
através de qualquer método ou ramo do conhecimento
científico e mesmo empírico».
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A ministra da Saúde recebida, no dia 23 de Abril, pelos presidentes
da Direcção e da Assembleia Geral da ANF

«FARMÁCIAS VÃO CONTINUAR
A SER A MÃO LONGA DO SNS»
Paulo Cleto Duarte abre novo mandato
de presidente da ANF.

REPORTAGEM: CARLOS ENES /
SÓNIA BALASTEIRO
FOTOGRAFIA:
MÁRIO PEREIRA
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Maria de Belém e o deputado António Sales,
que será o relator da petição "Salvar as
Farmácias, Cumprir o SNS"

«P

portugueses na petição "Salvar as Farmácias, Cumprir o SNS".
As farmácias «estão prontas» a responder aos
desafios desse documento. Desde logo, o que está previsto no Programa do Governo, de dispensa de medicamentos a doentes oncológicos e com VIH-sida. Por
outro lado, «deram provas em Loures» de que aumentam a cobertura vacinal contra a gripe dos grupos de
risco. Podem ainda «formar equipas e pôr no terreno
quaisquer programas de apoio aos idosos e doentes
crónicos, como aconteceu com grande sucesso no caso
dos doentes ostomizados».
Paulo Cleto Duarte concluiu o discurso com o compromisso de fazer cumprir a missão deixada às farmácias por António Arnaut:
«Têm a minha palavra: As farmácias vão continuar
a ser “A mão longa do Serviço Nacional de Saúde».
A ministra da Saúde, que discursou a seguir, garantiu ser «propósito deste Governo ter a ANF como
parceira no desafio de que o bem-estar e a saúde

:M

INISTRA DA SAÚDE
CONSIDEROU
«EXEMPLARES» VÁRIAS
PARCERIAS DAS FARMÁCIAS
COM O SNS

aulo Cleto Duarte inaugurou o novo
mandato como presidente da Associação Nacional das Farmácias (ANF) com
um discurso de confiança nos próximos 40 anos do SNS.
«Acho possível unirmos esforços para que os portugueses permaneçam mais anos saudáveis, em lugar de
consumirmos todo o nosso tempo a tratar as suas doenças evitáveis. Vejo-nos, como profissionais de saúde,
a lutar para aliviar o nó que sentimos
na garganta sempre que chegamos
tarde demais a um doente», disse.
Porque «a fé num mundo
melhor dá muito trabalho», o presidente da ANF considerou «indispensável desenvolver os princípios
de universalidade e equidade que
presidiram à fundação do SNS».
Paulo Cleto Duarte falou ainda de
coesão. «Tenho esperança de que
não abandonaremos o Interior, nem
deixaremos os mais idosos entregues à sua sorte», declarou. «Muitos
já sentiram na pele o encerramento
maciço de serviços de saúde, escolas, correios e caminhos-de-ferro»,
descreveu.
João Silveira agradeceu a Paulo Cleto Duarte
Na tomada de posse, a 23 de Abril,
a «transição geracional» na ANF com
«inteligência, sabedoria e seriedade»
recordou as propostas de 120 mil

36

AGENDA PARA A SAÚDE

se tomem valores universais a que todos, sem excepção, devem ter acesso». Marta Temido considerou
«exemplares» várias parcerias entre as farmácias
e o Serviço Nacional de Saúde.
Em primeiro lugar, referiu-se ao «apoio à disseminação da vacina da gripe». Nesta época vacinal, pela
primeira vez, as farmácias de Loures e Odivelas vacinaram os utentes maiores de 64 anos em parceria com
os centros de saúde, o que resultou no aumento em
31 por cento da imunização deste grupo de risco.
A governante identificou depois o projecto-piloto
para a dispensa de medicação anti-retroviral aos portadores de VIH-sida, que «já beneficiou 275 doentes».
A ministra considera ainda dois projectos tecnológicos,
a Receita Sem Papel e as Notas Terapêuticas Simples,
que permitem a comunicação entre médicos e farmacêuticos, «uma mais-valia para a rede de farmácias
e sobretudo para o cidadão».
«O papel das farmácias no ecossistema da Saúde
tem permitido estabelecer frentes de combate
extraordinárias contra os danos da toxicodependência, em defesa da vacinação e no aconselhamento

em saúde e medicamento», declarou Marta Temido.
«Podem contar connosco», concluiu.
«Existe evidência da mais-valia do alargamento da
intervenção das farmácias. Se existe consenso, tem de
se passar das palavras aos actos», apelou o presidente
da Assembleia Geral, na cerimónia de posse dos órgãos
sociais eleitos no dia 28 de Março. João Silveira lembrou
que as farmácias «têm contribuído para a coesão social
e territorial entre o Interior e o litoral, e no combate às
desigualdades entre as zonas urbanas e suburbanas». 
O presidente da Assembleia Geral elogiou a forma
como a ANF ultrapassou o desafio da mudança geracional. «Nos últimos oito anos, atravessámos o período
mais difícil e complexo do Portugal democrático. Sob
a batuta de Paulo Cleto Duarte, os destinos das farmácias têm sido conduzidos com inteligência, sabedoria e uma postura muito séria», elogiou João Silveira. O histórico dirigente valorizou o facto do sucessor
de João Cordeiro «não se ter ficado pela resistência às
adversidades, mas sobre elas ter criado oportunidades,
inovar e modernizar, com as farmácias, pelas farmácias
e para os portugueses».
«Podem contar connosco», disse a ministra da Saúde
na tomada de posse da Direcção da ANF
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OS ELEITOS

Conheça a Direcção da Associação Nacional das Farmácias.
TEXTO: MARIA JORGE COSTA
FOTOGRAFIA: PEDRO LOUREIRO

PAULO CLETO DUARTE

VÍTOR SEGURADO

NUNO VASCO LOPES

ANA CRISTINA GASPAR

PRESIDENTE
Farmácia Estácio, Lisboa

VICE-PRESIDENTE
Farmácia Nova, Setúbal

VICE-PRESIDENTE
Farmácia Nova, Amadora

VICE-PRESIDENTE
Farmácia Saraiva, Avintes,
Vila Nova de Gaia

DESTAQUES 2016 - 2019
Parceiros da saúde e dirigentes
políticos passaram a perceber
a rede de farmácias como
um todo que tem de ser
protegido. Inovação e
técnicos qualificados a cobrir
falhas do SNS.

DESTAQUES 2016 - 2019
Participação das farmácias
no universo empresarial –
relançamento do Programa
Vamos. Novos produtos
disponibilizados pela
Finanfarma para apoiar
as farmácias.

DESTAQUES 2016 - 2019
Relançamento do Programa
Vamos. Petição “Salvar as
Farmácias, Cumprir o SNS”.
As 120 mil assinaturas provam
o apoio das pessoas às
farmácias pelo trabalho diário,
cumprindo objectivos do SNS.
Programa FIT para capacitar
as equipas das farmácias das
melhores competências.

DESTAQUES 2016 - 2019
Projecto-piloto de dispensa
de terapêutica anti-retrovírica
(TARV) aos portadores de
VIH-sida. Vacinação contra
a gripe em Loures. Petição
“Salvar as Farmácias, Cumprir
o SNS”. Cobertura nacional
do Programa Abem.

PRIORIDADES 2019 - 2021
Elevar a rede de farmácias
a um novo patamar. Assumir
a coesão territorial e garantir
que o crescimento impacte a
todos da mesma forma e não
desproteja as farmácias mais
frágeis.

PRIORIDADES 2019 - 2021
Transformação do modelo
económico da farmácia
e transformação digital.

PRIORIDADES 2019 - 2021
Sustentabilidade económica
e financeira das farmácias,
em especial das mais frágeis.
Trabalhar com outros
profissionais de saúde.
Garantir produtos e serviços
mais inovadores na actividade
das farmácias.

PRIORIDADES 2019 - 2021
Coesão territorial,
consolidação da rede,
mecanismos de protecção
das farmácias mais frágeis.
Agendas política, profissional,
tecnológica e empresarial.
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PEDRO FERREIRA

SÍLVIA RODRIGUES

TIAGO GALVÃO

VOGAL
Farmácia Costa, Vidigueira

VOGAL
Farmácia Ferrer, Castelo Branco

VOGAL
Farmácia Benfica, Lisboa

DESTAQUES 2016 - 2019
A lenta e incompleta recuperação
da crise do sector. Constituição
da Associação Dignitude e do Programa
Abem, rede solidária do medicamento.
Congressos da ANF.

DESTAQUES 2016 - 2019
Programas e ferramentas de apoio
às farmácias do ponto de vista
económico-financeiro e profissional.
13.º Congresso das Farmácia, petição
«Salvar as Farmácias, Cumprir o SNS».

DESTAQUES 2016 - 2019
Recuperação económica das farmácias
e a contínua capacidade de inovação.
Constituição da Associação Dignitude,
com o Programa Abem.

PRIORIDADES 2019 - 2021
Aumentar a coesão e a robustez
económico-financeira das farmácias.
Posicionar as farmácias como primeira
linha nos cuidados de saúde e bem-estar
dos portugueses.

PRIORIDADES 2019 - 2021
Novo acordo entre a ANF e o Ministério
da Saúde. Aumentar a complementaridade
entre a rede de farmácias e o SNS. Maior
independência em relação ao Estado.

PRIORIDADES 2019 - 2021
Reforço da coesão nacional e revitalização
da rede de farmácias. Trabalhar com
o Ministério da Saúde e Infarmed,
garantido um bom acordo para as
farmácias.

DUARTE SANTOS

CÁTIA SOUSA MARQUES

SOFIA BOAVIDA

MARIANA MOURO

VOGAL
Farmácia Nova de Carnaxide

VOGAL
Farmácia Sousa Marques,
Corroios, Seixal

VOGAL SUPLENTE
Farmácia Barranquense,
Barrancos

DESTAQUES 2016 - 2019
Projecto TARV. Adesão dos
portugueses à Petição "Salvar
as Farmácias, Cumprir o SNS".
Privados a financiarem
serviços nas farmácias: Médis.

DESTAQUES 2016 - 2019
Projecto-piloto de vacinação
contra a gripe, em Loures.
Projecto TARV.

DESTAQUES 2016 - 2019
O 13.º Congresso das
Farmácias. A enorme
dimensão fez todo o sentido
pelo apoio gigante que
recebemos das farmácias,
dos colegas e amigos.

VOGAL SUPLENTE
Farmácia Central
de Armação de Pêra,
Armação de Pêra

PRIORIDADES 2019 - 2021
Reforço das farmácias
enquanto prestadoras de
cuidados de saúde. Melhorar
o acesso a medicamentos
restritos a ambiente
hospitalar. Novo acordo
com o Ministério da Saúde.

PRIORIDADES 2019 - 2021
Encontrar soluções com
os decisores políticos para ir
ao encontro das necessidades
das pessoas.

PRIORIDADES 2019 - 2021
Que a palavra coesão
se expresse em toda
a sua amplitude para que
as farmácias sejam a porta
de entrada no SNS,
permitindo às pessoas viver
mais e melhor.

PRIORIDADES 2019 - 2021
Trabalhar em proximidade
e em conjunto com
as farmácias, valorizando
as suas equipas, produtos
e serviços, garantindo assim
a sustentabilidade do sector.
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MIGUEL
GUIMARÃES

«O ESTADO ESTÁ
A DESTRUIR
A PREVENÇÃO
EM SAÚDE»
Bastonário da Ordem dos Médicos afirma que é preciso salvar
as farmácias e a Medicina de proximidade.

ENTREVISTA: CARLOS ENES
FOTOGRAFIA: MIGUEL RIBEIRO FERNANDES
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REVISTA FARMÁCIA PORTUGUESA (RFP): O que
o levou a deslocar-se a uma farmácia para assinar
a petição "Salvar as Farmácias, Cumprir o SNS"?
MIGUEL GUIMARÃES (MG): Assinei com muito
gosto. Foi uma honra para mim poder estar presente na farmácia de Campanhã, juntamente com
a senhora bastonária da Ordem dos Farmacêuticos. Primeiro, acho que os farmacêuticos têm um
papel fundamental no Serviço Nacional de Saúde.
Fazem parte, para mim, daquilo que é o SNS desde
sempre, porque é às farmácias que os doentes, as
pessoas, os cidadãos, recorrem muitas vezes para
obterem opiniões acerca de um sintoma ou de um
tratamento que estão a fazer. É lá também que vão
aviar, termo que se usava antigamente, a sua prescrição médica. O facto de nós termos uma rede de
farmácias muito próxima das pessoas é excepcionalmente bom para os portugueses. É uma coisa
que temos de manter.
RFP: Pode deixar de ser assim, como aconteceu
noutras áreas.
MG: Temos assistido a muitas farmácias a fechar.
As farmácias que fecham, normalmente, não são
as farmácias dos grandes centros, são as farmácias da periferia. Ou seja, aquelas onde o acesso
a cuidados de saúde já é mais difícil. Há que fazer
alguma coisa para salvar estas farmácias. Nesse
sentido, eu tive o maior prazer em assinar a petição e estou disponível para contribuir, para ajudar que os nossos deputados, as pessoas que têm
o poder na mão para tomar decisões concretas, encontrem uma solução adequada para que
as nossas farmácias possam continuar a existir.
Sobretudo aquelas que estão em sítios mais pequenos, em que, de facto, uma farmácia tem dificuldade
em sobreviver.
RFP: Sítios onde o médico já só consegue ir uma vez
por semana, porque tem de andar a saltar de posto
em posto.
MG: É verdade. E a farmácia está lá sempre.
RFP: Que instrumentos de comunicação devem
existir entre o farmacêutico que fica e o médico
que só consegue lá ir uma vez por semana?
MG: Essa é uma questão nuclear. A articulação entre os cuidados de saúde primários e os hospitais,
e entre os cuidados primários e as farmácias, tem

«É urgente aplicar a carreira médica»,
alerta o bastonário

de ser feita de uma forma útil e eficaz para o doente. Que permita ao farmacêutico, ao médico de família, e eventualmente ao médico hospitalar, darem
mais rapidamente uma resposta às necessidades
das pessoas, porque esta resposta está a falhar.
Os farmacêuticos e os médicos têm aqui um importante trabalho em conjunto a fazer. Têm funções diferentes, mas que se complementam na perfeição.
Não podemos esquecer nunca que a proximidade
que as farmácias têm dos doentes é uma mais-valia.
E essa mais-valia pode ser potenciada através de
um contacto organizado, por vias de comunicação
directas que têm de existir. Há agora várias formas possíveis de o fazer: contacto telefónico, sms,
e-mail. Isto não é tão importante numa cidade como
o Porto ou Lisboa, mas é fundamental nas áreas
mais desfavorecidas.
RFP: Se estivermos em Sendim…
MG: Exactamente. Repare, há sempre médicos
mais ou menos perto. Pode não ser em Sendim,
mas perto. Portanto, é fundamental haver vias
directas de contacto e institucionalizar isso.
RFP: Há sítios de proximidade onde os dois profissionais já falam facilmente, mas se calhar é preciso
mais...
MG: É verdade. Em muitos dos locais periféricos,
estas necessidades já vão sendo resolvidas directamente pelos médicos e farmacêuticos, que dialogam
muito entre eles. Isso não está é institucionalizado.
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Há sítios em que funciona devido à iniciativa individual das
pessoas. E há outros em que não
funciona. O ideal é nós criarmos
vias mais ou menos padronizadas, até para os profissionais
e os utentes percepcionarem
o valor que têm. Acho que seria
uma excelente iniciativa podermos, em conjunto, fazer uma
proposta ao Governo nessa
matéria. Se é que o Governo
não tem uma proposta para
fazer às pessoas…
RFP: O senhor deve ser o português que mais fala com médicos
todos os dias…
MG: Entro em contacto com
médicos todos os dias [risos].
«Assinei a petição "Salvar as Farmácias,
RFP: Por isso lhe pergunto: há
Cumprir o SNS" com muito gosto»
ou não um problema de faltas de
medicamentos?
MG: A verdade é esta: de duas em duas semanas
recebo queixas. Nós, neste momento, temos em
Portugal uma situação complexa. O dr. Paulo Macedo teve a virtude de reduzir imenso o preço dos
medicamentos para os portugueses. Mas não pensou na sobrevivência das farmácias, sobretudo as
que ficam mais distantes dos centros urbanos e têm
menos doentes. Portanto, existiu aqui uma contradição entre o benefício imediato para o doente
e o facto de muitas farmácias não conseguirem
manter-se abertas, porque começaram a dar prepropostas em concreto para que seja possível
juízo. E aconteceu outra coisa paralela, com grande
manter as farmácias em funcionamento, mas acho
impacto, mesmo nos grandes centros, que é as
que se tem de ir um bocadinho mais longe. Este
farmácias não terem os medicamentos em stock.
problema é real também nos hospitais. No outro
Depois, muitos medicamentos já nem sequer são
dia, a senhora bastonária dos farmacêuticos teve
rentáveis para os próprios laboratórios e estes
uma intervenção, penso que por causa da farmácomeçam a abandoná-los.
cia do Hospital de São João, em que tinha toda a
razão. As rupturas, não só de medicamentos, mas
RFP: O que sugere?
até de recursos humanos, estão a chegar aos hosMG: Acho que o Estado tem de ter uma acção corpitais públicos, e até de cidades como o Porto ou
rectiva e até, eventualmente, nalgumas áreas assuLisboa. Eu não consigo entender como é que a carmir a produção daqueles medicamentos que são até
reira dos farmacêuticos ainda não está a funcionar.
muito baratos, mas são essenciais para os doentes,
É um disparate completo. É preciso olhar de forma
como é o caso do Sinemet ou alguns medicamendiferente para o papel dos farmacêuticos no SNS
tos para a diabetes. Eu sei que a ANF tem algumas
e alargar o SNS às farmácias de ambulatório.

«É

PRECISO SALVAR
AS FARMÁCIAS
DA PERIFERIA, ONDE O ACESSO
À SAÚDE JÁ É MAIS DIFÍCIL»
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estão informatizados, no público passa-se o mesmo. É uma questão de haver uma conciliação global
dos sistemas.
RFP: A Comissão Nacional de Protecção de Dados
(CNPD) pode não gostar da ideia...
MG: Se for o doente a decidir, a CNPD fica logo garantida. Isto é, se o doente tiver um código, ou um
cartão com um chip, pode dar disponibilidade ao seu
médico, ou ao seu farmacêutico, para consultar essa
informação, no todo ou em determinadas partes. No
futuro, provavelmente, será assim. Enquanto isso não
existir, vai haver muitos doentes com necessidade de
fazer uma reconciliação terapêutica. Portanto, parece-me positivo que os médicos a possam prescrever,
para ser feita pelos farmacêuticos.

«Eu falo com os médicos todos os dias.
Já fiz centenas de visitas aos serviços»

RFP: Como sabe, as pessoas vão a vários médicos,
vão a dentistas, às vezes em episódios de urgência,
e muitas vezes ficam a tomar medicamentos sobrepostos. Os médicos reconhecem valor a um serviço
farmacêutico de reconciliação terapêutica, a ponto
de o prescreverem no futuro?
MG: Há, de facto, doentes que infelizmente fazem
o mesmo medicamento com nomes diferentes. Por
exemplo, é frequente no tratamento da hiperplasia da
próstata encontrarmos doentes a fazer mais do que
uma tansulosina. E porquê? Porque lhe foram receitadas por médicos diferentes. Primeiro, imaginemos,
o doente foi ao médico de família. E depois foi a um
médico num consultório público, ou privado, e não
conseguiu comunicar a medicação que fazia. Portanto,
a conciliação terapêutica é uma matéria importante.
Acho que existe espaço para isso. Os médicos podem,
obviamente, prescrever a própria conciliação terapêutica aos farmacêuticos, porque eles conhecem muito
bem os medicamentos. Estamos a falar dos farmacêuticos, não de técnicos de farmácia. Outra solução
importante é haver centralização da informação do
doente. Neste momento, na privada todos os sistemas

RFP: E prescrever algumas formas de acompanhamento no dia-a-dia dos doentes crónicos, ou dos
idosos?
MG: Sim, isso é possível, já existe. Os próprios farmacêuticos vão fazendo nas farmácias algum controle de
doenças crónicas, nomeadamente hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, através da medição de níveis
de glicemia, tensões arteriais e uma série de pequenas
grandes coisas. Porque são estas pequenas coisas que
fazem toda a diferença. E as pessoas, às vezes, não pensam nisso. Os cidadãos não pensam que, às vezes, uma
simples medida de tensão arterial permite detectar
uma hipertensão, ou perceber se uma hipertensão que
está a ser tratada se descontrolou. Claro que existem
cada vez mais formas de o doente poder fazer isso em
casa. Nós vamos estar, dentro de pouco tempo, numa
medicina à distância cada vez mais importante para seguir doentes crónicos. Ainda assim, neste momento, parece-me que os farmacêuticos também podem ter aqui

«O

S MÉDICOS
PODERÃO
PRESCREVER O SERVIÇO
FARMACÊUTICO
DE CONCILIAÇÃO TERAPÊUTICA»
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um papel importante, na prescrição que os médicos
podem fazer para o seguimento de doentes crónicos
nalgumas áreas.
RFP: O que é preciso para fixar médicos no Interior? Qual é a pedra-de-toque, a solução, se é que
existe, para isso?
MG: Eu diria que, relativamente àquilo que são as
regiões mais carenciadas e desfavorecidas, nós devemos ter uma política de incentivos global. Para funcionar verdadeiramente, essa política tem de ser para
todas as profissões. Não pode ser só para os médicos,
tem de ser para os jornalistas, para os professores,
etc. Porquê? Porque senão você acaba por nunca criar
a massa crítica suficiente que leve as pessoas a ficarem lá. Esse é o primeiro aspecto.
RFP: Para as economias locais voltarem a funcionar
tem de haver investimento…
MG: Implica, de facto, investir a sério nessas regiões.
Provavelmente, será sempre um bocado em detrimento de se investir sempre no Porto e em Lisboa.
Temos de fazer isto de forma consistente, mentalizados de que é importante para mantermos a coesão no território nacional. Para mantermos o país,
é importante desenvolver as
áreas mais periféricas, senão
qualquer dia temos toda a gente a viver na faixa litoral entre o
Porto – vá lá, Viana do Castelo – e
Setúbal. Nós olhamos para o país
e está tudo a ficar deserto. Há aldeias a desaparecer, qualquer dia
há vilas a desaparecer.
RFP: E medidas específicas para
os médicos?
MG: Primeiro, é fundamental
oferecer-lhes um projecto. Repare, o que leva as pessoas a
ficar no serviço público e a irem
trabalhar para o Interior é terem
um propósito. No caso concreto
da Medicina, isso significa um
projecto para desenvolver uma
determinada área. Imaginemos
um urologista: vai para desenvolver um projecto na área da
incontinência urinária ou do

«T

AMBÉM PODEREMOS
PRESCREVER
AOS FARMACÊUTICOS
O SEGUIMENTO DE DOENTES
CRÓNICOS NALGUMAS ÁREAS»

cancro da próstata, o que for. Depois, é fundamental
garantir que a carreira médica se aplica. Se um médico que for para uma área desfavorecida tiver hipótese de evoluir mais rapidamente na carreira, só por
isso vai ter um vencimento melhor, mais funções de
direcção e gestão. A terceira questão é garantir condições em termos tecnológicos nos serviços de saúde
dessas regiões. Os mais novos aprendem a fazer determinado tipo de tratamentos com a tecnologia que
existe actualmente nos grandes centros urbanos. Se
forem trabalhar, imaginemos, para Beja, Portalegre
ou Bragança. Se chegam lá e não têm essa tecnologia, e começam a fazer as coisas à maneira antiga…
«Há aldeias e qualquer dia
há vilas a desaparecer»
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«Temos profissionais de excelência, que emigram
porque não estão a ser criadas condições para os reter»

Não quer dizer que não tratem dos doentes na mesma. Tratam, mas é natural que se sintam frustrados
e por isso não queiram ir.
RFP: E o método clássico, de melhor remuneração
à cabeça?
MG: Se quisermos motivar mais as pessoas, podemos
sempre dar-lhes uma remuneração melhor à cabeça,
o que neste momento parece complexo. Ainda assim,

o ministro Adalberto Campos Fernandes abriu 300
vagas, chamadas carenciadas, em que a remuneração
base do médico estava 40 por cento melhorada relativamente à remuneração normal. As 300 vagas foram
todas ocupadas. Dir-se-ia que, se ele tivesse aberto
600, tinha ocupado 600. Na altura, a resposta que
ele me deu foi que havia outras zonas carenciadas,
mas não podia abrir mais vagas, porque o ministro
das Finanças só aceitou as 300.
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RFP: Por que falhou a aposta de atribuir um médico
de família a cada português?
MG: Porque o Governo não soube ter a arte, nem
criar as condições para que os médicos de família
optassem por trabalhar no SNS e não saíssem, seja
para o sector privado, seja para o estrangeiro. Aliás,
a Medicina Geral e Familiar é uma das especialidades com mais emigração. Porquê? Porque nós temos
profissionais de excelência, de excelência mesmo.
Portanto, os outros países tentam recrutar médicos
em Portugal. É natural. E neste momento não estão
a ser criadas as condições para os reter.
RFP: Não somos competitivos em termos salariais?
MG: Não estava a falar de remunerações. Claro que,
comparadas com outros países, as nossas remunerações são mais baixas. Mas isso não é o ponto
determinante da escolha das pessoas. O ponto determinante tem a ver com um projecto de trabalho,
com a aplicação da carreira médica que existe, mas
não é aplicada. Na prática, é como se não existisse
carreira médica. Não há respeito pelas pessoas. Um
dos conselhos que eu tenho dado a todos os ministros, e a esta ministra em particular, é que respeite
as pessoas, respeite os profissionais de saúde.
RFP: O que quer dizer com isso?
MG: Sendo a ministra da Saúde a 'patroa', entre aspas, de todos os profissionais que trabalham no SNS,
incluindo os médicos, é fundamental que resolva
as coisas directamente junto dos hospitais, falando
pessoalmente com os médicos, através da própria
Ordem dos Médicos se assim o entender. Há várias
formas de dar um sinal positivo a estes profissionais,
e esse sinal positivo não tem sido dado. Portanto, as
pessoas, como têm alternativas, acabam por seguir
outro caminho.

«A

CONSELHEI
A MINISTRA
A IR AOS SERVIÇOS
FALAR DIRECTAMENTE
COM OS MÉDICOS»

«V

AMOS VISITAR
O SNS
COM JORNALISTAS
E DOENTES. ESPERO
QUE SEM CENSURA»

RFP: Mas, a ministra não fala com os médicos quando visita os hospitais?
MG: Há uns tempos atrás, pomposamente, anunciou que ia fazer um périplo pelo SNS, para ver
o que estava bem e o que estava mal. É evidente
que foi fazer um périplo, com o primeiro-ministro,
mas para inaugurar coisas. Não é isto que as pessoas querem. O que as pessoas querem é ser ouvidas. Conversar e transmitir as dificuldades a quem
tem responsabilidade política e pode resolver, de
facto, os problemas. E ouvir uma palavra, pelo menos de incentivo. Há coisas que sabemos que não
é possível resolver de um momento para o outro.
Mas, pelo menos, é importante ter aquela palavra
de que «sim senhora, tem razão, nós vamos ver
o que podemos fazer, vamos tentar resolver o mais
rápido que nos for possível». Ou dizer que neste
momento não é possível, mas mais tarde vamos
pegar neste assunto e vamos resolver. Isto não tem
acontecido.
RFP: Anunciou agora um périplo pelo SNS. O que vai
haver de diferente?
MG: Vamos convidar associações de doentes para
estarem presentes e os jornalistas para acompanharem as visitas. E eu espero que não haja censura
às nossas visitas. Se for boicotada a entrada de jornalistas, estaremos aqui perante um problema de
censura, o que num país democrático fica sempre
mal. Quando começarmos, o senhor primeiro-ministro irá decidir como quer fazer.
RFP: Já recebeu denúncias de médicos sobre problemas de falta de segurança clínica, como apelou
o Fórum Médico?
MG: Nós estamos sempre a receber denúncias. Não
há uma semana em que não chegue à Ordem a descrição de situações que não estão de acordo com
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«ACREDITO MUITO NA CIÊNCIA»
RFP: O que lhe deu para ser médico?
MG: Quando concorri à universidade, podia escolher o que
quisesse, tinha uma nota simpática. Achei que um médico
podia ajudar as pessoas e acabei por seguir Medicina.
RFP: Tinha exemplos na família, alguém que o tenha
inspirado?
MG: Não.
RFP: Há uma coisa que me intriga: como se escolhe uma
especialidade?
MG: Isso é muito mais difícil. Durante o curso, raramente
sabemos o que escolher. À partida, há pessoas que gostam de cirurgia e outras que acham que não gostam. E há
ainda quem goste muito da parte médica mas também da
cirurgia, de fazer procedimentos.
RFP: Como escolheu Urologia?
MG: Coloquei três hipóteses: Urologia, Ortopedia e Oftalmologia. Acabei por escolher Urologia por ser uma grande
especialidade médico-cirúrgica. É uma especialidade
estimulante. Muitos desenvolvimentos da cirurgia minimamente invasiva, e até procedimentos sem cirurgia,
como a litotrícia extracorporal por ondas de choque,
evoluíram muito na área da Urologia.
RFP: Fez a formação no Porto...
MG: No Hospital de São João. E depois, mal acabei a especialidade, concorri à primeira vaga que apareceu, que foi Viana
do Castelo. E tive sete anos e meio maravilhosos. É uma terra
lindíssima, em que o ambiente de trabalho é muito melhor.
RFP: Como assim?
MG: Tivemos ali um grupo muito interessante de urologistas e conseguimos dar uma resposta cabal a todo o Alto
Minho, através de uma excelente relação com os cuidados
de saúde primários. Fomos de centro de saúde em centro
de saúde, o que permitiu resolver o problema das listas
de espera na altura, ou amenizá-las bastante. E permitiu
também que os próprios cuidados de saúde primários tivessem uma resposta mais eficaz na área de Urologia. Por
isso acho tão importante esta integração entre cuidados
primários e hospitalares.
RFP: Como é que assistiu à grande revolução sexual
da chegada dos medicamentos para a disfunção eréctil?

MG: Estava nos Estados Unidos, não havia televisão
americana que não estivesse a falar disso. Era uma coisa
impressionante. Foi uma das grandes revoluções. De repente, as pessoas passaram a ter uma medicação que lhes
permite tratar mais de 95 por cento dos casos de disfunção eréctil. Ainda bem que toca no tema, porque ciência
é exactamente isto: vamos tendo terapêuticas cada vez
melhores para os doentes. E eu acredito muito na ciência.
RFP: Continua com actividade clínica.
MG: À quinta-feira faço a minha consulta no Hospital
de São João e quando posso, o que já tem sido uma raridade, vou ao bloco operatório. Uma vez por mês, também
asseguro com uma equipa o programa de transplante
de fim-de-semana.
RFP: Para um bastonário cirurgião, é um drama manter
a mão, não é?
MG: É fundamental. Aquilo que o professor José Manuel
Silva dizia é verdade. Quando o médico passa alguns anos
afastado da clínica, depois tem de reaprender. Deve haver
planos para reintegração, que neste momento estamos
a criar. A parte técnica é sempre mais difícil, sendo que
operar é como andar de bicicleta. Se tiver de ir operar um
doente agora, dentro daquilo que eu sei fazer na cirurgia,
sinto-me perfeitamente à vontade. Não vou ter medo de
o fazer. Agora, se um cirurgião estiver uns meses largos
sem pegar no bisturi, quando volta a pegar nele nota
a diferença. Vai sempre com mais algum receio, mas está
a fazer as coisas porque as aprendeu e porque as fez centenas ou milhares de vezes. Isto é uma parte importante
da minha vida. Eu sou médico e quando sair de bastonário
espero continuar a dedicar-me à Medicina, que é o que eu
sei fazer melhor.
RFP: Tempo livre?
MG: É cada vez menos. Esse é o maior problema que
tenho de enfrentar neste momento. Gosto muito de viajar,
de ouvir música, de uma série de coisas que neste momento não estou a conseguir fazer como gostaria. Mas isso faz
parte do preço de se ser bastonário. Eu costumo dizer – e
isto é uma regra também da Gestão – que normalmente
as pessoas com mais ocupação têm maior disponibilidade
para fazer ainda mais. Tenho feito um bocado isso, mas
acho que estou no limite, porque o cargo de bastonário
é muito mais exigente do que eu imaginava.
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o devido, em termos de segurança das equipas, condições de trabalho, equipamentos, materiais e sobretudo falta de capital humano. Um problema grave tem
a ver com o número de pessoas que os serviços deveriam de ter e não têm, em várias especialidades.
RFP: Onde?
MG: Praticamente em todas as unidades do país.
RFP: Como vai ser a petição “Salvar o SNS”, que
os médicos vão lançar?
MG: A ideia é que não seja uma coisa de médicos,
mas de cidadãos, profissionais de saúde e de várias
áreas. Vem um bocado na continuidade daquilo que
o dr. António Arnaut e o dr. João Semedo fizeram, propondo uma nova Lei de Bases da Saúde. Nós vamos
fazer propondo investimento na saúde, no SNS. Isso
é uma questão para nós importante.

«V

AMOS LEVAR O TEMA
DO FINANCIAMENTO
AO PARLAMENTO.
AS DESIGUALDADES
SÃO TERRÍVEIS»

RFP: Por que levar o tema do investimento à Assembleia da República?
MG: Porque os nossos deputados têm muito peso
na definição da força que o serviço público pode ter.
E têm obrigação de combater as desigualdades
sociais. E as desigualdades sociais na saúde são
terríveis. Se nós olharmos para o último relatório da
OCDE, verificamos facilmente que cerca de nove por
cento dos portugueses não faz a terapêutica prescrita pelo médico por insuficiência económica,
porque não tem dinheiro para o fazer, porque tem
de escolher entre comer ou tomar medicamentos.
RFP: Quem está de fora muitas vezes não imagina,
mas as farmácias sabem bem disso. Daí ter aparecido o Programa Abem.
MG: Essas pessoas têm de ser ajudadas. Perante
estas condições, só temos uma alternativa: é ter um
SNS muito forte, para essas pessoas não ficarem para

trás. Aliás, devia existir no Orçamento do Estado um
item especial para combater as desigualdades sociais
na saúde. E não existe. O grande problema na saúde
dos portugueses tem a ver com quem se preocupa
em ter uma refeição no dia a seguir e não pode ir um
bocado mais longe. Até consegue ter acesso a uma
consulta, num hospital ou nuns cuidados de saúde
primários, mas se tiver alguma doença e precisar de
fazer um tratamento acaba por não o fazer, mesmo
sendo os medicamentos comparticipados pelo Estado muito baratos.
RFP: De acordo com a OCDE, Portugal é dos países com maior investimento directo dos cidadãos
na sua própria saúde. Não acha que o crescimento sustentado dos seguros e da prestação privada
permite acomodar as deficiências do SNS, que sem
essa almofada se tornariam insustentáveis para
a opinião pública?
MG: Sim, isso é o que está a acontecer. Neste
momento, 40 por cento dos portugueses têm um
seguro privado de saúde. É um dado que as pessoas normalmente não têm. Isto inclui obviamente
«Seria excelente propormos
ao Governo vias verdes
de comunicação entre médicos
e farmacêuticos»
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«Com esta política de desinvestimento,
estamos a empurrar muitos portugueses
para o sector privado»

a ADSE, porque a ADSE funciona como um seguro
de saúde. Ela é paga pelos seus beneficiários, não
é paga pelo Estado. Até dá lucro ao Estado, até tem
dado lucro ao Estado. Quando a OCDE faz os seus
gráficos relativamente ao chamado out of pocket,
que é aquilo que é pago directamente do bolso das
famílias, em Portugal já atinge uma percentagem à
volta de 35 por cento. Ou seja, o SNS já não chega
a mais do que 65 por cento dos portugueses. Bom,
na realidade, chega a menos. Andará perto dos
55 por cento. Porque o Estado contrata cirurgias,
meios de diagnóstico e outros serviços que não
consegue fazer dentro do SNS. Anualmente, cerca de 16 por cento da despesa anual do SNS e dos
serviços regionais de saúde, mais de 1.500 milhões
de euros, tem sido para pagar serviços ao sector privado. A despesa pública total com serviços
prestados por entidades privadas ascende a 21 por
cento, mais de 2.400 milhões. Com esta política de
desinvestimento, estamos claramente a empurrar
muitos portugueses para o sector privado.
RFP: A criação de grandes grupos privados traz
novos desafios e riscos à ética médica?
MG: Tem um novo risco, não diria para a ética
médica, mas a todos os níveis. Eu valorizo muito

aquilo que são os cuidados de
proximidade. Aliás, se queremos
valorizar a prevenção da doença
e a promoção da saúde, um dos
aspectos capitais é apostar na
proximidade. E o poder político,
seja este Governo e o anterior,
seja a Assembleia da República,
não tem apostado na proximidade. Proximidade significa ser
possível desenvolver serviços
junto das pessoas. Antigamente,
para além dos centros de saúde
que ainda existem, havia consultórios. Os médicos tinham
o seu consultório. Eu lembro-me
que havia muitos médicos que
iam fazer consultas a Bragança,
a Vila Real, a Macedo de Cavaleiros e por aí fora.
RFP: Esse modelo económico
tem vindo a desaparecer…
MG: Está a desaparecer.
RFP: E eu lembro-me de fazer reportagens em clínicas de fisiatria...
MG: Pequenas clínicas. Estão a desaparecer, porque
os grandes grupos económicos estão a absorver isto
tudo. Os grandes grupos económicos tiveram aqui
um apoio inesperado do Estado, através daquilo que
são as condições exigidas para ter unidades de saúde
abertas. Porque as exigências a que foram colocadas,
por exemplo, a pequenos consultórios ou clínicas,
fizeram com que os médicos não conseguissem dar
resposta. Há exigências que, pertencendo a um grande grupo, os hospitais privados conseguem responder

«A

PROXIMIDADE
É CRUCIAL
PARA A PREVENÇÃO
EM SAÚDE»
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com alguma facilidade. Exigências essas a que o sector público não responde, já agora. Se as
mesmas exigências fossem aplicadas ao sector público, havia vários hospitais públicos que fechavam as portas. Mas os pequenos
consultórios médicos também
têm dificuldade em responder.
Até porque a medicina hoje não
é propriamente uma medicina
privada, é uma medicina convencionada, é uma medicina
de seguros.

«Se tivessem de cumprir as mesmas exigências
dos hospitais privados, muitos hospitais públicos
já tinham encerrado»

RFP: Não é fácil à maioria dos
médicos estabelecer-se por conta própria…
MG: Um médico que tem um consultório, ou uma clínica em conjunto com outros, continua a ter de pagar,
como antigamente, a renda ou o empréstimo para
o edifício, a electricidade, o telefone, à secretária ou
às secretárias. Depois destas coisas todas, agora ainda tem de pagar uma taxa à Entidade Reguladora da
Saúde e impostos que foram aumentando muito com
o tempo. Tem de cumprir exigências cada vez maiores. Isso levou ao encerramento de grande parte dos
consultórios e clínicas médicas. Muito daquilo que
eram os cuidados médicos de proximidade começou
a desaparecer. A juntar a isto, a parte pública também fechou. A maior parte dos hospitais concelhios,
que também faziam um papel importante. Não era
de tanta proximidade, mas era alguma proximidade.
Eu lembro-me, por exemplo, do hospital de Espinho.
As pessoas de Espinho só em casos mais complexos
é que eram encaminhadas para Gaia, ou eventualmente para o Porto.
RFP: Nos cuidados primários, fecharam metade das
extensões dos centros de saúde. O Instituto Nacional de Estatística já nem publica os números.
MG: Fecharam às centenas. Isto tem sido uma
cadeia, que depois obviamente culminou com o encerramento de vários serviços a nível dos cuidados
de saúde primários. Parece ser uma estratégia do
Estado concentrar os cuidados de saúde nos grandes centros, públicos e privados. E é isto que está
a acontecer neste momento. Cada vez mais a medicina está muito centralizada nos grandes hospitais
públicos e nos grandes hospitais privados. Isto não

é bom. Isto não valoriza a proximidade, não valoriza
a prevenção. Claro que temos aqui um desafio grande, quando começamos a perder os cuidados de
proximidade que obrigatoriamente deviam existir.
RFP: O modelo só é bom para se chegar tarde demais aos doentes.
MG: É, infelizmente. Não estou a dizer com isto que
os grandes hospitais privados não ofereçam um
serviço de qualidade aos doentes, mas são serviços
completamente diferentes. O serviço da prevenção, da
proximidade, está a ser destruído pelo Estado há seguramente vários anos. Não é uma característica própria
deste Governo. Não é sequer propriamente uma coisa que tenha começado com o dr. Passos Coelho. Isto
começou há uns governos atrás, ainda no tempo do
eng. José Sócrates. Mas este Governo está a continuar
esse trabalho, que não é bom para as pessoas. Acho
que os cidadãos estão a sentir muito a falta de terem
profissionais de saúde com quem falar relativamente
perto de casa. Dentro do possível, como é evidente.

CONTINUE A LER EM
www.revistasauda.pt
> Vamos ter informação
segura na Internet?
> Que música prescreve
o bastonário melómano?

VEJA TAMBÉM O VÍDEO
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LIÇÕES
PARA
A VIDA
Há uma escola que
garante a qualidade
e a segurança dos novos
serviços das farmácias.

REPORTAGEM: CARINA MACHADO
FOTOGRAFIA: PEDRO LOUREIRO

54

INTERVENÇÃO PROFISSIONAL

Em cinco meses, a Escola deu formação
completa em ostomias a 745 farmacêuticos

Os farmacêuticos aprendem tudo sobre
administração de vacinas da gripe

:E

m Palmela, o Sol e as nuvens lutam por cada
palmo de céu. Lúcio da Costa Calha, de 81
anos, faz a paragem habitual na Farmácia Coelho Marques. O antigo mecânico senta-se num
banco e aconchega no colo a inseparável bolsa azul. Não
é capaz de dizer o nome da doença que o levou a ficar
ostomizado. Só sabe que foi em 2013, há seis anos. Uma
diarreia persistente, inesquecível. Acabou no Hospital
S. Bernardo, em Setúbal. Os exames revelaram o intestino grosso deteriorado. Deu entrada no bloco operatório
nesse mesmo dia. Em três meses, foi operado oito vezes.
Da última, trouxe dois sacos agarrados ao corpo. Só um
permanece consigo, e Lúcio diz que assim continuará,
«até ao dia em que descer à terra».

A seu lado, de pé, está Alice Mota. É doméstica, tem
60 anos e vive há cinco para os pais, ambos perto dos
90. «São a minha companhia». Ele, doente oncológico,
está ostomizado há dois. Alice recorda as sucessivas
ondas de medo que sentiu. Primeiro foi o diagnóstico do
cancro e o siamês espectro da perda. Depois, quando
o pai saiu da cirurgia aos intestinos com um saco preso
no abdómen, sentiu-se invadida pelo pavor profundo de
ser incapaz de lhe retribuir os cuidados que recebeu em
criança. «Não foi fácil lidar com aquilo. Ainda não é. Mas
o amor supera tudo».
Lúcio e Alice não se conhecem. Apesar disso, têm
muito em comum. Vivem em Palmela e até há dois
anos tinham de deslocar-se a Setúbal para adquirir
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S FARMACÊUTICOS
NÃO RECEBEM
APENAS FORMAÇÃO
CIENTÍFICA SÓLIDA

Antes de ser seguido na farmácia, Lúcio
apanhava um táxi e dois autocarros para
levantar os produtos de ostomia no hospital

os materiais de ostomia. «O médico proibiu-me de conduzir, de modo que tinha de apanhar dois autocarros
e um carro de praça para chegar ao hospital», conta
Lúcio. «Era uma trabalheira e custava muito caro»,
remata, com uma palmadinha na bolsa azul. Nela transporta sacos suplentes. Para onde ele for, ela vai.
Alice, que também não conduz, faz eco dos argumentos e soma mais um: «Perdia muito tempo, sabe?
Aquilo era um stress para mim, porque sou eu que faço
a higiene do estoma e troco os sacos ao meu pai, o que
tem de acontecer várias vezes por dia para não ferir
a pele. Ausentar-me era um terror».
Tudo mudou a partir de 1 de Abril de 2017. Os produtos de ostomia passaram a ser comparticipados a 100%

:A

ESCOLA TREINA
ATÉ À PERFEIÇÃO
CADA GESTO TÉCNICO

nas farmácias, desde que prescritos
de forma electrónica por um médico.
«Felizmente, os políticos lá se resolveram e a médica de família passou
a dar-me a receita para vir aviar aqui
na farmácia. E sabe? A farmácia tem
sido o meu braço direito», relata
a sexagenária cuidadora dos pais.
O novo regime de acesso
às ostomias é um sucesso. A disponibilidade do profissional de farmácia que dispensou os
produtos recolheu 98,5% de respostas positivas num
inquérito em envelope fechado conduzido pelo Centro de Estudos e Avaliação em Saúde (CEFAR), que
contou com a participação de 304 doentes e 156 cuidadores. Como se explica este resultado, numa área
que se tornara praticamente desconhecida para
os farmacêuticos comunitários?
O director-técnico da Farmácia Coelho Marques lembra-se de técnicos mais antigos recordarem em conversa
a dispensa desses produtos. «Mas depois o fornecimento
passou a ser feito a partir das associações e esse conhecimento perdeu-se», relata Tiago Nunes. «Não estávamos,
obviamente, preparados para a prestação de um serviço
de qualidade aos portadores de ostomias. Valeu-nos
a formação da Escola», reconhece o farmacêutico.
A Escola de pós-graduação em Saúde e Gestão
(EPGSG) da Associação Nacional das Farmácias (ANF)
é a arma, pouco secreta, da rede. Fundada em 1983,
muito antes da vaga de fundos comunitários para formação profissional, continua a responder a qualquer
novo desafio profissional colocado aos farmacêuticos e técnicos das farmácias comunitárias. «A nossa
missão é ajudar as farmácias a serem a rede de cuidados de saúde mais valorizada pelas pessoas», resume
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a farmacêutica Isabel Jacinto, coordenadora da EPGSG.
O novo regime de dispensa nas
farmácias dos produtos de ostomia
voltou a demonstrar a capacidade
de resposta da instituição de ensino.
A legislação foi publicada em Diário da República em 4 de Novembro de 2016, para entrar em vigor
cinco meses depois. A EPGSG
respondeu de imediato. Logo em
Dezembro, pôs em prática um
plano intensivo de formação em
ostomias. Promoveu 29 sessões
em todo o país, em que participaram 745 formandos. «A nossa
principal preocupação era dar
a conhecer os produtos e ensinar a
lidar com eles, mas falou-se também dos traumas que os doentes
e os seus cuidadores enfrentam,
e de como a farmácia pode ajudar
a desmistificar algumas ideias»,
relata Isabel Jacinto.

Os cursos continuam à distância, através
da plataforma de e-learning

«A Escola está pronta a responder a novas exigências
de serviços», garante a coordenadora, Isabel Jacinto
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M 36 ANOS,
115 MIL FORMANDOS
FREQUENTARAM QUATRO MIL
CURSOS NA ESCOLA
DAS FARMÁCIAS

«Foi um bálsamo», descreve Sandra Pinto, farmacêutica-adjunta na Farmácia Coelho Marques. Participou
com Tiago Nunes na sessão de formação realizada em
Setúbal. O carácter «acentuadamente prático da formação» permitiu-lhe «ultrapassar a insegurança que sentia
face a uma nova categoria de produtos».
A EPGSG aposta em técnicas de «capacitação» dos
formandos, expõe a coordenadora. «Queremos que
quem passa pela Escola, para além de saber como se
faz, saiba fazer», declara Isabel Jacinto. O objectivo é
garantir, sempre, elevados padrões científicos e técnicos
à intervenção profissional das farmácias junto dos utentes. A instituição dispõe de uma da bolsa de formadores
e de uma rede alargada de consultores especializados,

«A farmácia tem sido o meu braço direito»,
sublinha Alice Mota, cuidadora do pai, ostomizado

«A Escola continua a ajudar-nos, à distância,
a estabelecer pontes com os doentes», agradecem
os farmacêuticos da Farmácia Soares

:A

COMPETÊNCIA
É O ÚNICO CRITÉRIO
NA ESCOLHA DE PERITOS
EXTERNOS
que activa sempre que necessário.
A política de parcerias é muito abrangente, com a competência como único
critério. Para garantir a qualidade de
ensino, a Escola recorre a professores universitários e a toda a sorte
de especialistas em Saúde e Gestão.
No caso das ostomias, a formanda
Sandra Pinto recorda como «a participação da enfermeira especializada foi
extremamente útil». Aprendeu com
ela as técnicas, as palavras certas e
as posturas que desbloqueiam problemas. «Sei que nestes dois anos já
ajudei muitos utentes», refere a farmacêutica de Palmela.
«A farmácia tem sido o meu braço
direito», confirma Alice Mota. Lúcio
da Costa Calha declara-se «despachado», enquanto guarda os cremes
que veio buscar na bolsa azul. Confia que lhe aliviarão a pele, “queimada” pelos discos de ostomia, até
que a dermatologista tenha tempo
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para o receber. Mora junto ao Castelo de Palmela. Ainda é longe para
alguém com a sua condição e a chuvinha “molha parvos” que começou
a cair nunca é boa companhia. «Há
quem me vá pôr as coisas à porta de
casa, mas eu prefiro vir aqui. Gosto
das pessoas, sou muito bem tratado.
Vale a caminhada», afirma, antes
de meter pés ao caminho.
Alice ainda fica. O pai não se
adaptou aos sacos novos, os anteriores estão esgotados, e a farmacêutica
Sandra está a tentar ajudá-la. «São
impecáveis. É gente incansável no
apoio que nos presta. Se alguma vez
há disto noutros lados! Que nunca
nos faltem!». As palavras saem-lhe
num suspiro. Senta-se numa cadeira
acusando cansaço. Ser cuidador
é trabalho sem folga.
Em 36 anos, 114.738 formandos
«Prefiro vacinar-me na farmácia, é mais rápido», afirma Augusto
Pereira, que já o poderia fazer de graça no centro de saúde
frequentaram 4.123 cursos promovidos pela EPGSG. A instituição
comunitários para a dispensa de medicamentos contra
assegura a formação contínua das equipas das farmáa sida e a realização de testes rápidos a doenças infeccias, mas também acumulou grande experiência na orgaciosas. São serviços novos, ainda em fase de projectosnização de formações “à medida” em temas inovadores
-piloto localizados.
e por vezes inesperados. «É algo comum. AcompanhaNo concelho de Cascais, 21 farmácias aderiram
mos a agenda política e, no momento em que é necesao projecto Fast Track Cities. Desde Outubro do ano passário, a Escola responde com propostas formativas aos
sado, fazem testes rápidos de rastreio às infecções pelos
desafios lançados às farmácias», relata Isabel Jacinto.
vírus VIH e das hepatites C e B. A implementação do
Nos últimos anos, começou a capacitar os farmacêuticos
serviço obedeceu à condição prévia obrigatória de participação numa acção de formação específica, na qual
a EPGSG esteve envolvida, em parceria com a Ordem
dos Farmacêuticos e a associação Ser+. Em 2018, foram
formados 28 farmacêuticos. Este ano, outros 29 participaram numa segunda acção de formação. «Quisemos dar
condições às farmácias aderentes para formar mais colaboradores, de modo a garantir a disponibilidade do serviço durante todo o período de atendimento ao público»,
explica Isabel Jacinto.
Pedro Rosa, farmacêutico-adjunto da Farmácia Alto
da Castelhana, de Alcabideche, foi um dos primeiros formandos. Para ele, o desafio não estava nos testes em si
próprios. «Há tecnicidades a ter em conta, mas as farmácias têm histórico nesta área», refere. No curso aprendeu
coisas mais importantes. Ficou a conhecer a fundo os agenPedro Rosa elogia a qualidade dos formadores
tes causadores das infecções, assim como os modos de
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RISCO
DE QUALQUER
SERVIÇO É TRATADO COM
GRANDE PROFUNDIDADE

propagação e de prevenção das doenças. E ensinaram-no
a reagir aos casos de testes reactivos. Nesses momentos
de grande stress, sabe como prestar um primeiro apoio
psicológico ao utente e encaminhá-lo para o acompanhamento clínico adequado.
Para preencher todos estes conteúdos científicos,
o curso contou com um painel alargado de especialistas:
infecciologistas, virologistas, microbiologistas, psicólogos. «Foram escolhidas pessoas cuja presença, só por si,
é sinal de qualidade, com experiência tanto teórica como
do terreno», elogia o farmacêutico. «A Escola é uma instituição credível e apostada na garantia de qualidade do
serviço final prestado. Eu diria que está para as farmácias
como as farmácias estão para a população: confiamos
nela!», comenta.
Em Alcabideche, o Sol apareceu
tímido. Hoje não houve nenhum
pedido de rastreio, mas a Farmácia
Alto da Castelhana tem sido das mais
procuradas para o efeito. «Os testes são gratuitos, os resultados são
obtidos em 15 minutos, mas o que
faz realmente a diferença é o facto
de as farmácias terem a confiança
da população», conclui Pedro Rosa.
Em Sacavém, «é tempo de bruxas, doutora. Se chove e faz sol,
elas comem pão mole!». Bernarda
Vinagre sorri e acena ao cliente que
a cumprimenta. A farmacêutica-adjunta da Farmácia Soares dispensa
terapêutica anti-retrovírica (TARV)
portadores de VIH-sida, no âmbito
de um projecto-piloto dirigido
a doentes seguidos no Hospital
Curry Cabral, em Lisboa.
A formação que recebeu na
EPGSG «foi decisiva», dispara, sem

hesitações. «Pessoalmente, a parte que considerei mais
importante foi a que respeitou aos aspectos emocionais
dos doentes. Os medicamentos são o dia-a-dia de um
farmacêutico. Já a vida destas pessoas e os desafios que
enfrentam são temas mais distantes para nós», expõe
Bernarda Vinagre.
Um dos objectivos do projecto-piloto TARV é que as
farmácias comunitárias consigam envolver os doentes no
serviço habitual que prestam. «Para isso, é preciso uma
componente relacional forte, sendo que estamos a falar
de pessoas que são desde logo vítimas dos seus próprios
preconceitos, tornando-se, algumas, autênticos cofres».
A EPGSG já capacitou 443 farmacêuticos na dispensa
de TARV. O curso inicial foi só o princípio. Este é um caso
flagrante de formação verdadeiramente contínua. Os formandos continuam a ser apoiados para prestar o melhor

:T

EMOS 4.600
FARMACÊUTICOS
CAPACITADOS
NA VACINA DA GRIPE
Magda Freitas integrou o primeiro lote
de formandos do curso de vacinação
contra a gripe
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serviço aos doentes. Há encontros mensais, onde são ouvidos testemunhos de doentes e debatidos casos práticos
entre colegas. As organizações de doentes e profissionais
de saúde têm sido chamadas a participar em conferências.
«A Escola, além de nos ter preparado inicialmente para
que o piloto arrancasse e funcionasse tecnicamente bem,
vem-nos dotando, continuamente, de ferramentas que nos
permitem estabelecer pontes com os doentes e isso é algo
de valor inestimável», considera Bernarda Vinagre.
Além da formação presencial, todos os cursos
da Escola da ANF têm uma componente de estudo
à distância, através de uma plataforma de e-learning
desenvolvida internamente. Da conjugação das duas
vertentes, resulta o modelo apelidado de b-learning.
A farmacêutica-adjunta da Farmácia Soares consulta
regularmente o manancial de informação disponível
na plataforma de e-learning. «Estamos cá para apoiar
Em Portugal, existem 4.600 farmacêuticos capaos doentes em tudo o que é preciso, porque a Escola
citados pela EPGSG a administrar a vacina da gripe.
está sempre a apoiar-nos», resume Bernarda Vinagre.
A Farmácia do Forte, no Forte da Casa, concelho de Vila
A EPGSG está sediada no edifício da ANF, no bairro
Franca de Xira, vacina centenas de doentes por ano
de Santa Catarina, em Lisboa, mas sempre apostou na
desde 2008, quando as farmácias foram autorizadas
descentralização da sua actividade. É o caso do Proa prestar esse serviço. A farmacêutica Magda Freitas
grama FIT, novo modelo formativo para a capacitação
integrou, por isso, o primeiro lote de formandos. «Era
das equipas das farmácias em quatro áreas distintas:
algo inteiramente novo e na comunicação social falacomportamental, eficiência operacional, tecnológica
va-se muito no risco de choque anafiláctico… Quando
e técnico-científica. «Temos sessões
A Farmácia Coelho Marques,
no Porto, em Lisboa, Castelo Branco,
de Palmela, apoia vários doentes
Vilamoura e Coimbra, mas como as
portadores de ostomias
farmácias estão distribuídas por todo
o país, o que fazemos é ir buscar os
inscritos em transferes, que partem,
praticamente, de todas as capitais de
distrito», descreve Isabel Jacinto.

S TRAUMAS
E AS EMOÇÕES
DOS DOENTES
FAZEM PARTE
DA FORMAÇÃO

:O

UTROS
443
APRENDERAM
A DISPENSAR
MEDICAMENTOS
PARA O VIH-SIDA
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cheguei ao curso, começámos logo por aí, ainda que
a probabilidade de acontecer seja reduzidíssima»,
recorda a farmacêutica.
Nada é deixado ao acaso e qualquer risco é tratado
com grande profundidade. Para o desenho do curso de
vacinação foram recolhidos contributos de especialistas
em emergência médica e em reacções anafilácticas.
«Quando afirmamos que o serviço prestado nas farmácias é tecnicamente seguro, garantimos que o é, efectivamente. Os anos que o sector leva de prestação do
serviço e os resultados obtidos em Saúde Pública julgo
que o atestam», considera a coordenadora.
Todos os anos, mais de meio milhão de portugueses
opta por se vacinar contra a gripe nas farmácias. Augusto
Pereira, é um deles. O antigo agente principal da PSP,
aos 66 anos, já podia ir ao centro de saúde vacinar-se
Os fluxogramas de intervenção farmacêutica
transformam conhecimentos em qualidade
de atendimento

sem custos. «Antes quero vir aqui! É mais rápido e estou
muito satisfeito com o serviço», garante.
Indiferente à chuva, de jornal debaixo do braço, veio
à Farmácia do Forte só para desejar bom dia. «Gosto
deste pessoal. Não há dia que passe sem que lhes faça
uma visita». Até aos limites do possível, trata da sua
saúde na farmácia. «Tem a ver com confiança», sentencia o antigo polícia.
Entretanto, na rua, um arco-íris dá cor ao céu.

:H

Á FORMAÇÕES
PRESENCIAIS
EM TODOS OS DISTRITOS
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MEMÓRIA

MARIA MANUELA
CARVALHO
(1940-2019)

UMA MULHER
PRA FRENTEX
TEXTO: PAULO MARTINS
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eterminação,
inteligência, acutilância. A
personalidade da única mulher que em 1976 integrou
a primeira Direcção da Associação
Nacional das Farmácias, falecida em
Março, podia sintetizar-se naqueles três ingredientes. Ou em quatro,
para que melhor se entenda o seu
percurso. Basta acrescentar um
“q.b.” de ingenuidade quando lhe
afagavam o ego.
Sim, Maria Manuela Carvalho era
«uma pessoa com uma auto-estima
cheia», como testemunha a filha
Joana. Sim, «se acreditava numa
coisa, ia atrás». Contudo, «não tinha
filtros, nem papas na língua» e era
avessa ao politicamente correcto,
muitos anos antes de a expressão
entrar no léxico. «Quando somos,
como ela era, fiéis às nossas convicções, e não engolimos sapos, sofremos as consequências», ajuíza Joana.
Foi uma mulher «elegante, bonita
e afirmativa» que João Silveira, hoje
presidente da Mesa da Assembleia
Geral da ANF, conheceu ainda jovem,
numa reunião em que alunos de Farmácia do Porto se juntaram aos que,
como ele, estudavam em Lisboa.
Viria a reconhecer-lhe uma vontade
indómita de «puxar sempre para a
frente, de peito aberto às balas». Por
vezes, «não travava», mas «esteve
sempre no campo das convicções».
Maria Manuela Gonçalves Pereira
de Carvalho nasceu em São Tomé

«S

Aos 27 anos, Manuela Carvalho (ao centro)
foi caloira de Farmácia no Porto

E ACREDITAVA NUMA
COISA, IA ATRÁS,
SEM FILTROS NEM PAPAS
NA LÍNGUA»

e Príncipe, em 1940,no seio de uma família proprietária de roças de café, que perderia tudo no turbilhão
da independência, em 1975. Ela partira uns anos antes.
Divorciada e já com dois filhos, trocou os luxos coloniais
pelo Porto. Era assim, dona de si. Não a assustava «levar
sozinha o barco para a frente», segundo a filha, vogal da
Direcção da ANF entre 2011 e Abril passado.
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Esta foto, de 1969, é de uma iniciativa
Caloira aos 27 anos na Univerda praxe. Nunca se inibiu de participar
sidade do Porto, aproximou-se dos
na vida académica
colegas mais jovens. A empatia
ajudava. «Falo, salto, pulo, zango-me, viro a mesa e, daqui a pouco,
já não é nada comigo», admitiu em
depoimento a Carina Machado, para
o livro sobre os 40 anos da Associação, editado em 2014. Em menos
de um fósforo, travou amizade com
João Cordeiro, futuro líder histórico
da ANF, a quem sucedeu em 1969 na
presidência da Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia.
Certo dia, protagonizou um episódio que a expôs a apupos e insultos.
Sabia que os ouviria, mas não hesitou em interromper a exibição de
uma peça de teatro encenada pelo
dirigente associativo a quem confiara o programa cultural da Queima das Fitas, Gomes Carneiro, mais tarde
deputado eleito pelo PS, que morreu em 1996. “O Fosso”,
da autoria de Jaime Gralheiro, abordava a Guerra Colonial e a emigração, pelo que estava na “lista negra” do
regime marcelista. Ao saltar para o palco, Manuela matou
à nascença a mais que provável reacção do reitor, Salvador Valserrano. Os estudantes, sobretudo os de Arquitectura, é que não a pouparam.
Após anos de espera, só em 1975 foi autorizada a montar a sua farmácia, em Alcabideche. Politicamente de
com o seu estilo afirmativo e acutilante», atesta João
direita – viria a ser vereadora da Câmara de Cascais pelo
CDS – costumava dizer que aquela farmácia foi a única
Silveira, referindo-se ao núcleo de farmacêuticos que
coisa que o 25 de Abril lhe deu. João Cordeiro, que lhe proconduziu a transição do velho Grémio para a ANF. Vogal
porcionara o estágio, deu uma ajuda no arranque: empresda Direcção eleita em 1976, foi responsável pelo funciotou-lhe equipamento e forneceu-lhe medicamentos.
namento dos órgãos distritais. Nesse tempo, as reuniões
«Participou activamente no "Grupo de Cascais",
prolongavam-se pela noite dentro, num andar da Rua
Frei Francisco Foreiro, em Lisboa. A memória de Silveira é
reveladora: «Entrava e enchia a sala. Era difícil não notar
que tinha chegado, até porque falava alto, com uma voz
bem timbrada». Diz Lopes Ribeiro, então secretário-geral, que «para ela não havia horas». Sendo «inteligente
e determinada, via os problemas de forma transparente.
Nas reuniões com o Ministério, não se baixava». Ou seja:
«em nada se distinguia dos homens».
João Cordeiro, que conheceu Maria Manuela Carvalho
na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, não
tem dúvidas em salientar o seu «perfil de guerreira», manifestado quer no movimento associativo estudantil, quer
como dirigente da Associação Nacional das Farmácias.

«F

OI UMA MULHER
BONITA
E AFIRMATIVA. ENTRAVA
E ENCHIA A SALA»

:N

AS REUNIÕES
COM O MINISTÉRIO,
NÃO SE BAIXAVA. «NÃO
ACHEI GRAÇA NENHUMA!»,
DISSE A UM MINISTRO
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Participou activamente no "Grupo de Cascais", que conduziu a transição do velho
Grémio para a ANF. Foi a primeira mulher a integrar a Direcção, eleita em 1976

«Mantivemos sempre uma colaboração muito
intensa. As recordações que tenho dela são francamente
positivas», afirma o antigo presidente, que a convidou
para integrar a primeira Direcção. Sublinhando a sua
inteligência e determinação, Cordeiro conta um episódio
bem revelador da personalidade da colega. Uma «graçola sobre mulheres», que hoje não seria admissível,
atirada por um ministro em plena reunião com a ANF,
tirou-a do sério. «Levou a coisa de tal modo a peito que
lhe disse na cara: ‘Não achei piada nenhuma’ E passou
o resto da reunião de costas voltadas para o ministro».
«Braço direito» de Cordeiro e de Silveira, na opinião
de Lopes Ribeiro, Manuela acompanhava-os com frequência a beber um copo após as reuniões. Por residirem
os três na mesma zona, partilhavam o transporte. E as
vicissitudes da vida associativa – desde logo no agitado
período pós-revolucionário. Até 1983, quando, “desviada”
pela oposição interna, ela entrou em choque com os
colegas. Joana Carvalho confirma: «Usaram a minha mãe
e ela deixou-se usar. O protagonismo que tinha encheu-lhe o ego». A atitude precipitou a queda da Direcção.
Cordeiro afastou-se – só se reconciliaram em 1985,
aquando das cheias de Cascais, que atingiram a farmácia
dele. À distância, Silveira relativiza: as «diferenças táctico-estratégicas que levaram à ruptura» não beliscaram
a relação pessoal.
Há laços inquebrantáveis. Quando o Cascais Shopping abriu, foi convidada a instalar uma farmácia, com

:G

OSTAVA DE CONTROLAR,
MAS TAMBÉM
DE RESOLVER OS PROBLEMAS
DE TODA A GENTE. NINGUÉM
FICAVA SEM MEDICAÇÃO

um confortável período de carência de renda, mas recusou, para não abandonar os clientes de Alcabideche.
Joana, que herdou «o feitio impulsivo de quem acredita nas convicções», mas aprendeu a não agir a quente,
lembra a teimosia da progenitora. «Matriarca», tanto
tinha a tentação de tudo controlar como de resolver
os problemas. Os empregados da farmácia sabiam que
podiam contar com ela, até para apoiar financeiramente
os estudos dos filhos. «Sempre concedeu crédito a quem
precisava. Ninguém ficava sem medicação, nem que
fosse ela a pagar». Assumia a profissão sem meias-medidas. Foi farmacêutica na íntegra. Sempre pra frentex.

A Farmácia Portuguesa agradece a Joana Carvalho
a gentil cedência de fotografias
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Câmara de Loures louva farmácias comunitárias
A Câmara Municipal de Loures aprovou por unanimidade
um voto de congratulação pelo projecto «pioneiro em Portugal»
Medicamentos Agora em Sua Casa, que garante aos munícipes
medicamentos ao domicílio 24 horas por dia. De acordo com esta
deliberação, as 47 farmácias do Movimento Loures Tem + Saúde
revelam «um grande sentido de responsabilidade social, mas
também a assunção de um forte compromisso de tornar
este concelho uma referência no acesso ao medicamento».

ANF amiga das pessoas com deficiência
A Associação Nacional das Farmácias (ANF) integrou um painel
de 24 entidades e empresas que, a nível nacional, declararam
publicamente o seu compromisso para reforçar a empregabilidade
de pessoas com deficiência. O compromisso surge no âmbito de um
trabalho iniciado pelo Inclusive Community Forum (ICF) da NOVA
School of Business & Economics e por empresas parceiras desta
escola, para apoiar e promover um mercado de trabalho mais
inclusivo, através do reforço do número de pessoas com deficiência
que integram os seus quadros.

Farmácias Portuguesas abraçam saúde e beleza
A EXPONOR recebeu a primeira edição de um novo evento que
junta o melhor da Beleza e da Saúde: o “Health for Beauty – The
Experience”, que contou com 34 expositores, por onde passaram
5.285 visitantes. Co-organizado pela ANF, realizou-se em
simultâneo com a EXPOCOSMÉTICA, a maior feira da Península
Ibérica neste sector. O evento deu a conhecer as novidades em
cuidados de saúde, dermocosmética e nutrição. As farmácias
presentes no stand das Farmácias Portuguesas fizeram rastreios
e diagnósticos de pele.

Bastonária dos farmacêuticos de ouro
O Ministério da Saúde concedeu a Ana Paula Martins a Medalha
de Serviços Distintos – Grau Ouro na cerimónia comemorativa
do Dia Mundial da Saúde 2019. A bastonária recebeu a distinção
como sinal do «reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos
farmacêuticos em prol da saúde dos portugueses, em todos
os seus diferentes espectros profissionais».

13 de Março,
L oures

20 de Março

30 de Março
a 1 de A bril,
L eça da
Palmeira
5 de A bril,
L isboa
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Paulo Cleto Duarte recebe Prémio Kaizen
Paulo Cleto Duarte recebeu o Prémio Kaizen, atribuído pelo
Instituto Kaizen, que reconhece pessoas ou entidades que se
evidenciam pela forte aposta na cultura de melhoria contínua.
O presidente da ANF atribuiu o mérito à sua equipa e às 20 mil
pessoas que trabalham na rede de farmácias. Na sua visão, a ANF
e a rede de associados têm beneficiado de «pequenas grandes
mudanças» desde a adesão, em 2011, à metodologia Kaizen.

Sector farmacêutico apoia Moçambique
Está em curso a recolha de fundos para suporte à Operação
Emergência Abem: Moçambique, que visa garantir cuidados de saúde
e acesso a medicamentos à população afectada pelo ciclone Idai, com
eficácia e transparência. A operação é organizada pela ANF, Ordem
dos Farmacêuticos e diversas entidades da indústria farmacêutica
e do sector social. A Associação Dignitude, IPSS que apoia o acesso
a medicamentos a quem deles mais necessita, coordena a operação.

Medicamentos Agora em Sua Casa chega a Odivelas
O projecto Medicamentos Agora em Sua Casa, inaugurado em Loures
no dia 12 de Março, é hoje alargado aos residentes no concelho de
Odivelas. Este serviço está disponível 24 horas por dia, todos os dias
do ano, garantindo a entrega de medicamentos e produtos de saúde,
de forma segura, num tempo máximo de 2 horas após a encomenda.
Qualquer cidadão pode aceder ao serviço com uma chamada gratuita
para o 1400, ou através da app Receitas Médicas.

Igualdade de género no sector farmacêutico
A Ordem dos Farmacêuticos (OF) organizou a conferência "Women
Leadership" como forma de reflectir sobre os desafios das gerações
actuais e futuras de farmacêuticas, que predominam na profissão.
A sessão teve como conferencista Ema Paulino, membro da Direcção
da OF, a que se seguiu um debate entre mulheres farmacêuticas.
O evento teve por objectivo promover na classe farmacêutica
a necessidade de adoptar comportamentos socialmente responsáveis
sobre a igualdade de género e criar ferramentas para valorizar
a mulher no sistema de saúde, nos diferentes sectores de actividade,
garantindo oportunidades iguais às dos homens.

Glintt assina Agenda de Valor em Saúde
A Glintt, empresa tecnológica que integra o Grupo ANF, assinou
o Compromisso Nacional por uma Agenda de Valor em Saúde em
Portugal. Promover o value-based health care no sistema de saúde
português e garantir que, em 2021, um número muito significativo
de prestadores e financiadores da saúde venha a praticar esta
abordagem foram os objectivos da Cimeira de Cascais, realizada
no Campus de Carcavelos, em que a Glintt se fez representar pela
administradora executiva Filipa Fixe.
Queira acompanhar estes e outros acontecimentos
da Farmácia Portuguesa em: www.revistasauda.pt

9 de A bril,
L isboa

A bril

6 de Maio

7 de Maio,
L isboa

10 de Maio,
Carcavelos
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MEMORIAL
DO CONVENTO
E DO PALÁCIO
MAFRA
REPORTAGEM: MARIA JOÃO VELOSO
FOTOGRAFIA: PEDRO LOUREIRO
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o tempo da Guerra Colonial, Mafra esteve
para ser evacuada num raio de 30 quilómetros, à conta de a uma lenda que persiste
até aos dias de hoje: a existência de ratazanas albinas
e assassinas nos calabouços do palácio. Fernanda Santos,
coordenadora dos Serviços Educativos do monumento,
sorri com alguma ironia. «Existem ratazanas sim, mas
não comem ninguém». As provas são evidentes. «Temos
uma biblioteca das mais bonitas de Portugal, que não
tem nem uma dentadinha», expõe. Os morcegos residentes no convento garantem há três séculos a conservação desse tesouro, alimentando-se diariamente
dos insectos que poderiam ameaçá-lo.
Despistada a lenda, avançamos seguros à descoberta. "Magnânimo" como o rei que o mandou construir,
o Palácio Nacional de Mafra avista-se do cimo da Serra
de Sintra. Foi lá que nasceu a farmacêutica que nos
convida. Há 34 anos, Fernanda Maximiano veio instalar a sua farmácia na aldeia vizinha do Sobreiro. E ficou
a viver aqui, apaixonada. «Mafra é uma vila pequenina,
mas muito simpática, as pessoas são muito acolhedoras.
Os belíssimos frascos da botica conventual fazem parte
da História da Farmácia em Portugal

E, se pensarmos bem, estamos muito perto de Lisboa,
a vinte e poucos quilómetros», alega a farmacêutica.
O verso de Fernando Pessoa Deus quer, o homem
sonha, a obra nasce aplica-se a esta história, mas não
por esta ordem. Em 1711, estando casado há três anos
sem descendência, o rei D. João V prometeu ao divino
construir um convento se lhe concedesse a graça de ter
filhos, para dar continuidade à dinastia. Como a Deus
nada é impossível, a 4 de Dezembro desse ano nascia
a infanta D. Maria Bárbara. O rei cumpriu a promessa.

:T

UDO É GRANDE
NO PALÁCIO,
CONVENTO, BASÍLICA
E TAPADA DE MAFRA
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Seis anos depois do parto real, foi lançada a primeira
pedra deste edifício imponente, construído à semelhança
de outros congéneres, como o Palácio de Versalheses, em
França, ou o Palácio Real, de Madrid.
Passados três séculos, pisamos este chão com história sob o olhar atento de aves de rapina: o bufo real
e a respectiva família habitam o claustro do convento
desde 2015, trazidos pela Associação PENAS. No Campo
Santo, a cada rectângulo do chão corresponde uma
sepultura. «Os franciscanos dão pouca importância à
morte porque enfatizam a vida além da morte», explica
Fernanda Santos. Na enfermaria conventual, as camas
dos doentes graves estão viradas para o altar, com
o intuito de obter a cura. A roupa de cama era mudada
de três em três dias, uma inovação naquela altura, facto
que impressiona a nossa profissional de saúde. «Temos
que pensar que na época viviam aqui trezentos frades,

:O

REI D. JOÃO V
GANHOU A JUSTA
FAMA DE MEGALÓMANO

Família real, corte e 300 frades consumiam
por ano centenas de vacas e dez toneladas de arroz

A antiga enfermaria está
impecavelmente conservada
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ENTENAS
DE ANIMAIS COM
A FISIONOMIA DO BAMBI
PASTAM PELO BOSQUE

guarda um valioso testemunho artístico da actividade
missionária no Norte de África. A escultura dos Santos
Mártires de Marrocos mostra a cena dramática da decapitação de quatro frades à espada de um carrasco mouro.

A Tapada de Mafra foi concebida
em 1747 para ser um couto de caça real

o que era muito, e havia sempre frades doentes»,
exclama Fernanda Maximiano. Os belos frascos da
antiga botica conventual continuam a despertar
a atenção especial da farmacêutica, por mais visitas
que faça ao monumento.
Inicialmente, o rei encomendou ao arquitecto
Johann Friedrich Ludwig um pequeno mosteiro para 13
frades, mas o projecto foi aumentado sucessivas vezes.
Em 1730, a força de mais de 50 mil trabalhadores,
imortalizados no romance Memorial do Convento, de
José Saramago, ergueu um complexo monumental de
40.000 metros quadrados. Ao convento, onde cabiam
300 frades, foi acrescentada a basílica e um palácio
real. D. João V ganhou a fama de o mais megalómano
rei de todas as dinastias.
O Convento de Mafra, para os padrões da época,
além de majestoso era tido como luxuoso. As celas
eram aquecidas com braseiras. «Era o convento maldito
dos franciscanos», expõe Fernanda Santos. O voto de
pobreza é central para a Ordem dos Frades Menores,
fundada por São Francisco de Assis. Em diferentes épocas, foi sucessivamente habitado por franciscanos, frades
agostinhos e novamente por franciscanos. O museu

A farmacêutica Fernanda Maximiano e a directora
da biblioteca do Convento de Mafra foram colegas de liceu
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Os milagres destes mártires inspiraram Santo António
a entrar na ordem franciscana. Por falar em milagres, na
mesma sala do Núcleo de Arte Sacra pode admirar-se
a pia baptismal de Ana de Jesus Maria, filha de D. João VI
e de D. Carlota Joaquina. A farmacêutica Fernanda Maximiano também baptizou na basílica os seus dois filhos.
Se o convento nos permite conhecer alguns hábitos
da vida monástica, quando passamos ao palácio real
podemos imaginar como era a vida na corte na época
faustosa do ouro do Brasil. O rei vivia na ala norte do
palácio e a rainha na ala sul, cada um com a sua cozinha
privada. Entre os dois, todo um mundo frio de pedra
lioz vinda de Pêro Pinheiro e Montelavar. Um mundo
rebuscadamente barroco, que foi cenário de filmes

:N

O NOSSO SAFÁRI,
PRESSENTIMOS
TAMBÉM FAMÍLIAS DE JAVALIS
E ÁGUIAS DE BONELLI

como a “Rainha Margot” ou “A Filha de D’Artagnan”.
Por sugestão da farmacêutica, visitámos a majestosa biblioteca conventual. São cerca de 30 mil volumes, que datam do século XV ao XIX. Os livros serviam, simultaneamente, os frades e os estudos reais.
Agora, são objecto de culto para
estudiosos e investigadores. Quem
dirige a biblioteca é Teresa Amaral, amiga da farmacêutica desde
o tempo do Liceu Nacional de Sintra.
Um reencontro feliz, com direito
a testemunho fotográfico.
Nem só de livros se alimenta
o homem. Frades, família real
e corte consumiam por ano centenas de vacas, 120 pipas de vinho
e quase dez toneladas de arroz.
A Tapada de Mafra, concebida em
1747 com o propósito de ser um
couto de caça para o rei, servia
também para providenciar água
e lenha ao palácio e ao convento.
Indiferentes à história do lugar,
centenas de animais com a fisionomia do Bambi pastam pelo bosque, alheios à presença humana.
No nosso safári, pressentimos também famílias de javalis rastejantes,
que abanam os arbustos em fuga à
mira da máquina fotográfica. Adivinha-se águias de Bonelli a sobrevoar o céu azul, assim como se imagina morcegos de Bechstein a sair
da toca debaixo de um céu estrelado. Ambas as espécies estão em
vias de extinção e vivem em total
liberdade neste habitat. Além de um
comboio que percorre a tapada, há
a possibilidade de escolher diferentes trilhos pedestres e de bicicleta.
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A Aldeia Típica José Franco é uma espécie
ma das grandes atracde Portugal dos Pequenitos do mundo rural
ções turísticas do
concelho de Mafra é
a Aldeia Típica José Franco, criada
há quase um século pelo oleiro que
lhe deu nome no Sobreiro, onde
Fernanda Maximiano é farmacêutica comunitária há 34 anos. «Este
lugar deve ser visitado por todos,
sobretudo por quem tem crianças
pequenas», convida a farmacêutica, «porque espelha com precisão
os usos e costumes, e a forma como
se vivia há cem anos».
A aldeia exibe um conjunto de
réplicas bem conservadas de lojas
e ofícios antigos, uma espécie de
Portugal dos Pequenitos dedicado
ao mundo rural. Paralelamente,
com a sua arte, José Franco recriou
uma aldeia saloia em miniatura,
à escala de um presépio.
Os visitantes mais velhos virão
resgatar as memórias de infância,
os mais novos conhecer um Portugal
rural que já não existe mais, a não
ser aqui. Nos anos 60, também Jorge
Amado e Zélia Gattai ficaram encantados ao conhecer José Franco e a sua
obra. O escritor baiano apelidou-o de
«artista do barro e da vida». E nessa
mesma vida, amigos ficaram.
Nem todos os costumes agrícolas se perderam no tempo. Durante
a visita, é possível provar o afamado
pão de Mafra. O pão artesanal continua a ser muito importante para a
economia da região. O Festival do
Pão, que este ano se realiza entre
5 e 14 de Julho, enche de gastronomia,
música, artesanato e dança o Jardim do Cerco, vizinho do
da Calada, rebentam ondas de classe mundial para
Convento de Mafra. «Praticamente todos os restaurantes
a prática do surf. Em 2011, quatro quilómetros foram
da vila se fazem representar com a sua tasquinha», conclassificados como reserva para a prática deste desvida a farmacêutica.
porto, atraindo milhares de surfistas às praias de São
Para além do pão, dos queijos e dos petiscos como
Lourenço, Pedra Branca, Coxos ou Ribeira D’Ilhas.
pezinhos de coentrada e mão de vaca com grão, em
A Câmara Municipal de Mafra aproveitou a onda
Mafra há peixe fresco e bom marisco todo o ano.
e inaugurou, em 2016, o Centro de Interpretação da
O concelho tem 11 quilómetros de costa. O Oceano AtlânReserva Mundial de Surf da Ericeira, no Largo Jogo da
tico é um apelo constante. Da Foz do Lizandro à Praia
Bola. A protagonista do espaço é uma mesa interactiva
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Hernâni Batalha é do tempo de José Franco,
«em que os fornos eram a lenha»

gigante, com quatro temáticas: biosfera, ondas, comunidade e logística. Esta enciclopédia tem entradas para
todas as espécies de fauna e flora da região, e ainda
testemunhos de surfistas. Dá para fazer uma viagem
nostálgica à Ericeira do passado, com visita garantida
ao épico bar de Ribeira D’Ilhas.
Foi da Ericeira que a família real embarcou para
o exílio, quando rebentou a República em 5 de Outubro de 1910. Quanto ao futuro, o surfista Tiago Pires
convida o público a proteger a biodiversidade local
e a tornar-se ecologista.

CONTINUE A LER EM
www.revistasauda.pt
> Homenagem a José Franco
> Os festivais gastronómicos
> Declaração de amor
às gentes de Mafra

VEJA TAMBÉM O VÍDEO
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: BULA
:1 PALÁCIO NACIONAL DE MAFRA
Terreiro D. João V
Mafra
T. 261 817 550

:2 TAPADA NACIONAL DE MAFRA
Portão do Codeçal
Mafra
T. 261 817 050

:7 HOTEL VILA GALÉ ERICEIRA
Largo dos Navegantes, 1
Ericeira
T. 261 869 900

:8 RESTAURANTE SUL

Parque de Santa Marta
Ericeira
T. 261 864 478

:3 ALDEIA TÍPICA JOSÉ FRANCO
Estrada Nacional 116, 34
Sobreiro
T. 261 815 420

:4 CENTRO DE INTERPRETAÇÃO
DA RESERVA MUNDIAL
DE SURF DA ERICEIRA

Praça da República, 17
Ericeira
T. 261 863 122

:5 PENAS – ASSOCIAÇÃO PARA

:4

A PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO
DAS AVES DE RAPINA
Rua da Figueirinha, 5
Rogel, Santo Estêvão das Galés
T. 933 436 811

:6 RESTAURANTE ADEGA
DO CONVENTO
Rua Moreira, 11
Mafra
T. 261 814 185

:2

:6

:9 RESTAURANTE FURNAS
Rua das Furnas, 2
Ericeira
T. 261 864 870

:10 RESTAURANTE ARMAZÉM
DOS GRELHADOS

Rua Américo Franco, 1
Sobreiro
T. 261 819 586

©PEDRO LOUREIRO
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PAULO
CLETO
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o início de um novo mandato, renovamos o nosso
compromisso com a sociedade portuguesa.
Vamos lutar para cumprir a nobre missão
que nos foi atribuída por António Arnaut:
«As farmácias são a mão longa do Serviço Nacional de Saúde».
Parece-me inevitável a união de esforços de decisores
políticos, gestores e profissionais de saúde.
Acredito no aprofundamento da boa articulação entre
os sectores público, privado e social.
Como há 40 anos, temos de nos mobilizar em torno
de objectivos de Saúde Pública e materializar um sonho:
Os portugueses a viver cada vez mais anos, mais felizes
e mais saudáveis.
Todos com acesso aos profissionais e às melhores tecnologias de saúde, em condições de igualdade.
Os profissionais de saúde a trabalhar em equipa, com
o cidadão no centro do sistema e em primeiro lugar nas respectivas agendas diárias.
No início de um novo mandato, renovamos também a nossa
forma de estar.
Cooperamos sempre com os órgãos de soberania
e todas as profissões da Saúde.
Nunca nos comportamos como donos da razão, nem ambicionamos ter soluções para tudo.
Temos esperança nos próximos 40 anos do SNS porque acreditamos na vontade de agregação das instituições da República.
Acreditamos que podemos alcançar ganhos reais na saúde
dos portugueses porque estamos seguros de que os profissionais vão evoluir como equipa.
A Assembleia da República é hoje fiel depositária das assinaturas de 120 mil cidadãos à petição “Salvar as Farmácias,
Cumprir o SNS”, de longe a maior desta legislatura e uma das
maiores da nossa Democracia.
Os portugueses aderiram expressivamente porque sabem
bem o que está em risco.

Compreendem que esta petição não é a mera defesa dos
interesses corporativos das farmácias ou dos farmacêuticos.
Muitos já sentiram na pele o encerramento maciço de serviços de saúde, escolas, correios e caminhos-de-ferro.
Os cidadãos que resistem nas terras onde já fechou
a extensão de saúde, ou que o médico só consegue visitar uma
vez por semana, recorrem à farmácia como ponto de socorro.
Afastar as farmácias dessas pessoas seria uma traição aos
princípios fundadores do Serviço Nacional de Saúde.
As farmácias podem levar o SNS onde ele tem cada vez
mais dificuldade em chegar.
Sempre que isso for clinicamente adequado, estamos
prontos para dispensar os medicamentos a doentes
oncológicos e com VIH-sida, libertando-os de viagens desnecessárias pelo país.
Já demos provas, em Loures, de que somos capazes
de aumentar a cobertura vacinal contra a gripe, reduzindo
a mortalidade, o absentismo e a exposição gratuita dos serviços de urgência.
Somos capazes de formar as nossas equipas para pôr
no terreno quaisquer programas de apoio aos idosos e doentes crónicos, como fizemos com grande sucesso no caso dos
portadores de ostomias.
Temos condições únicas para implementar programas
de proximidade nas farmácias que servem as populações
mais isoladas.
Não nos cabe, contudo, prescrever os serviços que podemos dispensar aos portugueses.
É o momento da Assembleia da República e do Governo
passarem das palavras aos actos, tomando as medidas que
considerem adequadas.
Cabe aos senhores deputados encontrar o modelo de farmácia que melhor responde às necessidades dos eleitores.
E cabe ao Governo decidir a rede de farmácias concreta
a que os portugueses têm direito.

