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EDITORIAL

:A

nova secretária de Estado Adjunta e da Saúde,
Jamila Madeira, fez a sua primeira aparição pública
no simpósio de comemoração do 25.º aniversário
do Centro de Estudos e Avaliação em Saúde (CEFAR).
As farmácias sempre gostaram de receber os legítimos
representantes dos portugueses. Cada visita representa uma
nova esperança.
Jamila Madeira identificou quatro «projectos de sucesso»
na relação do Estado com as farmácias:
Primeiro, a agilização do licenciamento das farmácias,
através do programa Simplex, avanço próprio de um país
desenvolvido.
Segundo, a implementação das receitas sem papel, um caso
de sucesso extraordinário em Portugal. Contudo, ainda é preciso melhorar a capacidade de resposta do sistema informático,
a fim de reduzir os episódios em que atrasa a vida a médicos e
farmacêuticos.
Terceiro, a colaboração no combate à fraude. A Associação
Nacional das Farmácias (ANF) fez a primeira denúncia ao Ministério Público sobre corrupção do receituário. Como declara o
presidente Paulo Cleto Duarte nesta edição, a ANF vai continuar
a ser implacável, não só perante casos de fraude como de má
prática profissional.
Quarto projecto de sucesso, o início da dispensa de medicamentos anti-retrovíricos. A medida já estava no programa
do anterior Governo e a experiência-piloto alcançou resultados extraordinários. Chegou a hora de deixar de ser um “início”, mas antes uma finalidade da política de saúde, em todo o
território. Obrigar doentes crónicos e com patologias severas a
fazer centenas de quilómetros para levantar medicamentos é
indigno e desumano.
A secretária de Estado apresentou também cinco desafios
às farmácias para este mandato:
Primeiro, prevenção. A rede de Saúde Pública que atende
mais de meio milhão de pessoas por dia, de acesso mais fácil
e mais bem distribuída pelo território, não deveria nunca ficar
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DUARTE
SANTOS

COMPROMISSOS
de fora dos programas de Saúde Pública. A vacinação contra a
gripe, que ainda mata mais de três mil pessoas por ano, deveria
ser o primeiro exemplo de integração plena. Foi testada. Tornou-se evidente a sua eficácia na imunização dos grupos de risco.
Segundo, promoção de actos saudáveis. Os farmacêuticos têm conhecimentos para isso, fazem formação ao longo
da vida, inscrevem-se em massa num curso a cada novo
desafio. Nunca falharam quando foram chamados, ficaram
foi muitas vezes à espera.
Terceiro, literacia em saúde. Este é um assunto sério, porque a revolução digital pode ser um factor de exclusão para
muitos portugueses, a juntar à degradação e ao encerramento em massa de serviços de saúde. A ANF apresentou já
ao Governo uma proposta para transformar as farmácias que
servem as populações mais isoladas em lojas de saúde do cidadão. Os farmacêuticos podem ajudar esses portugueses mais
frágeis a entender a informação proveniente dos serviços e a
guiar-se no sistema.
Quarto, a utilização segura e eficaz dos medicamentos.
Não se entende que o Estado invista centenas de milhões
de euros dos nossos impostos em comparticipações, sem se
preocupar depois se os medicamentos são bem utilizados,
estão a fazer bem a cada doente, ou a causar novos problemas. A comparticipação dos serviços farmacêuticos neste
domínio deve ser a medida de Saúde Pública mais barata e
eficiente que poderíamos tomar.
Quinto, a geração de evidência na avaliação de tecnologias
de saúde. A demonstração de força do CEFAR, que foi capaz
de prever a epidemia de gripe, mostra o valor da informação
gerada pela rede de farmácias. Ela existe, está à vista, só precisa de ser aproveitada.
A petição “Salvar as Farmácias, Cumprir o SNS” vai ser
debatida na Assembleia da República.
Se chegou a hora de aproveitar a maior rede portuguesa
de Saúde Pública, então é o momento de selar compromissos
concretos.
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SEGREDOS

TERAPÊUTICOS
Como os farmacêuticos levam os doentes a aderir
aos tratamentos prescritos pelos médicos.
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LINHAS
DA FRENTE

FARMÁCIA
VALE FETAL
CHARNECA DE CAPARICA
E SOBREDA, ALMADA

Nas costas do Cristo Rei, tão perto de Lisboa, há mundo rural, com os seus problemas e virtudes

REPORTAGEM:
MARTA RODRIGUES

:A

FOTOGRAFIA:
LUÍS SILVA CAMPOS

cerca de 17 quilómetros de Lisboa encontra-se a pequena localidade de Vale Fetal,
pertencente à freguesia de Charneca de Caparica e Sobreda, em Almada. Engana-se quem associa a
proximidade da capital a uma zona urbana ou “Caparica”
a um destino de férias. Estamos num meio rural. Vivendas baixas, terrenos para agricultura e produção animal
para consumo próprio.
A comunidade que aqui vive é envelhecida, com problemas de saúde que caminham de mãos dadas com a
idade. A abertura da Farmácia Vale Fetal, em Abril de
2004, tranquilizou a população. Desde então, as angús-

tias discutem-se em primeiro lugar na farmácia. Para além
dos medicamentos, a farmácia disponibiliza consultas de
nutrição, podologia e serviço de vacinação. Os utentes
usam a gratidão no rosto e a equipa é já uma «família».
De sorriso nos lábios, a directora-técnica e proprietária, Helena Pires, cumprimenta todas as pessoas, que
conhece pelos nomes. Ao balcão está Manuel Tavares,
utente desde o primeiro dia. Lutou contra um cancro no
estômago há um ano e agora vem aviar medicamentos
para as frieiras. Apesar de ter passado por uma operação, sessões de quimioterapia e a perda de 25 kg, o septuagenário está firme. Desmancha-se em elogios ao falar
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Todas as quintas-feiras, na cave da farmácia,
Helena Pires prepara medicamentos para 60 pessoas

da equipa. «Quando fui operado, a farmacêutica Delfina
ligou para a minha casa e disse que ia ter comigo», recorda, orgulhoso.
As necessidades dos utentes nunca passam despercebidas à directora-técnica. Decidiu aderir ao programa de
Preparação Individualizada da Medicação (PIM) quando
assistiu a um pequeno acidente na farmácia. «Um dia,
chegou um senhor com uma caixinha de comprimidos
organizada, que o filho lhe deixava para tomar. Ele deixou cair a caixa e houve comprimidos por todo o lado».
A maior parte, branca e redonda, impossível de distinguir.
Agora, todas as quintas-feiras, na cave da farmácia, Helena Pires prepara medicamentos para 60 uten-

:A

FARMÁCIA
É COMO UMA
SEGUNDA CASA PARA
AS PESSOAS

«Quando fui operado, a farmacêutica Delfina ligou para
a minha casa e disse que ia ter comigo», recorda Manuel Tavares
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rectora-técnica. Só a comparticipação permitiria levar o serviço a mais
gente. «Poderemos assumir o custo
de um caso social», refere a farmacêutica, mas não o poderá fazer por
sistema.
Os enganos na toma da medicação
saem caros. Os dados da OCDE revelam que 50 por cento da população
mundial não toma os medicamentos
de forma correcta. Para além dos riscos para a saúde, isso representa uma
despesa de cerca de 125 mil milhões
de euros. As razões para a toma incorrecta podem ser tão simples como
dificuldade em distinguir a terapêutica, esquecimentos ou trocas. «O meu
Marta Silva detectou na farmácia um acidente
pai tomava os medicamentos da mivascular cerebral. A farmacêutica já não a largou
nha mãe e a minha mãe tomava os do
tes aderentes ao programa PIM, a maioria deles idosos
meu pai», recorda Manuel Tavares.
polimedicados, com a ajuda de um software espanhol e
O tempo despendido com os utentes poderá ser a
de uma máquina coreana. O programa informático anamaior garantia de adesão à terapêutica. «Muitos senlisa as receitas dos utentes e comanda um dispensador
tem-se enfartados com as tomas da medicação», reveque divide os medicamentos em saquetas, inseridas em
la Helena. Nessas situações, há que insistir. Explicar as
fitas semanais, quinzenais ou mensais. O profissional de
vantagens da terapêutica, adaptar os medicamentos às
saúde insere a terapêutica na máquina e o aparelho paspreferências dos utentes, mas, acima de tudo, escutar.
sa à divisão, de acordo com as indicações do software.
«O doente tem de ser bem tratado, porque se entra na
As saquetas incluem a medicação necessária para cada dia.
farmácia tem de ter um certo conforto. Temos de ter
Os doentes já não prescindem do serviço, que custa
empatia, de ser humanos», explica a farmacêutica.
quatro euros. «As pessoas compreendem a mais-valia de
A meio da manhã, faz uma visita à pastelaria Emíter a medicação preparada e sem enganos», afirma a dilio Preto Rego, ponto de encontro da comunidade, para

:Q

UANDO
ALGUÉM
DESAPARECE POR
VÁRIOS DIAS, A EQUIPA
DA FARMÁCIA BATE-LHE
À PORTA

«Na farmácia, somos como família», conta
Maria Lopes, que toma 16 medicamentos por dia
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:C

HEGAM
DIABÉTICOS
À FARMÁCIA SÓ COM
INSULINA E DÚVIDAS

tomar o seu café. Pelo caminho, é abordada por utentes
que a cumprimentam. Todos a conhecem. Senta-se à
conversa com uma mulher chamada Maria Lopes. Falam
sobre filhos e netos. Com hipertensão e diabetes, toma 16
medicamentos por dia. Para não cometer erros, aconselha-se na farmácia. «Já tenho uma certa idade e, por vezes, esqueço-me da medicação», diz. Não tem nenhuma
queixa. «A gente vai-se afeiçoando às pessoas e passa a
ser familiar, em vez de ser cliente».
Do outro lado, a servir, está Marta Silva. A funcionária
do café, de 44 anos, viveu um episódio marcante na farmácia. «Fui medir a tensão e detectaram que estava a ter
o início de um AVC», afirma Marta. Um olho descaído e a
falta de força no braço denunciaram a situação. Helena
Pires, de imediato, recomendou que se deslocasse a um
hospital. Insatisfeita, foi atrás da utente e seguiu-a até ao
café, com receio de que apenas tomasse um ansiolítico e
continuasse a trabalhar. «Se não tivesse ido à farmácia,
se calhar não estava aqui hoje», agradece.
À tarde, na farmácia, uma podóloga trata dos pés dos
utentes diabéticos, um serviço indisponível no Centro
de Saúde da Charneca. A diabetes é um problema para
muitos dos moradores da zona e a farmácia faz um seguimento atento. Muitos doentes chegam apenas com
a insulina e nada mais. As dúvidas são esclarecidas pela
equipa, que ajuda a administrar a terapêutica.
Alguns países da União Europeia celebram protocolos
entre o Estado e as farmácias para implementar programas de adesão à terapêutica. A directora-técnica defende a comparticipação de serviços como a PIM, mas não
espera verbas. Vai continuar com o projecto e espera ajudar mais utentes.
Três farmacêuticas e uma ajudante técnica servem a
população, com a serenidade de quem faz aquilo de que
gosta. Quando algum utente não aparece por vários dias,
vão ao café ver se foi buscar pão. Caso contrário, batem-lhe à porta. Confiantes, são a linha da frente para todos
os problemas. Nada as preocupa. E garantem: «Estamos
cá para resolver».

As saquetas impedem enganos na toma da medicação

Três farmacêuticas e uma ajudante técnica vigiam de perto
cada pessoa. Elas são as linhas da frente do SNS em Vale Fetal
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AUTOCOLANTES
DE SEGURANÇA

FARMÁCIA
EREIRENSE
EREIRA, CARTAXO

REPORTAGEM:
SÓNIA BALASTEIRO
FOTOGRAFIA:
MIGUEL RIBEIRO FERNANDES

O nome dos doentes nas embalagens evita troca de medicamentos
em casa, entre marido e mulher, e nos lares de idosos

«O

lá senhor Francisco, como está?»,
cumprimenta Sara Ramos, directora-técnica da Farmácia Ereirense, em
Ereira, no concelho do Cartaxo. O utente devolve-lhe
o sorriso, a afugentar o frio da rua. Dentro da farmácia
consegue-o: o ambiente e as palavras trocadas com os
profissionais de saúde aquecem-lhe a alma.

Chegou aos 88 anos «sem problemas de maior».
Orgulha-se, por exemplo, de ainda cultivar a sua horta.
E agradece aos farmacêuticos por isso.
Aqueles profissionais de saúde explicaram-lhe a importância de tomar sempre, a horas certas, os medicamentos para a diabetes e para o colesterol. Também lhe
facilitam a vida ao colocar nas caixas dos comprimidos
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etiquetas a indicar como e quando
tomá-los. «Felizmente, vai sempre
um papelinho com as coisas bem
explicadas. Tenho tudo controlado»,
diz ele. Quando surgem dúvidas, esclarece-as na farmácia.
Ajudar os utentes a perceber a
importância de seguir a medicação
é um trabalho diário na Farmácia
Ereirense.
Aldeia pequena de casas térreas,
perdida no Ribatejo, Ereira, unida em
freguesia à vizinha Lapa, tem uma
população sobretudo idosa. «Cada
vez mais», lamenta a directora-técnica. Por isso, as etiquetas de posologia autocolantes, emitidas pelo sistema informático, tornaram-se uma
ferramenta preciosa para a adesão
à terapêutica. «Usamos bastante»,
refere a farmacêutica.
As etiquetas com instruções sobre as horas e a forma certas de
tomar os medicamentos são coladas
nas embalagens. São escritas em letra de computador, o
que evita as confusões e os borrões da letra manuscrita. Um dos primeiros dados é o nome do doente a quem
se destina cada embalagem, o que evita trocas de medicamentos em casa. Quando se trata de um casal, por

:A

CABARAM
OS ERROS DE
INTERPRETAÇÃO DA LETRA
ESCRITA A CANETA
NAS EMBALAGENS.
A INFORMATIZAÇÃO
TROUXE SEGURANÇA

Quando a tensão arterial do marido se descontrola,
Susana Nogueira liga para a farmácia

exemplo, existe sempre esse risco. «Facilita-lhes a vida»,
considera a farmacêutica.
Os utentes agradecem e pedem à equipa para recorrer sempre ao mesmo sistema, no âmbito de um serviço inovador chamado MED180°. A farmácia não dá por
concluído o seu trabalho no momento da dispensa. Este
programa facilita o acompanhamento da adesão de cada
doente às indicações do médico. «Conseguimos identificar se estão ou não a fazer a medicação e retiramos
muitas dúvidas», conta Sara Ramos.
Além dos cerca de 600 habitantes de Ereira, a farmácia serve também as vizinhas Pontével, onde fica o centro
de saúde, Maçussa, Lapa, Vale da Pinta e Manique do Intendente. Farmácia antiga, mantém uma relação bastante
próxima com os utentes.
Os profissionais de saúde da farmácia «são parte da
família», diz Susana Nogueira, de 69 anos.
É a principal cuidadora do marido, José Manuel Nogueira, de 81 anos. Vem de Maçussa, a cerca de um quilómetro
de Ereira, buscar a medicação. Com uma depressão crónica e um tumor na próstata, ele toma vários medicamentos.
«Começa logo com seis ao pequeno-almoço, depois são
três ao almoço, um ao lanche, ao jantar são três e ao deitar são mais quatro medicamentos diferentes», descreve
Susana. Para não perder o fio à meada, agradece o apoio
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exemplo, «quando a tensão arterial varia» e não
sabe se pode dar determinado
medicamento,
Susana telefona para a
farmácia.
João e Maria Irene Vieira, de 74 e 65 anos, respectivamente, são também
utentes da Farmácia Ereirense há «muitos anos».
Ambos têm várias doenças
crónicas, por isso são visita
habitual.
Ele tem diabetes, colesterol, hipertensão e
ácido úrico elevado. Também tem problemas no
esófago. É acompanhado em cardiologia e fez
um cateterismo. «Tenho
de tomar muitos medicamentos», conta João.
Ainda em jejum, toma um
para a tensão arterial, outro para o esófago. À noite, para controlar o ácido
úrico, colesterol e diabetes. A meio, uma Aspirina. Não
trocar tudo pode salvar-lhe a vida.
Leva sempre da farmácia tudo muito bem explicado: «Eles estão sempre disponíveis, a cem por cento. E
põem autocolantes a explicar como tomar. Às vezes, o
médico esquece-se, e eles deixam tudo na embalagem.
Ajudam-me a não confundir», relata João Vieira.
Maria Irene também agradece o apoio. Toma, sobretudo, medicação «para os nervos». E não só. De
manhã, precisa de um comprimido para a tensão arterial e também de um diurético. À noite, faz um para
o colesterol, outro para a tensão arterial e três para a
depressão crónica de há vários anos.
O casal renova sempre as suas receitas na Farmácia
Ereirense. Se houver confusão, vêm à farmácia. Já, por
várias vezes, Maria Irene teve dúvidas na prescrição,
sobretudo quando muda de medicação. «Venho do
médico e pergunto-lhes. Eles esclarecem na boa».
Como as embalagens trazem etiquetas com o nome
de cada um, Maria Irene e João não confundem os medicamentos. «Eles conhecem-nos bem. São como família».
Isabel Pimenta, de 61 anos, e Víctor Teixeira Santos, de

A farmácia ajuda Víctor Santos a tomar sem erros medicamentos diários
para a hipertensão, colesterol, pré-diabetes e síndroma vertiginoso

dos farmacêuticos. «É uma ajuda preciosa. Eles colocam
os rótulos nas embalagens e eu faço a separação».
Felizmente, e após experimentar três medicações
diferentes, o tumor na próstata está controlado. «Tem
de tomar o comprimido toda a vida para estar bem»,
conta a companheira. Quando tem alguma dúvida, por

:A

FARMÁCIA
NÃO DÁ POR
CONCLUÍDO O SEU
TRABALHO NO MOMENTO
DA DISPENSA
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64, sentem o mesmo. Víctor soma problemas crónicos de
saúde: hipertensão, colesterol, pré-diabetes, problemas
cardíacos. Recentemente, também teve síndroma vertiginoso. «Tenho de tomar bastantes medicamentos. Mas
eles põem tudo: como e quando tomar».
Isabel diz sentir-se em família na farmácia. É o sentimento comum. O que leva o senhor Francisco, quando
tem dúvidas, a visitar os profissionais de saúde em vez de
lhes ligar por telefone. É sempre bom ver os nossos.

Francisco, 88 anos, agradece à farmácia viver no dia-a-dia
«sem problemas de maior», apesar da diabetes e do colesterol

:O

DOENTE VAI
PARA CASA,
MAS CONTINUA A SER
SEGUIDO E VIGIADO
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CAIXINHAS
MÁGICAS

FARMÁCIA
ALBERGARIENSE
ALBERGARIA DOS DOZE (POMBAL)

REPORTAGEM: PATRÍCIA FERNANDES
FOTOGRAFIA: MÁRIO PEREIRA

:O

sol brilha com ímpeto em Albergaria dos
Doze, convidando os
seus 1.765 habitantes a saírem à rua
para iniciarem o dia.
Na Farmácia Albergariense está
tudo a postos para receber os utentes. Na bancada de apoio dos bastidores já se prepara a medicação
semanal de quem precisa.
O guia terapêutico é o primeiro a
ir para a bancada. Trata-se de uma
folha onde é colada a cartonagem e
registada a posologia, os horários da
toma e as observações. De seguida,
entram as caixas da medicação e o
dispensador semanal, embalagem
rectangular de plástico e cartão que
suporta todos os comprimidos, cápsulas e drageias.
Depois de reunidos os elementos
necessários, enche-se, manualmente,
os alvéolos do dispensador com a medicação para cada dia da semana, dispostos na vertical, consoante os momentos da toma, na horizontal. Por
fim, é selado com um rolo cilíndrico.
Todas as semanas, Mário Pereira
desloca-se à farmácia para levantar
a sua «colecção», nome que dá ao

«Com as caixinhas da farmácia, não há nada que enganar»,
elogia Mário Pereira, antigo futebolista do Belenenses

Teresa Guapo lamenta a falta de comparticipação dos
serviços que promovem o bom uso dos medicamentos
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«Elas enchem isto tudo lá na farmácia e assim eu sei o que tenho de tomar
ao pequeno-almoço, almoço e jantar», elogia um doente polimedicado

dispensador. «Elas já sabem o que é, enchem isto tudo e
assim sei o que tenho de tomar ao pequeno-almoço, almoço e jantar. Não há nada que enganar», refere o antigo futebolista do Belenenses, sem hesitação. Desde que
aderiu à preparação individualizada da medicação (PIM),
tem os seus problemas de saúde controlados e nunca
mais teve episódios de descompensação.
Rosária Gameiro é outra fã deste serviço. Ao ser questionada pelo cumprimento da sua terapêutica, responde
prontamente: «A medicação não falha». Sempre que
vem à farmácia leva os seus medicamentos preparados
para três semanas. «Assim não me esqueço de tomar,
porque está preparada. Se fosse eu a tomar conta disto,
baralhava tudo», relata a utente.
Apesar de ser «pouco solicitado, por ter um custo associado», Teresa Guapo, farmacêutica e directora-técnica da Farmácia Albergariense considera a PIM um serviço importante. «Se houver uma adesão à terapêutica
contínua, os problemas de saúde não se intensificam.

A facilidade em manusear e extrair os comprimidos
é uma vantagem extra», reforça.
O MED180°, sistema de impressão de etiquetas de posologia personalizadas, é outro dos serviços disponíveis.

:O

DISPENSADOR
CRUZA OS
SETE DIAS DA SEMANA
COM AS HORAS PARA
CADA TOMA
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Este software instalado no computador da farmácia permite emitir
diversas informações, como o nome
do utente e dos medicamentos, a
posologia e as indicações de como
fazer a administração, tudo numa
só etiqueta. Está em funcionamento
há mais de dois anos e, desde então, tem recebido elogios tanto dos
utentes como de outros profissionais de saúde.
Fernanda da Costa cuida de idosos e reconhece as vantagens das
etiquetas na vida das pessoas mais
velhas, que têm mais limitações:
«Hoje vim buscar os medicamentos
de um casal que acompanho e, no
Fernanda da Costa testemunha as vantagens das
etiquetas para a saúde dos idosos de que é cuidadora
caso do meu patrão, ele vê na etiqueta o nome dele, sabe o que é e
quantos comprimidos tem de tomar
por dia. Mesmo que eu falhe, fico
descansada porque está tudo explicado e ele compreende».
No lar de idosos, situado perto
da farmácia, o feedback é igualmente muito positivo. «Quando a enfermeira viu as etiquetas disse-me
logo: “Foi a melhor coisa que apareceu. É fenomenal. Está tudo identificado”», conta Teresa Guapo, com
enorme satisfação.
Para a directora-técnica, as
etiquetas de posologia são uma
mais-valia que a farmácia tem
para apoiar a adesão à terapêutica. Quando a posologia era dita
Rosária Gameiro leva a sua medicação preparada para três semanas
oralmente, as pessoas «esqueciam-se» e, mesmo quando era
escrita, muitas vezes não conseguiam decifrar a letra». A farmacêutica acrescenta ainda: «Na toma de
um antibiótico, a etiqueta possibilita ao utente não
esquecer o dia em que o iniciou».
O horário da toma é simultaneamente um factor
que merece a preocupação da equipa da farmácia.
Se alguém levanta a receita às 17 horas, por exemplo,
é desaconselhado a tomar o medicamento de imediato.
Quando o voltasse a tomar, passadas 12 horas, teria de
acordar às cinco da manhã, o que seria pouco provável
de acontecer. Nestes casos, a farmacêutica aconselha

PREPARAÇÃO
PERSONALIZADA
DA MEDICAÇÃO MANTÉM
OS DOENTES CRÓNICOS
CONTROLADOS
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que a toma nocturna seja ajustada à hora a que está
habituado a acordar. «Assim, haverá uma maior probabilidade de cumprir a terapêutica», esclarece.
Para quem prefere as novas tecnologias, o MED180°
permite também à farmácia enviar uma SMS ou um e-mail.
Assim que é feita a compra, o utente tem a opção de receber por telemóvel ou correio electrónico a informação
sobre o medicamento adquirido, como e quando tomar, e
o contacto da farmácia para esclarecimentos adicionais.
Teresa acredita que há muita coisa que pode ser feita
para garantir a adesão à terapêutica. A comparticipação de serviços como a PIM iria permitir um melhor controlo das doenças que, por serem silenciosas e sem dor,
como a diabetes, levam a que os utentes se descurem.
Segundo a OMS, 50 por cento dos doentes crónicos
em países desenvolvidos não cumprem a medicação
prescrita pelo médico. São várias as razões que justificam esta realidade. O esquecimento é uma delas e,
em Portugal, é o principal motivo do incumprimento da
terapêutica, de acordo com um estudo da Associação
Portuguesa da Indústria Farmacêutica (APIFARMA).
A verdade é que o não-cumprimento da prescrição
Os doentes crónicos de Albergaria dos Doze encontram
na farmácia vários serviços que os ajudam a tomar
correctamente os medicamentos

médica traduz-se no agravamento do estado clínico e
no aumento das despesas associadas à nova medicação,
exames e consultas, sem contar com os gastos públicos,
que rondam os 125 mil milhões de euros na Europa, no
cálculo da PhRMA, associação da indústria dos EUA.
Com o apoio da farmácia, Adria Jorge cumpre
rigorosamente a terapêutica prescrita pelo médico
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AQUELA MÁQUINA
O CEFAR faz 25 anos de inovação permanente.
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MÁQUINA
DE SAÚDE PÚBLICA
Farmácias antecipam epidemia e ajudam a controlar a gripe.
REPORTAGEM: CARLOS ENES E RITA LEÇA
FOTOGRAFIA: PEDRO LOUREIRO

:A

s farmácias anteciparam o pico da gripe que
ocorreu na primeira semana do ano. No dia 11 de Dezembro, o Centro de Estudos e Avaliação
em Saúde (CEFAR), da Associação
Nacional das Farmácias (ANF), surpreendeu o país com uma previsão
inédita: «O período de maior actividade da gripe em Portugal vai acontecer entre o Natal e a segunda semana
de Janeiro».
O Despertador das Farmácias é
um novo instrumento de alerta em
saúde, sustentado na informação
proveniente da actividade das farmácias. «Este modelo previsional
tem grande valor para a Saúde Pública porque permite planificar a resposta dos serviços de saúde e alertar
a população para a necessidade de
reforçar os comportamentos preventivos», declara o médico Nuno
Rodrigues, da Associação Nacional
dos Médicos de Saúde Pública, que
colaborou na construção do modelo.

D:ESPERTADOR

PREVISÃO DE 1
A 8 DE JANEIRO

ALERTA
Surto de gripe em todo
o país. Madeira e distrito
de Faro mais afectados.
AÇORES

1
MADEIRA

2
3
4
5

fonte:
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:A

REDE DE
FARMÁCIAS
PERMITE PREVISÕES
CONCELHO A CONCELHO

As farmácias atendem, em média, 520 mil pessoas
por dia, sendo por isso a rede de serviços líder em
interacções com a população. A partir dos dados estatísticos relativos à procura de medicamentos e produtos
de saúde para infecções respiratórias, conseguem
antecipar a evolução da epidemia em duas semanas.
O impacto da gripe nas urgências hospitalares e nos
cuidados primários só acontece mais tarde. «Testámos o modelo com os dados reais dos últimos cinco
anos. O poder de antecipação das farmácias é uma
evidência», declara Peter Heudtlass, investigador alemão do CEFAR.
Graças à distribuição abrangente da rede de farmácias por todo o
território, o Despertador das Farmácias emitiu alertas distritais e até
concelhios ao longo da época gripal. Na maioria do território, o surto
epidémico foi de grau 3 (moderado), semelhante ao do ano passado,
no qual se registaram 3.331 óbitos
devido à doença. «A epidemia iniciou-se com maior intensidade em
Lisboa e no Algarve, seguindo-se a
região Norte. Atingido o pico, podemos dizer que os distritos em que
se verificou maior actividade gripal
foram Faro, Braga e Vila Real», descreve Peter Heudtlass.
O CEFAR apresentou a previsão para a epidemia
de gripe em 11 de Dezembro
«Esperamos ter contribuído
para melhorar a planificação e diminuir o impacto da gripe nos serviços de saúde, assim como para
reforçar as atitudes preventivas
da população quando isso era mais
necessário», declara António Teixeira Rodrigues, director do CEFAR.
«O objectivo das farmácias é
colaborar com as autoridades de
saúde nos grandes objectivos de
Saúde Pública. No caso da gripe,
o primeiro alerta só é possível a
partir dos nossos sistemas de informação. O Despertador das Farmácias é para nós uma questão de
responsabilidade e de compromisso», conclui Humberto Martins,
director para a área profissional
da ANF.
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VACINAÇÃO RECORDE

«Este resultado comprova o papel que as farmácias podem ter,
em todo o país, na disponibilização de serviços complementares
ao SNS», considera Bernardino Soares

REPORTAGEM: CARINA MACHADO

:A

FOTOGRAFIA: MIGUEL RIBEIRO FERNANDES

rede de farmácias vacinou 550 mil pessoas
até 9 de Janeiro, o que constitui um novo recorde. «Assumimos o compromisso de fazer
tudo o que depender das farmácias para que, este ano,
não fique nenhuma vacina disponível em Portugal», declarou aos jornalistas Paulo Cleto Duarte, presidente da
ANF, quando se vacinou em 24 de Outubro. «Temos de
aumentar a imunização da população para evitar os contágios em massa a que assistimos repetidamente durante o Inverno», defendeu.
Em Loures, voltou a decorrer uma experiência-piloto,
no âmbito da qual as farmácias têm acesso às vacinas
do contingente do Serviço Nacional de Saúde. As pessoas
com mais de 64 anos têm assim acesso a vacinas gratuitas sem terem de recorrer aos centros de saúde. No ano

passado, esta experiência aumentou em 32 por cento a
cobertura vacinal deste grupo de risco. Este ano, mais de
9.500 pessoas idosas optaram por vacinar-se nas farmácias de Loures, o que representou um novo crescimento,
de 25 por cento, na população imunizada.
Para o presidente da Câmara Municipal, «este resultado comprova o papel que as farmácias podem ter, em
todo o país, na disponibilização de serviços complementares e adicionais ao que já se faz no SNS, sobretudo em
matérias, como a gripe, onde o alargamento do acesso
à prevenção tem um efeito enorme na Saúde Pública».
O balanço de Bernardino Soares é «tão positivo», que
Loures quer «continuar a trabalhar para alargar essa capacidade de resposta, nesta e noutras áreas, designadamente na do VIH/sida».

PUB
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MÁQUINA
DE EVIDÊNCIA
Ciência mostra o que funciona no sistema de saúde.
REPORTAGEM: SANDRA COSTA
FOTOGRAFIA: PEDRO LOUREIRO

No CEFAR trabalha uma equipa multidisciplinar.
Dos 18 elementos só alguns são farmacêuticos
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O CEFAR recolhe diariamente dados para dezenas de projectos

:O

Centro de Estudos e Avaliação em Saúde
(CEFAR) assume como missão avaliar as
políticas de saúde e gerar evidência sobre
o que tem, de facto, valor para as pessoas. «Só assim se
tomarão boas decisões no sistema de saúde», considera António Teixeira Rodrigues, que assumiu há um ano o
«desafio gigante» de conduzir este centro de investigação.
Esta ambição tem o duplo objectivo de servir a socie-

:A

MBIÇÃO
É SERVIR
A SOCIEDADE E A
REDE DE FARMÁCIAS

dade e a rede de farmácias. A evidência científica permite «entregar à população melhores cuidados de saúde, em resultado de políticas públicas fundamentadas»,
acredita o director do CEFAR. Por outro lado, facilita «a
valorização do papel das farmácias no sistema de saúde», enquanto fontes de informação, de experimentação
e de aplicação de tecnologias.
Poderão as farmácias oferecer algo de novo à sociedade nestas três áreas?
Comecemos pela aplicação de novas tecnologias.
A dispensa de anti-retrovíricos aos portadores de VIH/
sida é um bom exemplo dessa simbiose. Os doentes ainda
são obrigados a deslocar-se aos hospitais para levantar
os seus medicamentos, muitas vezes a cem quilómetros
de casa. O Programa do Governo previa que pudessem
optar por levantá-los numa farmácia perto de casa. Em
Dezembro de 2016, o Ministério da Saúde implementou
um projecto-piloto, aberto aos doentes seguidos no Hospital Curry Cabral. O CEFAR estudou a experiência e conseguiu demonstrar, por critérios de evidência científica,
que ela beneficia os doentes.
O valor das farmácias como fonte de informação é
uma área inovadora, mas cada vez mais valorizada por
governos, seguradoras, prestadores de cuidados e financiadores dos sistemas de saúde do mundo desenvolvido.
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CEFAR: 25 ANOS
O CEFAR trabalha em rede com académicos
e centros de investigação

Uma das missões é apoiar as farmácias
que fazem investigação

«Somos vistos como o laboratório ideal para fazer
milhares de coisas pela saúde», assegura António
Teixeira Rodrigues, director do CEFAR

Como é evidente, as farmácias produzem dados úteis ao
conhecimento sobre a efectividade e a segurança dos
medicamentos em mundo real.
A informação produzida nas farmácias vai muito para
além disso, porque são o serviço de saúde que mais contacta com a população. As farmácias podem detectar
surtos de doença, prever tendências e até emitir alertas
de Saúde Pública, como aconteceu agora com a gripe

[ver pág. 20]. O que distingue o CEFAR de outros centros
de investigação é o acesso à rede de farmácias nacional,
por onde passam diariamente cerca de 520 mil pessoas.
A rede tem um excelente nível de digitalização, o que
permite gerar informação em tempo real. As farmácias
foram pioneiras em Portugal na introdução de computadores, antes dos bancos e das repartições públicas, e
em pouco tempo generalizaram a receita electrónica. Por
outro lado, são dotadas de um corpo profissional qualificado, com mais de três farmacêuticos por farmácia.
Quanto à experimentação, o CEFAR está a suportar a
realização de diversos ensaios na rede portuguesa, como
por exemplo a medição da efectividade de medicamentos para a dor crónica. A adesão à terapêutica é outra
área onde há muito trabalho em curso e realizado. «Somos vistos como o laboratório ideal para fazer milhares
de coisas pela saúde, em Portugal e em toda a Europa»,
assegura António Teixeira Rodrigues.
O CEFAR trabalha em rede com académicos e centros
de investigação de várias áreas, das ciências da saúde às
tecnologias, empenhados em gerar evidência útil à tomada de decisão sobre políticas de saúde. O trabalho colaborativo com redes e grupos de trabalho, nacionais ou
estrangeiros, é uma tendência crescente. «Abrirmo-nos
ao exterior tem sido a melhor forma de incorporarmos
conhecimento novo e não enquistarmos», observa o director do CEFAR.
O futuro implica cada vez mais parcerias. Desde logo,
é preciso «sensibilizar os farmacêuticos para a vantagem de recolherem informação de qualidade e partici-

:G

OVERNOS,
SEGURADORAS
E PRESTADORES DE TODO
O MUNDO PROCURAM
INFORMAÇÃO NAS
FARMÁCIAS
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parem em estudos». O CEFAR suporta as equipas das
farmácias dispostas a dedicarem parte do seu tempo a
fazer investigação.
Depois, é preciso estimular a colaboração entre as
farmácias e outros prestadores de cuidados de saúde.
«Quando conseguirmos pôr as estruturas a partilhar informação, o passo seguinte é partilharem intervenções
em Saúde Pública. Com isso, seremos capazes de desenhar serviços de saúde verdadeiramente inovadores, que
mudem a vida das populações», afirma António Teixeira
Rodrigues. Nos últimos tempos, reconhece «sinais positivos, no sentido de uma maior colaboração entre os sectores público e privado, mas ainda limitada a momentos
específicos e projectos particulares». O director do CEFAR sonha com o dia «em que todos possamos livrar-nos
de vez de uma lógica de “silos”, colocando o interesse do
utente em primeiro lugar».

:O

CEFAR
DETECTA
SURTOS DE DOENÇA
E PODE EMITIR
ALERTAS DE SAÚDE
PÚBLICA

OS CIENTISTAS DAS FARMÁCIAS

:N

a sala ampla, organizada em ilhas, trabalham os 18 elementos do CEFAR: farmacêuticos, economistas, matemáticos,
doutorados em Epidemiologia da Saúde, inteligência
artificial ou machine learning. Alguns acumulam anos
de experiência, na “casa” ou na academia, outros vieram de diferentes centros de investigação ou acabaram
de sair das faculdades.
O CEFAR tem conseguido ser «atractivo para pessoas
que querem fazer investigação e ciência num contexto
diferente do académico», garante António Teixeira Rodrigues. O jovem director tem experiência na área da
Epidemiologia em Saúde Pública. Vem da academia “tradicional”, em Portugal e na Inglaterra. Nas novas funções,
conserva intactas as regras da ciência. «Definidas as linhas ou áreas de investigação, trabalhamos com total liberdade, transparência e independência», garante.
O grande crescimento do CEFAR, nos últimos anos,
decorre da diversificação das áreas de investigação.
Tem investido na formação da equipa e na contratação

de pessoas com capacidades técnicas em novas áreas,
como big data, data analytics e data mining, que se dedicam à recolha, tratamento, análise e pesquisa de informação relevante em grandes conjuntos de dados, como
os provenientes do sistema informático da rede de farmácias; e machine learning, campo da engenharia informática relacionado com a inteligência artificial.
«Estamos a conseguir ter mais inovação e entrar noutras áreas», confirma Sónia Romano, farmacêutica e investigadora sénior, responsável pela área de Farmácia e
Saúde Pública. Na sua opinião, «o CEFAR modernizou-se,
reforçou a abertura ao exterior e é cada vez mais reconhecido». Hoje conta com uma equipa madura e ambiciosa. «Essa ambição vai fazer-nos crescer sustentadamente, explorando a inovação, as parcerias e as farmácias,
a razão da nossa existência», diz José Pedro Guerreiro,
Tem 17 anos de casa, é responsável pela área de Bioestatística. Numa só frase usou as três palavras que melhor
resumem a identidade do CEFAR hoje: inovação, parcerias, farmácias.
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«O CEFAR tem hoje uma maturidade científica
interessante, que nos coloca com uma boa
perspectiva para os próximos 25 anos».
José Pedro Guerreiro, investigador sénior
e responsável pela área de Bioestatística

«Reforçámos as parcerias com a Academia,
não só na dimensão científica de apoio
à direcção da ANF e às farmácias, mas
construindo pontes viradas para fora».
Inês Teixeira, economista da Saúde,
investigadora sénior do CEFAR

«O CEFAR tem como papel valorizar com
base na evidência, dar visibilidade a uma
rede de farmácias unificada a nível nacional
e mostrar o benefício social deste trabalho».
Ruben Pereira, investigador sénior
e responsável pela área de valor dos dados
em Saúde

«Gostamos de aprender, consolidar o
conhecimento e experienciar coisas novas.
Não temos receio de testar e explorar aquilo
que não conhecemos».
Sónia Romano, farmacêutica, investigadora
sénior do CEFAR
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A MÁQUINA NO TEMPO

O CEFAR já foi várias vezes pioneiro.

TEXTO: PAULO MARTINS

«Sempre tivemos liberdade total para trabalhar de maneira
independente e cientificamente correcta», relata Ana Paula
Martins, primeira directora do centro de investigação da ANF

:A
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concluir o mestrado em Epidemiologia, Ana Paula Martins planeava dedicar-se à
investigação, num departamento académico ou numa agência de regulação. No
imediato, porém, descobriu uma terceira
via. Apanhada de surpresa pelo convite
de João Cordeiro e João Silveira, figuras
históricas da Associação Nacional das
Farmácias (ANF), aceitou o desafio de
montar de raiz uma unidade científica
sem paralelo na Europa, porque quase
exclusivamente financiada pelo sector
privado. Para dirigir o CEFAR, nascido
Centro de Estudos de Farmacoepidemiologia, em Janeiro de 1994, precisaria de mobilizar uma equipa de «gente
de mente aberta», como reconheceria
posteriormente à revista Farmácia Portuguesa. Missão quase impossível, porque na época a massa crítica na área
não abundava. Exigia-se formação. E a
construção de pontes com outros pólos
de conhecimento.
Emanação do CEDIME – Centro de
Informação do Medicamento, o novo departamento da ANF revelou-se pioneiro
no desenvolvimento de estudos de Farmacoepidemiologia. Assumindo-o como
projecto da sua vida, a actual bastonária
da Ordem dos Farmacêuticos dedicou 13

anos de carreira profissional ao CEFAR, que se estreou com um estudo
sobre automedicação em populações
rurais e urbanas.
A primeira directora cedo percebeu
que o projecto beneficiaria não apenas
farmacêuticos, mas também doentes,
médicos, centros de investigação, indústria farmacêutica e o próprio Estado, cujas políticas necessitam de suporte técnico-científico. Para que isso
acontecesse, teriam de ser satisfeitas
duas condições: independência e agilidade na recolha de informação.
«Sempre tivemos liberdade total para produzir de maneira independente, cientificamente correcta.
Nunca recebi orientação de ninguém
da Direcção da ANF para apresentar os resultados de uma ou outra
forma», garantiu Ana Paula Martins,
citada no livro “Uma história das
Farmácias”, que em 2015 assinalou o
40.º aniversário da Associação. Para
reunir dados em tempo útil, o segundo pressuposto, a informatização das
farmácias – que à época, já abrangia 1.500 – foi fundamental. Graças
à colaboração dos farmacêuticos,
montou-se um sistema sem paralelo,
porque não se circunscreve a dados
de prescrição: envolve o doente que
adquire o medicamento.
Em 1998, no 5.º Congresso Nacional
das Farmácias, o então presidente da
ANF, João Cordeiro, elevou o departamento ao patamar
político: «A caracterização epidemiológica do consumo
de medicamentos assume particular importância como
suporte à definição de estratégias para a promoção do
seu uso racional». Estava dado o mote: o CEFAR reforçou o seu papel na produção de evidências científicas,
oferecendo à ANF um instrumento para funcionar como
parceira em áreas como a definição do modelo de remuneração das farmácias.
Dessa aposta emergiram estudos como “O valor das
Farmácias – Rede de saúde de proximidade”, apresentado em 2009. Elaborado em conjunto com a Espírito
Santo Research Sectorial, avaliou os benefícios económicos da campanha nacional “Controlar a diabetes está
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Em 1998, no 5.º Congresso Nacional das Farmácias,
o então presidente da ANF, João Cordeiro, elevou o
departamento ao patamar político
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PROJECTO
BENEFICIARIA
DOENTES, FARMÁCIAS,
MÉDICOS, INDÚSTRIA
E O PRÓPRIO ESTADO
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Nos idos de 1990, João Silveira caracterizou o CEFAR como o projecto
estrategicamente mais importante para as farmácias

na sua mão”, que teve lugar dois anos antes, na rede de
farmácias. O CEFAR estimou em 441 milhões de euros a
poupança anual proporcionada pela intervenção farmacêutica, entre custos directos e indirectos.
Nesse final da primeira década do século, já o departamento estava a reposicionar-se. O título da notícia da
Farmácia Portuguesa sobre a entrada de João Paulo Vaz
para o lugar de Ana Paula Martins, em 2007, dizia tudo:
“CEFAR em tempo de mudança”. Não se tratava – o próprio o assegurou então – de cortar com o passado, mas
as alterações eram significativas. Mantendo o acrónimo,
passou a designar-se Centro de Estudos e Avaliação em
Saúde. Se, até então, 80 por cento da sua actividade era
interna, o virar de página sinalizou uma perspectiva mais
empresarial, centrada na prestação ao mercado de serviços na área da Farmacoeconomia, o que implicou o reforço dos recursos humanos.
Tratou-se de preencher uma lacuna: faltava informação sobre medicamentos na fase pós-comercialização.
Através de estudos como o que em 2006 avaliou em 4,44
euros por medicamento o desperdício no ambulatório,
susceptível de ser reduzido adequando a embalagem ao
tempo de tratamento, ou o que mediu o pulso à quota de
mercado dos genéricos entre os medicamentos comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS): de 2001

a 2014, ano em que atingiu 47,2%, a poupança representou 1,7 mil milhões de euros.
O CEFAR «deixou de ter como foco exclusivo o seu
cliente interno». Eis como Suzete Costa, na obra citada,
descreveu a consolidação da vertente de prestação de
serviços. Directora executiva a partir de 2008, aprofundou as novas vias. Nessa altura, no painel que alimenta,
voluntariamente, a base de dados, já participavam 2.000
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PRIMEIRO
ESTUDO FOI
SOBRE AUTOMEDICAÇÃO
EM POPULAÇÕES
RURAIS E URBANAS
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CRIAÇÃO DO CEFAR

1994

Baptizado Centro

de Estudos de Farmacoepidemiologia, é uma
aposta fundamental
da ANF. O Farmácias
Sentinela é dos primeiros projectos. Entre os
estudos iniciais, destaca-se o relativo à automedicação em populações rurais e
urbanas. Entrevistada pela Farmácia Portuguesa, Ana Paula
Martins, primeira directora, promete proximidade com as
farmácias: «Os nossos colegas enviam-nos informação, mas
esperam feedback da nossa parte».

1996

2.ª CONFERÊNCIA DE
FARMACOEPIDEMIOLOGIA

A 2.ª Conferência de Farmacoepidemiologia, organizada
pelo CEFAR, mobiliza a classe farmacêutica. A presença
do bastonário, João Silveira, e do presidente do Infarmed,
Aranda da Silva, bem como de especialistas estrangeiros,

10.º ANIVERSÁRIO

2005

confere visibilidade ao evento. É lançado o livro “O papel
do Farmacêutico na Farmacoepidemiologia”, da autoria de
Abraham Hartzema, professor universitário norte-americano, e Nello Martini, perito italiano em Farmacologia.

Entretanto rebaptizado Centro de Estudos
e Avaliação em Saúde,
o CEFAR assinala o 10.º
aniversário com uma
conferência na Torre
do Tombo, em Lisboa,
subordinada ao tema
“Gestão do Risco – um
desafio na investigação em saúde”. Numa
década, produziu mais
de 50 estudos e desen-

2009

ESTUDO “O VALOR DAS
FARMÁCIAS – REDE DE
SAÚDE DE PROXIMIDADE”

Da autoria da Espírito Santo Research Sectorial e do
CEFAR, o estudo analisa os benefícios económicos da

volveu parcerias com a indústria farmacêutica, o Minis-

campanha “Controlar a diabetes está na sua mão”.

tério da Saúde e as universidades.

Só em custos directos, a poupança resultante da intervenção das farmácias é avaliada em 274 milhões de

ESTUDO PIONEIRO

2011

Avaliar a adesão e a persistência da terapêutica mais fre-

quentemente utilizada para o tratamento da osteoporose
pós-menopáusica: eis o objectivo do estudo pioneiro do CEFAR, com o apoio da Amgen, cujos resultados intercalares
são apresentados no Congresso da Sociedade Internacional
de Farmacoepidemiologia. Realizado pela primeira vez com
recurso ao Sifarma 2000, o estudo evidencia o potencial da
plataforma informática da rede das farmácias na avaliação
da utilização do medicamento em contexto real.

euros. Fica demonstrado o seu potencial como ponto de
concertação entre os objectivos da política de saúde e o
contexto económico em que se insere.
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farmácias, bem longe das 80 da lista
inicial. Como contract research organization, o centro passou a trabalhar
por encomenda, satisfazendo projectos concretos, e apetrechou-se para
avançar em diversos campos.
Entrevistada pela revista institucional da ANF no início de 2009, Suzete
Costa identificou áreas prioritárias,
como a realização de estudos económico-financeiros das farmácias, a valorização das vertentes de Economia
da Saúde e de Farmacoepidemiologia,
matriz original do centro, a avaliação
do impacto em saúde e o desenvolvimento do Observatório da Farmácia e
da Política do Medicamento.
Da continuidade se fazia evolução,
até porque já em 2008 o estudo “Valorização dos actos farmacêuticos em
farmácias comunitárias”, elaborado
pelo Centro de Estudos Aplicados da
Faculdade de Ciências Económicas e
Empresariais da Universidade Católica, em colaboração com o CEFAR,
marcara pontos, ao quantificar pela
Directora executiva a partir de 2008, Suzete Costa
primeira vez o volume e o valor econóaprofundou a prestação de serviços ao exterior
mico de diversos actos farmacêuticos,
como a dispensa de medicamentos,
o aconselhamento a doentes e a realização de testes de
produtos de saúde. A partir de 2010, disponibiliza relatódiagnóstico. Conclusão: 38,8 milhões de actos, não pagos
rios de mercado das farmácias, os chamados Pharmacy
directamente, consumiam aos quadros das farmácias 2,8
Watch Profile.
milhões de horas por ano. O valor global dos mais imporNos idos de 1990, João Silveira caracterizou por divertantes ascendia a 76,5 milhões de euros.
sas vezes o CEFAR como o projecto estrategicamente mais
Na história do CEFAR ficaram também estudos sobre
importante para as farmácias. Quando nasceu, poucos
o impacto das alterações legais no sector. Exemplos?
acreditariam nessa premonição. Hoje, maduro e adulto,
O baseado em dados recolhidos através do sistema de
não restam dúvidas: tornou-se mesmo incontornável.
informação da hmR, empresa de estudos de mercado do
grupo ANF, sobre o diploma de Setembro de 2011 que reduziu as margens da distribuição, confirmando o efeito
particularmente penalizador para as farmácias. E o que
apurou, em 2013, uma poupança de 553 milhões de euros
no primeiro ano de vigência da legislação que visava impulsionar o mercado de genéricos.
O CEFAR, que desde 2003 monitorizava a evolução do
perfil de prescrição e substituição por DCI, aprofundou,
através do Observatório, a componente de avaliação de
campanhas promovidas nas farmácias, como as de vacinação contra a gripe, e do consumo de medicamentos e

:O

CEFAR AVALIA
O IMPACTO
DE ALTERAÇÕES LEGAIS
E PROJECTOS-PILOTO
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«QUEREMOS MAIS»
Secretária de Estado apresenta áreas de compromisso
com as farmácias.
TEXTO: CARLOS ENES E SÓNIA BALASTEIRO
FOTOGRAFIA: SÉRGIO BRILHA

«Q

ueremos conhecer mais, para fazermos
melhor. Nada como centros de investigação como este para nos ajudar», declarou a secretária de Estado Adjunta e
da Saúde na comemoração do 25.º aniversário do Centro
de Estudos e Avaliação em Saúde (CEFAR), realizada no
dia 3 de Dezembro. Na primeira aparição pública após a
tomada de posse, Jamila Madeira considerou que «plataformas como o CEFAR acrescentaram valor e qualidade
à política de Saúde em Portugal».
O Ministério da Saúde compromete-se com um caminho de «mais informação, mais transparência e mais
exigência» para o Serviço Nacional de Saúde (SNS).
Jamila Madeira mostrou-se alerta para o «desafio dos
custos», resultante do aumento da esperança de vida e
do envelhecimento da população. «Num momento complicado para todos os países desenvolvidos, a capacidade de monitorizar os dados, a eficiência e a eficácia das
opções é particularmente relevante», considerou a secretária de Estado.
Por outro lado, o Governo «não aceita qualquer retrocesso no acesso à Saúde dos cidadãos», em condições
de igualdade. A busca de evidência científica é vital para
esse objectivo. «Sem informação tratada, sem avaliação
periódica, não será possível o progresso das políticas de
saúde, nem que estas políticas sejam inclusivas e sustentáveis», expôs Jamila Madeira.
As farmácias são «um pilar» dos cuidados de proximidade e «fazem parte das redes locais de apoio da acção social, em particular para os cidadãos mais frágeis

«P

REVENÇÃO,
PROMOÇÃO
DE ACTOS SAUDÁVEIS,
LITERACIA EM SAÚDE,
UTILIZAÇÃO EFICAZ
DOS MEDICAMENTOS
E GERAÇÃO DE EVIDÊNCIA»

e os idosos, cujo isolamento é problemático». A nova
governante fez questão de citar António Arnaut: «Entre as muitas mãos do SNS, a mão longa do SNS são as
farmácias». E apresentou a sua explicação para a frase
do ex-ministro e deputado socialista: «Quando o SNS
foi criado, as farmácias estavam perto, conheciam bem
as pessoas, tinham proximidade e davam algum colo – e
hoje ainda o fazem».
O Ministério da Saúde avalia positivamente a «parceria» com as farmácias e quer continuar a desenvolvê-la.
Jamila Madeira identificou quatro «projectos de suces-
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«Num momento complicado para todos os países desenvolvidos,
monitorizar os dados, a eficiência e a eficácia das opções
é particularmente relevante», considerou Jamila Madeira
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«Quando investimos em ciência só podemos estar a melhorar o mundo»,
concluiu a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos
«Se tivermos a sabedoria de proteger as pequenas farmácias, que servem
as populações mais pobres e isoladas, o SNS continuará a chegar a todos
os portugueses», declarou o presidente da ANF
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so»: a implementação das receitas
sem papel; o início da dispensa de
medicamentos anti-retrovíricos; a
colaboração no combate à fraude;
e a agilização do licenciamento das
farmácias, através do programa Simplex. A secretária de Estado identificou cinco domínios de colaboração
para o futuro: prevenção; promoção
de actos saudáveis; literacia em saúde; utilização segura e eficaz de medicamentos; e a geração de evidência
na avaliação de tecnologias de saúde.
O presidente da ANF mostrou disponibilidade para o compromisso.
«Se tivermos a sabedoria de proteger
as pequenas farmácias, que servem
as populações mais pobres e isoladas,
o SNS continuará a chegar a todos os
O CEFAR comemorou 25 anos a debater
portugueses», declarou Paulo Cleto
o presente e o futuro
Duarte. As farmácias querem conservar o seu modelo de proximidade.
Ao mesmo tempo, desafiam Portugal a posicionar-se na
vanguarda internacional. «O CEFAR e as farmácias estão
prontos a ajudar o SNS a ser um dos primeiros sistemas
de saúde do mundo baseado na evidência», anunciou o
líder da ANF. «O Estado português tem nas farmácias a
oportunidade real de fazer história», considerou ainda.
O orador recordou que mais de meio milhão de portugueses visitam diariamente a rede de farmácias.
A informação gerada por esse contacto em massa com
a população é valiosa para a utilização segura e eficaz
dos medicamentos. «Podemos saber, no mundo real, se
os medicamentos estão a produzir o efeito para o qual
foram pensados», expôs Paulo Cleto Duarte.
O director do CEFAR acredita no valor da informação
produzida nas farmácias para a transparência e a melhoria das decisões em saúde. «Queremos formar e afirmar
as farmácias como unidades locais de investigação. Pretendemos medir resultados em saúde, qualidade de vida
e outros indicadores», anunciou António Teixeira Rodrirecordou os anos de investimento na formação dos seus
gues. «Mas também queremos experimentar dentro das
profissionais. A bastonária fez questão de elogiar João
farmácias, encontrar novas formas de prestar melhores
Cordeiro e João Silveira, as «almas danadas» da fundacuidados, mais centrados no cidadão», acrescentou.
ção do projecto. Agradeceu aos antigos dirigentes da
O CEFAR comemorou as bodas de prata com a sua
ANF a «independência» concedida aos investigadores e
primeira directora no cargo de bastonária da Ordem dos
o «rigor» pedido. «Quando investimos em ciência só poFarmacêuticos. Num discurso emotivo, Ana Paula Martins
demos estar a melhorar o mundo», concluiu.

«O

CEFAR E AS
FARMÁCIAS
ESTÃO PRONTOS A
AJUDAR O SNS A SER
UM DOS PRIMEIROS
SISTEMAS DE SAÚDE
DO MUNDO BASEADO
NA EVIDÊNCIA»
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FINALMENTE
LIVRES

Doentes deste hospital já podem
escolher a farmácia.
REPORTAGEM:
RITA LEÇA

Doentes com VIH/sida do Centro Hospitalar Universitário de São
João, no Porto, já podem escolher onde levantar a sua medicação

FOTOGRAFIA:
JOSÉ PEDRO TOMAZ
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:O

s portadores de VIH/sida seguidos no
Centro Hospitalar Universitário de São
João (CHUSJ) já podem escolher levantar os seus medicamentos anti-retrovirais numa farmácia perto de casa. A medida abrange 500 doentes
dos distritos de Braga e Viana do Castelo, assim como
dos concelhos da Maia, Valongo e Porto, que até aqui
precisavam de se deslocar regularmente à farmácia
daquele hospital, para não interromperem os seus
tratamentos.
«O mais valioso é a sua dimensão pedagógica,
ajuda a desmistificar a doença», disse Armando Guimarães, do Grupo de Activistas em Tratamentos, na
cerimónia de arranque do projecto-piloto, realizada no
dia 1 de Dezembro. «Há ganhos. Ganhos de tempo em
deslocações, ganhos por não ter de faltar ao trabalho,
ganhos por poder escolher a farmácia mais conveniente e ser atendido num ambiente informal», sublinhou
Armando Guimarães, rematando: «É libertador!».
Os doentes que vivem mais afastados do CHUSJ
perdiam dias inteiros para levantar medicamentos.
De Castro Laboreiro, Melgaço ou Terras de Bouro, por
exemplo, só de viagem são duas horas para cada lado.
Até Abril, a mesma liberdade vai chegar aos doentes com esclerose múltipla. Posteriormente, o programa, que se chama Farma2Care, será estendido a doenças oncológicas, medicamentos para transplante renal
e hemofilia. «Vamos abranger muitas centenas de
pessoas, à medida que formos alargando a novos distritos e a novas patologias», acredita Fernando Araújo,
presidente do Conselho de Administração do CHUSJ.
Só no distrito de Braga, 101 farmácias aderiram
ao novo serviço. Cada uma delas terá pelo menos um
farmacêutico com formação específica para a dispensa dos medicamentos, o esclarecimento de possíveis
dúvidas e o seguimento dos doentes entre consultas
médicas.
O Farma2Care resulta de uma parceria entre o
CHUSJ, a Ordem dos Farmacêuticos (OF), a Associação de Distribuidores Farmacêuticos (ADIFA) e a Associação Nacional das Farmácias (ANF), para garantir
aos utentes um acompanhamento de proximidade.
«É uma visão integrada de toda a medicação que os
utentes têm de cumprir. O nosso objectivo é que, daqui a um ano, esteja presente em todas as zonas do
país», disse Paulo Cleto Duarte, presidente da ANF,
durante a apresentação, realizada em Braga, no Dia
Mundial Contra a Sida.

«O facto de as pessoas confiarem hoje no farmacêutico da
sua comunidade, como antigamente confiavam no padre
da sua paróquia, ajuda a sentirem-se mais à-vontade para
falarem de si e dos seus problemas de saúde. Além disso,
este programa ajuda a normalizar a doença, quebrando
o estigma e libertando as pessoas de um gueto interno que
o estereótipo de doença arrastou durante anos.»
Armando Guimarães,
Grupo de Activistas em Tratamentos

«Há muitos doentes que deixam de tomar a medicação
por falta de condições de acesso. Um doente de Vila Franca
de Xira ou de Beja tem de ir buscar os medicamentos ao
Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Os doentes de Viseu
têm de ir a Coimbra. São situações absurdas, que têm de ser
resolvidas com urgência! O Farma2Care vem ao encontro do
que queríamos e deve tornar-se um programa nacional.»
Paulo Gonçalves,
Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla

«Demonstrámos que podemos trabalhar em rede e, em
conjunto, encontrar boas soluções, que confiram maior
proximidade e qualidade de vida às pessoas. Tenho um
enorme orgulho pessoal e institucional por fazer parte
deste projecto porque, além do mais, estamos a combater
o estigma e a descriminação, o que, no caso destas
patologias, é fundamental.»
Fernando Araújo,
Presidente do Conselho de Administração
do Centro Hospitalar Universitário de São João
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«Este programa é mais uma vez a prova de que,
quando trabalhamos em conjunto, o Centro Hospitalar
Universitário de São João, com as suas equipas médicas,
os farmacêuticos comunitários e a distribuição,
conseguimos fazer aquilo que é a nossa missão e o nosso
dever: resolver os problemas das pessoas.»
Ana Paula Martins,
Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos

«Temos a esperança de que o Farma2Care possa
ser a ponte para potenciar a rede de farmácias
e também potenciar a capacidade instalada dos
distribuidores para que, em definitivo, possamos
assegurar uma acessibilidade de forma equitativa
e completa em todo o território nacional.»
Diogo Gouveia,
Presidente da Associação de Distribuidores
Farmacêuticos

«Vamos avaliar os resultados deste programa e
apresentar as nossas conclusões ao Governo, o mais
brevemente possível. O nosso objectivo é criar um
modelo standard para alargar o projecto a todos os
distritos, de forma a servir realmente os cidadãos
e a ser sustentável.»
Rui Santos Ivo,
Presidente do Conselho Directivo do Infarmed

«Demos o passo definitivo para que, em 2020, não haja
nenhuma pessoa que viva com VIH e outras doenças
que tenha de ir ao hospital apenas para levantar a sua
terapêutica. Pode fazê-lo na sua farmácia, onde temos
uma visão integrada de tudo o que precisa e vamos ter
mais farmácias integradas no SNS».
Paulo Cleto Duarte,
Presidente da Associação Nacional das Farmácias
«Sabemos que existe uma grande adesão no acesso
à terapêutica, especialmente no que respeita à
medicação anti-retrovírica, mas, muitas vezes, à custa
do esforço que o paciente tem de fazer para obter o
medicamento. Queremos reduzir isso e dar maior
liberdade ao utente. Essa é a nossa missão.»
Carlos Lima Alves,
Responsável pelo Farma2Care do Centro Hospitalar
Universitário de São João
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EXPERIÊNCIA GLOBAL COM O SERVIÇO

39%

39%

22%

82,5 %

17,5 %

LEGENDA
MUITO SATISFEITO
SATISFEITO
RAZOÁVEL
POUCO SATISFEITO

DIGNIDADE E RESPEITO

NADA SATISFEITO

50%

42% 5 % 3 %

HOSPITAL
FARMÁCIA

87%

13 %

PRIVACIDADE LOCAL

27%

32%

22%

12% 7%

84,5 % 13 % 2,5 %
TEMPO DE ESPERA

26 %

39%

24% 11%
82%

15 % 3 %

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

32 %

39 %

19,5 % 7% 2,5 %

72,5 %

25 % 2,5 %

INFORMAÇÃO ADICIONAL SOBRE
DOENÇA E MEDICAÇÃO

52,5 %

35 % 12,5 %
75,5 %

19,5 % 5 %

PROFISSIONAL QUE FEZ A DISPENSA

69%

28,5 % 2,5 %

85 %

15 %

DOENTES
SATISFEITOS

:A

dispensa de medicamentos para o
VIH/sida nas farmácias comunitárias
facilita o acesso aos medicamentos e
corresponde às melhores expectativas dos doentes. É o que se conclui de um estudo de satisfação
que reuniu peritos do Centro de Estudos de Medicina Baseados na Evidência da Faculdade de Medicina de Lisboa, do Centro de Estudos Aplicados
da Universidade Católica Portuguesa e do Centro
de Estudos e Avaliação em Saúde da Associação
Nacional das Farmácias.
Os resultados foram obtidos com base em
dois inquéritos preenchidos pelos doentes do
Hospital Curry Cabral, em Lisboa, que aceitaram
integrar uma experiência-piloto, que arrancou
em Dezembro de 2016. O primeiro, sobre a satisfação com a farmácia hospitalar, foi realizado
na primeira visita à farmácia comunitária. E o segundo, seis meses depois, com os mesmos parâmetros, sobre a avaliação da experiência com as
farmácias comunitárias. «Os inquéritos foram
respondidos em papel, por forma a assegurar
a confidencialidade das respostas», descreve o
relatório final.
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PAULO CLETO
DUARTE

«O ESTADO
ESTÁ A PÔR
PESSOAS FORA
DO SISTEMA»
Presidente da ANF defende liberdade de escolha
para os doentes resolverem os seus problemas.

ENTREVISTA: CARLOS ENES
FOTOGRAFIA: PEDRO LOUREIRO
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REVISTA FARMÁCIA PORTUGUESA (RFP): Tem
no gabinete uma frase de Gandhi: «Felicidade é
quando o que pensamos, o que dizemos e o que fazemos estão em harmonia». É possível cumprir esta
máxima quando se é presidente de uma organização como a ANF?
PAULO CLETO DUARTE (PCD): Não só é possível,
como obrigatório. Quando assumimos responsabilidades colectivas é fundamental lembrarmo-nos sempre da
nossa missão. A nossa missão é fazer com que as pessoas
vivam mais e vivam melhor. Ao mesmo tempo, é acreditar que as farmácias podem ser a rede mais valorizada
pelas pessoas. Só poderemos atingir o objectivo se formos coerentes nestes três aspectos: a pensar, a dizer e
a executar.
RFP: Consegue-se manter a coerência quando é
preciso explicar ao poder político o ponto de vista
das farmácias?
PCD: Não só se consegue, como se deve. Um dos
maiores atributos que o sector das farmácias sempre teve – e não apenas na nossa Direcção – é contar uma história coerente. A nossa visão foi sempre
coerente com uma determinada ambição para o país,
para a Saúde em Portugal, para as farmácias e para
a nossa associação. Nós dizemos sempre a mesma
história, dentro e fora de portas.
RFP: Há uns anos, os farmacêuticos eram vistos
como uma classe privilegiada. Nos corredores do
Parlamento, do Ministério da Saúde e do Infarmed
essa visão já é diferente?
PCD: Não tenho dúvidas de que é diferente. Claro
que ainda há laivos em algumas mentes que congelaram no tempo, mas vários factos são hoje quase indiscutíveis: as farmácias sofreram mais do que
deveriam; os farmacêuticos estão subaproveitados;
e a rede de farmácias é o último resquício de coesão territorial, equidade e universalidade no acesso
à Saúde.
RFP: Acredita que hoje é mais difícil a uma ministra
da Saúde pegar na caneta e fazer mais um despacho a cortar preços e margens?
PCD: Acho que não é difícil, mas tem consequências
para as pessoas. O recente episódio que tivemos com
o Ben-U-Ron [paracetamol], que é o medicamento
mais dispensado no nosso país, demonstra que é
preciso muito cuidado com decisões dessas. Há um

«S

EREMOS
IMPLACÁVEIS
COM CASOS DE FRAUDE
E MÁ PRÁTICA»

nível de preços em Portugal que, em alguns casos,
não é sustentável. Não vale a pena termos produtos
baratos, mas que não existem.
RFP: As alternativas ao Ben-U-Ron que o Infarmed
comunicou publicamente existirem no mercado dependem todas de receita médica. Para satisfazer a
necessidade dos pais à procura de Ben-U-Ron pediátrico, o farmacêutico tem de violar a regra da
receita médica obrigatória…
PCD: O sistema tem de proteger a pessoa. Isto significa que o utente tem de ter acesso ao medicamento alternativo exactamente nas mesmas condições,
até de comparticipação, e não ser penalizado por
essa mudança. E isso precisa de uma relação profissional entre o farmacêutico e o médico. De poder
de decisão diferente, porque as circunstâncias são
diferentes.
RFP: O bastonário da Ordem dos Médicos já identificou a necessidade de se criar uma ferramenta de
comunicação entre a farmácia e o médico de família, entre a farmácia e o médico que está no hospital. Acredita que isto vai ser possível, ou é daqueles sonhos que nunca mais andam para a frente em
Portugal?
PCD: Neste momento já acontece. Temos dois bons
exemplos: o processo de vacinação contra a gripe é
uma forma de ligar o sistema hospitalar com o sistema das farmácias. Segundo, a experiência de dispensa de medicamentos aos doentes do Hospital de
São João [ver p. 42]. Eu acredito nisso, mas é muito
mais uma corrida de fundo do que uma corrida de
velocidade.
RFP: E os pais à procura do Ben-U-Ron?
PCD: Se for uma situação aguda, como é o caso
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«É indiscutível que os farmacêuticos comunitários estão subaproveitados.
As pessoas precisam mais deles», considera o presidente da ANF

do paracetamol, então temos de poder actuar na
hora. Nós somos todos profissionais de saúde. Cada
um tem de assumir as suas responsabilidades. Se
há coisa que nós afinámos na nossa agenda é a importância de sermos mesmo farmacêuticos. Sermos
mesmo farmacêuticos implica assumirmos integralmente a nossa responsabilidade. Corrermos o risco dessa decisão. O sistema precisa muito mais do
farmacêutico do que o que acontece hoje em dia ou
foi possível no passado. Todas estas situações de
falhas exigem outra intervenção do farmacêutico. A
nossa principal missão é defender os doentes. Para
defender os doentes, somos obrigados a garantir a
continuidade da terapêutica, independentemente
do medicamento de que a pessoa necessita. A nossa
função não é dispensar um medicamento, é resolver
um problema de saúde.
RFP: Se a farmácia conhece um doente crónico,
com historial de tratamento de determinado medicamento, com um processo clínico, pode dispensar sem receita médica?
PCD: Não só pode, como deve. Tem é de saber
o que é que está a fazer. E isso é uma mensagem

fundamental. Nós temos de separar o trigo do joio.
Há boas práticas, que salvam vidas todos os dias,
de dispensa de alguns medicamentos sem receita médica, na lógica da intervenção farmacêutica,
daquilo que é a melhor visão clínica. Essas não só
têm de ser perpetuadas como incentivadas. Devem
é ser sempre registadas, para que não haja dúvidas
de que foi uma boa prática. E há péssimas práticas,
que nos aproximam de outras coisas que nós não
queremos ser.
RFP: É o que acontece quando uma farmácia dispensa medicamentos com certo perfil de risco, sem
receita, sem perguntas, às vezes sem conhecer os
doentes.
PCD: Isso é demolidor! Há duas coisas que são demolidoras: essas situações de más práticas e as
fraudes, dois temas contra os quais continuaremos a
ser implacáveis. Nós estaremos sempre do lado das
autoridades judiciárias, do Ministério da Saúde, do
Infarmed e da Ordem dos Farmacêuticos a combater
as fraudes e as más práticas profissionais. É nosso
dever proteger os direitos dos doentes e suportar a
maioria das farmácias, que trabalham bem.
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RFP: A ANF lançou a petição "Salvar as Farmácias,
Cumprir o SNS". Qual foi a ideia?
PCD: Há o consenso nacional de que as farmácias
podem e devem dar mais ao sistema de saúde. E de
que, como rede, têm de ser protegidas. Foi importante mostrar à Assembleia da República, ao Governo, a
toda a gente, que essa não é só a visão das farmácias,
é a visão dos portugueses. Por ser assim, conseguimos
realizar a maior petição da anterior sessão legislativa.
RFP: Passou as 120 mil assinaturas.
PCD: E foi totalmente mobilizadora do sector da
Saúde: ordens profissionais, agentes da cadeia de
valor do medicamento, confederações patronais,
sindicatos, estudantes de Farmácia. Tenho a certeza
de que a Assembleia da República vai criar condições
políticas para que se resolva um conjunto de problemas que se arrastam há demasiado tempo. Se isso
não acontecer, muitas farmácias que hoje prestam
serviço às populações mais isoladas não vão conseguir sobreviver. Quem vai pagar a principal factura
são os portugueses. E ninguém quer que aconteça à
rede de farmácias o que está a acontecer à rede de
hospitais do SNS e à rede de cuidados de saúde primários, em que nos sentimos a viajar no tempo, mas
em sentido contrário: a cada dia que passa retrocedemos. Hoje estamos pior do que ontem e amanhã
vamos estar pior do que hoje.
RFP: No século XXI, fecharam 750 extensões dos
centros de saúde até 2011. Depois deixou de se fazer a conta, porque mudaram as nomenclaturas e
o Instituto Nacional de Estatística já não consegue
acompanhar…

«S

OMOS A REDE
MAIS BARATA
E QUALIFICADA DA
EUROPA»

PCD: O problema não é só o encerramento de serviços. O problema é que o acesso aos cuidados de saúde, primários ou hospitalares, é como uma máquina
em movimento a que vão caindo peças. Todos os dias
fica pior. Há quatro anos, eu não tinha qualquer dúvida de que o SNS ia resolver o meu problema de saúde, um bocadinho mais, um bocadinho menos. Hoje,
acho que há a convicção generalizada de que, se não
se fizerem muitas coisas, o SNS, como prestador, tem
muitas dificuldades em fazê-lo. Deixa os problemas
de saúde de muitas pessoas por resolver.
RFP: Existe o risco de a rede de farmácias se concentrar nos centros urbanos e se afastar das pessoas, como aconteceu à rede de cuidados primários?
PCD: Existe, sim. O risco está em cima da mesa. Temos sido muito criativos a tentar criar formas de apoio
a essas farmácias mais frágeis. Lançámos agora uma
medida interna, mas não conseguimos resolver o problema sozinhos. Conseguimos, de alguma forma, estancar a degradação da rede. Mas, nos últimos quatro
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anos, estamos a respirar por uma palhinha e a ver se
conseguimos aguentar-nos à tona. Neste momento,
somos a rede de farmácias mais eficiente da Europa.
Pelo nosso lado, na nossa gestão de custos, na nossa
organização, temos feito um esforço extraordinário
para conseguir compensar o que não recebemos. Não
só somos a rede de farmácias mais barata da Europa,
como também a mais qualificada. Isto não é possível
de manter. No nosso caso, a crise começou em 2008.
São 12 anos permanentemente sob pressão.
RFP: Que medida interna foi essa?
PCD: Entendemos que era fundamental criar mecanismos para apoiar aquelas farmácias que estão
no limite da sobrevivência, que precisam de fazer
pequenas coisas para se aguentarem: uma pequena remodelação, um investimento em formação, em
tecnologia, pequenas coisas. Criámos um primeiro
pacote de apoio, de cerca de meio milhão de euros
este ano, para estas farmácias.
RFP: Mas disse que não consegue resolver o problema sozinho.
PCD: Também fizemos chegar ao Governo a proposta, que gostaríamos de transformar numa experiência-piloto, de fazer dessas farmácias lojas
de saúde do cidadão. Quando pensamos em processos de hospitalização domiciliária, ou em como
os agrupamentos de centros de saúde e as unidades de saúde familiar se organizam para chegar às
pessoas, essas farmácias podem ser a solução. Têm,
pelo menos, um profissional de saúde permanentemente no local, que é o farmacêutico, uma infra-estrutura tecnológica e instalações onde é possível

criar um ambiente em que a pessoa resolve todos os
seus problemas de saúde.
RFP: Quais?
PCD: Eu imagino um conceito de loja do cidadão em
que todos os serviços do SNS estão disponíveis, desde os meios complementares de diagnóstico à terapêutica, os cuidados de saúde primários, o hospital...
RFP: O que é que essa loja de saúde do cidadão poderá fazer pelo meu pai, se ele viver em Castelo Branco?
PCD: Permitir-lhe ser acompanhado pelo farmacêutico, mas também falar com o médico especialista,
renovar a receita para uma doença crónica. Ele hoje
pode não ter dificuldades em gerir a informação
para a sua saúde que lhe é enviada. Nós hoje temos
a noção de que há uma overdose digital. Muita gente
está perdida, corremos o risco de criar novas exclusões por essa via. A farmácia pode contribuir para
a literacia digital e em saúde. Portanto, através do

«E

STAMOS HÁ
12 ANOS SOB
PRESSÃO. ASSIM,
NÃO É POSSÍVEL»
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farmacêutico em quem confia, na farmácia que conhece desde sempre, ele chegará ao seu médico
quando precisa. Com retorno de informação entre
profissionais por ele autorizados, pode beneficiar
de uma discussão de caso, ver os seus problemas
resolvidos, como por exemplo quando falha um
medicamento.
RFP: E vantagens para o SNS?
PCD: São evidentes. Mantém o contacto, acompanha
melhor as pessoas, evita hospitalizações e tratamentos desnecessários. Também poupa dinheiro em transportes. Repare: Não precisa de novos investimentos
em instalações. Basta aproveitar o que existe. Um serviço desta natureza fixa as populações, é bom para a
economia local. Se uma pessoa sente que, finalmente,
tem acesso à saúde… já não precisa de sair da sua terra.
RFP: E o direito dos doentes com sida, com cancro,
com esclerose múltipla a poderem escolher a farmácia onde levantar os seus medicamentos, acredita
que vai ser uma realidade?
PCD: Eu acho que já é uma realidade. Está a andar
muito mais devagar do que gostaríamos, mas nós estamos a falar de uma mudança de paradigma. E não
tenho nenhuma dúvida, mais uma vez, de que se criou
o consenso de que não faz sentido obrigar um doente a
ir ao hospital quando não existe qualquer razão técnica que o justifique. Demorou demasiado tempo a chegar-se a esse consenso, mas ele é muito importante.
RFP: A experiência-piloto do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, com doentes do Hospital
Curry Cabral, arrasta-se desde Dezembro de 2016.
PCD: O facto de o Hospital de São João ter usado

«O

ACESSO
AOS
CUIDADOS DE SAÚDE
PIORA TODOS OS DIAS»

essa experiência como base, agora revista e melhorada, é sinal de que ela não morreu e pode ser escalada. Isso é muito mais importante do que parece.
Agora, nós não estamos disponíveis para a eternizar.
Sim, é preciso experimentar. Devemos ir com tranquilidade, com segurança, mas eu tenho de resolver
um problema. Temos doentes que seguimos há três
anos nas farmácias comunitárias. Está na altura de
haver uma decisão. Ou eles voltam à farmácia hospitalar ou continuam na farmácia que escolheram, mas
em que condições? Não podemos continuar eternamente a fazer coisas que, depois, havendo já evidência, não se concretizam, nem se materializam.
RFP: O professor Vaz Carneiro considera que as farmácias do futuro, para acompanhar doentes com
VIH/sida e neoplasias, para vigiar doentes crónicos,
vão ter de dar um salto na sua diferenciação. Estão
preparadas para isso?
PCD: Não só estamos preparados, como já o estamos a fazer. Iniciámos o Sifarma.Clínico [módulo de
apoio à intervenção da farmácia, no sistema informático das farmácias]. Nos últimos tempos, é uma das
maiores revoluções, não apenas na rede de farmácias, mas na saúde em Portugal. Porque é uma forma
diferente de registar, de interagir com o doente e de
ligar os diferentes intervenientes e sistemas, como os
cuidados primários, os hospitalares e as próprias farmácias. É ainda um bebé, mas um bebé que nasceu
muito robusto e que está a crescer em segurança.
RFP: Consegue explicar porque só os idosos de Loures se podem vacinar gratuitamente numa farmácia,
se a experiência-piloto que decorreu no ano passado
permitiu aumentar em 32 por cento a cobertura vacinal deste grupo de risco e foi elogiada por todos?
PCD: Não consigo explicar. Se aplicarmos o princípio
da coerência e da felicidade, de Gandhi, o projecto foi
bem pensado, bem explicado e ainda melhor executado. Comprovou-se que não há risco para a saúde,
que o farmacêutico está devidamente habilitado, que
a imunização da população aumenta. As pessoas gostam e podem escolher. Eu não compreendo como é
que há entidades, há estruturas, há profissionais e
até decisores políticos que se substituem à decisão
individual. Eu compreendo a regulação, mas não compreendo alguém que quer decidir por mim, que acha
que eu prefiro ir ao centro de saúde e não me deixa
escolher. Se há pessoas que preferem o conforto de
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«Não consigo explicar por que razão só os idosos de Loures
têm direito a vacinas comparticipadas na farmácia», critica

ir ao seu centro de saúde, estar com o seu médico, ou
estar com o seu enfermeiro, eu acho muito bem. Não
compreendo é porque é que não lhes é dada a liberdade de fazer o mesmo numa farmácia, nas mesmas
condições. Isso é inaceitável e é inexplicável. Mais: o
Estado está a pôr fora do sistema pessoas que preferem mesmo ir à sua farmácia, ou não podem ir ao
centro de saúde numa hora marcada. Há pessoas que
trabalham, têm dois filhos, vivem com o ordenado mínimo. Muitas vezes, não têm tempo para ir a uma unidade de saúde. Suportam a vacina do seu bolso, ou
acabam mesmo por não fazer uma vacina fundamental, porque previne a doença, ausências ao trabalho,
picos de pressão sobre os serviços de saúde e, principalmente, mortes evitáveis causadas pela gripe.
RFP: Mesmo assim, as farmácias bateram este ano
um recorde de vacinação em todo o país. Vacinaram
550 mil pessoas.
PCD: É claro que Loures teve a vantagem de

consolidar esta visão, hoje consensual entre farmacêuticos, médicos, a Direcção-Geral da Saúde, o
Infarmed, toda a gente, de que farmacêutico pode
aplicar exactamente o mesmo protocolo do enfermeiro em todo o país. Uma coisa é a comparticipação
da vacina para pessoas com mais de 64 anos, essa
só existe em Loures. Mas a prática e o serviço de administração da vacina, sem necessidade de receita
médica, com o devido registo informático, como nos

«N

O INTERIOR,
FARMÁCIAS
DEVEM SER LOJAS DE
SAÚDE DO CIDADÃO»

54

ENTREVISTA

centros de saúde, esse efectivamente está nas farmácias de todo o país.
RFP: Este ano, pela primeira vez, a ANF apresentou
uma previsão quanto à expressão da epidemia de
gripe no território, concelho a concelho. Que significado tem o novo Despertador das Farmácias?
PCD: Primeiro, é a prova de que os portugueses têm
qualidade para desenvolver conhecimento e de que
o país é capaz de atrair talento. O Peter, um dos principais investigadores do projecto, é um alemão que
escolheu Portugal para viver e para se realizar profissionalmente. Segundo, demonstra a capacidade
que as farmácias e o sector tiveram para se preparar para as novas tecnologias, para os novos tempos,
para saber usar a informação e tomar decisões baseadas na evidência. São 44 anos de investimento!
Não é mérito da actual Direcção, é um processo contínuo. É principalmente mérito das farmácias e da
visão que tiveram para investir no desenvolvimento
tecnológico. É uma boa resposta àquela questão sobre se estão preparadas para o futuro, para actuar

«Os doentes devem ser livres para decidir onde se vacinar
e levantar os medicamentos», defende Paulo Cleto Duarte

com base na evidência. Terceiro, é a demonstração
de que as farmácias são mesmo um dos principais
promotores da Saúde Pública neste país. Não só
anunciámos o período da actividade gripal, como os
locais onde estava a acontecer. O Despertador das
Farmácias conseguiu que muita gente ainda se fosse
vacinar, adoptasse comportamentos preventivos do
contágio e não viesse a contrair gripe. Ofereceu previsibilidade ao sistema de saúde e uma diminuição da
pressão sobre os serviços públicos.

«N

ÃO ACEITO
QUE ALGUÉM
NO ESTADO QUEIRA TOMAR
DECISÕES POR MIM»
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«VOU PARA O MINISTÉRIO DA
SAÚDE A PÉ OU DE BICICLETA»
RFP: Como conserva a forma física?
PCD: Faço, em média, seis, sete quilómetros a pé por
dia. Eu vou para o Ministério da Saúde a pé. Às vezes,
quando me atraso, vou de bicicleta.
RFP: Vai para o Ministério da Saúde a pé?
PCD: Sim, ainda ontem fui a pé ter uma reunião com
um deputado, a seguir fui à Caixa Geral de Depósitos…
RFP: Também vem a pé de casa para a ANF?
PCD: Tento vir, nem sempre consigo. Estou a tentar
mobilizar os meus filhos para essa missão, porque
eles fazem quase um quilómetro e acham que aquilo
é longe, mas estou a levá-los a pé também. Eu achava que não tinha tempo para fazer nenhum tipo de
exercício. Comecei a perceber que havia formas de
o fazer gradualmente. Comecei por ir despejar o lixo,
agora faço caminhadas. Aprendi uma coisa na vida,
que é: não consigo mudar o que sou, consigo aperfeiçoar todas as minhas coisas menos boas. E essa,
era uma delas.
RFP: Algum desporto?
PCD: Tento ir jogar futebol ao fim-de-semana. É
uma coisa que não tenho conseguido ultimamente,
porque tenho tido sempre coisas ao fim-de semana.
RFP: Em que posição joga?
PCD: Eu sou bastante defesa. Há quem diga que
sou um jogador daqueles difíceis de passar, para não
usar outra expressão. Eu sempre gostei e sempre vivi
muito na lógica da protecção, de criar o contexto e
deixar a equipa funcionar. Foi sempre assim desde
dirigente associativo, foi assim que eu cresci na minha família.

RFP: E a bicicleta?
PCD: Comecei por comprar uma muito básica, porque não sabia se a ia usar ou não. Há três anos, achei
que já estava a entrar numa fase madura e que precisava de um equipamento melhor. Pedi à família para
me oferecer uma bicicleta mais elaborada. No meu dia
de anos, aconteceram duas coisas fantásticas. Primeiro, fui buscá-la, fui estreá-la. E a seguir caí, pela primeira vez, a andar de bicicleta. Como se não bastasse,
passados dois dias, roubaram-na. Portanto, foi um
mau arranque, naquela altura. Agora, retomei. Voltei
a pedir uma bicicleta à família no aniversário do ano
passado. Estou novamente numa fase de indução.
RFP: Desta vez, com cadeado.
PCD: [risos] Espero que não volte a acontecer. Eu
tento manter estas coisas, porque me ajudam a ter
muito tempo para pensar. Ir daqui para o Ministério
a pé, ou fazer caminhadas à noite – quando chego a
casa, nem que seja às duas da manhã, não há quase
dia nenhum em que não faça pelo menos uma hora a
andar a pé ali à volta. Ou de manhã, logo cedo. Ajuda-me muito a libertar a mente.
RFP: E a desligar do stress diário?
PCD: Nem sempre consigo. Reconheço que há períodos em que é mais difícil. Sempre que posso, principalmente ao fim-de-semana, desligo mesmo. Eu
prefiro trabalhar 24 horas numa sexta-feira para
passar o sábado o mais possível com os meus filhos e
o domingo também.
RFP: Arranjou um cão só para caminhar mais?
PCD: Não, não. O cão é talvez das provas mais difíceis que nós superámos na nossa vida como família.
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Todos os dias o cão Kai beneficia do vício do dono em caminhadas

A minha mulher tem fobia de cães, tem mesmo medo,
deve ter sido mordida. Já a minha filha, que tem agora 16 anos, é apaixonada. Lembro-me da primeira
vez… tinha ela um ano e meio, estávamos em casa
de um amigo. De repente, não sabíamos dela. Fomos encontrá-la debaixo de uma mesa, deitada, com
quatro cães em cima, dois rafeiros, e ela no meio
daquilo tudo, feliz e contente, como se estivesse
no berço. Aos três anos, escreveu num papel que ia
ter um cão. Desenhou que ia ter o cão. E durante 13
anos nunca desistiu. Ela e o irmão fizeram até uma

manifestação em casa, e tentaram pressionar-nos
efectivamente. Quando mudámos de casa recentemente, como temos um pequeno pátio, houve essa
oportunidade. E eu, que fiz isto muito mais pelos
meus filhos do que a pensar em mim, ao fim de uma
semana percebi que foi a melhor decisão que poderia ter tomado. O cão é hoje, provavelmente, um dos
meus melhores companheiros.
RFP: O que é que pretende passar aos seus filhos?
PCD: Coisas muito simples. Primeiro, que sejam boas
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não atingiram foi porque não conseguiram, não porque não tentaram. E a terceira questão é que não tenham medo de errar na vida. Sejam capazes de viver
bem com os seus próprios erros. Porque todos nós
cometemos erros na vida, uma ou outra vez. O mais
importante, para mim, e gostaria que eles também
percebessem, é que se tivermos medo de cometer
erros ficamos presos. Ficamos incapazes de andar
para a frente. Eu gostava que eles percebessem que
há uma diferença entre negligência – e negligência
não deve acontecer – e um erro. Quando nós acreditamos numa coisa, só há uma forma de saber se
resulta ou não resulta: é fazer.
RFP: Ainda fala com a professora Odette Ferreira
todos os dias?
PCD: É engraçado, porque há duas pessoas com
quem eu falo bastante. Não sei se todos os dias. Na
altura em que eu disse isso era seguramente todos
os dias, porque tinha sido logo a seguir a ela nos ter
deixado, ou ter ido para onde está. Mas há, de facto, pessoas que nos marcam. Eu considero-me uma
esponja. Todos vocês que estão nesta sala marcam
e deixam qualquer coisa. E há muitas pessoas que,
infelizmente, já não estão connosco e que me marcaram, em quem eu recorrentemente penso, nos meus
momentos de... Mas há duas especiais. Uma é, naturalmente, a professora Odette, porque ajuda-me,
olho para ela e digo «será que ela sente que isto faz
sentido?». No fundo, é como se estivesse a conversar
com ela. E outra é um amigo meu, que, infelizmente,
faleceu muito cedo. Todos os dias converso com ele.
RFP: O que é que eles lhe dizem?
PCD: Dizem que não está mal. Dizem que tenho de
continuar a esforçar-me mais. Dizem para eu não
ter medo, nem receio de ser quem sou.
pessoas, quero que eles sejam bons seres humanos.
Que olhem para os pais e pratiquem, sejam bons seres humanos. Segundo, que tenham sempre a certeza de que foram capazes de dar o seu máximo, ou
seja, de estar bem consigo próprios. De chegar ao
fim do dia e dizer «eu consegui porque dei o meu
máximo», ou «eu não consegui porque não era capaz, porque eu dei o meu máximo, eu esforcei-me». E
viverem bem com isto. Terem a capacidade de perceber aquilo que são capazes de fazer, serem exigentes
consigo próprios. Terem mesmo a certeza de que se
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A VIDA PÚBLICA
DE UMA PLANTA
REPORTAGEM: CARINA MACHADO
FOTOGRAFIA: PEDRO LOUREIRO E MIGUEL RIBEIRO FERNANDES
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NA ESTUFA

O desafio é converter uma planta num produto farmacêutico padronizado
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á um lugar onde tudo
acontece: a estufa,
uma gigante instalação de vidro onde o perfume da canábis é intenso. A Tilray, multinacional de origem canadiana, instalou-se
em Cantanhede no início de 2017,
altura em que começou a construir
o seu complexo de cinco hectares
de área de cultivo. Em Fevereiro de
2019, fez uma primeira colheita.
«O processo de fabrico e de obtenção de precisão nos produtos de canábis medicinal é muito mais complexo
do que em qualquer outro produto farmacêutico», comenta Sascha Mielcarek, director-geral da empresa para a
Europa, como quem pensa em voz alta,
de olhos postos nas fileiras verdes que
se estendem para lá da vidraça.
O desafio é converter uma planta
A Tilray tem cinco hectares de cultivo de canábis em Tondela
viva num produto farmacêutico padronizado. «E conseguimos! Obtemos um produto final
com características muito precisas», sublinha, apontando para as plantas, em diferentes fases de desenvolvimento, distribuídas por diferentes compartimentos.
«Tudo começa com a planta-mãe, que constitui o nosso stock de plantas», conta Cristina Almeida, gestora de
controlo da Tilray. As “mães” são plantas mantidas em
fase vegetativa até um ano. Nunca entram em floração e
é a partir delas que se clonam, pela retirada de estacas,
todas as outras, produtoras de flor. «Significa que não
A produção tem sido, até aqui, essencialmente para
usamos sementes e que todas as plantas são femininas»,
exportação, mas a empresa espera mudanças em breve.
explica a farmacêutica.
Não obteve ainda aprovação para comercializar canábis
A cultura é biológica. Não há pesticidas. O controlo de
medicinal em Portugal, mas já submeteu o pedido. A espestes é feito com recurso a produtos fitofarmacêuticos,
pera é encarada com normalidade. «A canábis medicinal
aprovados pela Direcção-Geral de Alimentação e Veterié um produto complexo. Ao contrário do que estamos
nária. Todos os passos são monitorizados por processos
acostumados com outros produtos farmacêuticos, a dose
standard. A nutrição da planta termina antes da colheita,
e a forma dependem muito do paciente, não existem gui«para manter a qualidade da flor». Na colheita, separadelines de actuação, e serão difíceis de criar, dada a sua
-se as flores do resto da planta. A avaliação de qualidade
imensa versatilidade», observa Sascha Mielcarek.
tem de ser novamente positiva, como nos diversos moA Tilray está envolvida em nove ensaios clínicos munmentos de controlo anteriores, certificados por laboradiais e continua a apostar em parcerias com organizatórios independentes.
ções académicas e científicas, a última das quais com a
Na fábrica anexa à estufa são preparados diferentes
Universidade de Coimbra. O director-geral crê que serão
produtos. «Para flores, limpamo-las das folhas remaprecisas mais algumas décadas para estabelecer a evinescentes, secamo-las e embalamos. No caso dos óleos,
dência científica em todas e cada uma das indicações tequando obtivermos a licença, teremos depois a fase de
rapêuticas de que podem beneficiar os doentes.
formulação e enchimento dos frascos», precisa.

:É

PRECISO TER
CALMA: «A CANÁBIS
MEDICINAL É UM PRODUTO
COMPLEXO»
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CANÁBIS

«Graças à canábis, crianças com epilepsia ficaram sem crises convulsivas,
doentes com dor crónica ficaram sem dores, pessoas com cancro
melhoraram a qualidade de vida», garante o médico Javier Pedraza
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m 31 de Janeiro de 2019, o Infarmed aprovou
uma lista de sete indicações terapêuticas
para a canábis, abrangendo doentes oncológicos em tratamentos de quimioterapia e radioterapia, portadores de VIH/sida e hepatite C, epilepsia, dor
crónica, esclerose múltipla e glaucoma.
«A canábis é uma planta cujas substâncias têm muitos efeitos terapêuticos, mas que, tal como acontece
com todos os medicamentos, não são inócuas». Assim
começa Javier Pedraza a explicar o conceito de canábis
medicinal, tal como o fez aos deputados da Assembleia
da República, aquando da sua audição na Comissão Parlamentar de Saúde. «Costuma dizer-se que a diferença
entre o remédio e o veneno está na dose. Veja-se que
apesar de a substância ser a mesma, o álcool, toda a
gente percebe que não é a mesma coisa beber um copo
de cerveja ou beber um copo de bagaço», refere o consultor em tratamentos com canábis e seus derivados.
O especialista em Medicina Familiar e Comunitária
lamenta a desinformação e o preconceito agarrados ao
tema. «Nos bancos da faculdade ouvimos falar dela no
capítulo das toxicodependências, inscrita como substância de abuso, que pode provocar psicoses e ser porta
de entrada para outras drogas, e ponto final. Nunca se
fala do sistema endocanabinóide ou do potencial terapêutico da canábis», lamenta.
Dos casos que conhece de doentes a fazer terapêutica com canábis medicinal, poucos foram os que não obtiveram benefícios. «Houve alguns com pouca tolerância ao efeito psicoactivo, outros com patologia em que
a canábis simplesmente não resulta. Mas são mais as
crianças com epilepsia farmacorresistente que ficaram
sem crises convulsivas, os doentes com dor crónica que
ficaram sem dores e as pessoas com cancro que melhoraram a qualidade de vida com a redução dos efeitos secundários da quimioterapia».

Recusa apresentar a canábis como uma panaceia,
mas garante que é eficaz num leque vasto de situações. «Isso deve-se ao facto de interagir com o chamado sistema endocanabinóide, um sistema homeostático
protector que temos no organismo, e que regula o ciclo sono-vigília, o apetite, a dor, o estado de ânimo, os
movimentos finos, as náuseas e os vómitos… Por isso a
canábis tem tantas utilizações terapêuticas». Do mesmo modo que no organismo humano existe um sistema
opioide endógeno, onde são produzidas as endorfinas e
a cujos receptores se ligam substâncias como a morfina
e a codeína, assim acontece com o sistema endocanabinóide, ao qual se unem os fitocanabinóides da canábis,
sobretudo o THC e o CBD, substâncias caracterizadas
até ao momento como activas, com funções farmacológicas diferentes, apesar de existirem na planta muitos
outros canabinóides, terpenos e flavonóides.

:A

PROVADA PARA
CERTOS CASOS
DE CANCRO, HEPATITE C,
EPILEPSIA, DOR CRÓNICA,
ESCLEROSE MÚLTIPLA,
GLAUCOMA E SIDA
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CANÁBIS

Há vários produtos medicinais à base da planta
de canábis em processo de aprovação em Portugal

NO LABORATÓRIO
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chegada ao mercado nacional das primeiras
flores, soluções de óleo e outros extractos da
planta de canábis, para fins medicinais, deverá ocorrer em breve. À luz da Lei n.º 33/2018, de 18 de
Julho, do Decreto-Lei n.º 8/2019, de 15 de Janeiro, o circuito
será idêntico ao internacionalmente estabelecido: receita
médica obrigatória e dispensa exclusiva em farmácias comunitárias.
Até ao momento, Portugal conta com um único medicamento: um spray aprovado para alguns sintomas da
esclerose múltipla, comparticipado em 37% pelo SNS.

A libertação de produtos para o mercado obriga à obediência de requisitos físico-químicos e microbiológicos.
O cultivo da planta só é possível mediante a submissão de
um dossiê ao Infarmed. A entidade reguladora do medicamento e produtos de saúde exige a certificação, passo
a passo, do processo de fabrico. Há ainda uma série de
análises obrigatórias, efectuadas num laboratório com
certificação GMP (Good manufacturing practices).
A maior plantação da Europa, com cinco hectares de
área de cultivo, é a da Tilray em Cantanhede. A companhia estima que, dentro de dez anos, haverá 10 milhões
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de doentes no velho continente a
usar produtos à base de canábis. O
Laboratório de Estudos Farmacêuticos (LEF), da Associação Nacional
das Farmácias, é parceiro da multinacional canadiana na certificação
da qualidade.
«Presentemente, o LEF é a única entidade em Portugal que, neste
campo, se pode equiparar a uma
one-stop shop: estamos capacitados para apoiar as empresas, desde
a definição da estratégia inicial e
apoio na obtenção das licenças para
cultivo, até à farmacovigilância dos
produtos, quando forem lançados
no mercado», refere Fátima Carvalho, directora-técnica do LEF.
A equipa do LEF fez diversas
especializações para estar apta a «Somos a única entidade em Portugal que se pode equiparar
responder às especificidades da a uma one-stop shop», afirma a directora-técnica do LEF
nova área. No entender da directora-técnica, é «a experiência de
quase três décadas na prestação
de serviços de assessoria regulamentar, de fabrico e analíticos à indústria farmacêutica e distribuição
que marca a diferença».
A carteira de clientes do LEF
conta com empresas em diferentes estádios de evolução. Nalguns
casos, foi contratado para certificar todo o processo, desde a
obtenção de licenciamento para
cultivo, ao fabrico e à distribuição.
Noutros, presta serviços em apenas uma etapa, como a elaboração
dos dossiês técnicos de autorização de introdução no mercado, a
submeter ao Infarmed, ou o con- Equipa do LEF fez as especializações necessárias
trolo de qualidade.
para responder às necessidades do novo mercado
Por ter uma unidade de produção com certificação GMP, preparada para o desenvolvimento farmacêutico, o LEF começa a ser procurado para trabalhar no desenvolvimento
de produtos formulados. «Temos pedidos para trabalhar
diversas formulações, como comprimidos, soluções e
cremes», anuncia Fátima Carvalho.

:O

LEF APOIA E CERTIFICA
O LICENCIAMENTO,
O FABRICO E A DISTRIBUIÇÃO

66

ARQUIVO ELEPHANTE

CHEIAS DE
SOLIDARIEDADE
Campanha do Grémio atenuou prejuízos das farmácias
atingidas pela grande inundação de 1967.

TEXTO:
PAULO MARTINS
FOTOGRAFIA:
EMPRESA PÚBLICA JORNAL O SÉCULO
*Gentilmente cedidas pelo Arquivo Nacional da Torre do Tombo
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Em Alhandra, onde uma farmácia ficou atolada
em lama, a limpeza foi demorada
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O maior desastre natural que se abateu sobre a região de Lisboa
desde o terramoto de 1755 também afectou farmácias

:D

e uma voracidade sem precedentes, a enxurrada levou até as portas e os vidros da
montra das novas instalações da Farmácia
Joleni, em Odivelas, que ainda não tinham sido inauguradas. Na Botto & Sousa, de Alhandra, a lama acumulada
chegou aos dois metros de altura. Devorou medicamentos e documentação, comprometendo o serviço da farmácia, que quatro meses depois da terrível noite de 25 de
Novembro de 1967 ainda funcionava a meio-gás. É certo
que o prejuízo de 400 mil escudos foi muito inferior ao
da vizinha Farmácia Central, de Vila Franca de Xira, que
declarou 910 mil (hoje mais de 320 mil euros). Contudo,
ambas perderam receituário. Não fosse a boa vontade
da Federação das Caixas de Previdência, que liquidou
o valor apurado por estimativa, com base na média dos
meses anteriores, e o rombo nos cofres seria bem pior.
O Governo comprometeu-se a indemnizar as vítimas
das inundações, o maior desastre natural que se abateu
sobre a região de Lisboa desde o terramoto de 1755. Um
dos instrumentos foi o Serviço de Apoio às Actividades
Económicas nas Zonas Devastadas, criado no âmbito do
Ministério da Economia. Das mais de duas dezenas de
farmácias atingidas, 15 usufruíram de financiamento,
segundo uma lista da Inspecção-Geral das Actividades
Económicas, com data de 2 de Fevereiro de 1968.
Então instalada na Rua da Triana, em Alenquer,

a Farmácia Matos Coelho sofreu
prejuízos da ordem dos 570 contos,
resultantes de uma perda quase total. Foi a que obteve a verba mais
elevada: 85 contos de subsídio e
250 de empréstimo. A Eurico Pais,
que em 1968 viria a integrar a Direcção do Grémio, coube uma pequena ajuda para reparar os danos
na Farmácia Benfiluz, em Lisboa.
Uma drogaria, de que também era
dono, foi totalmente destruída.
De acordo com a documentação
disponível no arquivo do Grémio
Nacional das Farmácias, herdado
pela ANF, não foram consideradas
elegíveis para beneficiarem de dinheiros públicos quatro farmácias
de Lisboa, uma de Loures e outra
de Caxias. Os apoios oficiais revelaram-se, aliás, escassos para compensar os prejuízos.
A Botto & Sousa teve direito a 75
contos, mas a Central, de Vila Franca – onde, na descrição feita por um dos seus responsáveis em carta de Abril
de 1968, a corrente «aniquilou em poucos minutos todo
o nosso brio e labor» – só recebeu 15 contos. Por essa
altura, já o Grémio estava em campo. Em parceria com
o Sindicato Nacional dos Farmacêuticos, lançara duas
semanas depois das cheias um gigantesco movimento
de solidariedade. E a 15 de Dezembro de 1967, através
da circular 17-A/67, convocou para uma reunião os proprietários das farmácias afectadas, com vista a apurar
a dimensão dos prejuízos. Depressa obteve informações
acerca dos medicamentos danificados, para em conjunto
com o Grémio dos Armazenistas de Drogas e Produtos
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S APOIOS OFICIAIS
REVELARAM-SE
ESCASSOS PARA COMPENSAR
OS PREJUÍZOS REAIS
DAS FARMÁCIAS
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RÉMIO E SINDICATO
CONSEGUIRAM
GERAR UMA ONDA GIGANTE
DE SOLIDARIEDADE ENTRE
FARMACÊUTICOS

Químicos e Farmacêuticos do Sul providenciar a reposição. No imediato, a medida beneficiou cinco farmácias.
Ao mesmo tempo, tratou de verificar a situação no terreno. No âmbito deste processo, um fiscal ainda encontrou no imóvel destinado à Joleni duas dezenas de maços
de algodão, demasiado deteriorados para serem postos
à venda. «Tendo investigado o caso na vizinhança e nas
farmácias da localidade, todos foram unânimes em declarar que a cheia lhe tinha levado tudo o que lá tinha dentro
das novas instalações», escreveu o fiscal no seu relatório.
A farmácia não terá recebido um tostão do Governo – pelo
menos, não há no arquivo informação nesse sentido.
O apelo do Grémio ao fornecimento gratuito de medi-

Derrocada de prédios em Queluz,
próximo do aqueduto e do rio
Jamor, provocou mortos e feridos

camentos, cuja distribuição garantiu, encontrou eco em
farmácias e em dezenas de laboratórios. Da lista constam
empresas de Lisboa – Saber Portuguesa, Sanitas, Quimifar, Fidelis, Hoechst Portuguesa e União Fabril Farmacêutica, por exemplo – mas também portuenses, como a
Paracélsia e a Laquifa. Os laboratórios Azevedos, Barral,
Normal e Sandoz, entre outros, optaram pelo apoio directo
às farmácias.
Em pouco mais de três meses, o altruísmo dos
associados do organismo corporativo traduziu-se
num valor superior a 100 contos. Mais exactamente
107.580 escudos, montante que equivaleria actualmente a 35.770 euros, de acordo com a última relação conhecida, com data de 11 de Março de 1968.
Os donativos chegaram de farmácias de todo o país
(a Delegação do Porto reuniu 15.550 escudos), mas
também contribuíram entidades estranhas ao sector, como a Associação de Socorros Mútuos João de
Deus, de Silves, e a Junta de Freguesia de S. Martinho
da Cortiça (Arganil), ambas com 100 escudos. Até a
Misericórdia de Santa Cruz, da Madeira, participou,
enviando 500 escudos.
O boletim oficial do Grémio não fez qualquer referência à intervenção desencadeada. Compreende-se:
é improvável que o assunto se tornasse leitura de cabeceira dos funcionários dos Serviços de Censura, incumbidos de pintar o país de cor-de-rosa, o que também implicava
a remoção de sinais do desordenamento urbano que agravou os efeitos da tragédia.
No relatório do ano de 1967, a
Direcção fez questão de deixar
uma nota de reconhecimento:
«No dia 25 de Novembro, catastróficas inundações provocaram
graves prejuízos em alguns dos
nossos agremiados de Alhandra,
Alenquer, Amadora, Queluz, Odivelas, Caxias e Lisboa. O Grémio,
de acordo com o Sindicato Nacional dos Farmacêuticos, patrocinou uma campanha de apoio com
a colaboração dos laboratórios e
o apoio financeiro dos profissionais. Aqui se presta sincera homenagem a todos quantos colaboraram nesta generosa iniciativa».
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Bastonária dos farmacêuticos integra observatório
para a infecção por VIH/sida
Ana Paula Martins foi convidada a integrar o Conselho Consultivo
do Observatório Nacional para a Infecção por VIH (ONVIH),
iniciativa da Associação Portuguesa para o Estudo Clínico da
SIDA (APECS). O Observatório tem por fim disponibilizar uma
análise periódica, rigorosa e independente da evolução da infecção
por VIH em Portugal, nas suas múltiplas vertentes. O ONVIH foi
formalmente apresentado na Reunião de Outono da APECS, que
decorreu na Nova School of Business and Economics.

Rede Solidária do Medicamento premiada pelo
impacto na vida dos idosos
O Programa Abem, da Associação Dignitude, saiu vencedor entre
43 projectos candidatos na categoria Saúde+ do Prémio de Boas
Práticas de Envelhecimento Activo e Saudável na Região Centro.
O reconhecimento deveu-se a boas práticas que contribuem para
melhorar os cuidados de saúde mais orientados para os idosos, que
representam 34% dos 11.500 beneficiários do Abem. A iniciativa
é promovida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro (CCDRC), em colaboração com o consórcio
Ageing@Coimbra.

Estudantes da Faculdade de Farmácia da
Universidade do Porto reunidos em congresso
A Delegação do Norte da Associação Nacional das Farmácias (ANF)
acolheu o XIV Congresso AEFFUP, dedicado ao tema “A Profissão
Farmacêutica para o Cidadão”. O evento abordou o papel
do farmacêutico no apoio à comunidade e a participação do
farmacêutico em iniciativas humanitárias. Foram ainda apresentados
projectos inovadores em Farmácia Comunitária.
Entre os participantes, contaram-se Francisco Faria, presidente
da Delegação do Norte da ANF, Duarte Santos, presidente eleito
do Grupo Farmacêutico da União Europeia (PGEU) para 2020,
e Gonçalo Sousa Pinto, da Federação Internacional Farmacêutica (FIP).

16 DE NOVEMBRO,
CARCAVELOS

20 DE NOVEMBRO,
COIMBRA

22 A 23 DE NOVEMBRO,
PORTO

Copiador

Livro de Registos da Farmácia Portuguesa,
compilados por Nuno Esteves
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Estudante de Ciências Farmacêuticas à frente
da Federação Académica do Porto

©Egídio Santos / U. Porto


Marcos
Alves Teixeira, finalista do mestrado integrado de Ciências
Farmacêuticas, foi eleito pelas 27 associações que integram a
Federação Académica do Porto (FAP) para guiar os seus destinos em
2020. Desde que foi fundada, em 1989, esta é a primeira vez que a
FAP é presidida por um estudante da área de Farmácia. Na tomada
de posse, que decorreu no Salão Árabe do Palácio da Bolsa, o novo
presidente manifestou vontade de «alargar ainda mais a acção da
FAP à cidade, ao país e também à Europa» e de «criar uma relação
mais positiva entre a federação e a cidade do Porto».

Delegação do Centro da ANF apoia pessoas
com paralisia cerebral
A Direcção da Delegação do Centro da Associação Nacional das
Farmácias (ANF) promoveu e acolheu a conferência "O Farmacêutico
e o Cinema”, que contou com uma plateia de 30 participantes.
Foi debatida a importância e o papel do farmacêutico ao longo
da história do cinema, por Mário Augusto, jornalista de televisão
especializado em cinema, e João Neto, director do Museu da
Farmácia. As receitas reverteram a favor da associação Sorriso da
Rita, em Espinho, que defende os direitos das pessoas com paralisia
cerebral.

Confederação do Comércio debateu OE 2020
com economistas
O auditório da sede da Associação Nacional das Farmácias (ANF)
recebeu o encontro-debate organizado pela Confederação do
Comércio e Serviços de Portugal (CCP) sobre o Orçamento do Estado
para 2020 (OE 2020). Moderada por António Peres Metelo, a reflexão
juntou os economistas João Ferreira do Amaral, Manuela Ferreira
Leite, Ricardo Cabral e Fernando Alexandre. O encontro terminou
com o presidente da CCP, João Vieira Lopes, a apresentar as propostas
da organização na área fiscal para o OE a vigorar este ano.

Sector farmacêutico unido contra descontos
nas farmácias
A Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia (APEF) lançou
a campanha "Competimos pelo Melhor Aconselhamento", contra
a prática de descontos sobre o preço dos medicamentos sujeitos a
receita médica dispensados nas farmácias comunitárias. A tomada
de posição relativa à concorrência nas farmácias foi subscrita pela
Ordem dos Farmacêuticos, Associação Nacional das Farmácias,
Associação de Farmácias de Portugal, Associação Portuguesa de
Jovens Farmacêuticos e Sindicato Nacional dos Farmacêuticos.
Os estudantes querem ser julgados «pela componente técnico-científica e pelo aconselhamento», não pelos descontos que praticam.

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

9 DE DEZEMBRO,
PORTO

9 DE DEZEMBRO,
COIMBRA

10 DE DEZEMBRO,
LISBOA

12 DE DEZEMBRO,
LISBOA
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MARGEM SUL
		DO TEJO

O OÁSIS
ENCANTADO
REPORTAGEM: IRINA FERNANDES
FOTOGRAFIA: PEDRO LOUREIRO
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«A margem Sul não é um deserto! Aqui há de tudo»,
garante a farmacêutica Laura Cardoso

:F

ragatas, varinos e botes repousam à beira
de água. Beijam o rio Tejo, como se ali estivessem pela primeira vez. A quietude envolve a paisagem. Só o som das máquinas de soldar
traz à lembrança a azáfama do passado: enfrentando
ventos e marés, embarcações iguais levaram pão a Lisboa. «Mandava-se produtos agrícolas, madeiras e tudo
o que era comercializado», evoca o mestre Jaime Costa,
66 anos, proprietário do Estaleiro Naval de Sarilhos Pequenos, um dos últimos em Portugal a reparar e construir barcos tradicionais de madeira.
Nas décadas de 40 a 70, a indústria naval ocupou milhares de homens e de mulheres. No final de 1966, só na
Lisnave trabalhavam 3.918 pessoas. Da Lisnave até Alcochete existiram 42 estaleiros. Resta um, paragem «imperdível» em dia de passeio pela margem Sul do estuário
do rio Tejo. «É uma oportunidade de percebermos como
se fazem os barcos», afirma a farmacêutica Laura Cardoso, 56 anos, frisando que «é preciso dar continuidade
à arte». A proprietária da Farmácia Tágide, em Alhos Vedros, é filha da terra há seis gerações, «da parte da mãe
e do pai». Conhece bem a margem Sul do Tejo. «É preciso

desmistificar. Isto não é um deserto, é um oásis! Aqui há
de tudo». A viver desde criança em Sarilhos Pequenos,
anuncia que há muito para ver e descobrir nos nove concelhos da área metropolitana de Lisboa Sul. «Nesta margem saboreia-se a vida! É como estar numa cidade, mas
vivendo fora dela – o que ainda é melhor!».
O estaleiro, por estes dias, atrai visitantes de todo o
mundo. «Há uns dias recebi aqui um grupo de pessoas
que vinha de Macau. Queriam conhecer o estaleiro, mas

:O

ÚLTIMO
PEQUENO
ESTALEIRO NAVAL DO
TEJO ATRAI VISITANTES
DE TODO O MUNDO
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O rio Tejo embeleza cada recanto de terra
O Gigante, o Poente e o Nascente são moinhos
de vento de 1852. O último está aberto a visitas
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O caril de gambas é um dos pratos mais solicitados

N'A Tasca da Galega enche-se o copo e sai mais um brinde

ainda queriam ir à Ericeira para ir a um museu. Sabe o
que é que aconteceu? Já de cá não saíram!», conta entre
gargalhadas o mestre Jaime Costa. «Quando a maré enche fica tudo tão bonito… aqui o nascer do sol é lindo, já
dizia o meu pai», afiança. Turistas e curiosos chegam ao
local para ver as embarcações e o trabalhar dos homens
– já poucos – que, por amor ao mar e à actividade, vão
adiando a extinção desta arte.
Organizada pela Câmara Municipal da Moita, a visita
não se resume à observação de barcos coloridos e madeiras maciças. Quem por aqui passe pode deliciar-se
com uma refeição bem portuguesa: caldeirada à fraga-

:A

teira. «Encaminhamos os visitantes
para restaurantes da zona e asseguro-vos que se come muito bem!»,
ressalva o mestre, homem de porte
e mãos robustas.
O rio sempre foi um lugar de trabalho, mas também de diversão e
bem-estar. A praia fluvial de Alburrica, no Barreiro, é lugar para conhecer com tempo. «Esta praia era
muito frequentada e recomendada
para fins terapêuticos por causa do
iodo. A coqueluche de Lisboa deslocava-se à margem Sul para vir a banhos», conta o historiador António
Camarão.
Nesta língua de terra, três moinhos de vento, mandados construir
em 1852 – o Gigante, o Poente e o
Nascente, este último aberto para
visitas – roubam as atenções. «Produziam essencialmente farinha.
Portugal sempre teve crises cerealíferas e, em virtude da última, foi
necessário fazer mais unidades de
moagem», explica o guia do espaço
Moinho de Maré Pequeno – Centro Interpretativo. A região cedo se
destacou na actividade de moagem.
Inspirado pela força dos ventos, Portugal possui a maior concentração
de moinhos de maré do mundo. «Os
franceses têm cerca de 110 numa
zona que fica entre a Bretanha e a
Normandia, nós só em Coina temos
24 moinhos de maré – eram 12 do

RESERVA
NATURAL DO
TEJO É SURPREENDENTE
PELA BIODIVERSIDADE
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A travessia do rio Tejo é um passeio para a vida

lado do Seixal e 12 do nosso lado, Barreiro», revela António Camarão.
Marcada por um passado ligado às salinas, pesca e indústria, com o complexo CUF (Companhia União Fabril),
e pela diversidade cultural da população, que originou
forte movimento associativo, a cidade do Barreiro soube
reinventar-se. A frente ribeirinha revitalizada, os passadiços atractivos, e os museus cheios de saber e arte – destaque para o Espaço Memória e a Casa Museu Alfredo da
Silva – são pontos a explorar.
À hora de almoço, o entra e sai n'A Tasca da Galega
intensifica-se. Enche-se o copo e sai mais um brinde,
que a vida pede festa. «Esta ginjinha é muito boa! Saúde!», celebra a farmacêutica. Produzida em Óbidos, a
bebida é símbolo da casa aberta há 90 anos e da cidade. Todos os dias aqui chega gente nova. Na véspera de
Natal, «até é preciso fechar as ruas à volta», conta João
Cruz, 59 anos, proprietário. O Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa, também é apreciador. «No dia

24 de Dezembro, ele vem cá sempre beber uma ginjinha.
E fez a promessa de que voltaria até ao final do mandato
presidencial», conta o responsável do estabelecimento.
Pimentos verdes e vermelhos, maçã e gambas, tudo
junto numa frigideira em lume alto. O cheiro é irresistível e perfuma esta casa que é multicultural. «Aqui, tudo
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ODEMOS VISITAR
SALINAS, FAZER
CANOAGEM, OBSERVAR
FLAMINGOS, GANSOS
BRAVOS E OUTRAS AVES
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A Mata Nacional dos Medos convida a passeios e a contemplar o mar

é feito com muita alegria e muito amor. Quem aqui vem,
gosta. E sente-se em casa», assegura Alice Cruz, cozinheira, 52 anos, sem tirar os olhos do fogão. As cores no
prato são gulosas e convidativas.
As praias da margem Sul regalam as vistas e enchem
a barriga. O peixe é rei na praia fluvial do Rosário. «Este
espaço tem uma vista fantástica. E para quem gosta de
pratos de peixe é imperdível», recomenda Laura Cardoso, que costumava vir para aqui quando era adolescente.
«Caminhava pela areia e ia até ao moinho», recorda. Na
Moita, cada casa tem uma cor diferente. «Sabem por-
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A CAPARICA, TEMOS
OUTRO PINHAL DE
LEIRIA: 340 HECTARES DE
ÁRVORES FRENTE AO MAR

quê?», desafia a farmacêutica. «Os pescadores pintavam
as casas com os restos da tinta que sobrava dos barcos»,
revela, entusiasmada.
A travessia do rio Tejo é um passeio para a vida. Todas as horas são válidas. Os olhos vão agradecer e a alma
perder-se-á numa dança perfeita com as ondas. «É tão
bom andar de fragata e percorrer estas margens. É fantástico!», suspira a farmacêutica.
A viagem pelos mais de 40 quilómetros de estuário
vai desembocar três séculos atrás. A margem Sul do Tejo
também tem o seu pinhal de Leiria. Para travar o avanço
das areias das dunas para os terrenos agrícolas, o rei D.
João V mandou plantar 340 hectares de árvores frente
ao mar, na zona da actual Charneca de Caparica. A Mata
Nacional dos Medos ainda impressiona pela sua pureza.
Os contornos irregulares das copas das árvores e os caminhos serpenteados intimidam, mas não afastam quem
chega. Convidam à leitura, ao descanso e a grandes caminhadas. O Caminho do Museu das Árvores, o Caminho
das Artes e o Caminho do Altinho do Mar são alguns dos
trilhos a explorar. Esta extensão de 13 km ao longo da orla
litoral, inserida na Paisagem Protegida da Arrábida Fós-
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Amália Rodrigues tem o seu miradouro particular em Alcochete
sil da Costa da Caparica, lembra-nos
como devemos experimentar o mundo: respirar o ar puro, sentir o vento
na cara e ouvir o som do mar.
Em 1934, numa visita ao Rio de Janeiro, Brasil, o então Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Gonçalves
Cerejeira, perdeu-se de encantos ao
ver a imagem do Cristo Redentor, no
Corcovado. No regresso, tratou que
fosse construída obra semelhante em
Portugal. Foram utilizadas 40 mil toneladas de betão. A imagem do Cristo
Rei foi esculpida à mão, a 113 metros
do chão. Ainda que o medo de alturas
possa desassossegar o espírito, das
alturas revela-se outra Lisboa, ainda
mais encantadora. «Aqui tem-se uma
perspectiva completamente diferente do Tejo», elogia Laura Cardoso.
do Samouco, andar por trilhos, fazer canoagem, observar
A Reserva Natural do Estuário do Tejo é um dos mais
flamingos, gansos bravos e outras aves exuberantes, e à
ricos patrimónios naturais do país em ecossistemas e bionoite as estrelas. À entrada da vila, Amália Rodrigues tem
diversidade. Aqui vivem mais de 200 espécies. Alcochete,
o seu miradouro particular. Com o Tejo aos pés, a diva do
famosa pelos salineiros, marítimos e forcados, é perfeita
fado canta para a eternidade. Sorri a quem chega, sorri a
para fazer turismo de natureza. Podemos visitar as Salinas
quem parte.
A imagem do Cristo Rei foi esculpida à mão, a 113 metros do chão
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"Velas que passam Tejo abaixo...
É vê-las todas orgulho e glória.
Velas que passam Tejo abaixo...
Nelas vão sonhos de fazer futuro e história.
Velas que passam Tejo acima...
Além nasce a rosa do Sol que as ilumina.
Velas que passam Tejo acima...
Quem as faz andar pela manhã divina.
Talvez não seja o vento... Talvez não.
Basta a luz acordá-las, logo as velas
Abrem no céu enamorado, e vão
Como se houvesse um anjo à espera delas!
Talvez não seja o vento nem a luz.
Talvez não seja nada, senão isto:
O eterno apelo do Sinal da Cruz
Que é na terra o sinal de Jesus Cristo",
Monsenhor Dom Francisco Moreira das Neves
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: BULA
:1 ESTALEIRO NAVAL

DE SARILHOS PEQUENOS
Rua 25 de Abril, 32
2860-662 (CM Moita)
T. 212 806 700

:2 MIRADOURO AMÁLIA
RODRIGUES

Av. dos Combatentes da Grande
Guerra, 3
2890-040 Alcochete

:3 MOINHO DE MARÉ

PEQUENO – CENTRO
INTERPRETATIVO
Largo Moinho Pequeno, 8
Barreiro
T. 212 068 287

:4 A TASCA DA GALEGA

Rua Combatentes da Grande
Guerra, 65
2830-341 Barreiro
T. 210 884 088

:5 SANTUÁRIO NACIONAL
DE CRISTO REI

Alto do Pragal, Av. Cristo Rei
2800-058 Almada
T. 212 751 000

:6 RESTAURANTE BAÍA TEJO
Largo das Forças Armadas, 20
2860-626 Moita
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SINAIS
:N

PAULO
CLETO
DUARTE

unca se discutiu tanto em Portugal, como hoje se
discute, o sistema de saúde.
Porquê?
Em nossa opinião, porque há uma insatisfação geral quanto
ao seu funcionamento.
Não estão satisfeitas as pessoas, porque não se consideram
no centro do sistema.
Não está satisfeito o Estado, que não consegue responder
às necessidades dos cidadãos.
Não estão satisfeitas as instituições de saúde, que se consideram impedidas de cumprir a sua missão por falta de recursos.
Não estão satisfeitos os profissionais de saúde, que estão
desmotivados por não terem condições de exercício adequado
das suas funções.
Não estão satisfeitos os agentes económicos, porque a saúde é encarada como um custo e não como um investimento.
Há um problema estrutural no acesso dos cidadãos aos
cuidados de saúde, em Portugal e na Europa.
O mercado dos medicamentos é um exemplo.
Acumulámos ao longo de décadas um emaranhado de soluções, ditadas pelas circunstâncias, sem uma visão de conjunto
e carecidas de concepções coerentes sobre o circuito do medicamento.
Reduzir custos era a única opção e mesmo uma obsessão.
Ter acesso a medicamentos seguros, eficazes e custo-efectivos era um dado adquirido.
A realidade está a falar muito mais alto.
Há um problema de regulação do circuito do medicamento
e da sua cadeia de valor.
Por isso mesmo, colocar o sistema de saúde entre as principais prioridades da agenda política é um sinal muito positivo.
Quando se anunciam novos investimentos na Saúde em Portugal, é chegado o momento de começar a resolver alguns dos
problemas fundamentais do sistema.
Se tal não acontecer, se perdermos esta oportunidade,
estaremos a breve trecho a reclamar novos investimentos num
sistema que continuará a padecer dos mesmos problemas.
Não devemos, não podemos, por isso, perder esta nova
oportunidade, no interesse dos doentes, do Estado e da nossa
economia.
No que às farmácias diz respeito, as nossas posições são
publicamente conhecidas.

Defendemos uma maior integração das farmácias com
o SNS.
Defendemos uma maior integração e cooperação entre
todas as profissões de saúde.
É esta integração que nos pode levar a uma visão de conjunto dos problemas e da sua solução.
Só assim as pessoas estarão no dia-a-dia no centro do sistema.
As farmácias são uma parte da solução.
Reunimos todas as condições para concretizar essa integração e contribuir para aproximar as pessoas do SNS e o SNS das
pessoas.
Uma petição com mais de 120.000 assinaturas, apresentada ao Parlamento no termo da anterior legislatura, é a voz dos
cidadãos a reclamar das farmácias um papel mais activo na
relação de proximidade entre eles e o sistema de saúde.
Se não caminharmos nesse sentido, os novos investimentos
que se anunciam serão uma oportunidade perdida.
Acresce, no que às farmácias diz respeito, que as marcas
deixadas pelo período da Troika permanecem.
O resultado líquido e a rentabilidade das vendas da farmácia média continuam negativos.
A crise económica e financeira do sector expõe diariamente
as farmácias a dificuldades no cumprimento da sua missão de
serviço público.
Este é um sinal muito negativo.
A nossa visão é moderadamente optimista. Explicamos porquê.
Não há países sem farmácias e estas não podem viver indefinidamente abaixo da linha de água.
Por outro lado, começa a ganhar consistência em Portugal
uma visão da farmácia como unidade mais integrada no SNS.
O enorme crescimento das falhas de medicamentos é
o toque a rebate por uma nova regulação do circuito do medicamento em Portugal.
O Governo parece dar sinais de preocupação.
A dispensa de medicamentos hospitalares, a vacinação e a
prestação de serviços de saúde em farmácias comunitárias são
apenas alguns exemplos de uma nova visão sobre aquilo que
pode e deve ser o futuro das farmácias.
Estes sinais são muito positivos.
Em início de legislatura, estamos preparados para assumir
novos compromissos e confiamos nos sinais do Governo nesse
sentido.

