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economia, a esperança média de vida, o convívio comunitário e a sociedade do espectáculo sofreram grande abalos com a pandemia
que nos atacou há um ano.
A maioria anseia pela recuperação do nosso antigo
estilo de vida. Não é certo quanto tempo isso poderá tardar. É seguro que já não será exactamente como era dantes. Devemos ser prudentes e moderados, mas optimistas.
No que toca ao papel das farmácias nos sistemas de
saúde, é provável que ele saia reforçado desta crise.
Pela proximidade, disponibilidade, confiança das populações e informação clínica que produzem, as farmácias
deverão ter um papel mais activo no futuro.
Também em Portugal temos sinais disso.
Foi finalmente aberta a possibilidade de as farmácias
acederem ao Registo Nacional de Utentes (RNU).
É um facto histórico para a colaboração estruturada
das farmácias com o Serviço Nacional de Saúde (SNS).
Como defende Constantino Sakellarides nesta edição,
a melhoria da Saúde Pública exige esta integração. No
futuro, cada cidadão terá um Plano Individual de Cuidados,
a que dará acesso aos profissionais de saúde da sua confiança. Isso evitará o conflito e a sobreposição de análises,
diagnósticos e medidas terapêuticas, com grandes ganhos
de segurança e eficácia na gestão da saúde individual.
Para já, a utilização do webservice do RNU é o corolário

da desmaterialização integral do receituário, com a correcta validação do beneficiário do SNS e a correspondente
elegibilidade no momento da dispensa das prescrições
médicas. Por outro lado, cria condições técnicas para a
exequibilidade de diversas iniciativas profissionais das
farmácias, como a inscrição da administração de vacinas
e medicamentos injectáveis no Registo de Saúde Electrónico (RSE) do utente.
Estes pequenos passos na vida de cada um são um
passo gigantesco para a Saúde Pública. Por isso as farmácias, como todos os outros agentes, são obrigadas a
registar os resultados dos testes rápidos de antigénio à
COVID-19 no Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE).
A valorização e a comparticipação deste serviço pelas
câmaras municipais de Lisboa, Odivelas e Oeiras, e pelo
Governo Regional da Madeira é outro facto histórico.
Nunca um serviço farmacêutico tinha sido contratualizado
nesta escala.
O interesse público e a salvagurada da saúde das
populações reclamam maior intervenção das farmácias.
Na vacinação, como na dispensa de medicamentos
hospitalares, acredito que ficou demonstrada a vantagem
da integração das farmácias no SNS, que em ambos os
casos é desejada pelas populações. A correspondente e
justa valorização destes serviços é uma questão de tempo.
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A REDE
DA
VERDADE

:A

©PEDRO LOUREIRO

s farmácias estão a testar em massa a população portuguesa contra a COVID-19. A maior
e mais bem distribuída rede de serviços de
saúde integra a Estratégia Nacional de Testes desde 16
de Dezembro de 2020. A partir do segundo trimestre, o
Governo Regional da Madeira e diversos municípios celebraram protocolos com as farmácias para facilitar testes
gratuitos à população.
A Câmara Municipal de Lisboa foi pioneira. O programa
de testagem massificada da capital arrancou a 11 de Março.
No dia 15 de Abril, foi alargado a todos os munícipes. Cada
Farmácias
lisboeta pode fazer dois testes gratuitos por mês numa farmácia da sua preferência. O programa abrange também os
testam
trabalhadores de feiras e mercados. Até 26 de Abril, dia de
população
fecho desta edição, as farmácias fizeram 11.262 testes de
em massa.
detecção de antigénio ao vírus SARS-CoV-2. O número de
testes diários tem vindo a aumentar gradualmente, assim
como o de farmácias que disponibilizam o serviço no concelho: 97, nesta data.
O programa, que resulta de um acordo entre a Câmara
Municipal de Lisboa, o Ministério da Saúde e a Associação
Nacional das Farmácias, foi simbolicamente lançado na
Farmácia de Marvila, que se situa no bairro social da freguesia com o mesmo nome. «As farmácias são um parceiro
essencial no combate à pandemia», declarou na ocasião
o presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Fernando
REPORTAGEM: CARINA MACHADO / SANDRA COSTA
Medina entende que a testagem «acrescenta uma nova
camada de protecção» ao processo de desconfinamento.
As farmácias foram escolhidas por
constituírem «uma rede de proximidade que permite que os testes sejam
realizados por profissionais habilitados», justificou o autarca.
O presidente da ANF elogiou o
«pioneirismo da CML no envolvimento
das farmácias, que permite o acesso
a testes seguros a qualquer pessoa,
independentemente da sua condição social». A testagem regular, em
massa, é imprescindível para garantir
o desconfinamento do país. «Cada dia
conta nesta batalha», defendeu Paulo
Cleto Duarte.
O Governo Regional da Madeira
celebrou um protocolo semelhante no
dia 23 de Abril. Cada madeirense pode
fazer dois testes gratuitos por mês
nas farmácias do arquipélago. O serO programa que dá acesso igualitário aos testes foi lançado
na Farmácia de Marvila, instalada num bairro social de Lisboa
viço farmacêutico, com o valor de 15€,
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Fernando Medina justificou a escolha das farmácias pela «proximidade» e «profissionalismo»

é integralmente comparticipado pelo executivo regional, o
que se traduz num investimento de 3M€, correspondente
a 200 mil testes. O objectivo é «conhecer a realidade,
porque só assim podemos actuar com segurança e tomar
medidas acertadas», justificou o presidente do Governo
Regional. Miguel Albuquerque elogiou o «papel activo e
determinante» das farmácias e defende «a concertação
e o entendimento de todos os parceiros» no combate à
pandemia. A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos elogiou «a visão estratégica» do Governo Regional no combate à pandemia. «Na Madeira não andaram atrás, mas à
frente do vírus. E isso faz toda a diferença», declarou Ana
Paula Martins. A bastonária manifestou a disponibilidade
das farmácias comunitárias para colaborarem na vacinação contra a COVID-19, sobretudo com o aparecimento de
uma vacina de dose única com requisitos de manipulação e
administração «muito semelhantes» aos da vacina que os
farmacêuticos usam há 12 anos contra a gripe.
As câmaras municipais de Odivelas e Oeiras arrancaram também com planos de testagem em massa na
rede de farmácias. «O objectivo político desta iniciativa é

combater a ansiedade das pessoas. Queremos criar condições de máximo conforto, para que se sintam mais seguras e tranquilas», disse o presidente da Câmara Municipal
de Oeiras, de visita à Farmácia Oeiras, uma das aderentes
ao programa. «As farmácias estão próximas da população
e as pessoas confiam nelas», salientou Isaltino Morais,
revelando que, na primeira semana de protocolo, foram
realizados 832 testes rápidos. «Esta é uma medida que,
pelo seu carácter universal, abrange não só as famílias,
como os nossos trabalhadores, o tecido empresarial, as
instituições sociais, o movimento associativo, cultural e

:P

ODER REGIONAL E
AUTÁRQUICO CONTROLA
EVOLUÇÃO DA PANDEMIA NAS
FARMÁCIAS
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«As farmácias estão próximas da população e as pessoas confiam
nelas», declarou Isaltino Morais, presidente da Câmara de Oeiras

Os testes rápidos de antigénio, com recurso a zaragatoa,
podem causar algum desconforto, mas são perfeitamente
indolores, permitindo resultados em poucos minutos

9
desportivo, entre outros», declarou o autarca de Odivelas.
«Num momento em que avançamos no plano de desconfinamento, considerámos que, a par com a campanha de
vacinação, que decorre a bom ritmo no concelho, o processo de testagem em massa é fundamental para prevenir
a propagação do vírus», justificou Hugo Martins.

:A

MADEIRA CONTRATUALIZOU
200 MIL TESTES PARA
ACELERAR A RETOMA ECONÓMICA
E DO TURISMO

«Na Madeira não andaram atrás, mas à frente do vírus. E isso faz toda
a diferença», elogiou a bastonária dos farmacêuticos, Ana Paula Martins

Dezenas de outros protocolos municipais estão em vias
de concretização. As farmácias manifestaram disponibilidade para isso em todos os concelhos do país. «Acreditamos que uma parceria no âmbito da testagem à COVID-19
pode contribuir para uma efectiva presença na prestação
deste serviço de saúde, diminuindo o tempo e os custos de
deslocação, assim como melhorando a equidade de acesso
a um serviço tão importante para as populações», refere a
ANF, em carta enviada aos presidentes de câmara.

Para prestarem o serviço de testagem à SARS-CoV-2, as
farmácias inscrevem-se na Entidade Reguladora da Saúde
(ERS). Para fins de controlo das cadeias de transmissão e
epidemiológicos, os resultados são registados no SINAVE
(Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica) e no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA). Os testes rápidos de antigénio, com recurso a zaragatoa, podem
causar algum desconforto, mas são perfeitamente indolores, permitindo resultados em poucos minutos.
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FARMÁCIA
A 20 SEGUNDOS

Linha de assistência
farmacêutica 1400
bate recordes
de resposta.

TEXTO: CARINA MACHADO / CARLOS ENES

:D

emorou cinco dias a ser criada, como resposta ao primeiro confinamento geral devido
à pandemia de COVID-19, decretado a 19 de
Março de 2020. Um ano depois, resolveu problemas a 80
mil portugueses. O tempo médio de atendimento é de 20
segundos, o melhor de todas as linhas de aconselhamento
em Saúde existentes em Portugal. Como resultado, os

utilizadores dão 4,53 valores ao serviço, numa escala de
1 a 5. Um inquérito de satisfação, a que responderam 1.460
pessoas, indica que 73 por cento recomenda o serviço a
terceiros.
Desde 24 de Março que os portugueses têm acesso
às farmácias a partir de chamadas telefónicas gratuitas,
de qualquer rede, para o número 1400. O serviço também
já está disponível online, no endereço
www.1400safe.pt. Uma equipa de
23 operadores assegura a resposta
imediata às chamadas e mensagens
electrónicas. Receberam formação
específica para apoiarem os cidadãos
no planeamento de visitas às farmácias, e na reserva e encomenda de
medicamentos.
Quando um medicamento sofre
falhas de abastecimento, o serviço é
a melhor solução para encontrar as
farmácias mais próximas com embalagens ainda disponíveis. Mediante
reserva, garante a quem contacta
que terá à sua espera, na farmácia da
sua preferência, os medicamentos e
produtos de saúde de que necessita,
havendo ainda diversas modalidades
Existem diversas soluções de entregas ao domicílio em todo o país
de entregas ao domicílio asseguradas
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em todo o país. O aconselhamento farmacêutico é a regra,
sem excepções. Antes de libertar qualquer encomenda, a
farmácia escolhida contacta sempre o utente para o esclarecer quanto aos benefícios, riscos e instruções a seguir
para o bom uso dos medicamentos.
O recurso à Linha 1400 é particularmente recomendado à noite, em especial após a saída de uma urgência
hospitalar ou em caso de necessidade súbita de um medicamento urgente. Durante este período, os operadores
identificam rapidamente a farmácia de serviço mais próxima e com disponibilidade para responder aos pedidos
das pessoas, evitando assim deslocações desnecessárias.
«A Linha 1400 nasceu com a pandemia, mas a sua missão não se esgota nela: ser uma ponte eficiente e segura
entre os portugueses e as farmácias no novo normal»,
declara a responsável pelo centro de atendimento, Marisa

:A

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
É A LINHA DE SAÚDE COM
RESPOSTA MAIS RÁPIDA

Gomes. O serviço tem vindo a evoluir, acrescenta, sempre
em dois eixos claros: «melhoria contínua e adaptação do
serviço às necessidades das pessoas». O apoio prestado
aos doentes na Operação Luz Verde, para o acesso aos
medicamentos hospitalares na farmácia comunitária, e o
apoio logístico à campanha “Vacinação SNS Local”, contra
a gripe, foram exemplos da abrangência do serviço neste
primeiro ano de actividade.

73.813 PEDIDOS DE ASSISTÊNCIA
41.935 durante o dia
31.878 no período da noite

20 SEGUNDOS
após a ligação
(tempo médio)

UTILIZADORES
RECOMENDAM
1400

ENCOMENDARAM 11.726
medicamentos e produtos
de saúde através da Linha

De 1 a 5, serviço

AVALIADO EM 4,53
1400

73 POR CENTO
recomendaria o serviço
a outras pessoas
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FARMÁCIA DA
MISERICÓRDIA

ALVERCA DA BEIRA

POPULAÇÃO PROTEGIDA
REPORTAGEM:
SANDRA COSTA

A freguesia tem pouco mais
de quatrocentos habitantes

FOTOGRAFIA:
JOSÉ PEDRO TOMAZ
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lverca da Beira está sem consultas médicas desde Janeiro. Quando a pandemia mais
ameaçou Portugal, o médico foi deslocado
para o centro de saúde de Pinhel. Fechado em casa, o povo
desta aldeia serrana nem teve oportunidade de protestar
contra o encerramento da extensão do centro de saúde,
onde duas vezes por semana tinha acesso a consultas de
Medicina Geral e Familiar.

O último Censos, de 2011, contabilizava 463 habitantes
na freguesia. Hoje já devem ser menos. Nasce pouca gente.
A maioria dos residentes são idosos há muito regressados
da emigração ou que nunca conheceram outro sítio para
viver, nem outra terra para cavar.
Agora, só têm médico a 20 quilómetros de distância, o
que para idosos sem carro nem carta de condução representa um problema. Mas ficou uma rede, mais unida do

Como já não tem médico, o povo recorre à farmácia
para esclarecer todas as dúvidas de saúde

:F

ECHADO EM CASA,
O POVO NEM TEVE TEMPO
DE PROTESTAR CONTRA O
ENCERRAMENTO DA EXTENSÃO
DO CENTRO DE SAÚDE

que nunca, de que fazem parte vizinhos, a junta de freguesia, o centro de dia da Santa Casa da Misericórdia de
Alverca da Beira e a farmácia.
Quando acabaram as consultas, estas instituições uniram-se para resolver o problema às pessoas, em especial
os doentes crónicos, que precisam de receitas médicas
para dar continuidade aos tratamentos. As prescrições
andam agora de mão em mão, num complexo processo
logístico baseado em telefonemas e boas vontades. «A farmácia contacta a junta de freguesia, que contacta o centro
de saúde de Pinhel e, passados oito ou dez dias, chegam as
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receitas à junta de freguesia», desabafa Joaquim Pinto da
Costa. O técnico de diagnóstico e terapêutica da Farmácia
da Misericórdia apresenta-se como «um rapazinho de 74
anos». Partilha o nome e a paixão clubística, mas também
a ironia e o inconformismo do presidente do Futebol Clube
do Porto. «Vivemos todos os dias este problema das receitas, mas também reclamamos todos os dias», garante.

:A

A verdade é que o povo continua a ter acesso aos medicamentos. Se já antes estava reconhecido, agora que não
tem outro serviço de saúde valoriza ainda mais a farmácia
e desdobra-se em palavras de reconhecimento.
O historiador local Inácio Correia, que fotografa a
Natureza e diz poesia no Facebook da Câmara Municipal
de Pinhel, destaca «o bem servir, de forma abnegada».
De facto, a equipa da farmácia é comInácio Correia destaca «o bem servir, de forma abnegada»
posta por… duas pessoas. A farmacêudos dois profissionais de saúde que mantêm a farmácia aberta
tica Joana Ferreira e o técnico Pinto da
Costa conseguem, sozinhos, manter
o serviço. Ganharam raízes à terra,
mas também a confiança da população. Em Saúde Pública, estes laços
são estratégicos. Nos últimos meses,
muitos utentes, sobretudo idosos,
apareceram na farmácia cheios de
dúvidas sobre a eficácia e de medos
quanto à segurança das vacinas contra a COVID-19. «Alguns até arranjaram desculpas para não irem ao
centro de saúde», conta a directora-técnica. A credibilidade da dupla de
profissionais de saúde da Farmácia da
Misericórdia permitiu resolver o problema. «Já temos boa parte da população vacinada. As pessoas confiam
bastante em nós», reconhece Joana
Ferreira.
Numa terra pequenina, o aconselhamento em saúde só é possível com
cuidado e simpatia. «O atendimento
ao público» é o que distingue a Farmácia da Misericórdia, garante Conceição Braceiro. Conhece o serviço
por dentro e por fora, foi ela quem
durante 40 anos assegurou a limpeza.
Agora, que está reformada, continua
a achar que «faz muita falta, porque
temos muitas pessoas idosas e não há
transporte para ir a lado nenhum».
É o caso de Maria Torres, 77 anos.
A pandemia obrigou-a a fechar-se em
casa. «Estar fechada faz-me muito mal às pernas e ao sistema nervoso. Pensa-se mais na vida!», desabafa a mulher,
que vive sozinha. Joaquim Pinto da Costa leva-lhe a casa
os medicamentos, mas também as palavras de esperança
que a ajudam a sobreviver ao isolamento. «Às vezes estou
sem paciência e ele diz-me: “Tenha calma”. Só isso, ajuda.

JUNTA DE FREGUESIA
E A FARMÁCIA UNIRAM-SE
PARA RENOVAR AS RECEITAS MÉDICAS
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A CASA DAS PESSOAS,
OS PROFISSIONAIS DE
FARMÁCIA DETECTAM DOENÇAS,
OUVEM QUEIXAS, MARCAM
CONSULTAS E EXAMES

Ajuda ao ânimo a gente ser atendida com dignidade, educação e boa vontade», afirma a septuagenária, reconhecida.
A Farmácia da Misericórdia está autorizada a fazer
dispensa de medicamentos ao domicílio nos concelhos de
Pinhel, Trancoso, Celorico da Beira e Guarda. José Pinto da
Costa mete-se à estrada quase todos os dias, outras vezes
vai a farmacêutica. Andam 300 a 400 quilómetros por
mês, mas não se cansam, sentem-se recompensados pelas
pessoas. «Não tenho palavras para descrever como ficam
gratas, o que nos dizem», diz o técnico de diagnóstico e
terapêutica.
As visitas ao domicílio não servem só para levar medicamentos. Os profissionais da farmácia ouvem as necessidades das pessoas, marcam consultas e exames, orientam
os idosos no sistema de saúde. Quando é preciso, fazem

Aos 74 anos, Pinto da Costa ainda faz mais
de 300 quilómetros por mês a visitar doentes

«O atendimento ao público» é o que distingue
a Farmácia da Misericórdia, garante Conceição
Braceiro. Conhece o serviço por dentro e por fora,
foi ela quem durante 40 anos assegurou a limpeza

eles próprios os contactos até conseguirem apoio médico
ao domicílio. «Ajudamos a fazer tudo e mais um pouquinho, sempre ao dispor do doente. É a nossa forma de estar
na vida», declara Pinto da Costa. Já podia estar a gozar da
reforma, mas continua a dedicar-se à farmácia por sentido
de missão. «Felizmente, não podemos dizer que a nossa
população está desprotegida, não está!», garante o profissional de saúde no activo, aos 74 anos.

«Já temos boa parte da população vacinada. As pessoas confiam
bastante em nós», congratula-se a farmacêutica Joana Ferreira
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FARMÁCIA MOÇO

COIMBRA

A directora-técnica, Maria do Carmo Moço,
visita muitos doentes em casa
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SAÚDE AO TELEFONE
E AO DOMICÍLIO
REPORTAGEM:
SANDRA COSTA

FOTOGRAFIA:
RICARDO CASTELO

:C

omo já tinha acontecido na primeira vaga de
COVID-19, entre Março e Abril de 2020, também agora, no pior pico da pandemia, muita
gente perdeu o acesso aos cuidados de saúde primários.
Fecharam outra vez extensões de saúde e centros de dia.
Muitos centros de saúde ficaram também «quase de portas fechadas» e sem capacidade para atender telefones.
Em muitas localidades isoladas, mas também nas
grandes cidades, as farmácias foram chamadas a resolver
os problemas de milhares de doentes isolados em casa,
com exames, tratamentos e consultas adiados. Foi o que
aconteceu no bairro dos Olivais, em Coimbra. «O telefone
de apoio acaba por ser o da farmácia», explica a directora-técnica da Farmácia Moço. Ela própria disponibiliza o
seu telemóvel pessoal «sempre que é preciso». Em tempo
de pandemia, as pessoas têm ainda mais dúvidas para
esclarecer.
Nos primeiros meses do ano, Maria do Carmo Moço
passou muito tempo ao telefone para desbloquear as
dificuldades dos utentes. Não foram só os casos das pessoas que, de repente, se viram sem as receitas necessárias para continuarem os tratamentos. Outras apresentavam mesmo problemas que implicavam contactos com
os médicos de família, assoberbados a dar resposta aos
casos de COVID-19. A directora-técnica ajudou ainda pessoas ostomizadas «desamparadas», a quem não tinha
sido dada indicação dos materiais a utilizar. Fez contactos
com centros de saúde, equipas de enfermagem e de apoio
domiciliário, de higiene e de habitação. Teve trabalho,
mas também satisfação profissional. «Todas as situações
foram resolvidas!», alegra-se a farmacêutica, reconhecida
aos profissionais de saúde e do sector social que atenderam os seus pedidos.

A Farmácia Moço disponibiliza amplas gamas de produtos – ortopédicos, dermatológicos e de puericultura,
por exemplo – e de serviços, como podologia, nutrição e
massagens terapêuticas. «Há mesmo de tudo, como nas
farmácias», graceja Isabel Cardoso, 74 anos, antiga chefe
de repartição dos recursos humanos do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. «Há sempre uma resposta,
um conselho», acrescenta a fiel utente. Acima de tudo,
valoriza a abrangência de conhecimentos e o cuidado

:A

FARMÁCIA ARRANJA
EQUIPAS DE APOIO
DOMICILIÁRIO A QUEM PRECISA

A farmácia disponibiliza amplas gamas
de produtos, entre os quais os ortopédicos
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da farmacêutica. Na véspera, pelas 19 horas, ligou-lhe
por causa de uma crise de sinusite. Em Janeiro, deu uma
queda, o que pode ser um assunto sério na sua idade. A
farmacêutica fez questão de ir a casa da doente confirmar a medida do colete torácico indicado para ela. Entusiasmada e reconhecida, Isabel é capaz de passar horas a
desfiar os problemas que a farmácia lhe resolveu nos últimos
dez anos. «Qualquer indicação
da dra. Carmo para mim é um
conselho médico. Confiança
total», assegura, rindo. Toma
na farmácia as vacinas da gripe
e da pneumonia, gostaria de
fazer o mesmo com a vacina da
COVID-19. «É onde tenho mais
confiança e me sinto mais à-vontade», assegura.
Maria Helena Martins
gosta de referir-se à Farmácia
Moço como «a farmácia certa,
no sítio certo e com a pessoa
certa». Aos 84 anos, diz sentir-se «acompanhada e realizada». A farmácia nunca lhe faltou, sobretudo nos momentos
difíceis da doença do marido,
recentemente falecido devido
a um carcinoma na próstata.
A farmacêutica levava-lhe os
medicamentos e ia fazer-lhe os
pensos a casa. Também articulou com a Cruz Vermelha o aluguer de uma cadeira de rodas.
«Nunca lhe pago, devo-lhe
muitos favores», deixa escapar
Maria Helena, comovida. «Tem
um coração de mel», concorda
Isabel Cardoso.
Quando se deu o novo confinamento geral, iniciado a 15
de Janeiro, multiplicaram-se os
pedidos de entregas ao domicílio
de medicação urgente e crónica.
A equipa, de oito elementos,
desdobrou-se para satisfazer
todos os pedidos no próprio dia,
permitindo aos doentes manterem-se resguardados em casa.

:A

FARMACÊUTICA CEDE O
TELEMÓVEL AOS DOENTES
E FICA SEMPRE DISPONÍVEL

Maria Helena Martins, 84 anos, acha que esta é
«a farmácia certa, no sítio certo e com a farmacêutica certa»
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Isabel Cardoso gostava de se vacinar contra a COVID-19
na farmácia, como faz todos os anos para a gripe

Com a pandemia, a Farmácia Moço passou a dispensar
medicamentos e a seguir de perto 12 doentes mais sensíveis, que antes eram obrigados a deslocar-se aos hospitais
para levantarem a sua medicação. Margarida Marques,
professora primária reformada, de 78 anos, recebe agora
em casa as injecções para a insuficiência renal de que precisa. É-lhe «muito útil», garante, mas o que a enternece é a
gentileza de uma das funcionárias da Farmácia Moço, que
a visita a cada dois dias, há já um mês, para ajudá-la a fazer
o penso numa queimadura provocada por chá quente.
A dispensa de medicação hospitalar continua a ser
um serviço gratuito. O valor da intervenção farmacêutica
deverá ser determinado como resultado dos projectos-piloto em curso em vários hospitais do país.
Nos domicílios, a farmacêutica organiza a medicação
dos doentes e deixa preparadas as tomas de cada membro da família, às horas certas, de acordo com a prescrição
médica. Mede tensões e glicémias, ouve queixas e verifica

sinais de alerta. E aproveita sempre para conversar um
bocadinho. Nota que as pessoas andam mais ansiosas,
sobretudo os idosos, isolados em casa e afastados da
família. «Às vezes, basta uma palavra de carinho ou consolo, uma atenção, e ficam logo mais confortados. A farmácia acaba por ser tudo», resume Maria do Carmo Moço.

:A

FARMÁCIA PASSOU
A SEGUIR DE PERTO
12 DOENTES SENSÍVEIS,
QUE ANTES ERAM OBRIGADOS
A IR AOS HOSPITAIS
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CONSTANTINO
SAKELLARIDES

« É PRECISO
LIGAR AS USF
ÀS FARMÁCIAS»
Perito em Saúde Pública defende
cooperação, da vacinação das crianças
ao controlo dos doentes polimedicados.

ENTREVISTA: MARIA JORGE COSTA
FOTOGRAFIA: PEDRO LOUREIRO

22

ENTREVISTA

REVISTA FARMÁCIA PORTUGUESA (RFP): No
passado dia 19 de Abril, o país saiu de dois meses
de confinamento. Concorda com as medidas de
desconfinamento?
CONSTANTINO SAKELLARIDES (CS): O processo de desconfinamento começou na altura certa.
E ainda bem. Já precisávamos. Acertado foi também o
faseamento prudente, a monitorização permanente e
as decisões quinzenais em relação ao prosseguimento ou não do que foi planeado, de acordo com a evolução da situação. Mas ainda persistem duas questões
importantes por resolver.
RFP: Quais?
CS: A primeira é o atraso da estratégia de testagem,
que envolve quatro níveis. Temos de testar os contactos próximos dos infectados; depois, as pessoas em
risco por proximidade de contacto frequente com o
público, como profissionais de saúde, forças de segurança, quem está nas escolas, os que trabalham em
supermercados, entre outros. Faltam dois: é preciso
testar por amostragem, para saber por onde anda o
vírus; e, finalmente, a testagem por iniciativa própria.
A vacinação e a testagem são os dois grandes instrumentos disponíveis para o controle da pandemia. Não
é boa prática iniciar o desconfinamento sem antes ter
desenhado, ensaiado e iniciado a implementação da
estratégia de testagem.
RFP: E o outro problema?
CS: A segunda questão tem a ver com os indicadores
utilizados nas decisões associadas às várias fases do
desconfinamento. Médias de âmbito nacional, como
a taxa de incidência e o Rt, perdem relevância quando a incidência no país já é baixa e a transmissão só
é particularmente significativa num número limitado
de concelhos. Neste ponto é importante decidir em
função de indicadores que incluem a taxa de incidência – preferencialmente a média de sete dias, a taxa
de positividade dos diferentes níveis da estratégia de
testagem, o desempenho da rede de Saúde Pública
local nas acções de controle da transmissão e o tipo
de transmissão observado. Uma coisa é ter um surto
com 30 casos numa empresa, outra é o significado
de 30 casos que resultam da circulação sustentada
do vírus na comunidade. Fechar ou abrir economias
locais é suficientemente sério para justificar uma caracterização mais completa da situação epidemiológica local.

RFP: Apesar dos atrasos, há dados animadores de
vacinação em Portugal e esperança de aumento de
imunidade de grupo. Está optimista?
CS: Espero que no fim do Verão possamos estar próximos de uma imunidade de grupo aceitável. Não devemos, no entanto, esquecer que os altos níveis de
transmissão actualmente registados em países como o
Brasil e a Índia aumentam a probabilidade de surgirem
novas variantes, e essas podem requerer a revacinação num tempo não muito distante. Por outro lado, não
devemos aceitar como fatalidade incurável o atraso da
vacinação na União Europeia quando comparada com
a do Reino Unido e dos Estados Unidos, sabendo que a
Europa concentra cerca de 75 por cento da capacidade global de produção de vacinas. Quanto melhor for o
nível global da vacinação, melhor para todos.

:O

PLANO INDIVIDUAL
DE CUIDADOS É
ESSENCIAL PARA UMA BOA
GESTÃO DO PERCURSO DOS
DOENTES NO SISTEMA

RFP: O planeamento logístico da task force de vacinação melhorou?
CS: Os centros de vacinação que frequentei funcionaram muito bem, em todos os aspectos. Há um nível
notável de colaboração entre o SNS, os profissionais
de saúde, as autarquias, as pessoas da protecção civil.
Não podemos deixar de manifestar apreço por todo o
trabalho já feito pelas nossas autoridades de saúde na
gestão de uma situação tremendamente difícil como
é sempre uma pandemia. Mas também não podemos
deixar de insistir que este é um tempo de aprendizagem obrigatória.
RFP: Isso significa o quê?
CS: A pandemia destapou múltiplas limitações, que
algumas das nossas instituições manifestam há muito.
Entre elas, o deficit no pensamento, na análise e no
planeamento estratégico, a inexistência de uma cultura e de processos apropriados de aconselhamento
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O HOMEM DA PRIMAVERA

:C

onstantino Sakellarides é licenciado em Medicina
pela Faculdade de Medicina de Lisboa e doutor
em Saúde Pública pela Universidade do Texas, EUA. A sua
carreira, académica e profissional, tornou-o um dos portugueses mais qualificados no estudo e desenvolvimento de
sistemas de saúde. Foi director para as Políticas e Serviços
de Saúde da Organização Mundial da Saúde (Região Europeia). Foi director-geral da Saúde, director e professor

catedrático da Escola Nacional de Saúde Pública, e director do Centro de Saúde Sofia Abecassis, em Lisboa. Fundou e coordenou o Observatório Português dos Sistemas
de Saúde, que desde 2001 publica os célebres Relatórios
de Primavera, sobre os efeitos das políticas públicas no
estado da Saúde em Portugal. Foi presidente da Associação Portuguesa para Promoção da Saúde Pública e da
Associação Europeia de Saúde Pública.
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«Fechar ou abrir economias locais é suficientemente
sério para justificar uma caracterização mais completa
da situação epidemiológica local», deseja o médico
especialista em Saúde Pública
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científico para as decisões políticas. Não me parece
que quer num tema quer no outro tenha havido melhorias assinaláveis. E para bem do nosso futuro colectivo seria bom que elas venham a ter lugar a breve
trecho.
RFP: Multiplicam-se os países que envolveram as
farmácias na estratégia política de testagem e vacinação. Concorda com o coordenador da task force,
que quer as farmácias na campanha de vacinação?
CS: Os primeiros tempos do programa de vacinação
contra a COVID-19 foram bastante difíceis. Havia evidentes preocupações com as prioridades estabelecidas, poucas vacinas e problemas com as decisões
relativas ao processo vacinal. Nestas circunstâncias
compreende-se a limitação e um controlo mais próximo relativo aos locais de vacinação. Ultrapassada essa
fase, faz todo o sentido a intenção do coordenador da
task force de alargar o número de locais de vacinação
para o mais próximo possível das pessoas. Neste domínio as farmácias têm uma posição privilegiada.
RFP: Testagem massiva é positivo? Várias autarquias, como Lisboa e Oeiras, e o Governo Regional
da Madeira, fizeram protocolos com as farmácias.
Concorda?
CS: Sim, numa doença com um número significativo
de infectados assintomáticos, saber por onde anda o
vírus é de grande importância na gestão da pandemia.
E a estratégia de testagem, que está a ser elaborada
pela task force, deve proporcionar orientações nesse
sentido, devendo tomar em linha de conta os protocolos que entidades locais estabelecem entre si, como
aqueles que refere, para assegurar uma resposta local
efectiva à necessidade de uma testagem massiva.
RFP: Já foi vacinado?
CS: Sim, logo que nos chamaram, a minha mulher e
eu, apresentámo-nos.
RFP: Como estamos a lidar com a pandemia?
CS: Não há diferenças muito substanciais entre os vários países europeus em relação à forma como lidam
com a pandemia. Outra coisa são os países asiáticos,
que têm outra cultura e até outra experiência em relação a ameaças de Saúde Pública. A forma como lidamos com a pandemia tem muito a ver com a forma
como decidimos em termos políticos e técnicos. Continuamos a ser, em grande parte, aquilo que fomos

antes da pandemia, e não podemos de repente ser
dinamarqueses ou chineses, continuamos a ser portugueses. Quando comparamos o que fazem os outros
países e presumimos que vamos fazer o mesmo, não é
verdade. E não é porque o Governo não queira, ou não
saiba, é porque nós não funcionamos assim. Pode-se
dizer que fazemos o melhor que podemos. Comparar
com outros que fazem melhor é esquecer as diferenças de partida.

«A

LIVIO O CENTRO
DE SAÚDE SENDO
VACINADO NA FARMÁCIA.
O MESMO EM RELAÇÃO À
VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS»

RFP: No regresso das escolas em Setembro as coisas correram bem. Como explicar o comportamento
do Natal que nos levou aos números de Janeiro, e nos
mandou dois meses para casa novamente?
CS: A primeira razão tem a ver com a fadiga. Estamos
cansados, muitos meses com estímulos constantes.
A fadiga leva ao desencanto, ao protesto, ao desconforto. Isto afecta-nos, cria ansiedade e gera comportamentos pouco úteis. O nosso cérebro é praticamente o mesmo que era há 100.000 anos atrás. Nessa
altura, o factor crítico selectivo da evolução da espécie era a capacidade de decidir instantaneamente se
devíamos lutar ou fugir. Fugir de quem? De uma fera
ou de uma tribo inimiga. Quem não conseguia decidir
rapidamente e bem não sobrevivia. A espécie apurou
o tipo de cérebro que é muito eficaz a decidir "agora
é preciso fugir, agora é preciso lutar". Qual é o desafio
actual? É estabelecer o equilíbrio do nosso comportamento entre protegermo-nos e viver. O que é mais
ou menos a mesma coisa. Protegermo-nos é fugir do
perigo, viver é continuar a lutar, a fazer as coisas certas. No mundo de sobreestimulação como o actual,
nós recebemos esse estímulo constante que nos pergunta: fugimos ou lutamos? Mas não há nenhum leão
à vista e nós reagimos com grande ansiedade a esta
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pergunta, porque não sabemos o que é melhor fazer
para sobreviver à pandemia.
RFP: Desleixámo-nos?
CS: A resposta à fadiga pandémica é muito importante neste momento, porque ensina-nos a compreender
que temos de substituir a ansiedade por racionalização. O “nosso” António Damásio [neurocientista] explica, naquele famoso livro sobre a consciência, que
pensar racionalmente, elencar os factos, tentar tratá-los e tomar decisões sobre esse equilíbrio que pareçam racionais, faz-nos bem biologicamente, além de
fazer-nos sentir bem. Perceber melhor este fenómeno
de consciência é perceber que a ansiedade é natural.

«A

MULTIMEDICAÇÃO
É UM PROBLEMA
MUITO SÉRIO. QUANTO MAIS
INTEGRADA ESTIVER A FARMÁCIA
NO SISTEMA, MELHOR»

RFP: Para termos consciência precisamos de informação rigorosa e clara. Parece haver alguma desorientação na informação divulgada.
CS: Portugal convive com diferentes conceitos de
Saúde Pública: uma perspectiva mais tradicional, que
tende a ser mais centralista e normativa, e outra mais
moderna, que acredita na responsabilidade das pessoas, desde que bem informadas. Os sistemas de informação são o mais importante nesta equação. Nós
pensamos com informação. As concepções têm de ser
modernizadas e os sistemas de informação têm de ser
reforçados. Essa é a resposta.
RFP: António Arnaut dizia que «as farmácias são o
braço longo do SNS». Em 2020, pela primeira vez,
o Ministério da Saúde fez uma parceria com as farmácias para vacinar contra a gripe as pessoas acima dos 65 anos, com o lote do SNS. Foi uma medida
acertada?
CS: O principal desafio da Europa chama-se envelhecimento e morbilidade múltipla. Mais pessoas mais

«Tenho insistido junto do Ministério da Saúde que nos falta
uma estratégia de médio prazo, mesmo para a situação
de pandemia», declara Constantino Sakellarides
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FISIOLÓGICA
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O mais parecido
com não usar chupeta

The Teat rE volution!
Inovação para respeitar
o desenvolvimento bucodental
do bebé.
Fruto da investigação e em colaboração
com odontopediatras, lançámos
uma nova tetina para chupeta
que respeita o desenvolvimento
da cavidade oral.

Inovação
CABEÇA MAIS CURTA 2
· Facilita que se dobre contra o palato.
CABEÇA SIMÉTRICA MAIS PLANA 2
· Deixa mais espaço à língua para descansar.

GARGALO MAIS FINO E MAIS LARGO 2
· Permite fechar a boca quase totalmente.
· Distribui melhor a pressão sobre a gengiva e os dentes.
SILICONE AREADO ULTRA-SUAVE
· Imita em textura a consistência do mamilo.
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PELOS P

1. 36 inquiridos em estudio interno realizado pela equipa de Inovação de Produto Suavinex, Espanha 2020.
2. Em comparação com a chupeta Fisiológica Suavinex.

FOR A MORE
LOVELY WORLD
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«No meu bairro, a farmácia é o serviço mais frequentado.
Vou lá, conhecem-me, sou muito bem atendido»

velhas, com várias doenças de evolução prolongada,
disfunções, algumas incapacidades, fragilidades, que
exigem resposta muito diferente. A resposta é gerir
o percurso das pessoas através de serviços eficazes,
para que no fim de cada trajecto tenhamos bons resultados. Estamos longe dessa situação. E porque é
que eu chamo este conceito na resposta à sua pergunta? Porque as pessoas têm de ir a vários sítios de saúde de uma forma coordenada. E quando vão a um sítio
têm de saber como funciona o outro. E é por isso que
o instrumento essencial para uma gestão do percurso
dos doentes se chama Plano Individual de Cuidados,
negociado entre o doente, ou utente, e o seu médico.
O médico explica o que é mais importante para ser
atalhado entre as várias situações que preocupam as
pessoas e essa análise é partilhada por todas as “estações” que o cidadão tem de percorrer na procura de
respostas. A farmácia é uma delas. Por várias razões:
porque no meu bairro é o serviço mais frequentado,
vou lá, conhecem-me, sou muito bem atendido.
RFP: Para isso a farmácia tem de integrar o sistema.
CS: Um aspecto associado à morbilidade múltipla é a
multimedicação. É um problema muito sério. Não basta ter muitos medicamentos, é preciso saber utilizá-los e utilizá-los bem durante muito tempo. A farmácia
é um dos pontos que as pessoas percorrem e, quanto

mais integrada estiver nas necessidades dos utentes,
melhor serviços presta. Para isso, é preciso uma ligação muito mais estreita entre as Unidades de Saúde
Familiar e as farmácias. Porque o Plano Individual de
Cuidados não é nem do farmacêutico nem do médico,
é do cidadão. Este sim, é o modelo de Saúde realmente
centrado nas pessoas. Se esta informação, dentro dos
limites do que é razoável, fizer parte de uma partilha,
o doente sente-se protegido e estimulado a fazer as
coisas bem. Se nós pensarmos assim, aquilo que me
pergunta é mais fácil. Se eu preciso de ser vacinado,
alivio o centro de saúde sendo vacinado na farmácia.
O mesmo em relação à vacinação das crianças.

«O

DESAFIO DA
EUROPA CHAMA-SE
ENVELHECIMENTO E MORBILIDADE
MÚLTIPLA. E EXIGE UMA
RESPOSTA MUITO DIFERENTE»
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Constantino Sakellarides defende que as farmácias devem ter acesso,
autorizado pelo doente, ao Plano Individual de Cuidados

RFP: Falou na questão da polimedicação. Há estudos
que sublinham que em Portugal há elevados índices
de abandono da terapêutica.
CS: Nos países onde se tem pensado um pouco mais
nisso, concluiu-se que a elaboração de um Plano Individual de Cuidados tem sempre de considerar a forma como a medicação afecta a vida das pessoas. É
necessário não só diagnosticar, medicar, prescrever…
É fundamental perceber, perguntar, se existe uma
abordagem que melhor se adeqúe à forma como cada
pessoa vive. Mas isso só resulta se formos por aqui. Se
continuamos com uma medicina fragmentada, cada
um no seu território...
RFP: A forma como se gere o SNS parece partir de
premissas ideológicas. Há resistência deste Ministério da Saúde relativamente ao sector privado?
CS: Não acho que haja uma questão ideológica. Mas a
questão de fundo não é bem essa, a questão de fundo é que, mediante dificuldades no SNS, se a opção for
recanalizar verbas para o sector privado acaba-se com
o Serviço Nacional de Saúde. E há vários exemplos disso no passado. É uma receita para acabar com o SNS.
Accionar os mecanismos de cooperação com o sector

privado, no sentido de complementar a sua acção, está
certo. Mas sem com isso fazer com que no futuro esta
incapacidade temporária se torne permanente.
RFP: Essa é uma responsabilidade do poder político.
CS: O Estado não tem sido capaz de criar o enquadramento desta relação e actua reactivamente. E a pior
coisa para o SNS é um Estado que não antecipe, não
crie as regras de jogo. Dizer: «Nos próximos x anos a
cooperação com o sector social e privado vai ser desta
natureza, porque é o que melhor serve o interesse das
pessoas e o desenvolvimento do SNS como garantia a
todos, independentemente da condição económica».
Se não o fizer desta forma, e não o faz, o que acontece é que aparecem circunstâncias que pressionam
o Estado a ceder, o que cria uma tensão permanente
entre os sectores. As duas realidades existem, mas é
forçoso conseguir uma cooperação entre os sectores
público, social e privado, que seja razoável face às
circunstâncias.
RFP: Voltemos à pandemia. O que podíamos fazer
melhor neste momento?
CS: Eu tenho insistido junto do Ministério da Saúde
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«A

PANDEMIA DESTAPOU
A INEXISTÊNCIA DE UMA
CULTURA DE ACONSELHAMENTO
CIENTÍFICO PARA AS DECISÕES
POLÍTICAS»

que nos falta uma estratégia de médio prazo, mesmo
para esta situação. Já nem falo do Plano Nacional de
Saúde. Vamos enfrentar três fases. Temos este período da vacinação, que é muito difícil e sabemos que vai
ser prolongado. Não se vai vacinar toda a gente num
instante. E esse período também é complexo, porque
mistura pessoas que já estão protegidas com pessoas
que ainda não estão. Depois deste tipo de vacinação,
temos a fase pós-vacina. Temos de assegurar que não
regressamos ao passado, temos de avançar para o
futuro. Mas regressaremos ao passado se não formos
preparando hoje o que deve ser feito nessa altura. Isso
chama-se um plano a médio prazo. Uma estratégia a
médio prazo. Não a temos ainda.
RFP: É uma incapacidade portuguesa?
CS: Não temos um espaço que faça isso, objectivamente. Tem de haver uma linha de combate imediato e outra de pensamento que pensa o futuro, para
quando lá chegarmos reagirmos a tempo e preparados. Há muita ciência sobre como é que isto se monta.
Não está montado e precisamos de o fazer.
RFP: Ter capacidade para reagir e planear numa
emergência como a pandemia é difícil.
CS: Claro que numa emergência falar dessas coisas é
um pouco irritante. Ou esses dispositivos estão montados quando estamos fora da emergência e depois
aproveitamo-los, ou é difícil criar na emergência. Mas
temos de criar pelo menos um embrião para esse
pensamento estratégico. Nós fazemos planos, mas o
plano quando não é integrado pelas pessoas e pelas
instituições é só papel.
RFP: As vacinas são seguras?
CS: Essa é uma questão muito importante e eu fico

muito espantado em relação à discussão que há aí
sobre as vacinas. As pessoas têm de saber que quando um organismo regulador do licenciamento da vacina diz que ela é segura, é porque é segura. Quando diz que é eficaz, é eficaz. Temos de ter confiança
nas instituições que foram criadas para este efeito.
São extremamente bem equipadas, com técnicos
independentes.
RFP: Mas como é que as pessoas se sentem seguras quando há avanços e recuos na decisão sobre
vacinas?
CS: As noções de segurança e eficácia são relativas.
São seguras dentro dos termos razoáveis de segurança. Qualquer medicamento não é mil por cento seguro. Há sempre um risco associado a qualquer coisa.
O raciocínio é este: o risco ser inferior ao benefício. É
preciso olhar para o conceito de segurança desta forma, que é um conceito relativo, mas essa relatividade
é tratada de uma forma séria. É segura para mim. É
eficaz? Sim, mas é relativo. Eu sei que o meu sistema
imunológico, na minha idade, reage muito pior do que
na sua. Mas é eficaz cem por cento? Não, nunca é eficaz cem por cento.
RFP: Desconhecemos o tempo de imunidade.
CS: É verdade, mas dê-me agora uma dessas vacinas
e passamos para outro patamar. A desconfiança em
relação às vacinas tem de ser remetida, numa democracia, não só para a confiança da impermeabilidade
do regulador a outros interesses, como para o entendimento dos protocolos que se adoptam em circunstâncias de emergência. Não são inventados à pressa,
já existiam antes da pandemia, e previam passos e
procedimentos.

«E

SPERO QUE NO FIM
DO VERÃO POSSAMOS
ESTAR PRÓXIMOS DE UMA
IMUNIDADE DE GRUPO
ACEITÁVEL»
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A COESÃO
FAZ A FORÇA
Como as farmácias protegem as mais frágeis.

REPORTAGEM: VERA PIMENTA
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:M

arlene mal conseguiu acreditar quando
recebeu a chamada a confirmar que a Farmácia Lúcio tinha sido seleccionada para
receber o apoio do Programa de Coesão Territorial das
Farmácias. O sonho de melhorar as condições do espaço já

Farmácia Lúcio antigamente

vinha desde 2013, nos tempos em que a direcção-técnica
pertencia ao irmão.
Na farmácia mais antiga da pequena vila de Armamar,
a equipa de quatro pessoas estava habituada a dividir-se
entre os dois balcões de atendimento e o transtorno que isso
causava. A fraca iluminação era um desafio extra, principalmente para os utentes mais idosos, com dificuldade em ver.
Também os serviços farmacêuticos estavam limitados pela
ausência de um gabinete de atendimento personalizado.
Jovita Cardoso, utente há vários anos, gostou de ver
as mudanças. Todas as semanas, é na Farmácia Lúcio que
toma a injecção para a diabetes. O novo gabinete trouxe
maior conforto e privacidade. «Estamos mais à vontade. E
já era merecido», comenta.
«Este apoio permite-nos servir melhor as pessoas»,
afirma a directora-técnica adjunta, Sofia Pinto. Sem a
ajuda da rede de farmácias, as obras de reestruturação
teriam de continuar a ser adiadas indefinidamente.
Com a pandemia, a reduzida facturação sofreu uma
nova quebra, deixando pouca margem para planos a longo
prazo. «Sempre pagámos as nossas contas, temos tudo
em dia. Mas, apesar da boa vontade da equipa, sem meios
é muito difícil», acrescenta Marlene Lúcio. A directora-técnica deixa o alerta: a queda no poder económico da região
já se começa a notar.

:A
As obras de remodelação

Farmácia Lúcio depois do Programa de Coesão

S CANDIDATURAS FORAM
AVALIADAS COM BASE
NO IMPACTO NA POPULAÇÃO
E NA EQUIDADE DA REDE

Nas aldeias esquecidas do Interior, poucos são os que
resistem à imperdoável passagem do tempo, severa na
migração para os grandes centros urbanos. A fraca oferta
de serviços, agravada pela crise pandémica, complica o
acesso a tudo – principalmente à saúde.
Perante uma população maioritariamente idosa, o
papel do farmacêutico ganha uma importância redobrada.
Na mesma medida, aumentam as dificuldades em manter
a porta aberta.
A pensar na preservação da rede e para garantir a
igualdade no acesso ao medicamento, a Associação Nacional das Farmácias (ANF) lançou, em 2020, o Programa de
Coesão Territorial das Farmácias.
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O pacote solidário, de cerca de meio milhão de euros,
tinha como objectivo apoiar as farmácias localizadas em
zonas territoriais mais desfavorecidas, com facturação
global igual ou inferior a 60 por cento da facturação média
a nível nacional. Em termos sociodemográficos, eram elegíveis as farmácias de freguesias com baixa densidade
demográfica, pouco poder de compra per capita e elevada

proporção de habitantes com 65 ou mais anos.
As candidaturas foram avaliadas ainda com base no
seu impacto positivo na rede de farmácias e na população
que servem, garantindo a proximidade, qualidade e equidade no acesso aos serviços prestados.
Entre as 151 candidaturas, 52 projectos foram seleccionados – oito dos quais apoiados com carácter de urgência.

ÁREAS DE INTERVENÇÃO
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
FARMACÊUTICOS

INOVAÇÃO
E TECNOLOGIA
DESENVOLVIMENTO
DE RECURSOS HUMANOS

FORMAÇÃO

OBRAS DE
REMODELAÇÃO

CONSULTORIA

INTEGRAÇÃO DA FARMÁCIA
NO SISTEMA DE SAÚDE

EFICIÊNCIA OPERACIONAL
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A Farmácia Nova Vilar de Maçada, no concelho de Alijó,
foi uma das contempladas. Uma porta nova, que permite
manter a temperatura interior, um led publicitário e um
novo posto de atendimento foram alguns dos projectos que
o programa permitiu implementar.
Com o apoio dos consultores especializados em gestão
de serviços de saúde da Adjustt, a farmácia conseguiu organizar melhor o stock e uma série de procedimentos, o que
o que libertou tempo e recursos. À equipa até então constituída por duas pessoas, juntou-se uma técnica auxiliar de
farmácia em part-time.
O proprietário, João Matu, considera que a medida aproxima as farmácias mais pequenas das farmácias das grandes cidades. E sublinha: «O que está a ser feito pela ANF
podia ter partido do Governo».
«Se não houvesse uma ajuda de algum lado isto ia
embora», acrescenta a utente de longa data Mariana Martins. «Com as poucas pessoas que estão cá, é muito difícil
governar uma farmácia».
Em Rio Caldo, os meses mais frios refugiam os habitantes
em casa, deixando as ruas vazias. Só a chegada do sol traz
consigo os turistas, atraídos pela calmaria das paisagens pintadas de verde e azul, tão características do Gerês.
«A nossa população está muito envelhecida e a taxa de
natalidade é terrível», conta Gisela Martins, directora-técnica
da Farmácia Entre as Pontes. Numa terra onde quase toda a
população vive da agricultura, o poder de compra é diminuto.

A Farmácia Entre as Pontes, em Rio Caldo, Braga, já tem
uma balança para pesar os utentes e três postos de atendimento

O

QUE ESTÁ A SER FEITO
« PELA ANF DEVIA TER
PARTIDO DO GOVERNO»
Por isso, o maior volume de facturação concentra-se
no Verão. No resto do ano, os medicamentos sujeitos a
receita médica perfazem 80 por cento das vendas.
A farmacêutica garante que o Programa de Coesão
Territorial das Farmácias foi uma oportunidade há muito
esperada de melhorar as condições da farmácia. Agora, há
um balcão para cada um dos três membros da equipa, um
chão renovado e uma balança para pesar os utentes.
O utente Francisco Gonçalves considera que, depois
das melhorias, a Farmácia Entre as Pontes está mais próxima dos modelos da cidade. No gabinete de contabilidade
onde trabalha, tem ouvido comentários ao novo aspecto
do espaço. «As pessoas gostaram do resultado», conta.
«Costumam dizer que já era tempo».
Com a nova cruz brilha também a esperança de tempos
melhores, em que os turistas voltem a trazer vida à aldeia.
Até lá, a farmácia de proximidade mantém-se ao lado de
quem precisa, com uma equipa alegremente unida há 23
anos. «Não estamos aqui só para aviar receitas», remata
Gisela. «Somos úteis».
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FARMÁCIAS
COM PROJECTOS
SELECCIONADOS

8

9
7

5

17
1 Farmácia de Rebordelo, Rebordelo, Vinhais
2 Farmácia Ferreira, Argozelo, Vimioso
3 Farmácia Duarte, Vilarandelo, Valpaços
4 Farmácia Jales, Vreia de Jales, Vila Pouca de Aguiar
5 Farmácia de Cerva, Cerva, Ribeira de Pena
6 Farmácia Ruivães, Ruivães, Vieira do Minho
7 Farmácia Entre as Pontes, Rio Caldo, Terras de Bouro
8 Farmácia Gerês, Vilar da Veiga, Terras de Bouro
9 Farmácia Saúde, Ponte da Barca, Ponte da Barca
10 Farmácia Central, Mogadouro, Mogadouro
11 Farmácia Nova Vilar de Maçada, Vilar de Maçada, Alijó
12 Farmácia Saraiva, Pinhão, Alijó
13 Farmácia Andrade, Vila Nova de Foz Côa, Vila Nova de Foz Côa
14 Farmácia Douro, Tabuaço, Tabuaço
15 Farmácia Lúcio, Armamar, Armamar
16 Farmácia Matias Pereira, Mões, Castro Daire
17 Farmácia Costa, Parada de Ester e Ester, Castro Daire
18 Farmácia Cunha, Almeida, Almeida
19 Farmácia Pereira, Vila Franca das Naves, Trancoso
20 Farmácia Santo André, Ferreira de Aves, Sátão
21 Farmácia Teixeira, Santa Cruz da Trapa, São Pedro do Sul
22 Farmácia Pindelo dos Milagres, Pindelo dos Milagres,
São Pedro do Sul
23 Farmácia Eugénia Rito, São Pedro do Sul, São Pedro do Sul
24 Farmácia São Macário, Sul, São Pedro do Sul
25 Farmácia Vouzela, Vouzela, Vouzela
26 Farmácia Quaresma, São Martinho da Cortiça, Arganil
27 Farmácia Albuquerque, Moimenta da Serra, Gouveia
28 Farmácia Central, Caria, Belmonte
29 Farmácia Bráulio Monteiro, Manteigas, Manteigas
30 Farmácia Nova de Midões, Midões, Tábua
31 Farmácia Santiago, Góis, Góis
32 Farmácia do Zêzere, Dornelas do Zêzere,
Pampilhosa da Serra
33 Farmácia Espinhal, Espinhal, Penela
34 Farmácia Moderna, Vila Nova de Anços, Soure
35 Farmácia Serrasqueiro Cabral, Ladoeiro,
Idanha-a-Nova
52
36 Farmácia Freitas, Zebreira, Idanha-a-Nova
37 Farmácia Martins Gonçalves, Estreito, Oleiros
38 Farmácia Graciosa, Ferreira do Zêzere, Ferreira do Zêzere
39 Farmácia Roque Pinto, Santo António das Areias, Marvão
40 Farmácia Ferreira Pinto, Nisa, Nisa
41 Farmácia Gavião, Gavião, Gavião
42 Farmácia Mendes, Belver, Gavião
43 Farmácia Pinheiro, Envendos, Mação
44 Farmácia Central da Parreira, Parreira, Chamusca
45 Farmácia Mendes Dordio, Cano, Sousel
49 50 51
46 Farmácia Fialho, Portel, Portel
47 Farmácia Parreira Cardoso, Figueira dos Cavaleiros,
Ferreira do Alentejo
48 Farmácia Popular, Sabóia, Odemira
49 Farmácia Ponta do Pargo, Ponta do Pargo, Calheta
50 Farmácia Porto Moniz, Porto Moniz, Porto Moniz
51 Farmácia do Faial, Faial, Santana
52 Farmácia da Piedade, Piedade, Lajes do Pico
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AMIGOS
DE BATA BRANCA
Farmácias fazem educação para a saúde nas escolas.

©RICARDO CASTELO
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REPORTAGEM: MARTA RODRIGUES
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:A

s campainhas das escolas deixaram de tocar
como dantes. A 21 de Janeiro, o Governo
anuncia um novo encerramento das escolas,
provocado pelo aumento de casos de COVID-19 após o
Natal. Da pré-escola ao 12.º ano, cerca de 1,2 milhões de
alunos voltaram ao ensino à distância.
Na Escola Básica n.º 1 de Gueifães, na Maia, a professora Joana Barros faz a chamada pelo Zoom e o ecrã
enche-se de pequenos rectângulos com crianças do 3.º
ano. Umas lutam contra o sono, outras já de sorriso no
rosto e cheias de energia.
Neste dia, a Farmácia Lima Coutinho marca presença
na aula e dá a lição. “Prevenir a COVID-19” é o tema da sessão ministrada pela farmacêutica Ana Silva, que participa
no projecto “O farmacêutico vai à escola”. A iniciativa dos
Serviços Educativos do Museu da Farmácia tem a missão
de promover a literacia em saúde nos mais jovens. Mais
de 20.000 crianças por todo o país já participaram nestas
sessões.
A turma é especialista na matéria – afinal, os alunos
estudam o tema há mais de um ano. Sabem porque é
que o vírus tem o nome “corona”, porque termina em 19
e o que pode provocar no ser humano. É impossível ficar
indiferente.
A farmacêutica relembra as principais medidas de
segurança, qual a forma correcta de usar a máscara, a
importância de manter o distanciamento e da etiqueta
respiratória. Um dos alunos sugere como reforço de protecção «um fato cheio de álcool gel, máscara e escudo».
Outro questiona «Se a COVID-19 era de 2019, não devia ter
desaparecido já?». Fica a sugestão.
Quando recebeu o convite para participar, Ana Silva ficou
entusiasmada. «Acho importante a farmácia sair das quatro
paredes e sensibilizar as crianças. São o nosso futuro», diz.
Alguns alunos já a conheciam de visitas à farmácia com os
pais ou avós. Para eles, é “a doutora da farmácia”.
Os alunos entendem a pandemia e os cuidados que
devem ter, mas a falta de convívio tem sido um obstáculo.
«Há uma série de regras que têm de cumprir, o que torna
a socialização mais complexa», afirma a professora Joana
Barros. Ainda assim, acredita que os alunos são cumpridores e entendem que é preciso continuar a se protegerem
a si e aos outros.
Em tempos pré-COVID-19, as brincadeiras e o convívio
dos mais novos na rua pareciam já ter sido substituídos
pelos videojogos. Agora, a pandemia veio tornar regra o
convívio virtual.

Durante o período de confinamento, os farmacêuticos
comunitários participaram em muitas aulas pela Internet

:A

FARMACÊUTICA
RELEMBRA COMO
USAR A MÁSCARA E CUMPRIR
A ETIQUETA RESPIRATÓRIA

40

NOTÍCIAS DA REDE

A Farmácia Santa Marta foi à Escola Básica D. Luís de Mendonça Furtado, no Barreiro

Na Escola Básica D. Luís de Mendonça Furtado, no
Barreiro, foi a Farmácia Santa Marta a promover uma sessão sobre o tema “Distúrbio de Jogos Electrónicos”, ainda
quando as aulas eram presenciais.
A tirar um mestrado em Saúde Pública, a farmacêutica Leonor Soares achou que fazia sentido realizar estas
sessões: «Se conseguirmos ter um impacto maior na vida
das crianças, provavelmente vão ser adultos com mais
educação, com mais literacia em saúde, cidadãos mais
conscientes».
O tema dos videojogos assume uma maior importância nos tempos de isolamento. «As crianças conhecem-se
cada vez menos a si próprias, por causa do confinamento»,
diz Leonor. «A quantidade de horas que os alunos jogam
contabilizada na semana é assustadora. Jogam quatro a
seis horas por dia, depois da escola».

«A

CHO IMPORTANTE
A FARMÁCIA SAIR
DAS QUATRO PAREDES E
SENSIBILIZAR AS CRIANÇAS»

A farmacêutica Leonor Soares ficou entusiasmada
com a oportunidade de ir à escola
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A professora Alexandra Costa, da escola no Barreiro,
defende que «os alunos estão cada vez mais isolados, tristes e dependentes da tecnologia». «A escolha do tema da
sessão teve um propósito, porque, a cada dia que passa,
os sinto mais dependentes, deixando de fazer actividades como brincar, conversar e conviver», lamenta. «Acho
muito importante os alunos terem contacto com os profissionais de saúde, porque as informações transmitidas têm
outro impacto».
Ainda são desconhecidos os efeitos da pandemia na
saúde mental das pessoas. No entanto, vários estudos
apontam para um aumento na população dos casos de
depressão, ansiedade e stress crónico.

«E

STAS CRIANÇAS
VÃO SER ADULTOS
MAIS CONSCIENTES»

Ana Rita Roque, psicóloga no Instituto Duarte de
Lemos, outra das escolas que participou no projecto, tem
acompanhado os alunos nesta fase. Na sua experiência,
tem verificado que muitas crianças sentem medo e não
o partilham com os pais. «Os alunos foram assombrados
com pensamentos de perderem familiares próximos, os
próprios pais, medo de ficarem sozinhos se isso acontecesse, e de ficarem doentes e morrerem», diz.
Na sua opinião, a presença de farmacêuticos nas escolas é uma mais-valia: «Os profissionais de saúde da farmácia acabam por estar mais disponíveis, uma vez que não
carecem de marcação prévia e períodos de espera. Podem
auxiliar os nossos jovens ou pais, encaminhando-os para
os serviços de saúde mais adequados, e dando resposta e
auxílio mais imediatos».
A Farmácia Janeiro, em Águeda, dinamizou uma sessão
online sobre “Bullying e Ciberbullying”, no Instituto Duarte
de Lemos. No dia-a-dia, a farmácia não costuma receber
muitas crianças, resultado de uma população mais envelhecida. Tomaram a decisão de participar para desafiar a
equipa e sensibilizar os mais novos. «A farmácia pode ter
um papel de sensibilização, de as crianças verem o farmacêutico como um amigo e que, se precisarem, não é uma
pessoa de bata branca que lhes vai fazer mal», defende a
farmacêutica Sara Fernandes.
No final das sessões, as farmácias convidam os alunos
a visitar o espaço da farmácia e a conhecer a equipa. Um
dos alunos pergunta: «Posso ir aí hoje?».

O projecto educativo Vila Saúda criou jogos
educativos para as crianças

Em tempos de confinamento, as escolas precisam de apoio
para contrariar o isolamento e motivar as crianças
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Memórias da visita de três farmácias de Ílhavo às escolas da Gafanha
da Encarnação, em Fevereiro de 2019, mesmo antes da pandemia

SAUDADES
DO FUTURO
Como eram as lições
antes da pandemia.
REPORTAGEM: IRINA FERNANDES
FOTOGRAFIA: RICARDO CASTELO

«Q

uem aqui sabe como apanhamos piolhos?
Eles saltam para as nossas cabeças?
Voam?», interpela a farmacêutica Ana
Margarida Vidal, de 43 anos, na sala de
aula. Sem demoras, as crianças entram em competição para
acertar na resposta. A excitação deixa-as no ponto certo
para aprenderem uma lição. «Só que os piolhos não saltam!
Eles só rastejam. Passam de cabeça para cabeça por contacto directo», esclarece a profissional de saúde da Farmácia
Moderna.
Em parceria com o projecto Vila Saúda, da Associação
Nacional das Farmácias (ANF), as farmácias Branco, Moderna
e Santos, do concelho de Ílhavo, aliaram-se para falar de
saúde às crianças do primeiro ciclo. Os alunos das cinco escolas básicas do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação ouviram conselhos práticos sobre higiene oral, sono e
pediculose, doença parasitária causada por piolhos.
O objectivo é promover bons hábitos em saúde na
comunidade escolar. O corpo docente decidiu apostar na
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prevenção logo a partir dos seis anos de idade. «Devemos
começar a educar os mais novos o mais precocemente
possível», vinca a professora de História Diana Valadares,
45 anos. Os piolhos são uma praga que ataca todo o ano.
«É um problema à volta do qual existem muitos mitos. A
abordagem feita pela farmácia é fundamental», considera.

Pior do que os piolhos é o problema da saúde oral. Os
programas escolares tentam que as novas gerações consigam vencer a guerra às cáries e periodontites, autênticas
pandemias em Portugal. A Farmácia Branco, da Nazaré,
foi à escola ensinar os alunos a escovar correctamente os
dentes e todos os segredos para uma boa saúde da boca.

Crianças ouviram conselhos práticos sobre
higiene oral, sono e prevenção de piolhos

«Nem sempre os adultos fazem a higiene oral correctamente. Ao instruirmos os mais novos, eles levam a informação para casa e conseguimos chegar aos pais, aos irmãos e
avós», afirma a farmacêutica Ângela Ramos.
As farmacêuticas Celina Bernardo e Ana Madaíl, da
Farmácia Santos, falaram às crianças sobre os distúrbios
do sono e a importância de dormirem bem. E aproveitaram
para lhes entregar uma carta dirigida aos pais, com conselhos e dicas para uma boa noite de sono. «É importante
que as pessoas saibam que estamos disponíveis para as
ajudar a adquirir novos hábitos», justifica Celina.
«Esta é uma forma de os alunos conhecerem quem na
comunidade os pode apoiar, como é o caso dos farmacêuticos », concorda o professor do primeiro ciclo Higino Oliveira. A colega Carla Marques também aplaude a presença
de farmacêuticos na sala de aula. «Ouvimos muitas crianças dizerem que se deitam tarde, vêem televisão e jogam
PlayStation antes de irem dormir. O sono é perturbado e
isso reflecte-se na sala de aula», sublinha.
As farmácias ofereceram às crianças diplomas de participação e três livros de banda desenhada da colecção Vila
Saúda: “Dormir Bem Faz Bem”; “Cáries Não!” e “Atenção
aos Piolhos”. Na hora da despedida, a Farmácia Moderna
deixou um desafio às crianças: «Queremos convidar-vos a
fazerem uma banda desenhada sobre os piolhos. Depois,
nós vamos expor os vossos desenhos na montra da nossa
farmácia. Não vale é copiar!», lançou a farmacêutica Ana
Margarida Vidal.

20 MIL CRIANÇAS
O Vila Saúda, projecto educativo das Farmácias
Portuguesas, foi lançado em Maio de 2019. Apesar da pandemia, as farmácias de todo o país
já participaram nas actividades lectivas de 271
escolas. Ao todo, 20.346 alunos beneficiaram
dos conselhos dos farmacêuticos comunitários
em saúde e bem-estar.
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Farmácias em colectânea sobre o Interior
Foi lançado hoje o livro “Da Raia Seca ao Pinhal”, coordenado pelo
médico e escritor Álvaro Carvalho. Trata-se de uma colectânea de
textos, de diversos autores, sobre o Interior de Portugal, com destaque
para a região das Beiras. O sociólogo Manuel Braga da Cruz é o autor
do texto de enquadramento. «“A mão longa do SNS” – A Rede de
Farmácias e a Coesão Territorial», é um dos textos da colectânea,
assinado por Carlos Enes e Paulo Martins.

Centenário da Faculdade de Farmácia do Porto
Passam hoje 100 anos da criação da Faculdade de Farmácia da
Universidade do Porto (FFUP). Ao longo do ano, o centenário vai
motivar actividades de âmbito cultural, social e científico, que
englobam toda a comunidade académica. O nascimento de uma
associação de antigos estudantes – a ALUMNIFFUP – e a exposição
“100 Anos de Ensino em Ciências Farmacêuticas” são duas peças
das comemorações.

Farmácia “verde” e sustentável
 Grupo Farmacêutico da União Europeia (PGEU) publicou um
O
documento de boas práticas para a promoção de um futuro “verde”
e sustentável para a Farmácia. Os farmacêuticos europeus elencam
acções a desenvolver pelos Estados-Membros, Comissão Europeia e
Agência Europeia dos Medicamentos (EMA). As medidas propostas
devem conciliar a protecção ambiental, para salvaguarda da saúde
e segurança das gerações futuras, e a necessidade de garantir
medicamentos seguros e efectivos, para benefício da Saúde Pública.

Farmácia e consumidores
Farmacêuticos, profissionais das farmácias e especialistas de fora
do sector partilharam visões inovadoras sobre experiência do
consumidor, personalização na farmácia, comunicação e digitalização
de processos, no âmbito do encontro digital “Pharma Forward”, da
L’Oréal Cosmética Activa. Participaram na discussão a Ordem dos
Farmacêuticos e a Associação Nacional das Farmácias (ANF), que
esteve representada por Joaquim Fausto Ferreira, das Farmácias
Portuguesas.

7 DE JANEIRO,
IDANHA-A-NOVA

18 DE JANEIRO,
PORTO

11 DE MARÇO,
BRUXELAS

24 DE MARÇO,
ONLINE

Copiador

Livro de Registos da Farmácia Portuguesa,
compilados por Nuno Esteves
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Ministra da Saúde recebe doentes
 arta Temido aceitou o convite da Plataforma Saúde em Diálogo para
M
conhecer o projecto Espaço Saúde 360o Algarve, que trabalha em prol
da literacia em saúde nos idosos mais vulneráveis da região algarvia.
O convite foi feito durante a audiência que os novos Órgãos Sociais
da Plataforma tiveram com a ministra da Saúde. A reunião permitiu
apresentar o plano estratégico da Plataforma, que assenta na promoção
da saúde, na prevenção da doença e garantia de acesso aos cuidados de
saúde, e no projecto que teve início no final do ano passado: o Espaço
Saúde 360o Algarve.

Museu da Farmácia reabre mais interactivo
O Museu da Farmácia, em Lisboa e no Porto, reabriu as portas ao
público, após cerca de dois meses encerrado devido ao confinamento.
A reabertura fica marcada pelo lançamento de uma nova experiência
interactiva de visita, através da disponibilização de mais de 40 códigos
QR que dão acesso a conteúdos e vídeos exclusivos sobre os objectos
expostos e as civilizações retratadas.

Farmácias e psicólogos unidos pela saúde
psicológica
A Associação Nacional das Farmácias (ANF) e a Ordem dos
Psicólogos assinaram um protocolo de colaboração que promove a
«melhoria dos cuidados de saúde prestados, integrando os diversos
profissionais de saúde». Pretende-se capacitar as equipas das
farmácias em competências comportamentais no âmbito da adesão
à terapêutica, do autocuidado e dos resultados terapêuticos, e na
«adequada referenciação para intervenções de psicólogos».

Prémio Cruz Vermelha Portuguesa

30 DE MARÇO,
ONLINE

5 DE ABRIL,
LISBOA E PORTO

6 DE ABRIL,
LISBOA

7 DE ABRIL

Uma fotografia da equipa da Farmácia de São João, em Ponte de Lima,
foi uma das vencedoras do concurso “Salvar Vidas Está nas Tuas Mãos”,
lançado pela Cruz Vermelha Portuguesa. Na imagem, partilhada
nas redes sociais, a equipa da farmácia incentiva ao uso de máscara
para prevenção do contágio pela COVID-19.

Miguel Oliveira apoia Emergência Abem: COVID-19
 piloto português de motociclismo Miguel Oliveira associou-se à causa
O
da Emergência Abem: COVID-19, através da doação de uma camisola
oficial autografada, que a Associação Dignitude vai leiloar online até
dia 29. O valor angariado será usado para apoiar pessoas em situação
de maior vulnerabilidade no acesso a medicamentos. «É com bastante
orgulho que me associo a uma causa tão nobre», afirmou o piloto.

12 DE ABRIL
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O MUNDO NUM CLIQUE
Visitas virtuais são uma dádiva da pandemia.

REPORTAGEM: SANDRA COSTA
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unca como hoje foi tão fácil visitar o Museu
da Farmácia. Desde Novembro, estão disponíveis visitas virtuais, com um guia que
acompanha os visitantes em tempo real. Esta nova forma
de chegar aos visitantes está sobretudo vocacionada para
grupos de estudantes, a partir dos dez anos. Permite que
escolas de todo o país tenham acesso a uma colecção que

é uma referência museológica, nos campos da Saúde, História e investigação científica.
A exposição de conteúdos, por parte de um guia conhecedor e bem-humorado, alterna com vídeos temáticos
educativos. Há espaço para esclarecer dúvidas e pequenos inquéritos sobre os objectos e histórias apresentados,
que garantem que os visitantes ficam atentos às explicações. «Quisemos manter o toque humano e o “contar de
histórias” que todos nós encontramos na visita física aos
nossos espaços museológicos», explica João Neto, director
do Museu da Farmácia.

:É

AGORA MAIS FÁCIL
ÀS ESCOLAS CONHECER
UM MUSEU FANTÁSTICO NOS
CAMPOS DA SAÚDE, HISTÓRIA
E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

As visitas virtuais não dispensam um guia,
que torna a experiência mais rica e divertida

Desde Novembro, realizaram-se 63 visitas virtuais, com
a participação de 1.158 visitantes. Os alunos de primeiro
ano do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da
Universidade do Algarve foram um dos grupos que participaram. À distância de um toque, os jovens do Sul do país
tiveram oportunidade de contactar com algumas colecções que o Museu da Farmácia tem expostas em Lisboa
e no Porto. «Valeu muito a pena, mesmo virtualmente. Por
mais vezes que se visite o Museu da Farmácia, todas elas
são sempre marcadas pelo entusiasmo e pela curiosidade
renovados. As expectativas nunca saem defraudadas»,
garante Ana Advinha, a docente que acompanhou a turma.
«A visita virtual ao Museu da Farmácia é uma experiência extremamente enriquecedora, muito útil e relevante para futuros farmacêuticos», confirma Inês Primo,
directora do Departamento Comercial e de Marketing da
Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia.
Cada visita virtual dura entre 45 e 60 minutos, através
da plataforma de videoconferência Zoom, e requer marcação prévia.
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«O contacto com um dos melhores museus da Farmácia
do mundo transporta-nos numa máquina do tempo
na profissão que escolhemos estudar e desempenhar.
A iniciativa das visitas virtuais superou as expectativas,
aguçando em todos nós a vontade de lá voltar».
ANA MARGARIDA ADVINHA,
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

«A adaptação da visita para o conforto das nossas
casas está muito bem conseguida. A forma interactiva
e cativante como a visita é conduzida prende-nos ao ecrã do início ao fim da mesma».
INÊS PRIMO, ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE ESTUDANTES DE FARMÁCIA
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Estimados parceiros,
É com um enorme prazer que vos damos a conhecer o 2º lançamento que os Genéricos Azevedos realizam
em 2021.
A pandemia da COVID-19 tem afetado negativamente (quase) todos os setores de atividade em Portugal,
a indústria farmacêutica bem como os seus parceiros, não ficaram imunes a este inimigo desleal.
No entanto, queremos continuar a cumprir com o nosso propósito de acrescentar valor e contribuir para
a recuperação deste nosso setor, foi com essa missão e empenho que toda a equipa Azevedos trabalhou
para concretizar e efetivar este lançamento.
Encontramo-nos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

www.grupoazevedos.com
Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A.
Estrada da Quinta, 148 Manique de Baixo • 2645-436 Alcabideche Tel.: 21 4725900 • Fax: 21 4725990 • mail@azevedos-sa.pt • Matricula na C.R.C. da Amadora e contribuinte n.º 507474287
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS COMPATÍVEIS COM O RCM Nome do medicamento: Diclofenac Azevedos 10 mg/4 Gel. Composição qualitativa e quantitativa: Um grama de gel contém 10 mg de diclofenac. Excipientes: butil-hidroxitolueno (E321) e propilenoglicol. Forma farmacêutica: Gel. Indicações terapêuticas: Tratamento sintomático (alívio da dor, inflamação e tumefação) de: Dores musculares ligeiras
a moderadas; Inflamação pós-traumática dos tendões, ligamentos, músculos e articulações (entorses, luxações e contusões); Formas localizadas de reumatismo degenerativo: osteoartrose das articulações periféricas e coluna vertebral. Posologia e modo de administração: Adultos: deve ser aplicado na pele 3 ou 4 vezes por dia, friccionando levemente. A quantidade necessária depende das dimensões da zona
dolorosa (por ex: 2-4 g de Diclofenac Azevedos é suficiente para tratar uma área de aproximadamente 400-800 cm2). Devem lavar-se as mãos após a aplicação, exceto se forem estas o local a tratar. A duração do tratamento depende da indicação e da resposta obtida. Avaliar 2 semanas após início de tratamento. Contraindicações: Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer dos excipientes; em doentes em
que as crises de asma, urticária ou rinite aguda sejam precipitadas pelo ácido acetilsalicílico ou por outros fármacos anti-inflamatórios não esteróides. Advertências e precauções especiais de utilização: Interromper aos primeiros sinais de rash, lesões mucosas, ou outras manifestações de hipersensibilidade. Aplicar apenas em superfícies de pele intacta, saudável (sem feridas abertas ou lesões). Evitar contacto
com os olhos ou com as mucosas. Não administrar por via oral. Diclofenac Azevedos contém butil-hidroxitolueno (E321) que pode causar reações cutâneas locais (por exemplo dermatite de contacto) ou irritação ocular e das membranas mucosas e contém propilenoglicol que pode causar irritação cutânea. Não se recomenda a utilização durante a gravidez e lactação. Interações medicamentosas e outras formas
de interação: Diuréticos, IECA, AAII e fármacos nefrotóxicos. Efeitos indesejáveis: Reações locais: Ocasionais: dermatite de contacto, alérgica ou não-alérgica (com sintomas e sinais como: prurido, eritema, edema, pápulas, vesículas, bolhas ou descamação cutâneas). Reações sistémicas: Em casos isolados: exantema cutâneo generalizado; reações de hipersensibilidade (por ex: crises asmáticas, angioedema); reações
de fotossensibilidade. Reações bolhosas incluindo síndroma de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica (muito raro). Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos: Desconhecido: sensação de queimadura no local de aplicação, pele seca. Data de revisão do texto: 01/2021. Medicamento Não Sujeito a Receita Médica. Para mais informações deverá contactar o titular da autorização no mercado.
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A BEM DA NAÇÃO
A estreita margem de manobra do Grémio
das Farmácias sob o salazarismo.
TEXTO:
PAULO MARTINS

FOTOGRAFIA:
PEDRO LOUREIRO
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ezenas de cartões-de-visita agradecendo
votos de aniversário ou de boas festas,
presumivelmente escritos pelo próprio Oliveira Salazar – de secos «agradece» e «agradece reconhecido», a mais elaborados, como «agradece e retribui
as amáveis BF de V. Exas.». Um telegrama telefonado
para a Cruz Vermelha, em Setembro de 1968, manifestando «ardentes votos pelo restabelecimento» do
ditador, depois do acidente que viria a ter um desfecho
fatal. Exposições ao presidente do Conselho acerca da
situação do sector. E manifestações de apoio a posições
políticas, estranhas ao universo farmacêutico. O Grémio
Nacional das Farmácias (GNF) conservou zelosamente
vários indícios da estreita margem de manobra de que dispunha na relação com o poder, sob
o regime corporativo. Sempre
«A bem da Nação», a frase com
que terminava na época toda a
correspondência.
No acervo do GNF, actualmente
em sistematização no âmbito do
Arquivo Histórico das Farmácias,
a correspondência mais remota,
datada de 1939, ainda é da responsabilidade do Grémio Distrital dos
Proprietários de Farmácia de Lisboa, presidido por Manuel Rodrigues Loureiro. Os estilhaços da II
Guerra Mundial abatem-se sobre
o país, oficialmente neutral. Com
o preço dos produtos químicos
a disparar (chegou a atingir 300
por cento), o garrote aperta-se.
Em pouco tempo, são enviados
para São Bento dois telegramas
e outras tantas cartas. A de 17 de
Outubro desse ano denuncia casos
de concertação entre produtores
nacionais para «redução nos descontos que constituem lucro da
farmácia».
Mais de uma década volvida,
em 12 de Abril de 1950, Almeida
Pinto, presidente do Grémio, pede
a intervenção de Salazar para
remover do Decreto n.º 37.762 o
artigo 12.º, que autorizava o fornecimento de medicamentos por

:A

RQUIVO HISTÓRICO
DAS FARMÁCIAS
DISPONIBILIZA DOCUMENTOS
RELEVANTES PARA A HISTÓRIA
DO CORPORATIVISMO

«Sempre encontra em Vossa Excelência o maior defensor
de todos os portugueses»: o Grémio a "dar graxa" a Salazar
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RÉMIO PEDIU A
SALAZAR PARA
REVOGAR FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS PELAS
CAIXAS DE PREVIDÊNCIA

serviços de instituições enquadradas na Federação das
Caixas de Previdência, fazendo concorrência às farmácias. Tratava-se de uma nova tentativa, depois de um
telegrama alertar para a «possibilidade de ruína» do
sector, se a norma entrasse em vigor. Entrou mesmo, a

Muitos dos agradecimentos por votos de aniversário
ou de boas festas terão sido escritos pelo próprio ditador

24 de Abril, porque aos costumes Salazar nada dizia, a
não ser através dos protocolares cartões-de-visita.
O chefe do Governo também se terá fechado em copas
ao receber, em Março de 1955, uma carta de seis farmacêuticos da Avenida da Igreja, em Lisboa – cujo envio se
presume, embora a cópia disponível não indique a data
exacta, limitando-se a identificar os signatários. Dirigida
ao «ilustre catedrático e presidente do Conselho de Ministros», alinhava um rol de queixas: elevados encargos a que
eram obrigados, autorização de instalação de novas farmácias no bairro de Alvalade e venda de medicamentos
em serviços públicos, retirando-lhes clientela. A missiva
deve ter seguido directamente para o arquivo governamental, porque não há vestígios de resposta.
«Apreciando as insólitas declarações do Pandita
Nehru e do governador de Cantão, lavra o seu veemento
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CHAMEM O “VIRGULEIRO”!
«S

alvo melhor opinião, julgo que há um
excesso de vírgulas e até mesmo algumas
delas devem estar mal colocadas. Sugiro que se
consulte um técnico neste assunto». Escrita à mão
no esboço de uma carta a Marcelo Caetano, a nota
é assinada por “Alcindo”. Trata-se, seguramente,
de Alcindo Teixeira, dono da histórica Farmácia
Liberal, em Lisboa, à época (Outubro de 1969) dirigente do Grémio. Ele próprio suprime uma mão-cheia de vírgulas, de que o texto estava de facto
repleto, mas não deixa de recomendar intervenção
especializada.
A carta, sobre o impacto negativo de um acordo
firmado entre o Grémio e a ADSE, acolhia um desabafo: «Não fizemos este acordo porque nos fosse
possível fazê-lo, mas porque quisemos fazer o
impossível [sublinhado no original] para colaborar
com o Governo da Nação numa obra a todos os títulos digna de honra». Objecto de várias versões – a
que foram apostos “vistos” de Maria do Castelo e
Eurico Pais, membros da Direcção – não é possível
confirmar se a carta foi mesmo remetida.

[sic] protesto contra a pretensão de interferências extranhas [sic] à soberania portuguesa, nas províncias lusitanas de [sic] Índia e Macau». Vertidas em telegrama de
17 de Fevereiro de 1950, as palavras de Almeida Pinto
perdem em respeito pela língua pátria – e em desconhecimento geopolítico, porque Macau não estava sob
ameaça – o que ganham em pressa de mostrar fidelidade
ao regime. Perante os sinais de que o cerco às possessões lusas na costa indiana começava a apertar-se, o
GNF entra no cortejo de instituições que juram defender
“Portugal do Minho a Timor”.
No início de Fevereiro de 1950, Nehru proclamara no
Parlamento de Nova Deli que Goa deveria «reunir-se»
à Índia. O homem-forte do jovem país exigiu por essa
altura a fixação de um calendário de transferência dos
territórios. Já tinham sido estabelecidas relações diplomáticas, mas Oliveira Salazar respondeu que nada havia

Não se sabe se a carta a Marcelo Caetano
foi mesmo enviada
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RESIDENTE
DO CONSELHO
NÃO DEU QUALQUER RESPOSTA
ÀS QUEIXAS E PEDIDOS DOS
FARMACÊUTICOS

a discutir, porque Goa, Damão e Diu faziam parte de Portugal. Poucos dias depois, a 27 de Fevereiro, o primeiro-ministro indiano dirigiu uma carta ao Governo de Lisboa,
exigindo a «devolução» do chamado Estado Português
da Índia. O regime tratou de fazer publicitar nos jornais
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O Grémio rodeava-se de todos os cuidados
quando se dirigia ao chefe do Governo
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informação sobre os telegramas de apoio recebidos, mas
de pouco lhe valeu. A base negocial proposta configurava
um ultimato. Onze anos depois, ocorreu a invasão.
O Grémio também não quis ficar de fora das comemorações do 25.º aniversário da entrada de Salazar
para o Governo, a 27 de Abril de 1953, ainda que dentro das suas possibilidades. Encerrado o expediente, os
funcionários foram convidados (com aspas, é claro) a
acompanhar os dirigentes no «cortejo de homenagem a
Salazar». No entanto, a instituição não pôde satisfazer

o pedido da sua congénere dos industriais gráficos, por
falta de condições para arcar com os custos (4.000
escudos) da iluminação. Na acta da reunião da Direcção de 16 de Abril, ficou registada «a certeza de que a
resolução tomada em nada abala o respeito que devemos, e connosco o País, ao Homem que tão bem soube
impor-se à consideração do Mundo, além de que a nossa
atitude bem significa termos sabido aproveitar a lição
dia a dia ministrada por sua Excelência, a bem da administração do erário público».

Um telegrama que procura demonstrar total fidelidade ao regime

:G

RÉMIO MANDAVA
CARTAS E TELEGRAMAS
DE APOIO AO REGIME, MESMO
EM TEMAS INTERNACIONAIS

Sem custos financeiros, a solidariedade para com o
Governo da Nação expressa em 27 de Janeiro de 1961 foi
acompanhada de «profunda repulsa pela nefanda ocorrência» com o Santa Maria. O assalto ao paquete, ousadia de um comando oposicionista liderado por Henrique
Galvão, pôs a ditadura portuguesa nas bocas do mundo
e foi o primeiro de uma sequência de acontecimentos
que deixaram o regime à beira do precipício. Sobreviveu
durante mais de 13 anos.
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O SEGREDO DE VISEU
REPORTAGEM: VERA PIMENTA

FOTOGRAFIA: RICARDO CASTELO
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Envolta num nevoeiro místico, a Sé convida
a uma viagem ao imaginário viseense

:D

o velho miradouro da Via Sacra, a Sé de
Viseu ergue-se envolta no místico nevoeiro
de uma manhã invernosa. Sob a chuva
miudinha, a paisagem convida a viajar pelo imaginário
viseense, pisando as mesmas ruas que até hoje guardam
alguns dos segredos mais enigmáticos da região.
A primeira pista surge a Norte, junto do largo que nos
animados dias de Verão acolhe a famosa Feira de São
Mateus. Vista de cima, é impossível ignorar a imponente
muralha octogonal de terra batida que abraça 32 hectares da cidade.
A Cava de Viriato é um monumento sem precedentes
na Península Ibérica. Originalmente composta por oito
taludes de terra, cada um com 250 metros de comprimento e quatro metros de largura, a antiga Cerca da Vala
era rodeada por um fosso de água, do qual sobram ainda
alguns vestígios.
«Este é um dos maiores mistérios da história e
arqueologia portuguesas». A arqueóloga Fátima Costa,
responsável pela empresa de turismo temático Neverending, já se habituou a aguçar a curiosidade dos visitantes,
deixando margem para a interpretação.
De acampamento romano a construção feita pelos
árabes, muitas são as teorias que a investigação histórica e arqueológica tem trazido ao de cima. Considerada
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AVA DE VIRIATO
«É UM DOS MAIORES
MISTÉRIOS DA HISTÓRIA E
ARQUEOLOGIA PORTUGUESAS»

monumento nacional em 1910, a sua origem e utilidade
permanecem, até hoje, desconhecidas.
Enquanto a busca por certezas continua, o visitante é
convidado a dar largas à imaginação. A começar pela origem da sua denominação, datada de 1940, altura em que
aí foi edificada uma estátua em homenagem a Viriato.
Este que vês, pastor já foi de gado,
Viriato sabemos que se chama,
Destro na lança mais que no cajado:
Injuriada tem de Roma a fama
Vencedor invencibil, afamado;
Não tem co'ele, não, nem ter puderam
O primor que com Pirro já tiveram.
(“Os Lusíadas”, canto VIII, estância 6)
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No poema épico de Camões, como na memória do
povo português, Viriato é o mítico guerreiro lusitano que,
no século II a. C., lutou contra a tentativa de conquista por
parte dos romanos. «Mas não houve só um», desvenda
Fátima. Além do lendário herói, viriatos eram também todos
os líderes das tribos da Lusitânia, assim baptizados devido
ao uso de uma víria no braço, a simbolizar a sua força.
Embora pouco se saiba sobre o local de nascimento ou
as terras que pisou, Viriato haveria de ficar eternamente
associado a Viseu. «É uma associação mais lendária do
que factual», explica o farmacêutico Augusto Meneses.
Segundo Fátima Costa, este foi o herói escolhido para
representar um povo orgulhoso das suas raízes, que não
baixa os braços perante as adversidades.

Valente, vigilante e corajoso; defensor da sua tribo,
mas sempre pronto a dar as boas-vindas a visitas amigáveis. A sua lealdade e simpatia são dois dos motivos que
tornam o cão da Serra da Estrela num dos mais acarinhados símbolos de Viseu.
A serra que lhe deu o nome, conhecida na altura por
Montes Hermínios, guarda as memórias dos tempos em
que era sua responsabilidade guardar rebanhos. Com
o passar dos anos, como a própria cidade, adaptou-se.
Hoje é um dos mais procurados animais de companhia
da região.
No canil Domus Stella, o latido alerta e curioso destes
viseenses de quatro patas é inconfundível. De cauda em
gancho a abanar, como quem sorri ao abrir a porta de

O farmacêutico Augusto Meneses é apaixonado
pelos Serra da Estrela: «São cães com uma nobreza
quase rude, uma presença forte, mas calma»

:V

IRIATOS ERAM
TODOS OS
CHEFES DA LUSITÂNIA.
NÃO HOUVE SÓ UM

casa a um conhecido, a matilha permanece unida e tranquila, à espera da próxima oportunidade de ver afagados
os seus macios pêlos de cores e tamanhos distintos.
Desde 2016 que Ary Abreu fez sua a missão de proteger a espécie. Especializado na criação de cães de pêlo
comprido, o veterinário conta como a variação de pêlo
curto esteve em risco de extinção. Graças ao esforço de
alguns criadores beirões, tem vindo a ser recuperada aos
poucos, garantindo assim a sua preservação.
Habituados ao clima da montanha, os Serra da
Estrela têm fama de ser resistentes e tendencialmente
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saudáveis. Muito ligados ao dono, o seu porte, à primeira
vista intimidante, esconde a doçura de um animal pronto
a ser acolhido. «É um cão perfeitamente habituado a
viver em família, com crianças, e é capaz de diferenciar
as pessoas estranhas com melhores e piores intenções»,
explica o dono do Domus Stella.

:O

O conterrâneo Augusto Meneses confessa-se particularmente fã desta raça autóctone. «São cães com uma
nobreza quase rude, uma presença forte, mas calma».
Esse carácter, a lembrar a essência do povo de Viseu,
convenceu-o a adoptar a fiel companheira de aventuras,
Naomi.
«Viseu vive muito da produção
característica das suas serras e o cão
da Serra da Estrela representa bem
isso», conta o farmacêutico, de 48
anos.
Ladeado pelas mais conhecidas
montanhas da Beira Alta, o centro
histórico da cidade conta parte considerável da sua história. Entre as bonitas ruas de casas altas e antigas, a Sé
espreita a cada esquina. Na Catedral,
o espantoso claustro renascentista
obriga à contemplação demorada do
mais ínfimo detalhe. Mandado construir por D. Miguel da Silva, bispo de
Viseu entre 1526 e 1547 e singular
impulsionador da região, a obra destaca-se como primeiro exemplar deste
A Sé ou Catedral de Viseu começou a ser
movimento artístico em Portugal.
construída no reinado de D. Afonso Henriques
Numa terra recheada de surpresas, à mesa partilham-se histórias
embaladas por pratos que aquecem o
corpo e a alma. Na Pensão Rossio Parque, um chef viseense, regressado há
uns anos da azáfama parisiense, serve
refeições que lembram os grandes
jantares em família.
O arroz de míscaros com entrecosto é a sugestão de Augusto Meneses para quem queira aventurar-se
a mergulhar nas raízes de Viseu. Os
curiosos cogumelos silvestres característicos dos bosques da região prometem ficar na memória de quem os
prove.
A dois passos da zona histórica, o
Parque do Fontelo pinta a paisagem
O delicioso arroz de míscaros é um prato típico da região
de verde. E deixa adivinhar porque é
que os guias turísticos do século passado já apelidavam Viseu de “cidade jardim”. Os espaços
verdes e as excelentes vias de acesso são duas das principais razões que lhe valeram já os títulos de cidade com
mais qualidade de vida e de melhor cidade para ser feliz.

TEMPO PÁRA PARA OLHAR
O VERDE DAS SERRAS
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D. Duarte, em cujo reinado os navegadores portugueses venceram
o Cabo Bojador, nasceu em Viseu em 31 de Outubro de 1391

O centro histórico é a delícia dos turistas. De dia, é um centro
comercial ao ar livre, com muitas lojas tradicionais. À noite,
bebe-se vinho do Dão nos bares e esplanadas
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FARMACÊUTICO CONVIDA

A Quinta do Perdigão produz alguns
dos vinhos mais premiados da região

:O

SILÊNCIO SÓ DEIXA
ENTRAR O CHILREAR
DOS PÁSSAROS E O MIAR
LONGÍNQUO DOS GATOS VADIOS

Ao seu lado, o Solar do Vinho do Dão tem quase um
milénio de contos por desvendar, como o grandioso jardim renascentista, encomendado por D. Miguel da Silva,
e vestígio dos tempos em que o edifício do século XIV
foi paço episcopal. Hoje sede da Comissão Vitivinícola
Regional do Dão, alberga uma equipa empenhada em
promover os vinhos da Região Demarcada do Dão. E é o
ponto de partida para a imperdível rota dos vinhos.

A viver em Viseu desde os três anos, Augusto Meneses conhece a terra como a palma da mão. «A nossa ligação com o vinho é umbilical», revela. Os solos graníticos,
protegidos pelas montanhas contra massas húmidas e
ventos fortes, são um convite da Natureza à produção
de alguns dos vinhos mais premiados do país. «Temos
características únicas, que tornam este produto inimitável e muito apreciado».
Com o pôr-do-sol a rasgar o céu de tons alaranjados,
a viagem pelos mistérios de Viseu só está completa ao
descobrir o que se esconde para lá dos muros de pedra,
das árvores e giestas que enfeitam os lados das estradas
mais rurais do concelho.
No caminho de terra batida que entra pela Quinta do
Perdigão, há fileiras de videiras até perder de vista. O
silêncio da terra só se deixa interromper pelo chilrear dos
pássaros e o miar longínquo dos gatos vadios. Ao fundo,
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o latido calmo de um Serra da Estrela de pêlo raiado anuncia a chegada de visitas. Um ritual habitual desde que a
quinta passou a fazer parte da rota dos vinhos do Dão.
Há 23 anos que José Perdigão se dedica à produção
de vinho, na calmaria de Pindelo de Silgueiros. «Aqui tudo
cresce muito devagarinho, como um bonsai», descreve o
arquitecto. «O que torna os aromas muito mais expressivos e cheios de personalidade».
Do solo até à garrafa, a corrida de estafetas é composta por uma equipa com vontade de vencer. «A Natureza é riquíssima», comenta. «Depois o factor humano
é que cria a excelência a partir do bom». Na plantação de grande densidade, as plantas, bem como os

colaboradores, comunicam entre si todos os dias, garantindo a qualidade do produto final.
O produtor de 64 anos garante que fazer um bom
vinho é uma arte. E que a verdadeira adega começa
numa pequena caixa carregada de uvas, prontas a provar. A escolha é feita à noite, às cegas. «Assim certificamo-nos de que escolhemos a melhor uva e não a mais
bonita». Sem pressas, quase em segredo, na pequena
adega camuflada entre a vinha, engarrafa-se o milagre
da Natureza do Dão em todo o seu esplendor.
Aos aclamados vinhos viseenses, juntam-se rótulos artísticos assinados pela esposa, a artista plástica
Vanessa Chrystie. Desde pormenores dos seus quadros

A viver em Viseu desde os três anos, Augusto Meneses
conhece cada detalhe da cidade, da História ao vinho

:A

O FUNDO, O LATIDO
CALMO DE UM SERRA
DA ESTRELA ANUNCIA A
CHEGADA DE VISITAS

a obras em homenagem à Natureza, a cada ano é em
família que se decide os temas que melhor combinam
com os vinhos – e com a vida.
Em Viseu, os beirões e elegantes sabores que embalam os sentidos fazem esquecer a correria dos dias.
Envolta em mistério, a memória do passado ganha vida
através da cultura, do património e das pessoas. Lá de
baixo, a olhar o verde grandioso das serras, o tempo
parece parar. Talvez seja esse o maior segredo da melhor
cidade para se ser feliz.
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FARMACÊUTICO CONVIDA

: BULA
:1 DOMUS STELLA

Av. Aquilino Ribeiro, 15, R/C
Abraveses, Viseu
T. 966 648 065

:2 NEVERENDING

— TURISMO TEMÁTICO
R. D. Duarte, 55-57
Viseu
T. 232 488 597

:3 RESTAURANTE PENSÃO
ROSSIO PARQUE

R. Solar de Cima, 55
Viseu
T. 232 422 085

:4 QUINTA DO PERDIGÃO

R. do Santíssimo Sacramento
Pindelo de Silgueiros
Viseu
T. 919 565 781

:5 SOLAR DO VINHO DO DÃO
R. Aristides Sousa Mendes,
Apartado 10
Viseu
T. 232 410 060
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ENTRE NÓS

NO FUTURO
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PAULO
CLETO
DUARTE

:A

Farmácia do futuro vai resolver todos os problemas de saúde a cada cidadão.
Os cidadãos vão manter-se em contacto permanente com a sua farmácia preferida por vontade própria.
No futuro, os cidadãos terão liberdade de escolha e serão, de facto, o centro e a razão de existir do sistema.
Como hoje, irão às farmácias porque elas são o serviço
de saúde mais próximo e de acesso mais fácil.
Como sucede agora, irão às farmácias porque confiam
nos seus profissionais.
Os farmacêuticos serão profissionais de saúde ainda
mais qualificados do que hoje, do ponto de vista técnico e
científico.
Para responder a pandemias e novas doenças, vão sempre adquirir novas competências ao longo da vida, assim
como para aplicarem dispositivos médicos inovadores e revolucionários.
Os sistemas de informação das farmácias estarão sempre actualizados para garantir a segurança de todos os tratamentos.
As farmácias vão acompanhar os doentes com VIH/sida,
hepatites, doenças degenerativas do sistema nervoso central e neoplasias.
Algumas dessas doenças deixarão de ser fatais para serem crónicas, outras passarão a ter cura.
As farmácias vão vencê-las em colaboração estreita com
os médicos e enfermeiros de família, seus parceiros diários.
E também vão relacionar-se com os especialistas colocados em hospitais de referência, nas grandes cidades de
Portugal e, nalguns casos, do mundo.
Cada cidadão terá um Plano Individual de Cuidados ao
qual dará acesso aos profissionais de saúde da sua confiança.
As pessoas terão as suas farmácias preferidas sempre
disponíveis no telemóvel, no relógio de pulso e nos ecrãs virtuais da habitação, onde fazem compras, vêem as notícias e
visitam lugares distantes.

As farmácias vão dispensar medicamentos na dose exacta para cada pessoa, manipulados em laboratório e saídos
de sofisticadas máquinas de impressão a três dimensões.
Muitas vezes, um só comprimido vai tratar várias doenças.
Os farmacêuticos comunitários irão a casa das pessoas
sempre que necessário.
Os cuidados primários, em que as farmácias estarão integradas, serão encarados pelo Estado e as seguradoras como
o melhor parceiro para prevenir a doença e a despesa evitáveis.
As farmácias serão consideradas estratégicas para aumentar a eficiência dos avultados investimentos em medicamentos.
A adesão à terapêutica será a competência mais valorizada nos farmacêuticos comunitários.
Os efeitos reais de cada medicamento, acto médico e
farmacêutico serão medidos dia-a-dia, com vista à sua permanente adequação a cada pessoa.
As companhias farmacêuticas e os investigadores em
saúde vão considerar preciosa a informação clínica produzida pelas bases de dados das farmácias.
Os decisores das políticas de Saúde Pública usarão esse
conhecimento como guião na gestão de pandemias e novas
doenças.
Cada farmácia será única, para responder com eficácia
às necessidades de quem vive nas megacidades e de quem
preferiu dedicar-se a pequenos projectos de agricultura biológica ou turismo ambiental.
As farmácias vão ser todas iguais, na competência técnica, diferenciação tecnológica e facilidade de acesso ao sistema de saúde.
As farmácias continuarão a garantir medicamentos aos
cidadãos mais desfavorecidos e a ser um exemplo de responsabilidade social.
As farmácias serão uma rede unida, onde muitos jovens
vão querer trabalhar.

