
134 | Trimestral | Jan-Mar 2021 | ISSN 087-7554 | €5

REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS

FARMACÊUTICOS VACINADOS | BASTONÁRIA EXPLICA PREO-
CUPAÇÕES NA PANDEMIA | CEM ANOS DAS FACULDADES DE 
FARMÁCIA EM PORTUGAL | INQUÉRITO REVELA NECESSIDADE 
DE MAIS INFORMAÇÃO PROFISSIONAL 

MIGUEL PAVÃO, 
BASTONÁRIO DOS 
MÉDICOS DENTISTAS:  
“TEMOS UM SNS VIRTUOSO 
MAS QUE NÃO INCLUI  
A SAÚDE ORAL” 

JOÃO GONÇALVES,  
DA FACULDADE  
DE FARMÁCIA DA UL:  
“É PROVÁVEL QUE O VÍRUS SE TORNE 
ENDÉMICO, MAS O SEU PADRÃO 
INFECCIOSO É DIFÍCIL DE PREVER”

RESISTENTES



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS | 3

DIRETORA Ana Paula Martins (Bastonária) CONSELHO EDITORIAL Anabela Mascarenhas, Franklim Marques, Luís Lourenço, Paula Costa, Helena Farinha, 
Ema Paulino COORDENAÇÃO EXECUTIVA Miguel Vieira e Pedro Nandin de Carvalho REDAÇÃO Ana Domingos, Carla Torre, Carla Diogo, Diana Costa, João 
Dias, Jorge Batista, Liliana Ribeiro, Lúcia Santos, Maria Luís Santos, Sofia Crisóstomo, Tiago Rodrigues e Andreia Fernandes (Secretária de Redação) 
JORNALISTAS CONVIDADOS Sónia Graça e Ricardo Nabais FOTOGRAFIA Pedro Mensurado PUBLICIDADE Ordem dos Farmacêuticos, Rua da Sociedade 
Farmacêutica, 18; 1169¬ 075 Lisboa; Tel. : 213 191 380; Fax: 213 191 399; e-mail: comunicacao@ordemfarmaceuticos.pt DESIGN Pedro Martins PAGINAÇÃO 
Sofia Duarte PRODUÇÃO GRÁFICA Inprintout - Rua D. João V, 16 loja, 1250-090 Lisboa inprintout@inprintout.com PROPRIEDADE, EDITOR E REDACÇÃO 
Ordem dos Farmacêuticos - Rua da Sociedade Farmacêutica, 18; 1169-075 Lisboa NIPC: 500 998 760 Tel.: +351 213 191 380; fax: +351 213 191 399; e-mail: 
geral@ordemfarmaceuticos.pt Depósito legal no. 77129/94 Publicação inscrita na ERC sob o no. 118027 Publicação trimestral; ISSN 0872- 7554 | A ROF 
é acessível em formato eletrónico no sítio da Ordem dos Farmacêuticos, em www.ordemfarmaceuticos.pt Tiragem em papel: 1.500 exemplares 
Assinatura anual: 20€ A Revista da Ordem dos Farmacêuticos adota as regras do acordo ortográfico. O Estatuto Editorial encontra-se publicado em 
https://www. ordemfarmaceuticos.pt/pt/publicacoes/revista-da-ordem-dos-farmaceuticos/rof-estatuto-editorial. Os artigos assinados não refletem 
necessariamente o ponto de vista da Ordem dos Farmacêuticos

Sumário

Ficha técnica

NOTÍCIAS
6  NOVA ORIENTAÇÃO para 

revisão da medicação

8  FARMACÊUTICOS 
VACINADOS

9  BASTONÁRIA explica 
preocupações  
na pandemia

 10  COLÉGIO HOMENAGEOU  
FARMACÊUTICOS 
HOSPITALARES

11  LABORATÓRIO MILITAR 
com nova designação  
e direção

CAMPANHA “TESTAR  
DE NORTE A SUL”  
na rede de laboratórios 
de proximidade

12  OF E IPDAL 
PROMOVERAM DEBATE 
sobre recuperação 
económica e saúde 
global

AÇORES POUPAM  
nos antibióticos orais 
em dose unitária

13  O EFE DE QUE PORTUGAL 
NÃO PODE ABDICAR

5 EDITORIAL 
5 Um desejado adeus à pandemia

14 ASSUNTOS REGULAMENTARES
14 PARTICIPAÇÃO DOS DOENTES NO SISTEMA REGULAMENTAR EUROPEU  
– A IMPORTÂNCIA DO SEU CONTRIBUTO EM FARMACOVIGILÂNCIA
16 O PAPEL DAS AUE NO ACESSO PRECOCE A MEDICAMENTOS INOVADORES  
DE USO HUMANO - ENQUADRAMENTO LEGAL E REGULAMENTAR E CONTEXTO ATUAL

18 TEMA DE CAPA
Os Resistentes
26 A pandemia em números

28 NÓS FARMACÊUTICOS
28 INQUÉRITO REVELA NECESSIDADE DE MAIS INFORMAÇÃO PROFISSIONAL
29 CEM ANOS DAS FACULDADES DE FARMÁCIA EM PORTUGAL
30 SECRETÁRIA-GERAL DA OF NO COMITÉ DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO DA EMA
30 BRUNO SARMENTO NOMEADO FELLOW DA CRS
31 CAMPANHA HOMENAGEOU FARMACÊUTICAS PORTUGUESAS
31 NOVO LIVRO SOBRE PEDAGOGIA PARA CURRÍCULOS DE FARMÁCIA
31  PROFESSOR DA FFUL PUBLICA LIVRO SOBRE FARMACOEPIDEMIOLOGIA

32 ENTREVISTA
João Gonçalves, da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa:  
“É PROVÁVEL QUE O VÍRUS SE TORNE ENDÉMICO, MAS O PADRÃO INFECCIOSO  
QUE TERÁ AINDA É DIFÍCIL DE PREVER”

38 AQUI AO LADO
Miguel Pavão, Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas: “TEMOS UM SNS VIRTUOSO, 
MAS NÃO PODEMOS DIZER COMPLETO, POIS NÃO INCLUI A DIMENSÃO DA SAÚDE ORAL”



GeraçãoSaudável
Sénior

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS | 5

Um desejado adeus à pandemia
Neste número da ROF ainda falamos da pan-
demia. A covid-19 alastrou-se pela humanida-
de e por cinco números da nossa revista, desde 
março de 2020. Pelo menos de forma tão central, 
esperamos sinceramente não ter de voltar a este 
tema: seria sinal de que o pior já teria passado. 
Mas não podemos ainda evitá-lo em nome da 
memória futura, em nome do nosso sacrifício 
coletivo, e em nome da nossa capacidade cria-
tiva de enfrentar a adversidade e vencê-la - a 
resiliência, como hoje se diz. 
Esta persistência no assunto é, pois, feita a contra-
gosto e vai acompanhada pelo desejo de dizer-lhe 
adeus. Não se trata de um adeus de virar-lhe as 
costas; é um adeus que se alicerça na firme con-
fiança que depositamos nas vacinas, no compor-
tamento de todos nós e nos medicamentos que 
estão a chegar. Um adeus que corresponderá à 
definitiva “domesticação” da doença, de a redu-
zirmos à categoria de patologia curável ou su-
portável - como a gripe e tantas outras que ao 
longo dos últimos dois séculos foram vencidas 
pelo engenho humano (hoje, mais conhecido 
por inovação) e registando poucos episódios 
de retrocesso.  
Voltamos à pandemia para a auscultarmos nas 
dificuldades sentidas pelos farmacêuticos, como 
se pretendêssemos assinar o seu diagnóstico defi-
nitivo e receitar-lhe a terapêutica infalível. Afinal, 
nós, os farmacêuticos, não somos especiais nem 
diferentes, enfrentámos a mesma adversidade 
que se ergueu diante dos restantes profissionais 
da saúde, dos investigadores, dos políticos, e que, 
em muitos momentos, correspondeu a uma pro-
funda escuridão. Sabíamos que caminhávamos, 
só não sabíamos em que direção nem que chão 
estávamos a pisar. Numa Babel de sons, imagens 
e carateres, tudo foi dito e o seu contrário, e mui-
tas vezes nó - os dirigentes, as autoridades, os 
especialistas, os cuidadores - , no alto da nossa 
vaidade e altivez, não conseguimos sempre dar 
clareza e simplicidade a quem nos procurou, 
tantas vezes em situação de desespero. 

AS LIÇÕES QUE FICAM, AS QUE 
FALTAM E AS NOSSAS CERTEZAS 
O balanço desta nossa incapacidade, que afinal 
não é mais do que o não reconhecimento das 

informados, pela transparência e a verdade (a 
evidência), pela ideia de que o consenso não é um 
unanimismo. O respeito por estes pressupostos são 
uma homenagem às lutas de quem protagonizou 
a história antes de nós. E os farmacêuticos - e 
creio, todos os profissionais de saúde - saberão 
acomodar o Futuro, construindo-o com os sa-
crifícios necessários. Disse-o recentemente: “Não 
abandonaremos o nosso País, os nossos concida-
dãos, a luta obstinada pelo desenvolvimento e o 
progresso social” e estou certa de que Portugal 
pode contar, da parte dos farmacêuticos e da sua 
Ordem, com a nossa integridade, lealdade, ca-
pacidade de distinguir o trigo do joio, tolerância 
para entender as necessárias mudanças, oposi-
ção a qualquer destruição da nossa história e do 
nosso destino comum.
Por isso, reafirmo a nossa total disponibilidade 
para continuarmos a contribuir para o desenvol-
vimento e sustentabilidade do Serviço Nacional 
de Saúde, matriz identitária da nossa democracia, 
que, mais do que nunca, precisa de investimento 
planeado e rigoroso, mantendo os seus pilares 
constitucionais e contando para tal, incondicio-
nalmente, com os farmacêuticos. 
A pandemia foi (está a ser) um desafio gigan-
te, de que extrairemos - não há outra via - as 
aprendizagens certas. Se foi uma guerra, há de 
conduzir-nos à paz! A Ordem dos Farmacêuticos, 
no estrito respeito pelo seu estatuto, contribuiu 
para soluções de paz. Mesmo que tenha havido 
críticas, elas não ultrapassaram os limites da mo-
deração, do respeito e da dignidade que a vivência 
em democracia nos aconselha, e não deixámos 
de defender intransigentemente a separação de 
poderes, encorajando a que cada um fizesse o 
que lhe competia.
Afinal, como muitas das vias para ultrapassarmos 
a pandemia nos chegaram do passado, também 
o lema da Sociedade Farmacêutica mantém uma 
lição cristalina para os tempos de hoje, consti-
tuindo, de igual modo, a humilde confissão dos 
nossos limites: “O caminho é difícil, mas, ó Glo-
ria, dai-nos forças”. 
Não nos faltaram. Não nos faltarão!
Boas leituras.

Ana Paula Martins

nossas contradições e dos nossos limites, está 
por fazer. Um dia terá de ser feito, pois só assim 
aprenderemos e ficaremos em condições de su-
bir um degrau na espiral da evolução. Dito de 
outro modo: só assim ficaremos em condições 
de enfrentar novas ameaças, particularmente as 
pandémicas. Apesar de tudo, compreendemos já 
e mais uma vez que só a união entre os homens 
e as mulheres, entre todos os povos, de todas as 
latitudes e longitudes, só uma luta comum pelo 
bem comum e do planeta garantirá a nossa exis-
tência como a conhecemos. 
A pandemia ensinou-nos (e ensina-nos) uma 
vez mais que tudo tem de passar pela tolerância, 
pela inclusão, pelos entendimentos debatidos e 

EditorialBastonária da Ordem  
dos Farmacêuticos 

COMO MUITAS DAS VIAS  
PARA ULTRAPASSARMOS  
A PANDEMIA NOS CHEGARAM 
DO PASSADO, TAMBÉM O LEMA 
DA SOCIEDADE FARMACÊUTICA 
MANTÉM UMA LIÇÃO CRISTALINA 
PARA OS TEMPOS DE HOJE, 
CONSTITUINDO, DE IGUAL MODO,  
A HUMILDE CONFISSÃO  
DOS NOSSOS LIMITES:  
“O CAMINHO É DIFÍCIL,  
MAS, Ó GLORIA, DAI-NOS FORÇAS”.
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NOVA ORIENTAÇÃO PARA 
REVISÃO DA MEDICAÇÃO 
A Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos (OF) aprovou  
a versão final de uma nova diretriz orientadora do processo de revisão 
da medicação por farmacêuticos. 

A Revisão da Medicação (RM) integra-se num 
serviço estruturado de avaliação periódica e 
sistemática da terapêutica dos utentes  
com o objetivo de otimizar a utilização dos 
medicamentos e melhorar os resultados em 
saúde. A nova orientação aplica-se 
aos serviços clínicos prestados por 
farmacêuticos no âmbito da sua atividade 
assistencial, podendo ser solicitados/
prescritos pelo médico assistente ou por outros 
profissionais de saúde, mas também  
pelo próprio utente ou o seu cuidador  
e sempre que o farmacêutico identifique essa 
necessidade. O documento agora aprovado 
vem complementar outros normativos emitidos 
pela Direção-Geral da Saúde sobre o “Processo 
de Gestão da Medicação (Orientação 014/2015) e 
“Reconciliação da Medicação” (Norma 018/2016), 
nomeadamente no que concerne  
ao processo de monitorização periódica 
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da adequação da medicação, constituindo 
ainda alicerce para o serviço de Preparação 
Individualizada da Medicação (Norma PIM).
De acordo com um estudo de 2019 da Escola 
Nacional de Saúde Pública, cerca de 38% dos 
portugueses têm pelo menos duas doenças 
crónicas, o que evidencia o potencial de uma 
intervenção no sentido da otimização  
da utilização da medicação, em especial 
junto de pessoas polimedicadas, contribuindo 
ainda para a articulação multidisciplinar 
do cuidado. O serviço inclui a deteção de 
problemas relacionados com a utilização 
do medicamento e a recomendação de 
intervenções que possam contribuir para 
garantir a sua segurança e eficácia, e 
necessidade, de acordo com a história 
clínica da pessoa. Algumas das atividades 
decorrentes do processo de RM consistem 
na identificação de medicação que pode 

ser descontinuada, cuja dose necessita de 
ser alterada, ou que deve ser adicionada. 
Estas medidas deverão ser adotadas num 
contexto interdisciplinar, envolvendo outros 
profissionais de saúde, nomeadamente 
médicos e enfermeiros, ou até mesmo em 
articulação com o sector social. A revisão 
da medicação em contexto de ambulatório 
contribui para uma diminuição na ocorrência 
de problemas relacionados com a utilização 
de medicamentos. A nível do internamento 
contribui também para a redução de 
reinternamentos e diminuição no recurso 
às urgências. Além de um conjunto de 
referências utilizadas na elaboração do 
documento, a Orientação para Revisão da 
Medicação emitida pela OF apresenta um 
fluxograma dos procedimentos a adotar 
durante o processo e um exemplo de minuta  
de declaração de consentimento informado.

A REVISÃO DA MEDICAÇÃO 
CONTRIBUI PARA  
MENOS PROBLEMAS  
COM A UTILIZAÇÃO  
DE MEDICAMENTOS  
E PARA A REDUÇÃO  
DE REINTERNAMENTOS  
E URGÊNCIAS
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FARMACÊUTICOS VACINADOS
O processo teve início  
a 26 de janeiro, com  
a disponibilização de um 
formulário eletrónico 
desenvolvido especificamente 
para o efeito, e disponibilizado 
aos farmacêuticos através  
da Secretaria Online da OF,  
de modo a garantir a atualização 
dos dados pessoais  
e profissionais dos 
farmacêuticos recenseados.  
A lista inicial de farmacêuticos 
enviada pela OF à Task Force, 
no início de fevereiro, englobava 
cerca de oito mil farmacêuticos 
em atividades assistenciais,  
no setor privado e social.  
Por seu turno, a lista submetida 
pelas associações setoriais 
continha cerca de nove mil 
colaboradores das equipas  
das farmácias e dos laboratórios 
de análises clínicas, num total 
de perto de 17 mil profissionais 
ligados ao setor farmacêutico 
para vacinação prioritária.
O agendamento e a vacinação 

destes profissionais  
iniciaram-se a 8 de março. 
Mediante a disponibilidade 
de vacinas no nosso país, 
a Task Force foi libertando 
gradualmente os registos  
destas listagens para os Serviços 
Partilhados do Ministério da 
Saúde (SPMS), que encaminham 
para as autoridades e locais de 

vacinação para agendamento e 
vacinação destes utentes. Esta 
libertação gradual é a razão pela 
qual o processo de vacinação de 
alguns farmacêuticos poderá ter 
ocorrido em diferentes períodos. 
A Task Force informou ainda 
que os SPMS processaram 
inicialmente metade 
desta primeira listagem 
de profissionais do setor 
farmacêutico, num processo que 
poderá ter sofrido algum atraso 
devido à suspensão temporária 
da vacina da AstraZeneca, que 
tinha vindo a ser administrada 
aos profissionais de saúde. 
Do mesmo modo, a inclusão 
de novos grupos profissionais 
entre os grupos prioritários para 
vacinação, como os professores, 
por exemplo, contribuiu para 
que o prazo para conclusão 
do processo de vacinação dos 
farmacêuticos, assim como de 
outros profissionais de saúde, 
fosse mais alargado do que 
inicialmente previsto.

A Task Force responsável 
pela coordenação  
e implementação  
do Plano de Vacinação 
contra a Covid-19  
solicitou a colaboração  
da Ordem dos 
Farmacêuticos (OF),  
das associações  
de farmácias  
e de analistas clínicos  
no recenseamento  
dos profissionais que  
estão diretamente 
envolvidos na prestação  
de cuidados à população,  
para integração  
na primeira fase  
da campanha  
de vacinação.

A LISTA ENVIADA 
PELA OF À TASK FORCE,  
NO INÍCIO  
DE FEVEREIRO, 
CONTINHA CERCA  
DE 8000 
FARMACÊUTICOS
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A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos (OF) 
esteve no Parlamento, para uma audição na 
Comissão Eventual para acompanhamento da 
aplicação das medidas de resposta à pandemia 
de covid-19 e do processo de recuperação 
económica e social. Ana Paula Martins referiu-
se, em especial, aos profissionais de saúde e 
à “enorme necessidade de haver uma política 
para as profissões no âmbito do Serviço 
Nacional de Saúde” (SNS), que considera mais 
evidente neste período. “Na área farmacêutica 
precisamos entre 200 a 250 farmacêuticos nos 
hospitais”, defendeu a bastonária, lembrando 
a diferenciação e importância das suas 
funções e responsabilidades, mediatizadas nos 
últimos meses pela preparação, manipulação 
e reconstituição da vacina contra a covid-19. 
Estes profissionais de saúde têm uma carreira 
especial no SNS desde 2017, mas não têm 
ainda plenamente concretizada a Residência 
Farmacêutica, que permite o ingresso de 
novos farmacêuticos, a sua especialização e a 
renovação geracional.
“A pandemia é um momento excecional, mas é 
evidente que não estávamos suficientemente 
preparados para a resposta que tínhamos de dar. 
Também não estamos preparados para fazer a 
articulação necessária com setor privado e social, 
concretamente na área dos cuidados continuados, 
nos lares, onde a pandemia pôs a nu enormes 
dificuldades. É algo que nos tem de preocupar, 
como cidadãos. É algo que tem de preocupar os 
nossos agentes políticos”, defendeu. 

OPERAÇÃO LUZ VERDE  
SEM AVALIAÇÃO
 exemplos de projetos farmacêuticos 
desenvolvidos ao longo dos últimos meses como 
resposta aos desafios colocados pela pandemia. 
A “Operação Luz Verde” permitiu a entrega de 
medicamentos hospitalares em regime de maior 
proximidade, ao domicílio ou nas farmácias 
comunitárias escolhidas pelos utentes. Ana Paula 
Martins lembrou alguns indicadores sobre esta 
iniciativa impulsionada pela OF e pela Ordem 
dos Médicos (OM) – 22 hospitais envolvidos, 2.754 
farmácias e 274 autarquias. O projeto poupou 
112 quilómetros por mês a cada doente, gerou 
uma poupança de 185 milhões de euros ao 
erário público e para os utentes e um grau de 
satisfação de 94%. 
Neste contexto, a bastonária lamentou que 
o relatório produzido pelo Grupo de Trabalho 
constituído pelo Ministério da Saúde não se 
tenha debruçado sobre estes indicadores, tal 
como não o fez em relação ao projeto TARV 

AS PREOCUPAÇÕES  
DOS FARMACÊUTICOS NA PANDEMIA

II, o que, em sua opinião, torna impossível 
fundamentar as decisões do executivo sobre o 
tema. Para a bastonária, a rede de farmácias 
e farmacêuticos comunitários distribuídos 
pelo país devem ser mais aproveitados, 
dando também como exemplo o trabalho em 
curso com a OM para protocolar a renovação 
da terapêutica a doentes crónicos por 
farmacêuticos comunitários, tal como aconteceu 
durante o primeiro período de confinamento, 
em março e abril, em que as farmácias 
suportaram cerca de 60 milhões de euros em 
créditos relacionados com a comparticipação da 
medicação dispensada a estes doentes.
No âmbito da vacinação contra a covid-19, 
a bastonária revelou que a OF assumiu a 
responsabilidade pelo recenseamento dos 
farmacêuticos que trabalham no setor privado 
para vacinação contra a doença. O processo 
decorreu em articulação com a Task Force 
nomeada pelo Governo, tendo a bastonária 
denunciado na ocasião o atraso na vacinação 
de muitos farmacêuticos que trabalham nos 
hospitais, ao contrário de outros profissionais 
que “não estão na linha da frente ou que estão 
em teletrabalho”, alertou. Sobre o envolvimento 
das farmácias na campanha de vacinação, 
a bastonária reiterou a disponibilidade 
dos profissionais que representa, “se o 
Ministério da Saúde tomar essa decisão, em 
complementaridade, não se substituindo, de 
maneira nenhuma, aos enfermeiros e aos 
médicos”. “Vacinar oito milhões de portugueses 
é, no tempo que temos para atingir a imunidade 
de grupo, uma tarefa muito exigente e que 
vai precisar de todos. Todos os esforços que 

pudermos juntar serão importantes e é neste 
contexto que as farmácias podem aparecer”, 
afirmou Ana Paula Martins. 

FARMÁCIAS COM CAPACIDADE 
PARA VACINAR UM MILHÃO
Conforme explicou, as farmácias têm capacidade 
para administração de cerca de um milhão de 
doses num espaço temporal semelhante ao 
período de vacinação contra a gripe. Este ano, as 
farmácias vacinaram 600 mil portugueses, em 
268 concelhos – disse, manifestando absoluta 
discordância sobre as responsabilidades 
imputadas às farmácias pelos insucessos 
da vacinação contra a gripe, justificados 
com o aumento das encomendas do SNS e 
consequente escassez nas farmácias e uma 
campanha de comunicação que incentivou a 
procura para uma oferta inexistente. 
A bastonária lembrou ainda que as reações 
adversas a vacinas e medicamentos não 
ocorrem em função do profissional que as 
administra. Os farmacêuticos têm uma formação 
de base ao longo de vários anos na manipulação 
de vacinas. Têm também uma competência 
reconhecida pela OF para administração 
de vacinas que tem de ser renovada 
periodicamente, pelo que as qualificações destes 
profissionais para realização do ato de vacinação 
são inquestionáveis. A comunicação em torno da 
pandemia de covid-19 foi outro aspeto sublinhado 
pela bastonária, reforçando a importância de e 
cumprir expectativas que se criam nos cidadãos 
sobre a disponibilidade e celeridade no processo 
de vacinação.
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O Conselho do Colégio de 
Especialidade de Farmácia 
Hospitalar da Ordem dos 
Farmacêuticos (CCEFH-OF) 
realizou, este ano, num formato 
exclusivamente online, dada 
a situação epidemiológica da 
pandemia de covid-19, as XIII 
Jornadas de Farmácia Hospitalar. 
A iniciativa reuniu quase três 
centenas de participantes.

As XIII Jornadas de Farmácia Hospitalar 
decorreram no dia 27 de fevereiro, sob o 
tema “Paradigmas de Ontem, Desafios de 
Hoje, Soluções de Amanhã”. A pandemia 
de covid-19 condicionou naturalmente a 
organização do evento, tal como marcou 
as sessões e temas abordados ao longo da 
jornada de trabalhos. O programa incluiu 
abordagens sobre a intervenção dos 

farmacêuticos hospitalares no combate 
à pandemia, mas também sobre serviços 
diferenciados, de proximidade e continuidade 
de cuidados.
Nota particular para o painel intitulado 
“Hospital Prevenido Vale por Dois – E Agora?”, 
que registou a participação do presidente 
do Infarmed, Rui Santos, Ivo, do presidente 
dos Serviços Partilhados do Ministério da 
Saúde, Luís Goes Pinheiro, do bastonário da 
Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, e dos 
representantes das direções da Associação 
Portuguesa de Administradores Hospitalares 
e da Ordem dos Farmacêuticos, Xavier 
Barreto e Helena Farinha, respetivamente.

Durante o evento foi atribuído o Prémio 
Biojam INOVAR ao trabalho do farmacêutico 
Manuel Morgado, do Centro Hospitalar da 
Cova da Beira, intitulado “Monitorização 
dos Efeitos Adversos dos Inibidores dos 
Checkpoints Imunológicos: Manual de Apoio 
ao Farmacêutico Hospitalar”.
O CCEFH-OF atribuiu também o prémio para 
a melhor DIFH - Divulgação de Iniciativas 
em Farmácia Hospitalar, apresentada 
pela farmacêutica Filipa Cosme, do Centro 
Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, 
sobre a “Importância da Osmolalidade na 
Adequação de Formulações Líquidas Orais 
para Neonatologia e Pediatria”.
No final da jornada de trabalho, a presidente 
do CCEFH-OF, Paula Campos, agradeceu 
em nome do Colégio e da OF o esforço, 
dedicação e empenho de todos os 
farmacêuticos hospitalares portugueses na 
luta contra a pandemia provocada pelo novo 
coronavírus SARS-CoV-2, tendo na ocasião 
apresentado pela primeira vez o vídeo de 
homenagem do Colégio de Especialidade.

COLÉGIO HOMENAGEOU  
FARMACÊUTICOS HOSPITALARES
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A Associação Portuguesa de Analistas Clínicas (APAC) e a Rede Nacional de Laboratórios de 
Proximidade desenvolveram uma plataforma integrada de serviços, informação e iniciativas 
que visa a melhoria dos serviços prestados pelos laboratórios clínicos associados, em especial 
no diagnóstico da covid-19. A campanha “Testar de Norte a Sul” promove uma uniformização no 
processo de disponibilização de testes rápidos de antigénio (TRAg) às populações e reafirma 
a disponibilidade dos laboratórios clínicos no apoio especializado e científico e no combate à 
pandemia. A Rede Nacional de Laboratórios de Proximidade congrega mais de 60 laboratórios 
de análises clínicas e postos de colheita espalhados pelo país. Materializa-se numa plataforma 
de serviços integrados que centraliza e organiza toda a informação relativa aos laboratórios de 
análises clínicas, com vista a sua fácil consulta e utilização pelos cidadãos, facilitando o acesso  
por geolocalização e pesquisa por tipo de análise, acordos ou convenções. O portal disponibiliza 
ainda informação sobre algumas substâncias e parâmetros habitualmente medidos na 
realização de análises clínicas.

CAMPANHA “TESTAR DE NORTE A SUL” 
NA REDE DE LABORATÓRIOS DE PROXIMIDADE

Está formalmente concluída 
a restruturação Laboratório 
Militar de Produtos Químicos e 
Farmacêuticos (LMPQF), agora 
designado Laboratório Nacional 
do Medicamento (LM). Depois 
da fusão no Exército, em 2019, 
que alargou o apoio a mais de 
um ramo das Forças Armadas, o 
Orçamento do Estado para 2020, 
por proposta do PCP, consagrou 
a reestruturação da estrutura.
A criação da nova estrutura 
deve ocorrer nos próximos 
seis meses, num processo 
coordenado pelo Chefe do 
Estado-Maior do Exército (CEME) 
e pelo novo diretor do LM, o 
coronel farmacêutico António 
Ramalho da Silva, que sucede no 
cargo à coronel farmacêutica 
Margarida de Sá Farmacêutica, 
a primeira mulher a dirigir a 
instituição, nos seus mais de 100 
anos de história.
Licenciado em Ciências 
Farmacêuticas, ramo de Análises 
Clínicas, pela Faculdade de 
Farmácia da Universidade de 
Lisboa, António Ramalho da 
Silva é especialista em Análises 
Clínicas e em Genética Humana 
pela Ordem dos Farmacêuticos. 
Ingressou nos Quadros 
Permanentes do Exército em 
1992, foi diretor da Sucursal 
do LMPQF de Santa Margarida, 
subdiretor e chefe do Serviço 
de Análises Clínicas do Hospital 

LABORATÓRIO MILITAR COM NOVA DESIGNAÇÃO E DIREÇÃO

Militar de Belém, bem como do 
Serviço de Patologia Clínica do 
Hospital das Forças Armadas, 
entre outras funções e missões 
ao serviço em várias unidades, 
estabelecimentos e outros 
órgãos do Exército e das Forças 
Armadas.
A cerimónia de posse do novo 
diretor do LM decorreu no dia 
12 de janeiro, nas instalações da 
instituição, e com a presença 
do CEME, o general José Nunes 
da Fonseca, que destacou as 
responsabilidades acrescidas 

que derivam da transição do 
LMPQF para o LM, “que deverá 
ser ponderada, bem planeada 
e programada ao longo dos 
próximos 180 dias”.
Os objetivos e orientações 
estratégicas do novo LM são 
articulados entre os membros 
do Governo com as pastas da 
Defesa, Saúde, em cooperação 
com a Ciência e Tecnologia. “A 
criação do LM insere-se numa 
aposta na produção nacional 
no setor do medicamento, 
garantindo a produção 

estratégica de medicamentos 
essenciais, suprindo as 
necessidades não cobertas 
pela indústria farmacêutica e 
permitindo, ainda, o incremento 
do desenvolvimento económico. 
Insere-se, também, na 
promoção do sistema científico 
e tecnológico nacional no setor 
do medicamento, incentivando a 
investigação pública e a inovação 
terapêutica”, pode ler-se no 
preâmbulo do diploma que 
estabelece os termos da sua 
criação (Decreto-Lei n.o 13/2021).
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AÇORES POUPAM NOS ANTIBIÓTICOS ORAIS EM DOSE UNITÁRIA 
Os Serviços Farmacêuticos  
do Hospital do Divino  
Espírito Santo (HDES),  
em Ponta Delgada, nos Açores, 
desenvolveram um sistema  
de distribuição de medicamentos 
em dose unitária para  
os utentes em ambulatório  
que tem evidenciado 
importantes poupanças  

e redução de desperdícios, 
nomeadamente na dispensa  
de antibióticos.
O trabalho publicado  
pelo grupo de farmacêuticos  
do HDES na revista internacional 
Springer analisa a dinâmica  
de prescrição e dispensa  
de antibióticos orais ao longo  
de um ano, evidenciando  

a intervenção farmacêutica  
na redução de desperdício. 
Durante o ano em análise, 
registaram-se mais  
de 600 intervenções, que 
geraram uma poupança  
de quase quatro mil unidades,  
com o valor de cerca  
de mil euros, o que, extrapolado 
para a realidade nacional, 

corresponderia a mais  
de 1,5 milhões de unidades  
e cerca de 435 mil euros  
de poupança, demonstrando-se 
assim os benefícios  
económicos que este sistema  
de distribuição  
de medicamentos representaria 
a nível nacional apenas  
na área da antibioterapia.

A Ordem dos Farmacêuticos (OF) 
associou-se ao Instituto  
para a Promoção da América 
Latina e Caraíbas (IPDAL)  
na organização do X Encontro 
Triângulo Estratégico:  
América Latina - Europa  
– África, que decorreu  
nos dias 23 e 24 de fevereiro, sob 
o tema “Recuperação  
Económica e Saúde Global”.
O evento juntou ministros, 
embaixadores, diplomatas, 
dirigentes das ordens 

OF E IPDAL PROMOVERAM DEBATE SOBRE RECUPERAÇÃO 
ECONÓMICA E SAÚDE GLOBAL

profissionais e representantes 
da indústria, numa iniciativa  
que procurou identificar 
processos de melhoria  
nas relações entre  
os diversos países 
representados, com Portugal 
como ponto central  
no relacionamento diplomático.
A inovação na área da saúde,  
a competição tecnológica,  
a segurança e prosperidade 
foram alguns dos temas  
centrais do Encontro,  

que contou com a presença 
do Presidente da República de 
Cabo Verde, José Carlos Fonseca, 
do presidente do IPDAL, Paulo 
Neves, da bastonária da OF, 
Ana Paula Martins, e do diretor 
executivo da Fundação EU-LAC, 
Adrián Bonilla.
O presidente do Conselho 
Nacional para a Cooperação  
da OF, Helder Mota Filipe, 
integrou o painel dedicado  
à “Cooperação para a Saúde”, 
partilhando as iniciativas  

e projetos que a Ordem 
desenvolve na área  
da cooperação lusófona.  
A OF valoriza as relações  
de proximidade com os países 
lusófonos, em particular  
os Países Africanos de Língua 
Oficial Portuguesa e o Brasil, 
para o desenvolvimento 
da profissão farmacêutica, 
capacitação técnica  
e envolvimento na definição  
das políticas de saúde  
com impacto nos cidadãos.
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O EFE DE QUE PORTUGAL NÃO PODE ABDICAR
 
Artigo assinado pela bastonária da Ordem 
dos Farmacêuticos, bastonário da Ordem 
dos Engenheiros, bastonário da Ordem 
dos Advogados e bastonário da Ordem dos 
Médicos publicado no semanário Expresso 
em 28 de maio de 2021
Quando o nome de Portugal é evocado 
além-fronteiras, muitos citam os três efes 
internacionalmente associados à imagem do 
nosso País: futebol, Fátima e fado. É também 
frequente que seja elogiada a qualidade dos 
profissionais portugueses, pelo que será da 
mais elementar justiça acrescentarmos o efe 
de formação na lista que nos distingue.
 
A qualidade dos nossos profissionais, em 
particular dos que representamos, está 
intimamente relacionada com a exigência 
e qualidade da formação, pela forma como 
são regulamentadas e com os valores 
humanistas que acompanham a solidez 
técnica que está na base deste edifício 
reputacional. Prescindir disto é abdicar 
do que muitos países procuram alcançar 
e aceitar uma nivelação por baixo, que, a 
beneficiar alguém, não serão certamente 
os cidadãos, muito menos os mais frágeis 
ou com menor capacidade económica para 
exercerem o seu direito de escolha.
 
As ordens profissionais têm um papel 
preponderante nestes resultados. Dizemo-lo 
sem sobranceria e sem falsas modéstias, até 
porque o cumprimento da nossa missão está 
reconhecido pela Constituição da República 
Portuguesa e estipulado na Lei no 2/2013, que 
estabelece o regime jurídico das associações 
públicas profissionais.
 
De resto, o articulado é claro: as ordens 
só podem ser criadas para “visar a tutela 
de um interesse público de especial 
relevo que o Estado não possa assegurar 
diretamente”. Mais, a primeira atribuição 
de uma ordem não é a representação e a 
defesa dos interesses gerais da profissão 

nem a regulação do acesso e do exercício da 
profissão, que surgem em segundo e terceiro 
lugares, respetivamente. 
A primeira atribuição é a defesa dos 
interesses gerais dos destinatários dos 
serviços, pelo que afrontar ou querer reduzir 
a esfera de atuação destas associações é 
querer vetar os cidadãos a menos escrutínio 
da qualidade e segurança dos serviços a que 
acedem. É iniciar um caminho ao arrepio do 
que estão a fazer outros Estados-membros 
da União Europeia em termos de proteção 
dos direitos fundamentais dos cidadãos, o 
que passa pela autorregulação, exigência e 
transparência destas profissões.
 

NÃO QUEREMOS REGREDIR  
E ASSISTIR À FRAGMENTAÇÃO 
DAS PROFISSÕES 
AUTORREGULADAS, COMO 
É PROPOSTO NO PLANO DE 
RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA. 
A NOSSA MISSÃO É SERVIR, 
PROTEGER E CUIDAR  
DAS PESSOAS E DO PAÍS, 
COMO FICOU DEMONSTRADO 
DURANTE A PANDEMIA

NEM PODER, 
NEM CONTRAPODER,  
NEM SINDICATOS
A regulação das atividades não é estanque e 
pode ter alterações e atualizações. Mas não 
podemos aceitar mudanças que decorrem 
de um enfraquecimento da democracia e de 
uma vontade de silenciar as instituições que, 
ao defenderem um país melhor, se tornam 
incómodas ao poder político.
 
As ordens profissionais não são um poder 
ou contrapoder, nem sequer sindicatos. Não 
vivem presas aos tempos de uma legislatura. 
Têm um compromisso ancestral com os seus 
profissionais e com as pessoas que servem, 
substituindo-se ao Estado em muitas funções, 
nomeadamente de formação ao longo da vida, 
aumento da literacia da população, consultoria 
técnica, na dimensão internacional, entre 
tantas outras iniciativas indispensáveis ao 
desenvolvimento de um país.
 
Portugal atravessa uma fase difícil da 
sua democracia. A falta de respeito pelas 
pessoas e pelas instituições, a propaganda 
exacerbada, a divulgação de falsas notícias 
e a fragilidade da garantia de direitos 
fundamentais estão, de forma acelerada, a 
colocar em causa a segurança das pessoas e 
a qualidade das profissões.
 
No momento crítico que atravessamos, 
políticas que visem desvirtuar a ciência, 
desvalorizar o conhecimento e a 
responsabilidade e desprezar a investigação 
e a formação constituem ameaças a que 
não vamos ficar indiferentes. Não queremos 
regredir e assistir à fragmentação das 
profissões autorreguladas, como é proposto 
no Plano de Recuperação e Resiliência. A 
nossa missão é servir, proteger e cuidar das 
pessoas e do país, como ficou demonstrado 
durante a pandemia. Estamos juntos.
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Historicamente, a regulação do medicamento e, 
particularmente, a farmacovigilância, eram tratados num 
círculo fechado, onde apenas participavam a indústria 
farmacêutica, as agências reguladoras e, se necessário, 
os profissionais de saúde, enquanto responsáveis pela 
utilização do medicamento. Apenas recentemente, e 
por se considerar que o real utilizador do medicamento 
é o seu destinatário – o doente – a importância da sua 
participação no sistema regulamentar tem vindo a 
ganhar reconhecimento.

Sílvia Catarina Teles Duarte

Atualmente, os doentes encontram-se represen-
tados no conselho de administração da Agência 
Europeia de Medicamentos (EMA), assim como 
em alguns dos seus comités científicos e grupos 
de trabalho. O seu contributo é muitas vezes 
solicitado, sempre que se pretende conhecer a 
perspetiva do doente sobre questões inerentes 
à avaliação do benefício/risco do medicamento, 
pela sua visão única sobre a doença e impacto 
que as terapêuticas têm na sua qualidade de vida.
Particularmente no que respeita à farmaco-
vigilância, os doentes têm vindo a afirmar-se 
como intervenientes importantes, marcando 
presença no Comité de Avaliação do Risco em 
Farmacovigilância (PRAC) da EMA, onde são 
representados por dois elementos. A condução 
de Audições Públicas no PRAC, no contexto de 
arbitragens de segurança, como a avaliação da 
utilização de medicamentos contendo valproato 
na gravidez, constituiu um marco importante na 
história da participação dos doentes no sistema 
regulamentar europeu.

O PAPEL AUTÓNOMO DO DOENTE
Além da participação ao nível da EMA, maio-
ritariamente conduzida por representantes 
das associações de doentes, os doentes podem 
participar, em nome individual, nos sistemas de 
farmacovigilância, enquanto notificadores de 
suspeitas de reações adversas a medicamentos 

(RAM), diretamente às autoridades, i.e., sem a 
dependência do profissional de saúde.
Ainda que em fase de amadurecimento na União 
Europeia (UE), onde apenas são reconhecidos 
enquanto notificadores em alguns Estados-Mem-
bros desde 2012, a participação dos doentes 
nos sistemas de farmacovigilância já apresenta 
evidências de utilidade, especialmente como 
complemento às notificações de RAM efetua-
das por profissionais de saúde, como base para 
a deteção de sinal. 
Estudos recentes colocam Portugal entre os 
países em que as notificações de RAM efetu-
adas por doentes representam menor frequ-
ência (52 por milhão de habitantes, para uma 
média na UE de 116 por milhão de habitan-
tes), representando menos de 4% do total de 
notificações recebidas entre 2012 e 2020 no 
âmbito do Sistema Nacional de Farmacovigi-
lância, gerido pelo Infarmed. No entanto, nos 
últimos anos, tem-se registado uma tendência 
crescente na frequência de notificação de RAM 
pelos doentes.
A integração dos doentes nos sistemas de far-
macovigilância acompanha-se de vantagens e 
desafios para todo o sistema, destacando-se a 
necessidade de estratégias para aumento da 
consciencialização de doentes e profissionais de 
saúde para a importância da notificação de RAM 
por doentes. É inquestionável que a capacidade 

de observação e análise clínica e científica das 
RAM por profissionais de saúde experientes é 
insubstituível. No entanto, os doentes podem 
complementar esta informação com um con-
junto de dados (as suas emoções) que permite 
trazer o “mundo real” para o processo regula-
mentar, com resultados positivos para todos os 
intervenientes.

E O PAPEL DO FARMACÊUTICO
O farmacêutico, pelo seu contacto privilegiado 
com os doentes, pode desempenhar um papel 
determinante no aumento da capacitação do 
doente em colaborar com o sistema de farma-
covigilância.

PARTICIPAÇÃO DOS DOENTES 
NO SISTEMA REGULAMENTAR EUROPEU 
– A IMPORTÂNCIA DO SEU CONTRIBUTO 
EM FARMACOVIGILÂNCIA
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Esta capacitação apenas pode ser conseguida 
com a passagem de informação aos doentes 
sobre RAM e apresentação dos recursos colo-
cados à sua disposição para a comunicação de 
suspeitas de efeitos indesejáveis (o Portal RAM), 
motivando-os a comunicar ao seu profissional 
de saúde, mas também diretamente à autorida-
de de saúde sobre as suas experiências com os 
medicamentos. Porque a comunicação de RAM 
é um dever do profissional de saúde, mas um 
direito dos doentes.
Versão integral na net: www.ordemfarmaceu-
ticos.pt/pt/a-ordem-dos-farmaceuticos/orga-
os-sociais/colegios-de-especialidade/assuntos-
-regulamentares/farmaceuticos-especialistas/

É INQUESTIONÁVEL QUE A CAPACIDADE DE OBSERVAÇÃO  
E ANÁLISE CLÍNICA E CIENTÍFICA DAS REAÇÕES ADVERSAS  
A MEDICAMENTOS POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
EXPERIENTES É INSUBSTITUÍVEL. NO ENTANTO, OS DOENTES  
PODEM COMPLEMENTAR ESTA INFORMAÇÃO COM 
UM CONJUNTO DE DADOS QUE PERMITE TRAZER
 O “MUNDO REAL” PARA O PROCESSO REGULAMENTAR
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Maria Inês da Costa Cavaco Guerreiro 

Estes mecanismos de acesso encontram-se 
previstos numa multiplicidade de Diplomas e 
recomendações que se complementam, tornan-
do o processo complexo e por vezes de difícil 
interpretação pelos diferentes intervenientes. 
Por isso, o objetivo primordial – o acesso pe-
los doentes a medicamentos cuja necessidade 
médica não se encontra satisfeita pelos medi-
camentos disponíveis no mercado (aprovados, 
comercializados e com avaliação prévia deferida 
para o caso dos medicamentos de utilização em 
ambiente hospitalar pelos hospitais do Serviço 
Nacional de Saúde) - fica dificultado. 

EQUIDADE E CELERIDADE  
DO ACESSO
Não menos importante que o acesso pelos do-
entes a medicamentos inovadores são a equi-
dade e a celeridade do acesso, ambos vitais para 
os doentes, particularmente para aqueles com 
doenças gravemente debilitantes, duradouras 
ou de pior prognóstico.
Para que a inovação seja disponibilizada ao 
doente com a máxima celeridade possível, e 
sob as melhores condições de acesso, a colabo-
ração das Agências Regulamentares/ Titulares 
de AIM/ Instituições Hospitalares/ Instituições 
de Saúde é vital, nomeadamente para garantir o 
acesso dos doentes à inovação, permitindo aos 

pagadores/prestadores antecipar e preparar o 
acesso às tecnologias introduzidas, adicionan-
do previsibilidade e transparência ao sistema.
Os farmacêuticos estão numa posição única 
como promotores de acesso à inovação far-
macológica e é inquestionável o trabalho que 
têm desenvolvido nas diferentes áreas desta 
“cadeia de valor”, tais como a I&D, o trabalho 
desenvolvido nas Autoridades Reguladoras, 
na indústria farmacêutica e respetivas áreas de 
negócio (desde a área regulamentar, passando 
pela farmacovigilância, qualidade, acesso ao 
mercado, departamentos médico e científico, 
marketing, entre outros), nas farmácias co-
munitárias, nas farmácias hospitalares e nos 
distribuidores, entre outros. 

FARMACÊUTICO COMO FACILITADOR
Numa perspetiva pessoal, o farmacêutico que 
desempenha as suas funções na área regula-
mentar é um elemento agregador, facilitador, 
conhecedor do enquadramento legal e regu-
lamentar comunitário e nacional, conhecedor 
das particularidades inerentes ao estadio de 
cada medicamento, e pode orientar e melhor 
informar cada departamento/stakeholders, 
sendo o ponto de contacto com as Autoridades 
Regulamentares e, para determinados assun-
tos, também com as Instituições Hospitalares. 

No entanto, também na indústria farmacêutica 
poderiam ser introduzidas medidas promotoras e 
facilitadoras do acesso à inovação em Portugal, no-
meadamente por via dos Assuntos Regulamentares:
n envolvendo a Autoridade de início em cada 
programa de acesso precoce; 
n apresentando à Autoridade o portefólio e pi-
peline futuro e quais os objetivos da empresa, 
global e nacionalmente; 
n colaborando com a Autoridade/ Ordem dos 
Farmacêuticos/ Apifarma/ Academia no sentido 
de otimizar e melhorar o quadro regulamentar 
e legal em vigor; 
n facilitando formação às instituições hospita-
lares, em particular aos serviços farmacêuticos, 

O PAPEL DAS AUE NO ACESSO PRECOCE 
A MEDICAMENTOS INOVADORES DE USO 
HUMANO - ENQUADRAMENTO LEGAL  
E REGULAMENTAR E CONTEXTO ATUAL
Em Portugal, para os doentes com doenças 
potencialmente fatais, duradouras ou gravemente 
debilitantes, o acesso precoce a medicamentos 
inovadores pode ser feito através de programas especiais, 
por meio de autorizações de utilização excecionais (AUE) 
concedidas pelo Infarmed. Estas autorizações permitem 
o acesso mais precoce dos doentes a terapêuticas 
inovadoras ainda sem AIM (Autorização de Introdução no 
Mercado) ou com AIM mas que ainda não se encontrem 
comercializadas e/ou com avaliação prévia deferida (no 
caso de medicamentos de uso exclusivo hospitalar).
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sobre a gestão de um pedido de AUE; 
n ser parceiros de outras áreas de negócio pro-
movendo iniciativas com vista à apresentação 
de mais dados de vida real e evidência baseada 
em resultados. 
Em suma, manter o compromisso de excelência 
no domínio da Saúde e potenciar o desenvol-
vimento de todos os mecanismos que visem 
o acesso à inovação farmacológica deverá ser 
uma prioridade do farmacêutico em qualquer 
ponto da “cadeia de valor”.
Versão integral na net: www.ordemfarmaceu-
ticos.pt/pt/a-ordem-dos-farmaceuticos/orga-
os-sociais/colegios-de-especialidade/assuntos-
-regulamentares/farmaceuticos-especialistas/

PARA QUE A INOVAÇÃO SEJA DISPONIBILIZADA AO DOENTE  
COM A MÁXIMA CELERIDADE POSSÍVEL E SOB AS MELHORES 
CONDIÇÕES DE ACESSO, A COLABORAÇÃO DAS AGÊNCIAS 
REGULAMENTARES/ TITULARES DE AIM/ INSTITUIÇÕES 
HOSPITALARES/ INSTITUIÇÕES DE SAÚDE É VITAL
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OS RESISTENTES
Falta de material de proteção,  
rutura de stocks, desconhecimento  
sobre a doença…  
A pandemia foi um duro golpe  
para todos.  
Das farmácias aos hospitais,  
da indústria aos laboratórios  
– ninguém ficou imune, mas ninguém 
baixou os braços. Retrato de uma 
normalidade que regressa aos poucos

Sónia Graça, jornalista convidada
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“FOI MUITO DURO PARA TODA 
A EQUIPA, MAS CONSEGUIMOS 
ESTAR SEMPRE ABERTOS.  
O DESCONHECIMENTO SOBRE 
A DOENÇA LEVOU-NOS A SER  
O MAIS CAUTELOSOS 
POSSÍVEL, NO SENTIDO DE 
MANTER A EQUIPA SAUDÁVEL”. 
MARIA JOSÉ COELHO

Os momentos que vivemos durante 
a cerca sanitária transportam-nos 
para algo semelhante a um filme de 
ficção científica. Os colaboradores 
que viviam fora do concelho só 
passavam a cerca depois de se 

identificarem como profissionais de saúde…»
Maria José Coelho recorda com nitidez o impacto 
que a pandemia teve na sua farmácia, em Ovar, 
cidade em torno da qual foi estabelecida a 
primeira cerca sanitária em Portugal, logo em 
março de 2020: «Foi muito duro para toda a 
equipa, mas conseguimos estar sempre abertos. 
O desconhecimento sobre a doença levou-nos 
a ser o mais cautelosos possível, no sentido de 
manter a equipa saudável.» Apesar de todos os 
cuidados, em outubro do ano passado, ela e 
outra farmacêutica foram infetadas com o novo 
coronavírus, em contexto familiar, mas ficaram de 
imediato em quarentena, o que evitou contágios 
na restante equipa. 
O espaço da farmácia foi o primeiro a sofrer 
adaptações. «Foi construída, próximo da porta 
de entrada, uma antecâmara com três guichés, 
separados uns dos outros por barreiras e com 

umas janelas de correr por onde dispensávamos 
os pedidos dos utentes. A equipa foi dividida em 
duas e trabalhávamos em espelho», conta à ROF 
a diretora técnica, que soma 36 anos de profissão. 
Este cenário manteve-se até junho deste ano, 
quando foi retomado o atendimento ao balcão, 
mas ainda com os acrílicos – que são, aliás, o maior 
constrangimento atual. «Criam alguma entropia 
e dificultam, por vezes, a audição», admite Maria 
José Coelho, que lamenta o facto de ainda não 
ter sido recuperada «a proximidade habitual com 
os utentes…»

PROCURA DESENFREADA DE EPI 
A equipa teve de enfrentar outro grande desafio: 
a falta de EPI (máscaras, gel desinfetante e luvas) 
nos primeiros meses da pandemia. «Felizmente, 
fazemos parte de um grupo de compras que 
conseguiu importar máscaras da China. E 
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fomos tendo stock para a procura desenfreada 
que ocorreu. Além de escassos, estes materiais 
tinham preços absolutamente exagerados», aponta a 
farmacêutica, agora mais aliviada pela normalização 
do fornecimento e pela descida gradual dos preços.  
Alguns serviços da farmácia também tiveram 
de ser suspensos – como a medição da tensão 
arterial, a administração de injetáveis, o serviço 
de enfermagem, a terapia da fala e a consulta de 
nutrição – e só foram retomados em maio passado. 
«De resto, tudo tem funcionado dentro de uma 
certa normalidade…»
Nenhuma farmácia do país ficou igual à passagem 
do tornado covid-19. Algumas foram duramente 
atingidas. Em Rabo de Peixe, a Farmácia Borges 
da Ponte – a única que existe na freguesia – teve 
de reforçar os mecanismos de proteção por conta 
de duas cercas sanitárias decretadas nesta vila da 
ilha de São Miguel, nos Açores.

«MUITOS UTENTES  
NÃO VOLTARAM»
«Numa primeira fase, adquirimos um postigo 
para atendimento, sem que houvesse entrada 
dos utentes para o interior da farmácia. No 
outono, optámos por isolar a zona do balcão 
com acrílicos até ao teto, permitindo a entrada 
de utentes. Na eventualidade de surgirem 
infetados na equipa, e para que fosse assegurada 
a continuidade da assistência farmacêutica à 
população, admitimos mais dois colaboradores 
e dividimos a equipa em dois grupos, que 
funcionaram em espelho», descreve a diretora 
técnica, Maria Filomena Ponte. Cuidados que 
valeram a pena: nenhum elemento foi infetado 
até hoje. 
Porém, vários serviços foram interrompidos 
durante meses, como a medição de parâmetros 

e a consulta de nutrição (esta última ainda não 
foi retomada). E durante as cercas sanitárias, o 
afluxo de utentes diminuiu, pois «havia limitação 
de circulação e as próprias pessoas tinham 
receio de ser contaminadas». Um receio não 
ultrapassado. «Muitos ainda não voltaram à 
farmácia», nota a diretora técnica. 
«Com um acrílico à frente, é sempre mais difícil 
conversar com as pessoas, perceber o que dizem 
e prestar-lhes assistência.» Hoje, a principal 
dificuldade, confessa Maria Filomena Ponte, é 
precisamente a «falta de proximidade».
Em contrapartida, aumentaram as entregas ao 
domicílio, «sobretudo a pessoas infetadas ou em 
quarentena». E, pese embora as adversidades, 
a farmácia nunca teve cortes no fornecimento, 
«à exceção do paracetamol, de máscaras e 
desinfetantes, que periodicamente estiveram 
esgotados». Estes últimos, «quando ressurgiram 
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no mercado, vinham com preços exorbitantes, 
não acessíveis à maioria dos habitantes da vila». 

AINDA FALTA MATERIAL…
A falta de EPI afetou muitas farmácias de norte a 
sul do país. «Um cliente odontólogo forneceu-nos 
duas caixas de máscaras que nos foram preciosas 
nos momentos de maior crise», diz à ROF Pedro 
Silva, diretor técnico da Farmácia Barreto, em 
Lisboa. Culpados? «A carência de uma reserva 
estratégica de medicamentos e material de 
consumo integrada na política de defesa nacional» 
e «o baixo reconhecimento do setor por parte dos 
órgãos do Governo, que levou a um estado de 
carência de EPI para farmacêuticos e técnicos, 
no início da pandemia (recorde-se a cativação de 
todos os EPI para o Serviço Nacional de Saúde)», 
lamenta o farmacêutico. «E a falta de luvas de 
nitrilo», acrescenta, «é um tema que se mantém».
Nesta farmácia, situada em plena Baixa de Lisboa, 
dois farmacêuticos foram infetados em julho do 
ano passado, o que obrigou ao encerramento do 
estabelecimento durante 14 dias, com todo o 
pessoal em isolamento profilático. Na fase mais 
aguda da pandemia, o horário foi reduzido 
duas horas e criaram-se turnos diários. Além 
disso, valências com maior interatividade foram 
suspensas – as consultas de nutrição e a medição da 
tensão e glicemia já foram, entretanto, retomadas. 
A mudança foi inevitável. «As zonas de 

atendimento foram adaptadas com delimitação de 
espaços e barreiras protetoras» e, ao mesmo tempo, 
foi criado um «serviço de apoio domiciliário 
(via telefone e internet), que vai além do simples 
fornecimento de medicamentos», adianta Pedro 
Silva, exemplificando: «O contacto com os utentes 
foi muito importante durante o confinamento. 
Nesse período, efetuávamos um contacto telefónico 
periódico com os utentes que estavam mais 
isolados.»
A covid-19 «realçou a importância do serviço 
de proximidade da farmácia comunitária e 
dos farmacêuticos na saúde e no bem-estar 
da população», vinca o farmacêutico. Nesse 
sentido, «urge contratualizar com as farmácias 
comunitárias a dispensa de medicamentos 
hospitalares», processo que diz ter sido «um 
sucesso neste período». Por outro lado, «a venda 

“NA EVENTUALIDADE  
DE SURGIREM INFETADOS  
NA EQUIPA, E PARA QUE FOSSE 
ASSEGURADA A CONTINUIDADE 
DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA, ADMITIMOS 
MAIS COLABORADORES  
E DIVIDIMOS A EQUIPA  
EM DOIS GRUPOS, QUE 
FUNCIONARAM EM ESPELHO”. 
MARIA FILOMENA PONTE
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de medicamentos pela internet é uma realidade 
que veio para ficar», pelo que «é importante uma 
definição concreta da cadeia de custódia e de 
responsabilidade, com o necessário controlo».

LIDAR COM A IMPREVISIBILIDADE
E nos hospitais, tão afetados durante os picos da 
pandemia? «Tivemos de aprender a lidar com a 
imprevisibilidade do dia a dia e estar preparados 
para qualquer eventualidade», reconhece Fátima 
Falcão, diretora dos Serviços Farmacêuticos do 
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO), 
sublinhando que «uma das primeiras dificuldades 
sentidas foi a total ausência de conhecimento», 
pois tratava-se de «uma doença nova».
Foi preciso agir depressa. «A criação de novos 
serviços para internamento de doentes covid 
e a transformação de outros já existentes 

representaram um enorme desafio, obrigando a 
uma grande flexibilidade e rapidez de resposta, 
com implementação de circuitos seguros», ilustra 
a também professora da Faculdade de Farmácia 
da Universidade de Lisboa. 
Por outro lado, «com a utilização de medicamentos 
em regime offlabel (numa fase inicial) e, depois, 
do único fármaco com aprovação no tratamento 
da infeção por SARS-CoV-2, foi necessária uma 
monitorização intensiva, nomeadamente no que 
diz respeito a possíveis reações adversas. Para que 
tudo isto fosse possível, a partilha e discussão da 
informação disponível, não só entre médicos e 
farmacêuticos do nosso centro hospitalar, mas 
também com profissionais de outros hospitais 
(nacionais e internacionais), foram essenciais».    
A rutura de stocks nunca aconteceu no 
CHLO, graças a uma «aquisição atempada 

dos medicamentos e a um controlo diário das 
necessidades de oxigénio». A vacinação dos 
cinco mil profissionais de saúde foi outra tarefa 
dos Serviços Farmacêuticos, que assumiram o 
«armazenamento, a preparação, distribuição e 
monitorização intensiva das possíveis reações 
adversas às vacinas contra a covid».  

ALENTEJO: DISTÂNCIAS 
AUMENTAM DIFICULDADES  
Olhemos agora para uma área pouco visível 
e conhecida: as ARS. «Preparar um plano de 
contingência para adaptar o serviço farmacêutico 
da ARS do Alentejo e das unidades de saúde e 
serviços a uma nova realidade, de incertezas, 
tem sido um enorme desafio», diz à ROF Magda 
Ornelas, responsável pelo Serviço Farmacêutico 
da ARS do Alentejo, que já tinha um antecedente 
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complicado quando foi declarada a pandemia: «Os 
recursos humanos existentes no serviço eram eu, 
outro farmacêutico e um assistente operacional.» 
Só no final de julho de 2020 é que foi contratado 
mais um farmacêutico. 
No início, relata a especialista em farmácia 
hospitalar, a grande preocupação foi «aprovisionar 
as unidades de saúde de EPI e desinfetantes, 
sendo que, como se sabe, a procura mundial 
destes produtos dificultou o abastecimento rápido 
com o reforço de stock pretendido». Mas, dada 
a baixa incidência de covid-19 no Alentejo nos 
primeiros meses, conseguiram-se «níveis de stocks 
satisfatórios para responder às necessidades».
Porém, outro fator agravou o cenário. «Durante o 
estado de emergência, o isolamento da população e 
as grandes distâncias na maior região do território 
nacional dificultaram o acesso aos cuidados de 
saúde», observa Magda Ornelas, sublinhando que 
a «boa comunicação e o sentido de entreajuda» 
dos farmacêuticos desta ARS permitiram quebrar 
barreiras. Um exemplo: «Os serviços farmacêuticos 
das instituições de saúde da região (ARS Alentejo, 
Hospital de Évora, ULSNA, ULSLA e ULSBA) 
articularam-se, e os medicamentos dispensados 
pelas farmácias hospitalares, em regime de 
ambulatório, chegaram aos utentes.»
Em Reguengos de Monsaraz, o «primeiro grande 
surto num lar, dos mais falados ao nível nacional», 
foi outra prova de fogo: «Foi criado um fluxo de 
comunicação e de procedimentos entre o serviço 

“A PRINCIPAL DIFICULDADE  
QUE EXPERIENCIÁMOS 
ENQUANTO PARCEIRO  
DO SNS PRENDEU-SE  
COM A AQUISIÇÃO DE EPI  
E DE REAGENTES  
DE EXTRAÇÃO, RESULTANTE  
DA ELEVADA PROCURA  
À ESCALA MUNDIAL”.  
DANIEL BARREIRA

“A VENDA DE MEDICAMENTOS 
PELA INTERNET  
É UMA REALIDADE  
QUE VEIO PARA FICAR,  
PELO QUE É IMPORTANTE 
UMA DEFINIÇÃO CONCRETA DA 
CADEIA DE CUSTÓDIA  
E DE RESPONSABILIDADE,  
COM O NECESSÁRIO 
CONTROLO”.  
PEDRO SILVA



Tema de capa

REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS | 25

farmacêutico da ARS, o hospital de Évora e a 
farmácia comunitária, de modo a responder às 
necessidades dos utentes».

LABORATÓRIOS ACELERAM 
TESTAGEM LOCAL  
Outro setor testado ao limite durante a pandemia 
foi e continua a ser o das análises clínicas. «A 
principal dificuldade que experienciámos enquanto 
parceiro do SNS prendeu-se com a aquisição 
de EPI e de reagentes de extração, resultante da 
elevada procura à escala mundial», afirma Daniel 
Barreira, do grupo Fernanda Galo Laboratórios, 
que acumula desde 2007 experiência em patologia 
molecular. «Independentemente das dificuldades, 
e reconhecendo a responsabilidade que nos era 
exigida, conseguimos estar totalmente operacionais 
logo em março de 2020», garante o farmacêutico. 
A terceira vaga de infeções foi particularmente 
exigente: «O número de operacionais era reduzido 
para dar resposta ao crescente número de pedidos 
que, muitas vezes, nos chegavam das faixas mais 
vulneráveis da sociedade, como lares e IPSS. No 
entanto, cada colaborador mostrou-se incansável 
na prestação de um serviço de qualidade e com 
sentido de urgência.» 
Desde março do ano passado, este grupo 
– cujo laboratório central fica em Tomar – 
realizou cerca de 120 mil testes de diagnóstico 
laboratorial do SARS-CoV-2, incluindo testes 

de deteção por PCR, testes de antigénio 
(realizados por quimiluminescência com 
recurso a autoanalisadores laboratoriais e por 
imunocromatografia), mulitplex que diferenciam 
SARS-CoV-2 de outras síndromes gripais e testes 
de diferenciação das principais variantes. 
«Os pequenos e médios laboratórios aumentam 
a capacidade de testagem nacional em cerca de 
30%», observa Daniel Barreira, sublinhando, 
porém, que «o seu verdadeiro valor acrescentado 
está na resposta de proximidade às comunidades 
locais», pois «contribuem para acelerar a testagem 
local, frequentemente em zonas geográficas do 
país onde não existe outra resposta ou onde 
esta tarda». Esta «rede nacional de cuidados de 
saúde», lembra o farmacêutico, «manteve a porta 
aberta durante a pandemia, assegurando o regular 
acompanhamento dos utentes e garantindo que 
novos diagnósticos não deixaram de ser feitos».

40 MIL LITROS DE ÁLCOOL-GEL 
PRODUZIDOS POR SEMANA 
A indústria farmacêutica foi outro elo 
«fundamental no combate à pandemia», nota 
Fernando Revés, diretor técnico da Hovione. No 
ano passado, durante o período mais crítico, esta 
empresa portuguesa produziu 284 mil litros de 
SABA (solução antissética de base alcoólica), a 
um ritmo médio de 40 mil litros por semana, que 
foram doados a mais de 600 entidades públicas e 
privadas em Portugal envolvidas na contenção da 

COM “A UTILIZAÇÃO  
DE MEDICAMENTOS  
EM REGIME OFFLABEL E,  
DEPOIS, DO ÚNICO FÁRMACO  
COM APROVAÇÃO  
NO TRATAMENTO DA INFEÇÃO,  
FOI NECESSÁRIA  
UMA MONITORIZAÇÃO  
INTENSIVA NO QUE DIZ RESPEITO 
A REAÇÕES ADVERSAS”.  
FÁTIMA FALCÃO
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covid-19, como bombeiros, forças de segurança 
e hospitais. 
Desde o início, sublinha Fernando Revés, a 
indústria «investigou e desenvolveu, de forma 
eficiente, segura e num tempo extremamente 
curto, soluções para responder à pandemia, 
nomeadamente para a prevenção, tratamento 
e diagnóstico da doença». Além disso, teve a 
«capacidade de desenvolver processos industriais 
que garantem a produção destas soluções a um 
ritmo crescente, mantendo o regular abastecimento 
de outros medicamentos». 

E aponta um exemplo: «A Hovione, sendo 
o único produtor mundial de captisol, um 
dos excipientes do remdesivir (medicamento 
aprovado em vários países para o tratamento 
da covid-19), teve de aumentar a capacidade 
de produção deste produto em 12 vezes, para 
satisfazer a procura internacional de captisol. 
No entanto, fê-lo sem nunca comprometer a 
produção de outros medicamentos essenciais, 
algo que nos foi pedido no início da pandemia 
pela comissária europeia da Saúde, Stella 
Kyriakides.»

A PANDEMIA 
EM NÚMEROS
Até 30 de abril, último dia de estado  
de emergência, os números da pandemia em 
Portugal apresentavam os seguintes valores:
836.947 casos de infeção acumulados 
confirmados, o que significa que pelo menos 
8,14% do total da população adoeceram com 
covid-19, apresentando ou não sintomatologia.
16.976 óbitos, correspondendo a 2,03% dos 
infetados confirmados à data.
Nesse dia, a incidência era de 66,9 casos de 
infeção por 100.000 habitantes e o R(0) ou R(t) 
estava abaixo de 1, ou mais exatamente: 0,98.
A nível mundial, havia, de acordo com a OMS, 
152.534.452 casos de infeção confirmados.
3.198.528 óbitos.

VACINAÇÃO
Nessa altura, o processo de vacinação que havia 
sido iniciado entre os profissionais de saúde 
no final de dezembro de 2020, tinha atingido os 
seguintes valores ao nível do país:
2.568.344 doses administradas
915.246 vacinações completas (9% da população)
737.852 cidadãos à espera da segunda dose
Vacinados por grupo etário:
0-17: 232 (0%)
18-24: 11.661 (2%)
25-49: 140.195 (4%)
50-64: 88.720 (4%)
65-79: 117.416 (7%)
≥ 80: 557.022 (82%)
Vacinados por região de saúde, tínhamos (entre 
parêntesis, apenas com uma dose):
Alentejo: 13% (32%)
Centro: 12% (30%)
Madeira: 9% (27%)
Açores: 9% (20%)
Norte: 8% (24%)
Lisboa e Vale do Tejo: 8% (23%)
Algarve: 8% (22%)
As vacinas que estavam a ser utilizadas à data 
na população eram:
Comirnaty (data da primeira autorização de 
introdução no mercado: 21 de dezembro de 
2020), Spikevax (data da primeira autorização 
de introdução no mercado: 6 de janeiro de 2021), 
Vaxzevria (data da primeira autorização de 
introdução no mercado: 29 de janeiro de 2021) 
e Janssen (data da primeira autorização de 
introdução no mercado: 11 de março de 2021) 

“DURANTE O ESTADO 
DE EMERGÊNCIA, 
O ISOLAMENTO 
DA POPULAÇÃO 
E AS GRANDES DISTÂNCIAS 
NA MAIOR REGIÃO 
DO TERRITÓRIO NACIONAL 
DIFICULTARAM O ACESSO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE”. 
MAGDA ORNELAS

Fontes públicas utilizadas: DGS, Infarmed,  
INSA e CSSE at Johns Hopkins University
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A Ordem dos Farmacêuticos realizou  
um inquérito aos farmacêuticos  
para conhecer os seus hábitos e preferências 
de informação sobre matérias  
de índole profissional e para avaliar os suportes  
e plataformas de comunicação da instituição.  
Os resultados revelam o interesse  
dos farmacêuticos por informações  
relevantes para a sua atividade profissional  
e a preferência por comunicações eletrónicas  
e plataformas digitais.
A esmagadora maioria dos farmacêuticos 
consulta assiduamente informação relevante 
para a sua atividade profissional – quase 
metade todos os dias e cerca de 40% todas as 
semanas. A maioria aponta ainda a “internet”,  
os “centros de informação sobre 
medicamentos” e as “bases de dados 
científicas” como principais fontes  
de informação.
Além dos hábitos e preferências de informação 
dos farmacêuticos, o inquérito promovido 
pela OF entre o final de 2020 e o início de 2021 
pretendeu também registar a opinião sobre  
os suportes e plataformas de comunicação  
da instituição. Cerca de 90% dos farmacêuticos 
revelam interesse nas informações veiculadas 
pela OF e gostariam de receber mais 
informações relevantes para a sua atividade 
profissional, de preferência por via eletrónica 
(email).
A revista, websites, newsletters e redes sociais  
da OF foram avaliadas pelos participantes, 
apresentando comentários e sugestões que 
serão avaliados na implementação de projetos 
futuros.  
Entre os conteúdos mais valorizados pelos 
farmacêuticos estão os alertas de qualidade 
e segurança, a informações oficial da OF 
(comunicados, pareceres, normas profissionais) 
e os eventos e formações ligadas à sua 
atividade setor. Na mesma linha, as formações 
e o apoio/assistência online são  
as funcionalidades/serviços mais referidos.
A generalidade dos inquiridos mostra-se  
satisfeito com a comunicação da OF.  
O inquérito realizado online entre os dias 23 de 
dezembro de 2020 e 31 de janeiro de 2021 registou 
549 respostas com uma distribuição etária 
homogénea (exceto na faixa etária  
acima dos 65 anos) e uma distribuição geográfica 
e profissional proporcional à realidade dos 
membros OF, em que cerca de metade são 
respostas de membros da região “Sul” e quase 
70% são farmacêuticos comunitários.

INQUÉRITO REVELA NECESSIDADE DE MAIS INFORMAÇÃO PROFISSIONAL

COM QUE FREQUÊNCIA CONSULTA/PESQUISA 
INFORMAÇÃO RELEVANTE  
PARA A SUA ACTIVIDADE PROFISSIONAL?
(549 respostas)

QUAIS SÃO AS SUAS PRINCIPAIS FONTES  
DE INFORMAÇÃO PROFISSIONAL?
(549 respostas)

1 Internet e Redes Sociais 365 (65%)

2  Centros de Informação sobre Medicamentos 334 (60,8%)

3  Bases de Dados Científicas 299 (54,5%)

4  Revistas Especializadas 206 (37,5%)

5  Livros Técnicos e Científicos 153 (29,7%)

6  Comunicação Social 113 (20,6%)

7  Outras (ex.: websites e newsletters especificas 30 (5,5%)

Todos os dias (46,8%)
Todas as semanas (39%)
Todos os meses (9,7%)
Algumas vezes por ano (5,5%)
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O início do ensino farmacêutico em Portugal remonta a finais do 
século XVI, na Universidade de Coimbra, com uma componente 
exclusivamente prática, realizada em boticas, num modelo que 
vigorou até à Reforma do Ensino concretizada pelo Marquês de 
Pombal, no final do século XVIII. Nascem então as Escolas de 
Farmácia de Coimbra, anexa à Faculdade de Medicina, de Lisboa e 
do Porto, anexas às respetivas Escolas Médico-Cirúrgicas, em 1836. 
Mantém-se, no entanto, ainda durante vários anos, a dupla via de 
acesso à profissão: pela aprendizagem nas boticas ou pela via do 
ensino regular.
Em 1902, o curso de Farmácia passa a estar enquadrado no Ensino 
Superior, com um plano curricular que contempla disciplinas 
obrigatórias de índole teórica, a suportar a componente prática e, 
em 1921, as Escolas Superiores de Farmácia ascendem a Faculdades 
de Farmácia, reconhecendo-se que o seu fim é exatamente idêntico 
ao das restantes Faculdades: preparar os seus alunos para os 
respetivos diplomas e promover investigações científicas em todos 
os ramos da Farmácia.
Ainda que pudessem já conferir os graus de licenciado e doutor, 
esta alteração na sua designação segue uma tendência no 
Ensino de Farmácia na Europa, onde Espanha e França serviam 
de exemplos. No entanto, a conquista foi breve. Como parte do 
programa de contenção das despesas orçamentais determinada 
pelo Estado Novo, a Faculdade de Farmácia da Universidade de 
Coimbra foi extinta em 1928, a que se seguiu a de Lisboa, em 1932, 
sendo criadas em sua substituição as Escolas de Farmácia de 
Coimbra e Lisboa, que passaram a conferir o grau de bacharel, que 
habilitava à profissão. O grau de licenciado passou a ser conferido 
somente no Porto, numa situação que se manteve durante mais de 
três décadas, até que, em 1968, foram finalmente restabelecidas as 
Faculdades de Farmácia das Universidades de Coimbra e de Lisboa.
Dez anos mais tarde, a reforma do ensino farmacêutico institui os 
três ramos do Curso de Farmácia – Farmácia de Oficina e Hospitalar 
(opção A); Farmácia Industrial (opção B); e Análises Químico-
biológicas (opção C) – que vigorou até 1988, quando as orientações 
e uniformização no espaço europeu determinaram a designação 
do curso para Ciências Farmacêuticas. Até o início da década de 
90, a licenciatura em Ciências Farmacêuticas era apenas conferida 
nestas três Faculdades de Farmácia públicas, altura em que surgem 
os primeiros cursos em instituições de ensino superior privadas.
O ensino de Ciências Farmacêuticas, tal como hoje o conhecemos, 
resulta da implementação do processo de Bolonha, em 2006, que 
institui o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Este 
reconhece a diferenciação do curso, bem como a especialização e 
diferenciação profissional dos alunos diplomados.
O centenário das Faculdades de Farmácia das Universidades de 
Coimbra, Porto e Lisboa vai ser assinalado com várias iniciativas 
ao longo do ano, em sessões abertas à comunidade estudantil e à 
sociedade em geral.

CEM ANOS DAS FACULDADES DE FARMÁCIA EM PORTUGAL
18 de janeiro de 1921. O Decreto 7238, da Direção-
Geral do Ensino Superior, à época sob a tutela do 
Ministério da Instrução Pública, determina que 
as Escolas de Farmácia das Universidades de 
Coimbra, Lisboa e Porto passem a denominar-se 
Faculdades de Farmácia, dando assim resposta 
a uma pretensão dos respetivos Conselhos de 
Escola, corpo docente e alunos.
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SECRETÁRIA-GERAL DA OF  
NO COMITÉ DE MEDICAMENTOS  
DE USO HUMANO DA EMA
  
O Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) da Agência Europeia do 
Medicamento (EMA) tem um novo membro português. A secretária-geral da 
Ordem dos Farmacêuticos (OF), Carla Torre, foi eleita para um mandato de 
três anos como membro cooptado, num reconhecimento da sua expertise 
e dos contributos adicionais que pode aportar ao trabalho do CHMP na área 
da Farmacoepidemiologia.
A eleição ocorreu na reunião do CHMP realizada a 28 de janeiro. Portugal 
passa a ter, assim, dois representantes com direito a voto num dos mais 
importantes comités da EMA, responsável pela avaliação de pedidos de 
autorizações de comercialização de medicamentos no espaço europeu, 
ambos farmacêuticos: Carla Torre e Bruno Sepodes, membro do CHMP 
nomeado pelo Estado português desde 2012, e eleito vice-presidente em 
2018.
O CHMP integra na sua composição um elemento nomeado por cada 
Estado-membro da União Europeia, Islândia e Noruega e até cinco membros 
cooptados, escolhidos entre os peritos nomeados pelos Estados-membros 
ou pela EMA e recrutados, quando necessário, para proporcionar expertise 
adicional ao comité numa área científica em particular.
Licenciada em Ciências Farmacêuticas, Carla Torre é doutorada em 
Farmácia pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa (FFUL), 
com especialização em Farmacoepidemiologia. Secretária-geral da OF 
desde 2016, é também professora auxiliar convidada da FFUL e integra a 
Unidade de Farmacovigilância de Lisboa, Santarém e Setúbal. O seu percurso 
académico inclui ainda pós-graduações e cursos de especialização nas 
áreas da Farmacoepidemiologia, Farmacovigilâcnia, Farmacoeconomia, 
Legislação e Política Farmacêutica e Segurança dos Medicamentos. 
No plano profissional, destacam-se experiências como assessora da 
Coordenação Nacional para a Infeção VIH/sida e como responsável pela 
área de Farmacoepidemiologia no Centro de Estudos e Avaliação em 
Saúde da Associação Nacional das Farmácias. Enquanto investigadora, foi 
autora e co-autora de vários artigos científicos publicados em revistas 
de referência nacionais e internacionais, bem como de capítulos de 
livros, relatórios e trabalhos de investigação no âmbito da Epidemiologia, 
Farmacoepidemiologia e Farmacoviglância.

BRUNO SARMENTO  
NOMEADO FELLOW DA CRS
O farmacêutico português Bruno Sarmento foi nomeado 
para o College of Fellows da Controlled Release Society 
(CRS), a maior sociedade internacional de tecnologia de 
libertação controlada de fármacos. A distinção reconhece 
o trabalho realizado pelo investigador do Instituto de 
Investigação e Inovação em Saúde (I3S) da Universidade do 
Proto e o seu contributo para desenvolvimentos técnicos e 
científicos relacionados com as tecnologias de libertação 
de fármacos.
Bruno Sarmento é o primeiro português a integrar o College 
of Fellows da CRS, que aceitou também as nomeações 
de outros nove membros de diferentes nacionalidades. 
A distinção será formalizada na cerimónia de entrega de 
prémios da Reunião e Exposição Anual da CRS, que vai 
decorrer em formato virtual, entre 25 e 29 de julho.
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PROFESSOR DA FFUL 
PUBLICA LIVRO SOBRE 
FARMACOEPIDEMIOLOGIA
“A Farmacoepidemiologia e a avaliação do 
benefício/risco do medicamento” é o título do 
novo livro do professor catedrático aposentado 
da Faculdade de Farmácia da Universidade de 
Lisboa (FFUL), José Cabrita. A obra está dividida 
em 12 capítulos e visa a aquisição ou o reforço 
do conhecimento sobre as especificidades da 
farmacoepidemiologia, uma área científica 
indispensável para avaliar a segurança, a 
eficácia e a efetividade do arsenal terapêutico 
e para garantir a mais-valia de medicamentos 
inovadores. 
Constitui, por isso, um importante recurso para 
estudantes e para profissionais de saúde que 
intervêm na avaliação do medicamento ou na 
sua utilização como recurso de saúde.

NOVO LIVRO  
SOBRE PEDAGOGIA 
PARA CURRÍCULOS  
DE FARMÁCIA
Os farmacêuticos e professores 
universitários Isabel Vitória Figueiredo 
e Afonso Miguel Cavaco editaram 
recentemente o livro “Pedagogies 
for Pharmacy Curricula”, que conta 
com a contribuição de mais de 
20 académicos, farmacêuticos e 
referências no setor da farmácia 
em Portugal, incluindo a bastonária 
da Ordem dos Farmacêuticos (OF), 
Ana Paula Martins, autora da nota 
introdutória.
O capítulo “Relationships between 
Academia and Professionals: The 
Contribution of the Portuguese 
Education and Practice Platform” 
detalha a criação, desenvolvimento 
e resultados da Plataforma Ensino-
Profissão, uma estrutura consultiva 
da Direção Nacional da Ordem 
dos Farmacêuticos que tem como 
missão refletir sobre a qualidade e 
a atualidade do ensino de Ciências 
Farmacêuticas, na perspetiva da 
integração das diversas áreas de 
intervenção profissional. 
Sob a coordenação da professora 
da Faculdade de Farmácia da 
Universidade de Coimbra, Margarida 
Caramona, este conselho procura 
responder ao desafio de aproximação 
entre o ensino e a prática 
profissional.

CAMPANHA HOMENAGEOU  
FARMACÊUTICAS PORTUGUESAS
Durante o mês de março, 
a Secção Regional do Sul e 
Regiões Autónomas da Ordem 
dos Farmacêuticos (SRSRA-
OF) dinamizou a campanha “O 
passado, o Presente e o Futuro: 
A dedicação feminina às 
Ciências Farmacêuticas.”, onde 
o papel da mulher e o seu 

contributo para a ciência e o 
desenvolvimento da profissão 
farmacêutica tiveram em 
grande destaque.
A iniciativa culminou na 
divulgação da perspetiva 
multigeracional de seis 
farmacêuticas de diferentes 
áreas de intervenção, nos 

canais digitais da SRSRA-
OF.  Da Farmácia Hospitalar 
à Farmácia Comunitária, 
da Distribuição à Indústria 
Farmacêutica passando pelas 
Análises Clínicas, a campanha 
“O passado, o Presente e o 
Futuro: A dedicação feminina 
às Ciências Farmacêuticas” 
focou histórias de sucesso 
e superação, percursos 
pessoais e profissionais 
distintos, procurando 
assim consciencializar os 
farmacêuticos para os 
desafios futuros, incluindo 
a equidade e igualdade de 
género na profissão.  
A campanha foi reconhecida 
internacionalmente pela 
Federação Internacional 
Farmacêutica (FIP), que a 
distinguiu com o selo do 
objetivo de desenvolvimento 
“Equidade e Igualdade” no 
âmbito da FIP Development 
Goals. Futuramente, será 
adaptada à língua inglesa 
e disponibilizada no site da 
iniciativa FIPWiSE: Women 
in Science and Education 
Initiative.
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“Vacina” é a palavra mágica nos tempos que correm, em que a pressa  
para superar a pandemia e voltar a engrenar as rodas dentadas da 
economia mundial são os únicos pensamentos que surgem a todos,  
à escala do planeta. Mas a desinformação levou a alguns tropeções pelo 
caminho. E a hesitação, devida a várias notícias sobre efeitos secundários 
de algumas vacinas, ajudou a atrasar o processo de vacinação na Europa. 
“A desconfiança dos governos é um fator de pressão para aqueles que são 
relutantes em serem vacinados. Em todos os países, as vacinas são 
aprovadas através de processos regulamentares. Essencialmente, estas 
decisões baseiam-se em provas científicas, independentemente de 
políticos e decisores políticos”, diz João Gonçalves, professor catedrático  
do departamento de Farmácia, Farmacologia e Tecnologias em Saúde  
da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Gonçalves lidera, 
ainda, o Grupo de Biologia Molecular e Biotecnologia do Instituto  
de Investigação do Medicamento (iMed.ULisboa) e está atento a esta 
evolução. Foi sobre o vírus que parou o mundo que falámos nesta edição,  
e das formas como iremos recuperar desta experiência.   

ves dos medicamentos na população. Começou 
com a tragédia da talidomida. O seu sistema 
regulamentar foi estabelecido para melhorar 
a avaliação pós marketing da segurança dos 
medicamentos. A maioria das vacinas é ad-
ministrada a crianças e populações saudáveis 
e, portanto, uma supervisão de segurança das 
vacinas é essencial. Problemas de segurança 
da ação das vacinas podem levar ao desen-
volvimento de rumores e mitos, diminuindo 
a confiança geral na vacinação e ultimamen-
te terão efeitos dramáticos e consequências 
dramáticas na cobertura de imunização da 
população e aumento da incidência de do-

Como se faz a farmacovigilância das vacinas? 
As vacinas estão entre os medicamentos mais 
seguros e que ajudam na proteção das doen-
ças infecciosas através de desenvolvimento de 
imunidade. A imunização de rotina representa 
uma arma importante na saúde pública, sendo 
um dos métodos mais custo-efetivos na redu-
ção da morbidade e mortalidade em crianças e 
adultos. Ausência de uma vacinação comple-
ta aumenta os riscos de desenvolvimento de 
doenças infecciosas por parte da população.
A farmacovigilância é a ciência relacionada 
com a segurança dos medicamentos e ajuda a 
prevenir os efeitos secundários nefastos e gra-

João Gonçalves, catedrático da Faculdade  
de Farmácia da Universidade de Lisboa

“É PROVÁVEL QUE O VÍRUS 
SE TORNE ENDÉMICO, MAS 
O PADRÃO INFECCIOSO 
QUE TERÁ AINDA É DIFÍCIL 
DE PREVER”

enças infecciosas. A segurança das vacinas 
deve por isso ser bastante bem feita para ser 
aceitável por cada indivíduo. A farmacovigi-
lância das vacinas é definida como a ciência 
e as atividades relacionadas com a deteção, 
avaliação e compreensão e prevenção e co-
municação dos efeitos adversos seguintes a 
imunização com vacinas. O objetivo, no caso 
das vacinas, é a deteção precoce dos efeitos 
adversos seguintes a imunização, de modo a 
que se possam minimizar os efeitos negativos 
na saúde das pessoas e diminuir também o 
impacto negativo da falta de imunização na 
população.

Ricardo Nabais, jornalista convidado.
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O desenvolvimento de vacinas e medica-
mentos por mRNA abre um novo mundo 
terapêutico? 
O mRNA pode ser usado para criar uma gran-
de variedade de vacinas e tratamentos em 
menos tempo e a custos mais reduzidos do 
que os métodos tradicionais. A utilização das 
vacinas contra a covid-19 irá produzir provas 
mais abundantes da eficácia e segurança clíni-
cas desta abordagem. O mRNA surgiu como 
uma alternativa ao desenvolvimento tradicio-
nal de vacinas no início dos anos 1990, a par-
tir de pesquisas envolvendo injeções de RNA 
em ratinhos. O mRNA é uma molécula que 

essencialmente fornece instruções às células 
para a construção de proteínas específicas. É 
essencialmente um software biológico, cujas 
instruções podem gerar proteínas com ativi-
dade terapêutica ou imunogénica. Em vez de 
produzimos os medicamentos biológicos fora 
do corpo, vamos utilizar o corpo para produzir 
os medicamentos.

UM SISTEMA ILIMITADO
Que outras doenças podem ser evitadas? 
Malária, HIV, tuberculose, hepatite B ou fibro-
se quística são exemplos de potenciais aplica-
ções terapêuticas. Essas são apenas algumas 

A DESCONFIANÇA  
DOS GOVERNOS É UM FATOR 
DE PRESSÃO PARA AQUELES 
QUE SÃO RELUTANTES  
EM SEREM VACINADOS
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das doenças que poderemos dizer que são 
os próximos focos de vacinas e tratamentos 
com o mRNA, e para as quais, aliás, já exis-
tem ensaios clínicos. Potenciais tratamentos 
com mRNA para vários tipos de cancro estão 
a ser também explorados. O mRNA instrui as 
células de um doente a produzir fragmentos 
de proteínas com base nas mutações genéticas 
de um tumor, levando o sistema imunitário a 
encontrar as células com as proteínas mutadas 
e a destrui-las. É um sistema essencialmente 
ilimitado. Em combinação com formulações 
à base de nanopartículas que aumentam a 
eficiência da veiculação, o mRNA modifica-
do permite a produção eficiente de citocinas, 
recetores co-estimuladores ou anticorpos te-
rapêuticos. A produção constante, mas tran-
sitória, das proteínas codificadas a partir do 
modelo mRNA pode melhorar as proprieda-
des farmacocinéticas, farmacodinâmicas e de 
segurança em comparação com as respetivas 
proteínas recombinantes. Estas estratégias po-
dem ser utilizadas para aplicações terapêuticas 
adotivas para células T, como por exemplo as 
imunoterapias ou células CAR-T. 

Porque se conseguiu uma vacina contra o 
SARS-CoV-2 e não contra o VIH?
É mais fácil para o sistema imunitário respon-
der fortemente com anticorpos neutralizantes 
contra o SARS-CoV-2 do que contra o VIH. 
É incrivelmente difícil provocar uma resposta 
neutralizante contra o VIH, e isso deve-se a di-
ferenças fundamentais nos dois tipos de vírus 
e nos tipos de infeções que eles causam. Isso 
ajuda a explicar do ponto de vista científico 
porque é que foram desenvolvidas múltiplas 
vacinas eficazes para a covid-19 em menos 
de um ano, enquanto o desenvolvimento de 
uma vacina contra o VIH está há décadas em 
desenvolvimento. Até à data, nenhum estudo 
de vacina contra o VIH conseguiu induzir an-
ticorpos neutralizantes em larga escala através 
da vacinação. Os anticorpos neutralizantes 
em larga escala (bnAbs) são poderosos para 
neutralizar o VIH, que sofre mutações muito 
mais frequentes do que outros vírus.

A HESITAÇÃO EM RELAÇÃO À VACINA 
É MUITO PREOCUPANTE
Os avanços e recuos perante os efeitos se-
cundários das vacinas da Astra Zeneca e da 
Janssen são justificáveis? Entre janeiro e abril 
cada país da UE já se “reconciliou” ou baniu 
estas vacinas vezes sem conta...
Os reguladores estão a agir no âmbito das suas 
competências. A EMA [Agência Europeia do 
Medicamento] avaliou as provas científicas em 
resposta às preocupações colocadas pelos efei-
tos adversos às vacinas. A investigação sobre 
riscos e benefícios da ação das vacinas é um 
processo contínuo, mas o que não precisamos 
é que os políticos tenham opiniões pouco cien-
tíficas sobre segurança e eficácia das vacinas 

e em paralelo ao trabalho dos reguladores. A 
hesitação em relação à vacina é muito preocu-
pante em todo o mundo, e a Europa está ago-
ra a viver a sua terceira vaga da pandemia. A 
desconfiança dos governos é um fator de pres-
são para aqueles que são relutantes em serem 
vacinados. Em todos os países, as vacinas são 
aprovadas através de processos regulamentares. 
Essencialmente, estas decisões baseiam-se em 
provas científicas, independentemente de po-
líticos e decisores políticos. Quando os gover-
nos falam fora de tempo, podem minar esses 
processos. E quando um processo regulatório 
é minado, isso gera um risco para a confiança 
na vacina. Se os políticos e os decisores polí-
ticos não sabem que as suas palavras e ações 
são motivo de hesitação em relação à vacina, 
então os seus conselheiros científicos têm de 
os sensibilizar para isso.

Numa época de informação instantânea 
como a nossa, é possível explicar à opinião 
pública que nada é passível de ser feito com 
hipótese de risco zero?
É importante ser claro sobre o que significa “se-
guro”. Nenhuma vacina — na verdade, nenhum 
tratamento médico — está completamente li-
vre de efeitos colaterais. E é responsabilidade 
dos profissionais de saúde serem francos sobre 
eles, para que as pessoas estejam preparadas e 
confiem mais na ciência. O ceticismo em rela-
ção às vacinas existe desde que Edward Jenner 
imunizou pela primeira vez um rapaz de oito 
anos contra a varíola, em 1796. Antes de uma 
vacina ser aprovada para uso público em geral, 
ela deve passar por um processo cuidadoso 

em que é testada em dezenas de milhares de 
voluntários. Este sistema está preparado para 
detetar todos os efeitos secundários, exceto os 
mais raros. Mesmo depois de uma vacina ser 
licenciada, ela está sujeita a avaliações de se-
gurança rigorosas para detetar problemas que 
surgem quando é administrada a milhões de 
pessoas. Tudo isto complica a capacidade dos 
líderes de saúde pública em comunicar que 
efeitos colaterais e reações adversas à vacina 
são normais, especialmente quando tais reações 
se tornam notícia, são amplificadas nas redes 
sociais e se tornam alimento para teorias da 
conspiração. É importante recordar que as va-
cinas não salvam vidas, mas a vacinação salva. 
A única forma de pôr termo a esta tragédia em 
curso e de regressar a alguma normalidade é 
através de campanhas de vacinação generali-
zadas. Isso começa com educação: as vacinas 
contra a covid-19 são seguras enquanto são 
claras sobre potenciais efeitos colaterais. Exige 
também transparência total e contínua por parte 
dos governos nacionais, estaduais e locais e de 
funcionários de saúde pública, à medida que 
se acumulam mais dados sobre essas vacinas.

AS VACINAS APROVADAS SÃO 
SEGURAS
Então quais são as reações normais à vacina, 
e quais efeitos colaterais possíveis?
É normal ter certas reações após a vacinação, 
ou seja reações reatogénicas. Pode ocorrer ver-
melhidão, inchaço ou dor no local da injeção. A 
fadiga, febre, cefaleias e dor de cabeça também 
não são pouco frequentes nos três primeiros 
dias após a vacinação. Estas reações normais à 
vacina são normalmente ligeiras e diminuídas 
após alguns dias. Mostram que a vacina está 
a funcionar porque estimula o sistema imu-
nológico e o corpo forma anticorpos contra 
a infeção, que só é estimulada pela vacinação. 

E que outros efeitos podem ter as vacinas?
Além das reações típicas de vacinação, houve 
também casos individuais de efeitos secun-
dários por vezes graves após a vacinação, tais 
como choques alérgicos, que foram reporta-
dos em pormenor. Mas estes são casos isola-
dos. De um modo geral, as vacinas aprovadas 
são seguras, de acordo com a EMA), a Food 
and Drug Administration (FDA) dos EUA e a 
Organização Mundial de Saúde (OMS); caso 
contrário, não teriam autorizado as vacinas. 
Algumas das novas vacinas — as chamadas 
vacinas mRNA — são diferentes das vacinas 
estabelecidas: não contêm vírus enfraquecidos 
ou mortos. Em vez disso, contêm apenas um 
projeto para um componente do patógeno co-
vid-19. Outras são as chamadas vacinas veto-
ras, que usam adenovírus inofensivos (como 
vírus frios que afetam apenas os chimpanzés) 
como transportadores para introduzir a pro-
teína superficial do SARS-CoV- 2, a proteína 
spike, e assim aumentar a resposta imunitária.

É IMPORTANTE RECORDAR 
QUE AS VACINAS NÃO SALVAM 
VIDAS, MAS A VACINAÇÃO 
SALVA. A ÚNICA FORMA DE PÔR 
TERMO À TRAGÉDIA EM CURSO 
E DE REGRESSAR A ALGUMA 
NORMALIDADE É ATRAVÉS DE 
CAMPANHAS DE VACINAÇÃO 
GENERALIZADAS
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COMPLACÊNCIA PODE FAZER 
RESSURGIR INFEÇÕES NO INVERNO
Com as reviravoltas que o processo de vaci-
nação já sofreu na Europa, ainda é possível a 
meta da imunidade de grupo no verão, como 
tem sido proclamado?
Penso que sim. A imunidade de grupo é o 
ponto onde há suficientes pessoas que foram 
infetadas ou vacinadas, que basicamente im-
pedem a transmissão viral na comunidade, na 
ausência de medidas de proteção. Se vacinar-
mos 70% da população em Portugal, incluindo 
crianças, e se outros 15 a 20% já tiverem sido 
infetados, acho que estamos muito perto de 
alcançar uma normalidade com o vírus. Mas 
há um grande problema. Ninguém com mais 
de 16 anos irá conseguir ser vacinado contra 
o coronavírus em Portugal neste momento. E 
esse é um grande obstáculo para se alcançar 
a imunidade de grupo, já que os jovens ain-
da podem ser infetados e transmitir o vírus. 
Acho que a imunidade de grupo pode ocor-
rer no verão em níveis bastante baixos — por 
exemplo com 55%, 60%. E acho que, para o 
inverno, vai ser mais próximo de 80% de imu-
nidade. Outro problema para a imunidade de 
grupo é o falso sentido de segurança que pode 
ocorrer nas pessoas não vacinadas e que vejam 
a diminuição das infeções durante o verão. 
A complacência pode levar a que as infeções 
possam surgir novamente no inverno. 

As variantes mais recentes, do Brasil, poderão 
obrigar todo o esforço científico despendido 
até aqui a recuar à estaca zero?
À medida que o vírus se espalha, replicando-se 
em novas infeções, ele tem mais oportunidades 

MRNA: EM VEZ  
DE PRODUZIRMOS  
OS MEDICAMENTOS 
BIOLÓGICOS FORA  
DO CORPO, VAMOS  
UTILIZAR O CORPO  
PARA PRODUZIR  
OS MEDICAMENTOS
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de sofrer mutações. E se houver mutações sig-
nificativas, novas e mais perigosas, as varian-
tes podem surgir com maior infecciosidade. 
A chave é diminuir a quantidade dos vírus 
que circulam, de modo que tenham menos 
hipóteses de sofrer mutações e desenvolver 
variantes mais infecciosas ou mortais. É por 
isso que ser vacinado e continuar usar más-
cara é tão importante. A imunidade de grupo 
não acontecerá até que haja imunidade glo-
bal. Ter só imunidade de grupo em Portugal 
não chega, enquanto houver um influxo de 
pessoas de outros países e outras áreas, en-
quanto houver um fluxo de portugueses a ir 
para outros países, essa imunidade de rebanho 
não irá acontecer. E se uma nova variante se 
espalhar — seja de viagens internacionais ou 
domésticas — ela poderá infetar até mesmo 
aqueles que não viajam.
E também não sabemos quanto tempo dura 
a imunidade à infeção natural e à vacinação. 
Não sabemos se é um ano. Não sabemos se são 
nove meses. Estas são coisas que simplesmente 
não sabemos. Com dois problemas potenciais 

no horizonte — diminuição da imunidade e 
a possibilidade de novas variantes mais peri-
gosas — vão acontecer ainda alguns surtos de 
infeção ao longo do ano.

TRÊS ABORDAGENS TERAPÊUTICAS
Com a pressa em retomar a atividade, ou-
tras terapêuticas têm sido esquecidas, pelo 
menos a nível mediático. Que medicamen-
tos em estudo estão em fase mais avançada?
Muita investigação tem sido feita no último ano 
para encontrar as melhores formas de tratar e 
prevenir a covid-19, de investigar a possibili-
dade de redefinir os medicamentos existentes 
para identificar novas terapias contra o vírus. 
As abordagens atuais às terapêuticas covid-19 
incluem-se geralmente em duas categorias: an-
tivirais — que evitam a multiplicação do vírus 
— e moduladores imunitários — que ajudam 
o sistema imunológico a combater o vírus ou 
o impedem de replicar. Há centenas de ensaios 
clínicos para novas terapias em todo o mundo. 
A EMA tem em avaliação mais de 130 potenciais 
tratamentos da covid-19. Estão a ser investiga-
das três abordagens gerais: medicamentos an-
tivíricos que afetam diretamente a capacidade 
do coronavírus para replicar-se no organismo; 
fármacos que suprimem o sistema imunitário (a 
covid-19 grave é causada pela reação exagerada 
do sistema imunitário do doente e pelos danos 
causados ao nosso organismo); anticorpos que 
podem atacar o vírus, retirados do plasma san-
guíneo dos sobreviventes ou desenvolvidos em 
laboratório. É possível que diferentes fármacos 
funcionem melhor em diferentes fases - como 
antivirais no início e medicamentos imuno-mo-
duladores em doenças num estadio avançado. 
As combinações de terapêuticas também estão 
a ser investigadas. 

Temos, enfim, alguma perspetiva de quando 
o vírus vai começar a recuar?
Penso que será possível eliminar a SARS-CoV-2 
de algumas regiões do mundo, enquanto irá 
continuar a circular noutras. Em regiões com 
covid zero, haverá um risco contínuo de surtos 
de doença, mas poderão ser rapidamente con-
trolados pela imunidade existente se a maioria 
das pessoas tiver sido vacinada. Haverá sempre 
um risco contínuo (e talvez sazonal) de reintro-
dução em locais onde a cobertura da vacina e as 
medidas de saúde pública não forem suficientes. 
É provável que o vírus se torne endémico, mas 
o padrão infeccioso que terá ainda é difícil de 
prever. Pelo menos três destes coronavírus en-
démicos circulam provavelmente há centenas 
de anos nas populações humanas; dois deles 
são responsáveis por cerca de 15% das infeções 
respiratórias. Na fase endémica, o número de 
infeções torna-se relativamente constante ao 
longo dos anos, permitindo surtos ocasionais. 
Chegar a este estado estacionário pode demorar 
alguns anos, dependendo da rapidez com que 
as populações desenvolvem imunidade.

NINGUÉM COM MAIS DE 
16 ANOS IRÁ CONSEGUIR 
SER VACINADO CONTRA O 
CORONAVÍRUS EM PORTUGAL 
NESTE MOMENTO; ESSE É UM 
GRANDE OBSTÁCULO PARA SE 
ALCANÇAR A IMUNIDADE DE 
GRUPO, JÁ QUE OS JOVENS 
AINDA PODEM SER INFETADOS  
E TRANSMITIR O VÍRUS
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Desenvolver e implementar a 
carreira de médico dentista, 
apresentar soluções para as perdas 
decorrentes da pandemia ou dar 
mais acesso à saúde oral à 
população valorizando a prevenção, 
são alguns dos lemas do bastonário 
da Ordem dos Médicos Dentistas 
(OMD), Miguel Pavão. Licenciado em 
medicina dentária pela Universidade 
Fernando Pessoa, tomou posse 
como bastonário em julho de 2020, 
prometendo, entre outras medidas, 
prescindir de 5% da sua 
remuneração mensal para a 
criação de um fundo social da OMD 
e uma ação de maior aproximação 
da Ordem aos médicos-dentistas. A 
revisão do cheque-dentista que, em 
12 anos de existência, “nunca foi 
revisto, auditado ou repensado” e as 
prioridades da OMD na aproximação 
aos seus membros – como a já 
criada via verde do bastonário ou 
os roteiros – também foram 
abordadas nesta conversa com a 
ROF.

Sublinhou, na sua campanha à Ordem dos 
Médicos Dentistas (OMD), que a proximida-
de com os profissionais que a Ordem abran-
ge era um imperativo. Que medidas tomou 
nesse sentido?
Desde logo, com o crescimento dos médicos 
dentistas e do número de inscritos na OMD, 
que são cerca de 13 mil, apesar de existir cada 
vez mais a facilidade de interação através de 
redes sociais, digitalmente, carece e fica sem-
pre aquém uma presença e uma ligação mais 
direta com os médicos dentistas. Daí essa pro-
messa de estar mais próximo dos colegas, de 
a Ordem se fazer sentir mais próxima. Neste 
sentido, foram criadas algumas medidas, como 
a Via Verde Bastonário, que permite aos médi-
cos dentistas mensalmente terem uma ligação 
direta com o bastonário. Há outras medidas, 
como, por exemplo, a colocação da agenda do 
bastonário no website, que permite aos médi-
cos dentistas perceberem o que estou a fazer 
e a acompanharem semanalmente todas as 
diligências, reuniões e atividades do bastoná-
rio. Há ainda outras medidas a serem desen-
cadeadas, como os roteiros, em que se inclui 
agora um percurso pela medicina dentária no 
SNS. Vamos realizar outros roteiros que vão 
permitir, ao Conselho Diretivo da Ordem e ao 
bastonário, ter uma presença mais territorial 
e mais próxima. Além disso, destaco também 
a linha covid-19 que permitiu, numa situação 
pandémica, de grandes alterações, que os as-
sociados da Ordem pudessem interagir dire-
tamente com a OMD. Existem outros canais, 
como a revista e as redes sociais, que estamos 
a tentar que sejam instrumentos de maior pro-
ximidade aos colegas.

Outra das medidas que anunciou ao tomar 

Miguel Pavão,  
Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas

“TEMOS UM SNS VIRTUOSO, 
MAS NÃO PODEMOS DIZER 
COMPLETO, POIS NÃO 
INCLUI A DIMENSÃO  
DA SAÚDE ORAL”
Ricardo Nabais, jornalista convidado.
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posse foi a da alocação de 5% do seu venci-
mento a um fundo social da OMD. É uma 
forma de compensar os profissionais pelas 
perdas decorrentes das limitações da pan-
demia que vivemos?
Não foi a pensar na questão das compensa-
ções, tem sim que ver muito com o exemplo. 
O exemplo vem de cima e é uma forma de 
demonstrarmos que todos temos uma parti-
cipação a fazer. Demonstrar, desde logo, que 
o lugar de bastonário, sendo um lugar remu-
nerado, pode dar o exemplo de que todos nós, 
se dermos um contributo, podemos arranjar 
formas de compensar, em questões sociais, 
pessoas mais carenciadas. Por isso, acima de 
tudo, não foi uma forma de pensar em com-
pensar diretamente nada, foi uma forma de 
demonstrar que mesmo os órgãos dirigentes, 
e neste caso o bastonário, têm responsabilida-
des de dar o exemplo e de mostrar que todos 
podemos dar um contributo monetário, de 
envolvimento para um fundo social da OMD. 

DADOS PREOCUPANTES
Há noção quantitativa, na OMD, do volume 
dessas perdas a nível nacional?
O que sabemos desde já, através dos inquéritos 
que a OMD foi realizando à classe no início 
deste ano, é que há uma afetação da pandemia 
sobre os médicos dentistas com clínica própria, 
em que cerca de 52% estão a realizar menos de 
cinco consultas por dia. Este dado não deixa 
de ser preocupante, porque também sabemos 
que há um aumento do tempo de consulta, 
obrigando a despesas acrescidas, relativamen-
te àquilo que são a adequação dos protocolos. 
Por outro lado, sabemos que os colegas mais 
jovens, que vão até aos 30/35 anos, acabam 
por sofrer um impacto mais direto. 

Porquê?
Primeiro, porque estão na profissão com uma 
situação mais precária, não havendo direitos 
laborais, trabalhando de forma excessiva, e 
sabendo também que acabam por ser o elo 
mais fraco para a desvinculação das próprias 
clínicas. Isso espelha-se bem naquilo que é a 
emigração e não podemos deixar de destacar 
os 14% de colegas que estão neste momento 
emigrados. Estas são as razões principais que 
levam a que exista este impacto. Por outro lado, 

a retoma na pandemia está a verificar-se de-
pois de um ano bastante difícil, mas está ainda 
por contabilizar todo este impacto que poderá 
existir, do ponto de vista económico e social.

Que outras medidas de apoio pretende a OMD 
que sejam acrescentadas às já existentes?
A OMD tem, desde logo, uma vocação que é 
apoiar os médicos dentistas em várias frentes. 
Naquilo que são as possibilidades de valorização 
da profissão, em que se destaca a inserção no 
mercado de trabalho, o investimento de maiores 
políticas de saúde oral, programas já existentes 
que têm que ser reformatados, como é o caso do 
cheque-dentista, da integração de uma forma 
sustentável e robusta no SNS, nomeadamente 
a complementação das carreiras do médico 
dentista e com a possibilidade de reorganiza-
ção das unidades de saúde oral. Neste sentido, 
as medidas são de apoio às políticas públicas, 
mas que influenciam obviamente os médicos 
dentistas. Por outro lado, existem medidas da 
OMD que podem apoiar o médico dentista, 
que vão desde protocolos, acordos que facili-
tem e beneficiam a atividade médico-dentária e 
aquilo que é o universo dos médicos dentistas, 
e a OMD tem esse papel agregador. Existem 
ainda medidas de proteção social que a OMD 
pode facilitar, existe a pretensão de valorizar 
o desgaste e o impacto a nível físico e mental 
que a profissão tem, nomeadamente, do ponto 
de vista ergonómico e também com a possibi-
lidade de criarmos medidas de proteção social 
aos médicos dentistas. Por último, diria que 
existem as medidas de apoio que valorizam a 
formação e o estímulo para que o médico den-
tista, enquanto profissional liberal e também 
gestor de uma atividade, acabe por ser apoiado 
do ponto de vista de formação e competências 
para que possa evoluir e melhorar a sua per-
formance profissional. 

ORÇAMENTO ESPECÍFICO  
PARA A SAÚDE ORAL
O nosso SNS é referência, mesmo na situação 
extrema que vivemos. Contudo, a saúde oral 
ainda é uma espécie de “pária” no sistema. 
O que poderá ser necessário fazer para os 
aproximar e dar acesso universal à saúde oral?
Sem dúvida. Temos um SNS virtuoso, mas que 
nós, enquanto OMD e como médicos dentistas, 

não podemos dizer que esteja completo, por-
que não inclui a componente e a dimensão da 
saúde oral. O que poderá ser necessário para 
dar acesso universal à saúde oral? O diagnós-
tico está feito. É necessário ao SNS reorganizar 
as unidades de saúde oral e é necessário que 
os médicos dentistas nestas unidades tenham 
competências próprias e que sejam alicerçados 
numa carreira com evolução própria, para que 
aquilo que são os cuidados médico-dentários 
à população e à comunidade possam ser ga-
rantidos com uma universalização e uma equi-
dade nos cuidados de saúde oral, que à data 

A OMD REIVINDICA QUE O PROGRAMA CHEQUE-DENTISTA  
VENHA A SER USADO MAIS NUMA VERTENTE PREVENTIVA  
EM DETRIMENTO DA VERTENTE CURATIVA ATUAL
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não existem. Há agora a possibilidade forte de 
haver um financiamento acrescido naquilo que 
é o Plano de Recuperação e Resiliência e que 
a OMD tem demonstrado e apelado para que 
essa reestruturação e essas medidas que são 
discutidas desde há muitos anos possam vir a 
ser postas em prática. Temos bons exemplos, 
como o da Região Autónoma da Madeira, 
com a criação da carreira de médico dentista. 
É fundamental começar a definir um orça-
mento específico para a saúde oral para que 
saibamos aquilo de que podemos dispor, que 
podemos gastar e investir em termos de po-

líticas de saúde oral, nomeadamente no SNS. 
Isto não pode ser descurado de medidas que 
extravasam o SNS e que entram naquilo que é 
a participação privada dos médicos dentistas. 

A este propósito, tem sido noticiado que o 
programa de cheques-dentista não tem cum-
prido os objetivos, tendo ficado por utilizar, 
estima-se, mais de dois milhões de cheques 
nos últimos 12 anos. A OMD disse que que-
ria rever este sistema. Como?
A OMD acredita que um programa com 12 anos 
que nunca foi revisto, auditado ou repensado, 

precisa de uma reforma, e que, ao longo dos 
anos, sendo um programa inovador, na altura 
em que foi lançado, tem muitas mais-valias, mas 
tem também muita dimensão para ser melho-
rado e otimizado. Um dos aspetos que a OMD 
reivindica é que o programa cheque-dentista 
venha a ser usado mais numa vertente preven-
tiva em detrimento de uma vertente curativa, 
que é o que acontece atualmente, que possa 
ser alocado a populações ainda mais juvenis, 
a partir dos 2/3 anos, e que a comparticipação 
do cheque-dentista venha a ser melhorada ou 
recuperada naquilo que era um valor inicial e 
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que, depois nos anos de imposição da Troika, 
foi diminuído. Importa também dizer que o 
cheque-dentista, para ser melhorado, precisa 
de um processo de monitorização permanente, 
em que a inclusão dos médicos dentistas nessa 
dimensão é fundamental. O acompanhamento 
do cheque-dentista até à idade adulta é uma 
das pretensões que queremos realizar. Aplicar 
e alargar o cheque-dentista ao ensino parti-
cular e também cooperativo, nomeadamente 
as IPSS, para que o cheque-dentista possa ser 
mais universal. 

DESIGUALDADES REGIONAIS

Recentemente, ficámos também a saber que 
a carreira de médico dentista não era unifor-
me a nível nacional, com a aprovação, como 
referiu, da carreira no sistema de saúde da 
Madeira. Existem ainda outras situações 
deste género a precaver?
Sim, o facto de termos conseguido que a car-
reira de médico dentista na Madeira se tenha 
tornado realidade e tenha sido aprovada faz 
com que exista uma desigualdade regional 
entre aquilo e a Região Autónoma dos Aço-
res e o continente. Estão ambos desfasados 
relativamente ao apoio da saúde oral e a uma 
organização mais sustentada, através de uma 
carreira para os cuidados médico-dentários no 
SNS e naquilo que são os serviços regionais de 
saúde, quer da Madeira, quer dos Açores. A 
OMD apresentou uma proposta ao Governo, 
dando conhecimento aos partidos políticos 
com assento parlamentar, sobre a possibilidade 
de se criar um grupo de trabalho para que esta 
situação não fique em estado de desigualdade 
e descompensação regional. Aguardamos que 
a tutela nos dê uma resposta positiva para que, 
em conjunto, num grupo de trabalho, se pos-
sa evoluir. Até porque temos bons exemplos, 
métricas a definir e a utilizar para que esta 
reorganização dos cuidados de saúde oral, da 
carreira e dotação orçamental possam ser fei-
tos com uma visão e uma estratégia de médio 
prazo, e não só a curto prazo.  

O setor farmacêutico é transversal a todas 
as áreas da saúde, naturalmente. Particular-

mente na sua relação à medicina dentária, o 
que pode ser feito para uma maior aproxi-
mação, a nível institucional?
Os profissionais de saúde, nomeadamente no 
setor farmacêutico, têm um papel preponde-
rante para os cuidados médico-dentários e para 
o aumento da literacia da saúde oral. Porque 
têm um contacto de grande proximidade com 
a população, tendo um papel direto de con-

TEMOS BONS EXEMPLOS, MÉTRICAS A DEFINIR E A UTILIZAR 
PARA QUE A REORGANIZAÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE ORAL, DA 
CARREIRA E A DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POSSAM SER FEITOS COM 
UMA VISÃO E UMA ESTRATÉGIA DE MÉDIO PRAZO

fiança e de credibilidade, com os utentes, os 
doentes. E que podem ter uma possibilidade 
de aumentar a literacia, o encaminhamento, 
a referenciação médico-dentária para a popu-
lação. O que poderá ser feito para uma maior 
aproximação a nível institucional é articular 
medidas, quer com a Ordem dos Farmacêu-
ticos, quer com a Associação Nacional de 
Farmácias, quer com os centros de formação 
contínua existentes entre as ordens profissio-
nais, de forma a estimular esta parceria que, 
de certa forma, já existe, mas que tem muito 
para ser melhorada, para que o farmacêutico 
saiba cada vez mais aquilo que são as diferentes 
dimensões das patologias médico-dentárias, e 
também da promoção de cuidados de saúde 
oral. Existe ainda uma outra possibilidade, 
que é a promoção de semanas específicas da 
saúde, da saúde oral, a prevenção de doenças, 
celebrando efemérides, para tentarmos moti-
var os profissionais de saúde farmacêutica e 
de saúde oral a trabalharem numa forma de 
colaboração e a fazerem o caminho conjunto 
para este fim.
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VANTAGENS ASSOCIADOS MONAF: Rendas vitalícias, benefício fiscal, prazos de subscrição ajustáveis 
ao perfil do Associado a partir de contribuições mínimas.

VANTAGENS FARMÁCIAS, INSTITUIÇÕES DO SECTOR E DE EMPRESAS SUAS PARTICIPADAS: 
equiparação fiscal no tratamento dos custos com o Plano I aos custos 
suportados com as contribuições para os fundos de pensões, beneficiando também os colaboradores.

ADIRA

FUTURO
A UM 

CERTO

PLANO I.I

PLANO V PLANO VI

PLANO I.II

PLANO IIIPLANO II
PLANO I
Renda Mensal para toda a vida, a receber 
entre os 60 e os 70 anos, com proteção 
à Família em caso de Morte

Recebimento Imediato de uma
Renda Mensal e Vitalícia,
subscrição a partir dos 60 anos

Mealheiro com seguro de vida, prazos entre 
os 5 e os 25 anos. A contribuição mensal 
é calculada em função do “objectivo” a atingir 

Aplicações a partir 
dos 100 euros por prazos 
de 3, 5, 10 e 15 anos

Recebimento Diferido de uma 
Renda Mensal Vitalícia, com contrasseguro,
a iniciar-se entre os 60 e os 70 anos

Pensão Vitalícia 
ao Cônjuge 
Sobrevivo

Proteção aos 
Filhos até 
aos 24 anos

POUPANÇA

Temos sempre uma solução para si! Contacte-nos.  

INVESTIMENTO

PREVIDÊNCIA

 Farmacêuticos 
 Proprietários de Farmácia
 Colaboradores de Farmácia
 Ascendentes, Descendentes e Cônjuges dos Associados 
 e agora
 Colaboradores de Instituições do Sector Farmacêutico 

e de empresas suas participadas
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