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Rutura de medicamentos
dominou a agenda mediática
Fundada em 1991, a Revista FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO tornou-se, como reconhecem os leitores,
o ponto de encontro dos diversos intervenientes do setor do medicamento, procurando transmitir
o que de mais relevante acontece na área da Saúde. Neste âmbito, a questão da rutura dos
medicamentos e a fragilidade das farmácias, sobretudo em zonas do interior do País, dominaram
a agenda mediática nos últimos 12 meses, a par da revisão da Lei de Bases da Saúde.

s quebras no abastecimen-

A

to das farmácias foram
notícia em 2018 e continuaram a sê-lo em 2019. No ano passado deixaram de ser dispensados
cerca de 64,1 milhões de embalagens de medicamentos por falta
de stock nas farmácias. Este foi o
valor mais elevado desde o início
da monitorização do problema,
em 2014, pelo Centro de Estudos

e Avaliação em Saúde (CEFAR).
As participações de falhas até diminuíram em 2016 e 2017, ano
em que foram registadas 48,3
milhões de embalagens em falta.
No entanto, em 2018, o número
disparou, com um aumento de
quase 16 milhões de embalagens
não dispensadas. Todos os meses,
duas mil farmácias queixaram-se
de falhas de abastecimento.

Alguns dos medicamentos que os
doentes não encontraram nas farmácias portuguesas no último ano
são considerados essenciais pela
Organização Mundial de Saúde
porque algumas dessas falhas podem colocar em causa a vida dos
doentes quando a toma da medicação é interrompida. Na maior parte
das situações, os doentes veem-se
forçados a regressarem à farmácia
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passadas algumas horas para levarem os fármacos, mas há casos em
que os medicamentos ficam indisponíveis durante semanas.
No passado mês de junho, o CEFAR
dava conta de que foram cerca de
3,4 milhões os utentes que nos últimos 12 meses não conseguiram
comprar todos os medicamentos
prescritos, devido a falhas no fornecimento, obrigando quase metade a recorrer ao médico e mais de
300 mil a suspender o tratamento.
Na maioria dos casos (55%) não foi
confirmada a disponibilidade dos
fármacos para entrega posterior
ao doente. Só em 13,5% das situações foi possível garantir o medicamento em menos de 12 horas.
Em média, cada doente precisou
de três horas e 25 minutos, e quase três idas a uma farmácia, para
aviar a receita completa.
O estudo do CEFAR mostrou também que o recurso às consultas
suplementares para alterar a
prescrição gerou custos elevados
para o Sistema de Saúde e para
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a população. Os cálculos feitos
indicam encargos de 35,3 a 43,8
milhões de euros para o sistema e
de 2,1 a 4,4 milhões de euros para
os doentes.
As farmácias comunitárias também foram prejudicadas pelas falhas de abastecimento. Um estabelecimento de média dimensão terá
sofrido um impacto direto de cerca
de 2.500 euros por semana, ou
seja, dez mil euros mensalmente.
Face à agudização do problema, o
Governo aprovou, em agosto passado, o Decreto-Lei n.° 112/2019,
que veio alterar o regime jurídico
dos medicamentos de uso humano de modo a minimizar as situações de rutura de medicamentos
nas farmácias do País.
Em síntese, o diploma visa «minimizar as situações de rutura de
medicamentos no território nacional, procedendo a alterações ao
exercício da atividade de distribuição por grosso de medicamentos,
com vista a garantir o acesso ao
medicamento».
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Por outro lado, clarifica «as responsabilidades de intervenção de
cada um dos intervenientes na
cadeia de abastecimento do mercado, reforçando as obrigações de
serviço público quanto à disponibilidade de medicamentos».
Recentemente, o Infarmed colocou
em Consulta Pública um novo projeto de regulamento para gerir a
disponibilidade de medicamentos,
um documento que vem definir as
regras e procedimentos para notificação de faltas ou ruturas de medicamentos, bem como as obrigações dos titulares de autorizações
de introdução no mercado, dos distribuidores grossistas e farmácias.
O projeto de regulamento pretende
concretizar algumas medidas previstas no Decreto-Lei n.° 112/2019,
no sentido de clarificar procedimentos e responsabilidades nas
diferentes fases de gestão da indisponibilidade do medicamento.
Além das obrigações de notificação
de faltas ou ruturas, o regulamento
prevê as quantidades mínimas e a

Recentemente, o
Infarmed colocou
em Consulta Pública
um novo projeto
de regulamento
para gerir a
disponibilidade de
medicamentos
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constituição de stock pelos distribuidores por grosso, bem como o
prazo máximo para dispensa de
medicamentos pelas farmácias.

Petição para salvar
farmácias reuniu mais de
120 mil assinaturas
No dia 11 de fevereiro deste ano,
Dia Mundial do Doente, a Associação Nacional das Farmácias (ANF)
e as 2 750 farmácias associadas
lançaram uma petição a pedir ao
parlamento um «programa legislativo» que garanta «a igualdade
e a equidade» de todos os portugueses no acesso aos medicamentos e de forma a evitar o fecho de
farmácias em situação frágil.
A petição "Salvar as Farmácias,
Cumprir o SNS" alertava para o
problema que algumas farmácias
estão a atravessar, adiantando que
há 675 a enfrentarem processos de
penhora e insolvência, correspondendo a quase 25% da rede. Os
signatários pediam ao Parlamento
que atribua «incentivos e melhores
condições de funcionamento às
farmácias mais frágeis, evitando o
seu encerramento». O combate às
falhas de medicamentos e «promover o uso racional dos medicamentos, proibindo qualquer prática que
incentive o seu consumo, como
os descontos nos medicamentos
com preço fixado pelo Estado»
faziam parte das propostas.
As farmácias requeriam ainda que
seja fixado «um critério de remuneração igual para todos os agentes do setor do medicamento» e
que se aproxime «os medicamentos das pessoas», promovendo a
dispensa na farmácia de medicamentos oncológicos e para o VIH/
sida, a vacinação contra a gripe e
outras medidas em Saúde Pública, com especial atenção para os
doentes crónicos.
A iniciativa teve a adesão das ordens profissionais da Saúde e de
representantes do setor do medicamento, como a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica
(APIFARMA) e a Associação de Distribuidores Farmacêuticos (ADIFA).
A Plataforma Saúde em Diálogo, que congrega associações de
doentes e de consumidores, a

Marcelo Rebelo de Sousa: Para Odette Ferreira
«tudo começava e acabava nas pessoas»
Na perspetiva do Presidente da República, perpetuar a memória da Professora
Odette Ferreira passa por aplicar os ensinamentos que nos deixou em vida. Na
inauguração da exposição "Odette Ferreira Construir Futuros", uma homenagem da Associação Nacional das Farmácias, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou a sua capacidade para

fazer convergir as pessoas, ser capaz de antecipar, e o valor que dava à solidariedade. Porque, para ela, «tudo começava e acabava nas
pessoas», afirmou.
A exposição, patente no Museu da Farmácia
entre 22 de fevereiro e 15 de setembro deste
ano, mostrava objetos da vida profissional e
pessoal de Odette Ferreira.
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Nuno Machado: Setor farmacêutico «precisa
de estabilidade»
A FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO «é uma revista
que sempre me habituei a acompanhar desde
os meus tempos de faculdade; fui inclusivamente assinante», diz Nuno Machado, diretor
das Farmácias Holon.
Ao longo destes 28 anos «sempre esteve com os
farmacêuticos, fazendo a mesma caminhada de
altos e baixos, sem nunca abdicar da sua independência, irreverência e profissionalismo. Claramente é uma estrutura incontornável no setor e com um grande futuro ainda pela frente».
E, porque se considera «um fã da revista», à
qual reconhece um «espírito inovador, independente e profissional», sugere a publicação
de «mais temáticas tecnológicas e de como a
tecnologia pode ajudar as farmácias e os farmacêuticos a criarem diferenciação no seguimento dos doentes».

Já no que se refere ao setor farmacêutico, Nuno
Machado sublinha a importância da estabilidade, para que «todos os intervenientes possam
continuar a criar valor neste mercado, que tanto sofreu ao longo dos últimos anos».
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Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) e o presidente do SAMS Quadros - Serviço de
Assistência Médico-Social do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários - também se associaram, tendo-se juntado ainda
alguns nomes da sociedade civil.
Com cerca de 56 mil assinaturas, a
petição deu entrada na Assembleia
da República em março, mas em
abril eram já mais de 120 mil, com
os restantes subscritores a serem
anexados à ação posteriormente.
De acordo com os dados da ANF,
Aveiro tem em risco 30 farmácias,
Beja tem 15, Braga 28, Bragança
sete, Castelo Branco dez, Coimbra
34, Évora cinco, Faro 34, Guarda 18,
Leiria 28, Lisboa 189, Portalegre 16,
Porto 81, Santarém 45, Setúbal 63,
Viana do Castelo 12, Vila Real 17,
Viseu 30, Açores seis e Madeira 11.
Segundo a ANF, há que dar particular atenção à vulnerabilidade
das farmácias mais pequenas
localizadas no interior do País,
que servem populações isoladas
e envelhecidas.

Nova Lei de Bases da
Saúde clarifica pontos de
clivagem no SNS
A proposta de Lei de Bases da
Saúde, aprovada em Conselho de
Ministros no final de 2018 e a sua
homologação pelo Presidente da
República, em meados de agosto
passado, constitui para muitos
analistas um avanço importante
na clarificação de alguns pontos
de clivagem históricos no Serviço
Nacional de Saúde (SNS).
A nova lei, aprovada no Parlamento pelo PS e partidos à esquerda,
resultou do projeto apresentado
pela Comissão de Revisão da Lei
de Bases da Saúde, que foi objeto de discussão pública, envolveu
parceiros institucionais, agentes
do setor e o público em geral.
O Presidente da República, Marcelo
Rebelo de Sousa, sempre defendeu
uma lei que fosse mais além, e reconhece que «o presente diploma não
corresponde, na sua votação, ao
considerado ideal, nomeadamente por dela excluir o partido com
maior representação parlamentar».
Mas, em contraponto à oposição

André Barrigas: «Mais do que uma revista,
é a voz de um futuro partilhado»
«O meu primeiro contacto com a revista FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO foi na Farmácia do meu
avô em que este me dizia: se queres conhecer
o mundo farmacêutico, esta revista tem tudo
o que precisas para construir uma ideia do futuro necessário», conta o diretor executivo do
Grupo maisfarmácia. «Efetivamente tinha razão, passados mais de 20 anos continua a ser
uma revista de excelência em que junta todo o
conhecimento dos farmacêuticos e o transforma, na nossa leitura, em algo mais».
Na opinião de André Barrigas, «a vida e a missão
desta revista consegue sentir-se, dá relevância
ao que acontece no nosso setor, não esquecendo ninguém ao longo do tempo. Faz parte
da nossa história recente e não tenho dúvidas
que, com esta força e sentido de estar, será um
motor para o futuro dos farmacêuticos. Temos
muito caminho pela frente, muitos desafios se
amontoam», mas «acredito que a revista FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO estará presente em todas
as bifurcações, como até aqui, dando sentido ao
trilho da profissão farmacêutica».

Mais do que uma revista, «é a voz de um futuro partilhado», acrescenta. «Parabéns e
longa vida!». b
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Pedro Vasques: FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO é
«ponto de encontro dos diversos players do setor»
Na opinião de Pedro Vasques, CEO da Rede
Claro, ao longo dos últimos 28 anos a revista
FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO tem conseguido «selecionar os principais key opinion leaders», «recolher o pulso de um setor em constante mutação e evolução», e posicionar-se como «ponto
de encontro dos diversos players do setor do
medicamento».
A equipa «mantém-se ativa e muito jovem, o
que proporciona uma dinâmica muito interessante à revista e à imprensa escrita do setor».
Pedro Vasques deixa, entretanto, uma sugestão para o futuro próximo: «a versão digital da
revista».
Relativamente ao setor farmacêutico, em si,
assinala que «normalmente, os meus desejos
caminham lado a lado com muito trabalho».
Nesse sentido, «só poderia pedir força e um
grande sentido de responsabilidade entre os
agentes, começando pelo Governo, Infarmed,
Indústria inovadora, associações, distribuidores, grupos de Farmácia, farmácias e farmacêuticos e também os doentes».
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das bancadas do PSD e do CDS, o
Presidente da República argumenta que o diploma «preenche o critério substancial determinante da
decisão presidencial: o não comprometer, em nenhum sentido,
as escolhas futuras do legislador,
dentro do quadro definido pela
Constituição».
Em comunicado, a Presidência da
República reforçou ainda a ideia
de que «a Constituição prevê que
o Estado tenha papel principal
no domínio da Saúde, através do
Serviço Nacional de Saúde, uma
das conquistas da Democracia.
Também prevê o papel dos setores social e privado, sob regulação
e fiscalização públicas. Ora, este
diploma prevê, no que qualifica
como Sistema de Saúde, o papel
central do Serviço Nacional de Saúde, mas refere todos os estabelecimentos que prestem cuidados de
Saúde, independentemente da sua
natureza jurídica ou do seu titular».
Na nota são citadas as bases que
permitem a celebração de acordos com o setor privado para a
prestação de cuidados de Saúde e
a gestão de estabelecimentos do
Serviço Nacional de Saúde. Contudo, as Parcerias Público-Privadas
(PPP) não figuram no texto final e a
lei remete para a regulamentação,
num prazo de seis meses, provavelmente só pelo próximo Governo, dos termos em que é exercida
a gestão pública, com a revogação
do decreto-lei de 2002 que enquadra as PPP.
Farmácias alargam leque
de serviços
Analisando a atualidade no período
móvel que medeia entre o 27° e 28°
aniversários da revista FARMÁCIA
DISTRIBUIÇÃO, importa ainda referir o alargamento dos serviços prestados aos utentes pelos farmacêuticos comunitários. Neste domínio
destaca-se, por exemplo, a publicação do diploma que veio permitir a
realização de testes de rastreio ao
VIH e hepatites B e C nas farmácias
de Cascais e ainda a atualização da
portaria que define o regime jurídico das farmácias comunitárias, que
veio alargar os serviços que as farmácias podem prestar.

Luís Miguel Lourenço: FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO «é
acompanhada por várias gerações de farmacêuticos»
O presidente da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos tem «uma relação especial» com a revista
FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO pois, «não só tive a
oportunidade de trabalhar em parceria com a
sua equipa enquanto membro de associações
estudantis, como também já vi o trabalho de
diferentes equipas que liderei ser reconhecido nos Prémios Almofariz, uma extensão da
própria revista, e tive o privilégio de colaborar
como cronista durante algumas edições».
Na sua perspetiva, «é uma publicação atenta
ao setor das farmácias comunitárias e dos seus
farmacêuticos, que acompanha e é acompanhada por várias gerações de profissionais, que
tem sabido adaptar-se aos tempos (recordo a
sua presença no mundo digital) e que é um parceiro na informação e comunicação de todos».
Desse modo, sugere que a revista mantenha o
foco «no setor das farmácias e dos farmacêuticos comunitários, que os informe e desafie
para poderem exercer a sua atividade profissional ainda mais motivados e focados nas necessidades dos cidadãos».

Em síntese, «espero que o setor e a revista continuem a ser desafiados a fazer mais e melhor,
a ultrapassar obstáculos e, em conjunto, contribuírem para uma sociedade mais informada,
esclarecida e com melhor qualidade de vida». t

Célia Alves da Silva: «Espero que a FD
continue a ser a nossa voz»
«A revista FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO faz parte
do meu mundo farmacêutico desde sempre.
Conheci a revista ainda andava na faculdade.
Vejo-a como aquele amigo que conhecemos nos
bancos de escola e que nos acompanha para a
vida, umas vezes mais próximos outras vezes
mais distantes, mas que está sempre lá», diz a
farmacêutica Célia Alves da Silva. «A FD e, bem
entendido, todos os extraordinários elementos
que fazem ou já fizerem parte da sua equipa,
souberam aprender, estar, observar e acompanhar todos os nossos momentos, nomeadamente os mais difíceis, e a evolução da revista segue
em paralelo com a nossa evolução enquanto
classe. Não concebo - porque, como já disse, a
revista me acompanhou desde sempre - o mundo farmacêutico sem estas páginas de textos
que tantos nos dizem e tanto nos preenchem».
Para o futuro, a farmacêutica deseja que «continuem a ser vocês próprios e continuem a acreditar no universo dos farmacêuticos. Vocês são
parte integrante desse universo, são mais farmacêuticos do que muitos farmacêuticos e só
temos que vos agradecer por isso. Por estarem

sempre ao nosso lado, por nos defenderem,
por nos ajudarem e por nos fazerem evoluir. E
isto sim, é o resultado de uma relação sincera,
rica e saudável. Continuem sempre assim!».
Essencialmente, «faço votos de que continuem
a fazer ruído, procurem o debate e a discussão,
pois só se evolui em ambiente de troca de ideias.
Tem sido assim desde sempre, o setor não tem
sido um setor mudo e espero que nunca o venha a ser. O silêncio implica resignação, e portanto, espero que a FD continue a ser a nossa
voz e o afincado parceiro que é e sempre foi».'
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Prémios Almofariz: Óscares da Farmácia
celebraram 25 anos
O Salão Preto e Prata do Casino Estoril voltou
a ser o cenário escolhido para a entrega dos
Prémios Almofariz 2019. Esta foi uma edição
muito especial, de celebração dos 25 anos de
existência de uma iniciativa da revista FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO que, anualmente, distingue
os farmacêuticos e os seus projetos mais relevantes.
Os Óscares da Farmácia, como são conhecidos, atribuíram um total de dez prémios: Melhor Anúncio do Ano (Reumon), Produto do
Ano (Absorvit Smart Neuro Cápsulas), Produto
Dermocosmética do Ano (Vichy Liftactiv Collagen Specialist), MNSRM do Ano (Antigrippine
Trieffect Tosse), Laboratório do Ano (Perrigo),
Farmácia Hospitalar do Ano (Serviços Farmacêuticos do Hospital Garcia de Orta) e Prémio
Almofariz Farmácia do Ano (Farmácia Nova, de
Marco de Canavezes).
Os três últimos prémios foram, como habitualmente, da responsabilidade da redação da
FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO, que escolheu o TARV

II como o Melhor Projeto. Por sua vez, o Prémio
Figura do Ano recaiu em Henrique Reguengo,
presidente do Sindicato Nacional dos Farmacêuticos, distinguido pela liderança do processo negociai que levou à aprovação da Carreira
Farmacêutica.
Numa homenagem muito sentida e que constituiu um dos momentos mais emocionantes da
noite, o Prémio Especial Carreira foi atribuído, a
título póstumo, à Professora Odette Ferreira.

Game of Farma (GOF): Segunda edição
oferece ainda mais prémios
A 2a edição de Game of Farma, o jogo de gestão
de Farmácia Comunitária sob a forma de quiz,
oferece este ano mais prémios aos seus participantes: uma viagem de três dias a Espanha e
mais de 5 mil euros em vouchers de formação.
Tal como no ano passado, o primeiro prémio é
uma viagem de três dias a Espanha, para cada
membro da equipa, com todas as despesas
incluídas (deslocações, refeições e ainda uma
visita à principal unidade industrial da Alter).
Quem ficar em segundo recebe um voucher
de 1 500€ (valor total a dividir pelos vários
membros da equipa) em formação na Escola de Pós-Graduação em Saúde e Gestão. O
mesmo que o terceiro lugar, mas aí o voucher
é de 1 000€.
A grande novidade é que, este ano, não só os
finalistas serão premiados, mas todos os participantes terão a oportunidade de ganhar um
dos seguintes prémios: o Prémio HBS (sorteado entre todos os participantes das semifinais
de Game of Farma), e o Prémio Farma Warrior
(prémio individual sorteado entre todos os participantes inscritos e que preencham o questionário da primeira fase, independentemente da
sua classificação).

O primeiro prémio equivale a dois Cursos de
Marketing Digital, de 60 horas, no valor de
1 200€ cada, na Health Business School. Já o
vencedor do Prémio Farma Warrior recebe um
voucher de 200€ em formação na Escola de
Pós-Graduação em Saúde e Gestão.
Na altura do fecho desta edição, já estavam apurados 146 forma warriors das 56 equipas para a
primeira eliminatória, que será "travada" online.
A fase final (semifinais e final) será disputada
ao vivo, no dia 21 de novembro, no Centro de
Congressos de Tróia. t7
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Estes foram alguns sinais do reconhecimento do papel ativo que
as farmácias têm na Saúde dos
portugueses.
Recorde-se que a generalidade
das farmácias de Cascais recebeu
formação, ministrada pela Ordem
dos Farmacêuticos, que permite
aos profissionais estarem preparados para realizar os testes, fazer
aconselhamento diferenciado e
identificar fatores de risco.
Lisboa e Porto são as duas próximas cidades que vão passar
a disponibilizar testes rápidos à
população, seguidas de Almada,
Amadora, Loures, Oeiras, Odivelas,
Portimão e Sintra, municípios que
aderiram ao consórcio internacional Fast Track Cities, num compromisso para eliminar o VIH até 2030.
No final de 2018 teve ainda lugar
uma cerimónia pública para assinalar os 25 anos da implementação do Programa Troca de Seringas "Diz Não a uma Seringa em
Segunda Mão", que veio afirmar a
Farmácia como um local excelente
para ações de Saúde Pública.
A sessão, realizada na Estufa Fria (e
que resultou de uma iniciativa conjunta da Direção-Geral da Saúde,
da SPMS - Serviços Partilhados do
Ministério da Saúde, da Ordem dos
Farmacêuticos e da Faculdade de
Farmácia da Universidade de Lisboa), pretendeu não só referenciar
aquela efeméride, mas também
homenagear a Professora Odette
Ferreira, fundadora do Programa
Troca de Seringas, e que desempenhou um papel de significativa
relevância no âmbito da resposta
nacional à infeção VIH/sida, tendo
integrado a equipa que identificou
pela primeira vez o VIH do tipo 2.
A Comissão Europeia considerou o
Programa Troca de Seringas o melhor apresentado neste domínio
por um Estado-Membro. Um estudo do Centro das Taipas imputou-lhe a diminuição acentuada do
número de novos casos de seropositividade. O Relatório Mundial
sobre Drogas 2010, das Nações
Unidas, confirmou a sua eficácia,
apontando Portugal como um dos
países mais bem sucedidos na troca de seringas por utilizadores de
drogas injetáveis.

ID: 83457975

31-10-2019

28° Aniversário FD

Rutura de
medicamentos
dominou
a agenda
mediática

Meio: Imprensa

Pág: 4

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Mensal

Área: 4,71 x 9,24 cm²

Âmbito: Saúde e Educação

Corte: 7 de 8

ID: 83457975

31-10-2019

Meio: Imprensa

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Mensal

Área: 4,81 x 6,54 cm²

Âmbito: Saúde e Educação

Corte: 8 de 8

Mensal n.o 324 Outubro 2019 • 5€ Iva Incluído

Ensino e
investigação
farmacêutica
recebem
dupla
distinção

•

anos

a

com as farmácias
netfarma.pt

10

1

REVISTA PROFISSIONAL DA FARMÁCIA

Farmácia Peralta — Alcoentre

Em sintonia com
as necessidades da
comunidade
Farmácia

Peralta

QUANDO A DOR DE GARGANTA
É DIFÍCIL DE ENGOLIR TOME

Strepfen
ATUA EM
28° Aniversário FD

Rutura de
medicamentos
dominou a agenda
mediática

-

apenas
min

Strepfen
ilha; F;U

O

DURA ATÉ

3 á>

LC`
catizad a

8.

Especialista na Dor de Garganta.
Vitamin.

Min

Suplementos

aL

Aumento consolidado
ano após ano

Slreplen Spay18„2 mg/ml solucao para pulverização bucal. 1 reide MU»afiem 162 mo de tlute~ 1 dm p putesioções) come 18,75 mg de %doam indkaçães extedMas Afim
Posologla e modo de administraakr. Via bua'. Tntemacte cli orla araçln arádmo 3 rasai:Adultos can 18 anos ou mais: 3 peerizaçbis na lote de
~o
a curti aram
.
.
w ~Dou a mapa asem:~ ~nadem resposta anAAS ou XlIDS
trás da argenta a cala 3-6 Mas cadame roce—: 1,2virno de 5 doses/da ~cação: ~bale
mánnadas com
antc~5 de ~a
Cl ou pertumção, cale gemi, cenutmães hemanoicas cu ~Sue
Ws; úlcastemomsiia pipita alua mareie ou acrew:H1,,,,s, ulceramoo
terandicas antedate com A/NEs algar trimestre da aceder, IC, Ft ai li graves, idade inferior a 18 me Mitos indee~ Muito freie ntes [MF]: z .it10,R13:witesn21/103a< 1/10, Pano frequentes
1P9: z1/1.0(0 a < 11103, Reei [Fq: ai /10.000 a < 1/1.030, Mito raro, [MR1: <1/10.000, Descanecias [D]: não caie ser c*ieski a parte ais adis rirseaueis. Em azes não sujeitas a receita ~a para
[D]: edema, HTA, IC. Dcerças a Sistema Nevoso: tatuas,
latamente de curta cimção: Doenças do sanam e sistema linfático: [Dl: anemia, trantaxincenta Doenças cardimeakires e ~ris:~
imkedia: [131: smilamia Darem mnialádas, ~as e do meclastra.19: traição da gargata: [PF]: ~Mão da asma e tonomearro, donas pieira,~a artirMain, hipostesia tabas.
Danças gastrante~ [9: derreia, ulannees na hora, náuseas, dor a boa parestrisias orais, dor Mina* desafiado ame (Pf]: distensão abdaminat dor ordenei, abaipa s boa saca, dispeins
flatullncia, ame«&gula, 123,3:381À8oral anatos. Afanes dos tecidos cotemos e sura:afinem (F9: erup;Ees cartnee clArersas, preab; Pl:bmasgui de
(ranães alma, axitiinrn
a sintoma de SterateJanson e nemilise 61)~a bica). Pentrbaçães gerais e altennbm na kcal de cdministraçk 111: pirexia, ar. Doseara m Setena bunitána. : reação arábica 1~35 chim
de
psiquiátMr. [R]: insoist Afeçães haatMires [D]: topada. Data da avido do texto 092018. Medicamento não se* a receita meta. Paa mais Infarreates dama contatar o tela da ~4)
intn~relfecab.Slonlen Mie Limilea75 pesehis,flurbipmilana bácações tangerão!~ antipatia) a colo prazo da ar domada em addbae crierçai can mas de 12 axe de iden.
Porniode e modo de administração Via orâ. Tratamentos de curta Oração »á 3 da* Maces (1312 anos 1 pastilha cada 3-6 hate, ruim máximo de 5 gr da ~conde 12 uns Não indát. IR e 111 toaras
papem
a moderadas não é nemeáta resbolo da cbse. ~laçam HpirsaMbilbacia ao fludiproleno ar a qualquer cbs«Cientes kasensiblkiactiern resposta ao /4 cu cutosAIN ~mia
ulceração ~nal;8~03 harearMa oretn~ ou pera ação,mDegele,paarteçãeshanmágirasauhemdopdétlraareanealasmnOsapauticasaaarbes
*et Manente ou ~ase
com AINEs Olmo Sinistre da graidez C, R ou 111wwie. Bela rdes~ Muito Seguintes N19: z 1110, Fropetes [9: z1/100 a < VI0, Pouco frequantes (P9: z1/1.0M a <1/100,Raros Fij: z1/10.000
a < 1/1.000, Mulo raros ikft < 1110.030, Descatabos não pode ser caiculab a partir elas dados risporeas. Em doses não ~asa aceita mácika pira tratamentos de ore inação: Ocultas do sangue
e sistema Intatim O)] acara, bano Kok Damas do sistema ~Mo: 011 maçã) anattatica Pa tubaçães do foro panialico: [P9 neónio Piaturbacões caioesalares e cent~es: pj edema,
ropertmen e ret~ia cartliaca. Doenças a gstana NEMEC,:(0 tnturas, Mabia, pale~s [PF] santinda Dorme ~rias. bacias e a medastino: [9 atte$o&tonante; 119 aeakteção da erma
arais dor mitr~ thabnfini oral; PF1
s: ]9 ~ela urosaoies na bem, inumas, da na boa, ~is
broukodsmo, dsproia, piara, bolhas na aufairça, hipoestese fartiom DOEirças gaseai
distaaão atdambal, da abdominal, Mánoão, boca seca, &pema, fleidamia, ac>" &grua Omitia xá, nimba. Mendes hepatobiranas pl hepatite Afeçães doe eidos cutânea e subcutâneos: [PR
[PE] tetra da. Data da revisão do texto Ofir201(1Mokamento não sino a meie
geme e allera;,fes no Mil de aa,:i50 •
erupgfes cutânea, prurida, pj famas graves de minbas
ene. de Introdução no Mercado.
maiba Para mais intamagns f amas contactar °titular da ,a1.~
46/2019

