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FARMA SESSIONS
Edição Especial "Da Hospitalar à Comunitária: o utente no centro do sistema"

«O doente deve poder
escolher onde levantar
os medicamentos»
No dia a dia dos doentes que se deslocam
às farmácias hospitalares «há problemas de
acessibilidade para os quais é necessário
encontrar alternativas», defendeu
Paulo Carinha, assessor para a área do
medicamento do presidente do conselho
de administração do Centro Hospitalar
Universitário de São João (Porto), na Edição
Especial das Farma Sessions, realizadas
no passado dia 29 de outubro no Hotel Vila
Galé Ópera, em Lisboa.

A

assistencial e promovam e permitam a utilização efetiva e segura
dos medicamentos». Neste paradigma, Paulo Carinha defende
que o processo tem de ser não só
integral mas também integrado e
sempre com o foco no doente.
A antiga farmácia do Hospital de
São João foi reconvertida. Mas, de
acordo com aquele responsável,
«os doentes não querem só melhores condições; querem atenção e
não ter de esperar pela medicação».

A escuta ativa das queixas dos
utentes, bem como as respostas
aos questionários de satisfação,
mostram uma realidade difícil, de
carência social, mobilidade reduzida, isolamento social, falta de
transportes, deslocações longas...
Um doente resumia assim a situação: «sou doente 24 horas por dia;
o senhor doutor é profissional de
saúde sete horas por dia; o resto
do tempo estou desprotegido».
«Como responder a este repto?»,

solução

não será igual
para todos, uma vez que
«há critérios que têm que
ser estabelecidos em cada uma
das patologias», mas os doentes
estáveis, do ponto de vista clínico
e farmacológico, «devem poder
escolher onde levantar os medicamentos: no hospital ou na farmácia comunitária».
Na perspetiva do farmacêutico
hospitalar, «há necessidade de
construir novos futuros» e, para
isso, «temos que nos colocar no
lugar do utente para saber como
gostaria de ser tratado, recebido e
compreendido».
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«Sou doente 24 horas
por dia...»
A missão dos cuidados de saúde e
da Farmácia, em particular, «é contribuir para a melhoria da saúde
do doente, a partir de uma dispensa e/ou de um seguimento fármaco-terapêutico mediante cuidados de saúde especializados, que
acrescentem valor ao processo
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questiona-se o farmacêutico, adiantando que na farmácia do Centro Hospitalar de São João foram
adotadas diversas medidas para ir
ao encontro das necessidades dos
doentes. Nomeadamente, com o
objetivo de evitar longos tempos
de espera, foram criados circuitos
informáticos de modo a permitir
ao doente agendar (pessoalmente,
por telefone ou e-mail) a próxima
ida à farmácia, inclusivamente aos
fins-de-semana. Neste momento, «dezenas, senão centenas de
doentes, têm essa oportunidade».
De acordo com Paulo Carinha «os
doentes não querem ser o centro
do sistema, querem fazer parte
dele». Face à perceção de que os
profissionais de saúde estão distantes e que os hospitais «pensam
no doente mas sem o doente», é
sua convicção de que «os cuidados de saúde têm de estar onde
está o doente». No futuro, e numa
perspetiva holística da prestação
de cuidados de saúde, «estes têm
que aportar muito mais valor humano, social e económico».
Em relação à dificuldade de alguns
doentes para ir buscar os medicamentos aos hospitais e os custos
que essas deslocações comportam, Paulo Carinha assinalou que
alguns fármacos que, em Portugal,
são de dispensa exclusiva hospitalar, noutros países são dispensados nas farmácias comunitárias.
É o caso, por exemplo, de França,
Austrália, Itália, Holanda, Espanha, Bélgica, Alemanha, Inglaterra,
Suíça ou Áustria.

De acordo com Paulo
Carinha «os doentes
não querem ser o
centro do sistema,
querem fazer
parte dele». Face
à perceção de que
os profissionais de
saúde estão distantes
e que os hospitais
«pensam no doente
mas sem o doente»,
é sua convicção de
que «os cuidados de
saúde têm de estar
onde está o doente»
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Em Portugal também estão a decorrer neste momento projetos
de integração de cuidados focados
nas vantagens da proximidade na
disponibilização dos medicamentos aos doentes em regime de ambulatório. É o caso, por exemplo,
do TARV, para dispensa de medicamentos para o VIH/sida nas farmácias comunitárias.
Recorde-se que este programa
arrancou formalmente no final de
2016, dando cumprimento a uma
medida prevista no programa do
então Governo, que previa a «valorização do papel das farmácias
comunitárias enquanto agentes de prestação de cuidados» e
«aproveitando os seus serviços,
em articulação com as unidades
do Serviço Nacional de Saúde
(SNS), para nelas ensaiar a delegação parcial da administração de
terapêutica oral em oncologia e
doenças transmissíveis».

Farma2Care arranca
em dezembro
Porque «queremos tratamentos
mais acessíveis e próximos do
doente, a promoção do uso efetivo e seguro da terapêutica e da
respetiva adesão», o Centro Hospitalar de São João vai lançar no
próximo dia 1 de dezembro (Dia
Mundial de Luta Contra a Sida) o
projeto-piloto Farma2Care, anunciou Paulo Carinha.
Embora se esteja a trabalhar no
sentido de começar o projeto com
medicamentos para o VIH/sida, «no
primeiro trimestre de 2020 arrancamos com medicamentos para a
esclerose múltipla», seguindo-se
oncologia, coagulopatias congénitas, insuficiência renal crónica (IRC)
e transplantados renais.
Neste momento, há doentes interessados em participar e 70 farmácias do distrito de Braga já responderam positivamente, prevendo-se
que o projeto abranja também Viana do Castelo, Maia e Valongo.
«Queremos um modelo de colaboração que potencie a articulação
entre as instituições hospitalares,
os distribuidores e as farmácias,
para a melhoria da qualidade de
vida e da satisfação dos doentes»,
explicou Paulo Carinha.

«Com base nos recursos que temos, pretendemos ir mais além
das portas do hospital», prosseguiu o farmacêutico, fazendo notar
que estes novos modelos obrigam
a uma grande independência,
transparência e eficiência dos processos. Têm também que ser flexíveis «porque os doentes são todos
diferentes», garantir equidade no
acesso, satisfação, proximidade e
integração de cuidados sob o ponto de vista multidisciplinar.
Segundo explicou brevemente
Paulo Carinha, a desmaterialização das receitas torna possível
que a prescrição, realizada no
hospital, chegue à farmácia comunitária, que passa a saber quem é
o doente e a terapêutica que está
a fazer. A farmácia hospitalar emite então a nota de encomenda ao
titular de AIM que, por sua vez,
se dirigirá a um distribuidor para
entregar a medicação na farmácia
comunitária.
Na discussão destes novos modelos, haverá «argumentos a favor e
em contra», admitiu o farmacêutico. «A questão é que, colocando-me
na pele do doente, gostaria de ir
levantar a medicação à farmácia
mais próxima de mim».

Liberdade de escolha
implica mudanças nos
fluxos financeiros
Quais são os fluxos financeiros
que poderão vir, ou não, a minar
este sistema se ele não for bem
desenhado?, questionou Pedro
Pita Barros, professor de Economia na Nova School of Business
and Economics, advertindo que a
liberdade de escolha do doente
implica mudanças nesses fluxos
financeiros.
Na transferência da dispensa de
medicamentos das farmácias hospitalares para as farmácias comunitárias «temos quatro grupos de
agentes - as farmácias comunitárias, a farmácia hospitalar/hospital,
o SNS (financiador com poderes de
regulação) e os doentes. Cada um
deles vai ter interesses diferentes e
reagir de maneira diferente ao modelo que tentarmos criar», frisou.
O interesse do SNS será «menor
custo e maior adesão à terapêutica
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para evitar custos futuros»; para o
hospital poderá significar «menor
custo no imediato, maior adesão
à terapêutica e melhor saúde da
população»; para a farmácia comunitária deverá ser a «prestação de
mais serviços alinhados com a sua
missão e mais receitas» e, para o
doente, «maior adesão, maior privacidade, menores custos de transporte e tempo de deslocação».
Dando o exemplo dos resultados
do estudo sobre a dispensa de
TARV nas farmácias comunitárias,
realizado pelo CEMBE (Centro de
Estudos de Medicina Baseada na
Evidência da Faculdade de Medicina de Lisboa), o Centro de Estudos
Aplicados da Universidade Católica e o CEFAR (Centro de Estudos
de Avaliação em Saúde da Associação Nacional de Farmácias),
Pedro Pita Barros destacou que o
tempo médio de deslocação dos
doentes passou de 46 minutos no
hospital para apenas 12 minutos
nas farmácias comunitárias. O
tempo de espera também diminuiu muito - de 16 minutos nos
hospitais para apenas 5 minutos -,
e os níveis de satisfação aumentaram substancialmente no atendimento em geral.
O trabalho permitiu ainda concluir que quase todos os pacientes (97,5%) ficaram satisfeitos
com a privacidade garantida nas

farmácias e, além disso, nenhum
abandonou a terapêutica ao longo
deste período.
Considerando que um dos objetivos dos serviços de saúde, enunciados pela Organização Mundial
da Saúde (OMS) é «a flexibilidade
na resposta às preferências das
pessoas», o estudo mostra que
«esse objetivo foi atingido», além
de ser um processo menos oneroso para o doente. Contudo, há
também que considerar todos os
outros agentes envolvidos. Conseguir incorporar vantagens para todos os intervenientes «é também
um desafio para garantir solidez a
estas propostas».
Na opinião do economista, a passagem de medicamentos da esfera
hospitalar para a farmácia comunitária «é uma boa ideia». Contudo,
deixou um alerta: «tudo vai depender de como se vão equilibrar os
interesses dos vários agentes envolvidos, campo em que o papel e
os mecanismos institucionais e de
remuneração fazem a diferença».

Disponíveis para novo
desafio
No painel de debate que se seguiu
à intervenção dos key speakers,
moderado por António Hipólito de Aguiar, a presidente do
Conselho do Colégio de Farmácia Comunitária da Ordem dos

Conseguir
incorporar
vantagens
para todos os
intervenientes
«é também um
desafio para
garantir solidez a
estas propostas»,
defendeu Pedro
Pita Barros

Farmacêuticos, Carolina Mosca,
congratulou-se com a iniciativa do
Centro Hospitalar e Universitário
de São João, garantindo que «os
farmacêuticos comunitários estão
disponíveis para acolher esse desafio e essa prestação de serviços
à sua comunidade».
As pessoas sentem-se muito próximas da farmácia comunitária,
acrescentou. «É o lugar onde vão
falar e desabafar, têm uma relação de grande proximidade e sentem-se à vontade com o farmacêutico comunitário. Penso que a
disponibilização de medicamentos hospitalares representaria um
significativo valor acrescentado
para os utentes».
Relativamente à remuneração,
Carolina Mosca sugeriu que, após
uma etapa de avaliação e de contabilização de custos e de ganhos em
Saúde, para o doente e para o SNS,
se poderia avançar então para
uma proposta de remuneração
justa para a farmácia comunitária.
Nuno Arriagas, inspetor do Infarmed, trouxe para a discussão a
visão do regulador: «o mais importante é garantir que os doentes têm acesso à medicação, que
esta é fornecida com a qualidade
e a eficácia que é esperada e que
é dispensada de forma adequada
ao doente, onde e quando dela
necessita». O objetivo, frisou, «é
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«Há aqui uma ambição conjunta,
quer do hospital, quer das farmácias comunitárias em avaliar.
Porque só depois disso é que conseguiremos discutir verdadeira e
seriamente a racionalidade destes
modelos», justificou.

melhorar a adesão dos doentes à
terapêutica e, dessa forma, melhorar a sua qualidade de vida».
Em 2010, os medicamentos hospitalares representavam um terço
do mercado no nosso País mas,
em 2018, já correspondiam a metade. Esse aumento traduziu-se,
naturalmente, numa maior pressão sobre as farmácias hospitalares. Quando se compara o número de farmácias hospitalares com
o número de farmácias comunitárias, «estamos a falar de escalas
completamente diferentes para lidar com essa pressão», assinalou,
por seu turno, Humberto Martins,
diretor da Área Profissional da Associação Nacional das Farmácias.
O projeto-piloto do Centro Hospitalar do São João vai ter algumas
novidades em relação ao TARV,
avançou aquele responsável. Nomeadamente, um novo mecanismo desenhado para o recrutamento: o doente vai escolher a farmácia
e só depois é que esta é convidada
a realizar formação.
A avaliação do projeto será da
responsabilidade do Instituto de
Saúde Pública da Universidade do
Porto, do CEMBE e do CEFAR. Para
além das dimensões centradas no
doente - satisfação e qualidade de
vida - Humberto Martins assinalou
igualmente a necessidade de saber
como se comportam as variáveis
clínicas e as questões de segurança, a par da medição dos custos
para os diversos intervenientes.

Paula Campos
destacou que «o
farmacêutico,
na farmácia
comunitária, vai
ter que ter acesso
à informação
clínica do doente,
obrigatoriamente»
para prestar
bons cuidados
farmacêuticos

Segurança do doente
obriga a abrir canais de
comunicação
Paula Campos, presidente do
Conselho do Colégio de Farmácia
Hospitalar da Ordem dos Farmacêuticos e responsável dos Serviços Farmacêuticos da Unidade de
Portimão do Centro Hospitalar do
Algarve concorda «a cem por cento» com Carolina Mosca quando
esta referiu a necessidade de «dar
competências ao farmacêutico
comunitário para lidar com estes
doentes e estes medicamentos».
Aquela responsável assinalou que
as farmácias hospitalares não têm
recursos para dar resposta ao número crescente de doentes mas
alerta para a necessidade de, na
transferência da farmácia hospitalar para a farmácia comunitária, se
«avançar com segurança».
Nomeadamente, salienta que é
preciso «abrir a comunicação», ou
seja, no caso de surgirem dúvidas,
«a farmácia comunitária tem de
conseguir contactar o médico com
a mesma facilidade da farmácia
comunitária».
Por outro lado, «o farmacêutico,
na farmácia comunitária, vai ter
que ter acesso à informação clínica do doente, obrigatoriamente»
para poder prestar bons cuidados
farmacêuticos, acrescentou. Obviamente que transferir custos é um
problema «mas nada se compara
com a segurança que temos que
conferir ao doente».
Uma questão diferente, também
abordada por Humberto Martins,
diz respeito aos medicamentos de
dispensa hospitalar que esperam
há cerca de 20 anos para serem reclassificados. Na opinião de Paula
Campos não faz sentido mantê-los
na farmácia hospitalar, só que essas passagens são difíceis: alterar
a legislação ou os regimes de comparticipação dos medicamentos
é sempre um problema. Alguns

desses fármacos, inclusivamente,
já estão disponíveis nas farmácias
comunitárias, mas aqui a comparticipação é de 37% enquanto que,
no hospital, é de 100%.
Bem-estar do doente é o
objetivo final
«A farmácia comunitária é sem
dúvida a instituição que maior
proximidade tem com os cidadão e com os utentes», referiu
Paulo Teixeira, vice-presidente da
Apifarma e country manager da
Pfizer Portugal. O projeto-piloto
do Centro Hospitalar de São João
requer formação elevada mas
«as farmácias comunitárias estão
perfeitamente preparadas para o
fazer». Contudo, toda a parte de
operacionalização e do próprio
modelo de distribuição «é algo
que tem de ser muito estudado
para que realmente funcione de
uma forma adequada».
Também Nuno Cardoso, secretário-geral da ADIFA (Associação
de Distribuidores Farmacêuticos),
considera que «estamos perante
uma questão social, de acesso,
a que temos que dar resposta». As empresas de distribuição
têm infraestruturas preparadas,
adaptadas e com capacidade
para dar resposta a este novo
desafio, assegurou.
Por seu turno, João Serra, sales &
marketing manager Portugal Enteral
Nutrition & Retal! da Fresenius Kabi,
patrocinadora do evento, salientou
que com a possibilidade de transferir alguns medicamentos da farmácia hospitalar para a farmácia
comunitária «facilitamos, em muito, a vida dos doentes». O objetivo
final «é o bem-estar do doente, independente do local onde esteja».
As Farma Sessions são uma iniciativa da revista FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO. Esta Edição Especial foi
patrocinada pela Fresenius Kabi
e contou com as Farmácias Holon
como parceiro oficial, tendo tido
ainda o apoio da ADDO Pharm,
Colégio da Especialidade em Farmácia Comunitária da Ordem dos
Farmacêuticos, hmR, IQVIA, maisfarmácia, OCP Portugal, Plural, Simposium Healthcare e UDIFAR.
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