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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. 

assistencial e promovam e permi-
tam a utilização efetiva e segura 
dos medicamentos». Neste pa-
radigma, 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 melho-
res 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 redu-
zida, isolamento social, falta de 
transportes, deslocações longas... 

Um doente resumia assim a situa-
ção: «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?», 

Asolução 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 medica-
mentos: no hospital ou na farmá-
cia 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». 

«Sou doente 24 horas 
por dia...» 
A missão dos cuidados de saúde e 
da Farmácia, em particular, «é con-
tribuir para a melhoria da saúde 
do doente, a partir de uma dispen-

sa e/ou de um seguimento fárma-
co-terapêutico mediante cuida-
dos de saúde especializados, que 
acrescentem valor ao processo 
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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» 

questiona-se o farmacêutico, adi-
antando que na farmácia do Cen-
tro 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 momen-
to, «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 dis-
tantes e que os hospitais «pensam 
no doente mas sem o doente», é 
sua convicção de que «os cuida-
dos 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 hu-
mano, social e económico». 
Em relação à dificuldade de alguns 
doentes para ir buscar os medica-
mentos aos hospitais e os custos 
que essas deslocações compor-
tam, Paulo Carinha assinalou que 
alguns fármacos que, em Portugal, 
são de dispensa exclusiva hospita-
lar, noutros países são dispensa-
dos nas farmácias comunitárias. 
É o caso, por exemplo, de França, 
Austrália, Itália, Holanda, Espa-
nha, Bélgica, Alemanha, Inglaterra, 
Suíça ou Áustria. 

Em Portugal também estão a de-
correr neste momento projetos 
de integração de cuidados focados 
nas vantagens da proximidade na 
disponibilização dos medicamen-
tos aos doentes em regime de am-
bulatório. É o caso, por exemplo, 
do TARV, para dispensa de medica-
mentos para o VIH/sida nas farmá-
cias 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 «va-
lorização do papel das farmácias 
comunitárias enquanto agen-
tes de prestação de cuidados» e 
«aproveitando os seus serviços, 
em articulação com as unidades 
do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS), para nelas ensaiar a dele-
gação 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 efe-
tivo e seguro da terapêutica e da 
respetiva adesão», o Centro Hos-

pitalar de São João vai lançar no 
próximo dia 1 de dezembro (Dia 
Mundial de Luta Contra a Sida) o 
projeto-piloto Farma2Care, anun-
ciou Paulo Carinha. 
Embora se esteja a trabalhar no 
sentido de começar o projeto com 
medicamentos para o VIH/sida, «no 
primeiro trimestre de 2020 arran-
camos com medicamentos para a 
esclerose múltipla», seguindo-se 
oncologia, coagulopatias congéni-
tas, insuficiência renal crónica (IRC) 
e transplantados renais. 
Neste momento, há doentes inte-
ressados em participar e 70 farmá-
cias do distrito de Braga já respon-
deram positivamente, prevendo-se 
que o projeto abranja também Via-

na do Castelo, Maia e Valongo. 
«Queremos um modelo de colabo-
ração 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 te-
mos, pretendemos ir mais além 
das portas do hospital», prosse-
guiu o farmacêutico, fazendo notar 
que estes novos modelos obrigam 
a uma grande independência, 
transparência e eficiência dos pro-
cessos. Têm também que ser flexí-
veis «porque os doentes são todos 
diferentes», garantir equidade no 

acesso, satisfação, proximidade e 
integração de cuidados sob o pon-
to de vista multidisciplinar. 
Segundo explicou brevemente 
Paulo Carinha, a desmaterializa-
ção das receitas torna possível 
que a prescrição, realizada no 
hospital, chegue à farmácia comu-
nitária, que passa a saber quem é 
o doente e a terapêutica que está 
a fazer. A farmácia hospitalar emi-
te 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 mode-
los, haverá «argumentos a favor e 
em contra», admitiu o farmacêuti-
co. «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 Econo-
mia 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 hos-
pitalares para as farmácias comu-

nitárias «temos quatro grupos de 
agentes - as farmácias comunitá-

rias, 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 mo-
delo que tentarmos criar», frisou. 

O interesse do SNS será «menor 

custo e maior adesão à terapêutica 
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Conseguir 
incorporar 
vantagens 
para todos os 
intervenientes 
«é também um 
desafio para 
garantir solidez a 
estas propostas», 
defendeu Pedro 
Pita Barros 

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 comu-
nitária deverá ser a «prestação de 
mais serviços alinhados com a sua 
missão e mais receitas» e, para o 
doente, «maior adesão, maior pri-
vacidade, menores custos de trans-
porte 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 Medici-
na de Lisboa), o Centro de Estudos 
Aplicados da Universidade Católi-
ca e o CEFAR (Centro de Estudos 
de Avaliação em Saúde da Asso-
ciação 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 dimi-
nuiu muito - de 16 minutos nos 
hospitais para apenas 5 minutos -, 
e os níveis de satisfação aumenta-
ram substancialmente no atendi-
mento em geral. 
O trabalho permitiu ainda con-
cluir que quase todos os pacien-
tes (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 objeti-
vos dos serviços de saúde, enun-
ciados 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 one-
roso para o doente. Contudo, há 
também que considerar todos os 
outros agentes envolvidos. Conse-
guir incorporar vantagens para to-
dos os intervenientes «é também 
um desafio para garantir solidez a 
estas propostas». 
Na opinião do economista, a pas-
sagem de medicamentos da esfera 
hospitalar para a farmácia comuni-
tária «é uma boa ideia». Contudo, 
deixou um alerta: «tudo vai depen-
der de como se vão equilibrar os 
interesses dos vários agentes en-
volvidos, 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 Hipóli-
to de Aguiar, a presidente do 
Conselho do Colégio de Farmá-
cia Comunitária da Ordem dos  

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 de-
safio e essa prestação de serviços 
à sua comunidade». 
As pessoas sentem-se muito pró-
ximas da farmácia comunitária, 
acrescentou. «É o lugar onde vão 
falar e desabafar, têm uma rela-
ção de grande proximidade e sen-
tem-se à vontade com o farma-
cêutico comunitário. Penso que a 
disponibilização de medicamen-
tos hospitalares representaria um 
significativo valor acrescentado 
para os utentes». 
Relativamente à remuneração, 
Carolina Mosca sugeriu que, após 
uma etapa de avaliação e de conta-
bilização 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 Infar-
med, trouxe para a discussão a 
visão do regulador: «o mais im-
portante é garantir que os doen-
tes 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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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 

melhorar a adesão dos doentes à 
terapêutica e, dessa forma, melho-
rar a sua qualidade de vida». 
Em 2010, os medicamentos hos-
pitalares representavam um terço 
do mercado no nosso País mas, 
em 2018, já correspondiam a me-
tade. Esse aumento traduziu-se, 
naturalmente, numa maior pres-
são sobre as farmácias hospitala-
res. Quando se compara o núme-
ro de farmácias hospitalares com 
o número de farmácias comuni-
tárias, «estamos a falar de escalas 
completamente diferentes para li-
dar com essa pressão», assinalou, 
por seu turno, Humberto Martins, 
diretor da Área Profissional da As-
sociação Nacional das Farmácias. 
O projeto-piloto do Centro Hospi-
talar do São João vai ter algumas 
novidades em relação ao TARV, 
avançou aquele responsável. No-
meadamente, um novo mecanis-
mo desenhado para o recrutamen-
to: 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 seguran-
ça, a par da medição dos custos 
para os diversos intervenientes.  

«Há aqui uma ambição conjunta, 
quer do hospital, quer das far-
mácias comunitárias em avaliar. 
Porque só depois disso é que con-
seguiremos discutir verdadeira e 
seriamente a racionalidade destes 
modelos», justificou. 

Segurança do doente 
obriga a abrir canais de 
comunicação 
Paula Campos, presidente do 
Conselho do Colégio de Farmácia 
Hospitalar da Ordem dos Farma-
cêuticos e responsável dos Servi-
ços Farmacêuticos da Unidade de 
Portimão do Centro Hospitalar do 
Algarve concorda «a cem por cen-
to» 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 nú-
mero crescente de doentes mas 
alerta para a necessidade de, na 
transferência da farmácia hospita-
lar 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 clíni-
ca do doente, obrigatoriamente» 
para poder prestar bons cuidados 
farmacêuticos, acrescentou. Obvia-
mente 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 re-
classificados. Na opinião de Paula 
Campos não faz sentido mantê-los 
na farmácia hospitalar, só que es-
sas passagens são difíceis: alterar 
a legislação ou os regimes de com-
participação dos medicamentos 
é sempre um problema. Alguns  

desses fármacos, inclusivamente, 
já estão disponíveis nas farmácias 
comunitárias, mas aqui a compar-
ticipação 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 cida-
dão 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, secre-
tário-geral da ADIFA (Associação 
de Distribuidores Farmacêuticos), 
considera que «estamos perante 
uma questão social, de acesso, 
a que temos que dar respos-
ta». 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 trans-
ferir alguns medicamentos da far-
mácia hospitalar para a farmácia 
comunitária «facilitamos, em mui-
to, a vida dos doentes». O objetivo 
final «é o bem-estar do doente, in-
dependente do local onde esteja». 
As Farma Sessions são uma inicia-
tiva da revista FARMÁCIA DISTRI-
BUIÇÃO. 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 Far-
mácia Comunitária da Ordem dos 
Farmacêuticos, hmR, IQVIA, mais-
farmácia, OCP Portugal, Plural, Sim-
posium Healthcare e UDIFAR. 
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XAROPE ADULTOS XAROPE CRIANÇAS COMPRIMIDOS ADULTOS 

Um único produto para todos os tipos de tosse 

TOSSE SECA - TOSSE PRODUTIVA - TOSSE AGUDA - TOSSE PERSISTENTE 

que é caracterizado por pontos de força como: 

ÚNICO 
graças a Poliresin, complexo molecular 

à base de resinas, polissacáridos 
e flavonoides que, juntamente 

com o mel, atua nos mecanismos 
patogénicos da tosse e na sua 

persistência 

EFICAZ 
numerosas evidências científicas 

que apoiam a eficácia 
e a segurança do mecanismo 
de ação não farmacológico 

PRÁTICO 
graças à colher doseadora inquebrável, 

para máxima facilidade de dosagem 
nos xaropes e graças à embalagem 

em strip pack monodose no formato 
comprimidos 

CONTACTE O GESTOR COMERCIAL DA SUA ZONA OU DIRETAMENTE 

A PHYTODERM (gera temhytoderm.pt - +351 214717563) 

SUO DISPOSITIVOS MÉDICOS C E 0373 
Leia atentamente as adverténrias e as instruções de utilização. 

Fabricante: Aboca S.p.A. Società Agricola - Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia 

Distribuído por: Phytoderm - Especialidades Farmacêuticas, Lda 

Alfrapark, Edificio F I° Dt° - Alfragide 2610-008 - Amadora Portugal 

www.aboca.com 

MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO PROFISSIONAL 

boca 
Inovação para a saúde 

Farmácia Simões Simões Roque  — 
Águeda 

   

   

Com alma e coração 

   

  

EU 

1-

 

  

    

    

         

111.1111~111101M1  

     

        

  

Farma Sessions 

    

   

Edição Especial 
"Da Hospitalar à 
Comunitária: o 
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deve poder escolher 
onde levantar os 
medicamentos» 

   

  

pa 
Hosc 

 

         

  

Dossier Serviços na Farmácia 

   

         

        

   

Farmácias querem 
maior reconhecimento 
do seu valor 


